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Dünyadaki . Ekonomik Sosyal Bunalım ve 
Kapitalist sermaye doğuşuyla .birlikte bu

nalım, çöküş, diriliş ve refah evlerini yaşaya
rak süregelmi-ştir. Tekelci evrenin doğuşuyla 
birlikte kapitalizm en son aşamasına varmış bu 
aşamayla ıbirlikte refah yüzü göremeyecek bir 
şekilde bunalımlar içine gıirmiştir. Emperyalist 
aşamadan sonra bunalım, çöküş ve diriliş ev� 
resi görülür görülmez, sermaye yeniden buna
lım evresine dönüşüp peşpeşe buhranlar döne
mini yaşamıştır. 

Tekelci sermaye yakasını bir türlü olamadı
ğı bunalımların elinden, Birinci ve İkinci Cihan 
savaşların! çıkartıp, bu bunalımları atlatmaya 
çalışmış ve belli ölçüde de başarılı olmuştu. 
Dünya'da ıbir dizi ulusal bağımsı:z:lık ve sosyalizm 
uğruna mücadelelerin başarıya ulaşması, güç
lü bir sosyalist blokun varolup, bağımsızlığını 
kazanmış bu ülkelere ekonomik askeri her tür
lü yardımda bulunarak, bu ülkelerin yeniden em
peryalizmin kucağına düşmesini engellemesi, 
sosyatist ekonomi ve teknolojinin dünya çapın
da bir gelişim gösterip, kapitalist-emperyalist 
dünya karşısında objektif bir güç haline gelme
si, sosyalist ülkelerin ekonomik ve teknik yön
de olduğu gibi, askeri yönde de emperyalizmin 
gözünü korkutacak bir düzeye varmış olmasI
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emperyalist ülkelerin kendi aralarında çıkarta
cakları bir dünya paylaşım savaşına yönelme
lerini önemli ötçüde engellemiştir. 

Tekelciliğin doğuşuyla ortadan kalkmış olan 
refah döneminin yaşanmasına, tekelci sermaye 
bir daha giremediği gibi, bir dünya savaşını çı-_ 
kartarak, stokları eritmesi, böylece 1bozulmuş 
olan arz ve talep dengeilnl yeniden dengele
mesi de ortadarı kalkınca, emperyalist serma., 
ye çöküş dönemini, uzun bir süre yaşar ve ya
şama'kıtadır. 

Bilinebileceği gibi, arz ve talep dengesinin 
bozulması, kapitalist sermayenin ölüme doğru 
yaklaşmasını sağlar. Günümüzde bu denge öy
lesine bozulmuşturki, yeniden bunu dengeleye
rek tutturabilmek, emperyalist sermaye ocısın
dan mucize kabilinden ıbir şey durumuna gel
miştir. 

Emperyalizm girmiş olduğu bu 'bunalımın 
yükünün önemli bir ağırlı0ını, kendisine bağım-
lı ve yarı-bağımlı ülkelerin omu:z:una yıkmaya 
çalışarak, kısa bir dönem için de olsa bu yol
dan foydalanmaya çalışmıştır. Fakat, emperya- . 
llzmin uygulamış olduğu bu metot öyle geri tep
melere yol açmıştırkl, daha sonra 1bu uygula
manın etkisiyle, bağımlı ve yarı-bağımlı ülke
lerde emperyalizmin de üstesinden gelemeye
ceği ve altından çıkamayacağı çok önemli eko
nomik ve sosyal oıa.yıların doğmasına neden ol
muştur. 

Geri bıraktırılmış bağımlı ve yarı.ıbağımlı ül
keler, emperyalist ülkeler gibi güçlü bir ekono
mik yapıya sahip olmadıkları için bu ülkelerde 
doğmakta olan bunalımlar herhangi bir ekon� 
mik tedbirle atlatılamayacak kadar ağırlaşmak
tadır. Doğmakta olan bu ağırlık karşısında ba
ğımlı ve yarı-bağımlı ülkeler de emperyalizmin 
desteğiyle acık faşizm ya da örtülü parlamen .. 
ter foşist yönetimlere zorunlu olarak geçiş sağ
lanmaktadır. Uygulanmış olan bu faşist yöne
limler giderek kitleler üzerindeki baskı ve şid
deti ortırorak, kitleleri sosyal patlamanın eş:iği
ne kadar getirmekte ve b� patlamalar, hiç bir 
engel tanımayarak, işbirlikçi iktidarların devril
mesine kadar varmaktadırlar. Bunların en acık 
ve en somut örneklerıJ irorfla Nik<Jragua'dır.. 

İran ve Nikaragua'da işbirlikçi iktidarlar sömürüdür. Emperyalizmin bu karekterinden do
omuzlarına yıkılmış olan bunalımın yükünü kal- layıdırki, Mısır, 1952'Ierde Nasır'ın öncülüğünde .. 
dırmaya çalışırken, zorunlu olarak amansız bas- ki bir mücadeleyle bağımsızlığına kavuşup, Na
kı ve faşist şiddete başvurmuşlardır. Herkesin sır'ın ölümünden sonra Enver Sedat'ın iktidara 
görebildiği gibi, bu baskı ve faşist şiddet, bir gelmesiyle birlikte Mısır'ın da ABD emperyaliz
yere kadar toplumu durdurabilmiş, fakat bir miyle işbirliğine girmesi, jsrail'le ABD'nin ara
yerden sonra artık sosyal patlamaların önleri- • sını belli derecelere kadar açtı. Bu durumda 
ne geçmenin olanakları kalmamış ve herkesin 
gördüğü gibi, dünyayı bile etkileyen sosyal pat
lama ve gelişmeler sınır tanımaksızın almış yü
rümüştür. 

Böyle bir ortam doğunca da emperyalist ül
kelerin tedbirleri hep boşta kalmakta, işe yara-

. maz hale gelmekte ve önlenememektedir. Bu 
somut olgular artık göstermektedirki, emperya
lizm bunalımın yükünü geri bıraktırılmış bağım
lı ve yarı-bağımlı ülkelerin omuzuna yükleyerek 
bu 1işin altından kalkamayacaktır. Çünkü, bu ül
kelerde faşizmi uygulama olanına koymadan, 
bu ülkeler omuzlarına yüklenmiş olan bunalım 
yükünün altından kalkamayacaklardır ve kalka
mıyorlar. Bilinebileceği gibi, faşizm de burjuva
zinin isteyerek getirdiği bir yönetim değildir. 
Mecbur kaldığı zaman uygulama alanına koya'" 
cağı bir yönetim ıbiçimidir. Bu yönetim biçimini 
uygulama alanına koyduktan sonra da belki kı
sa bir süre de olsa baskı yöntemleriyle deneti
mini belli ıbir süre sürdürebilmekte, ama bu se
fer de ortaya çıkan bir sosyal patlamanın önü
nü alamayarak, o ülkedeki kapitalist düzen te
melinden bir tehlike içine girmektedir. 

Emperyalist devletler, mevcut haliyle birbir
leriyle yakın ittifaklar içersinde bulunmaktadır
lar. Kuşkusuz bunun esas ve temel nedeni, ulus
lararası süper kartellerin doğup, emperyalist 
devletlerin üstünde bile bazı ülkelerin ekonomi 
ve siyasetine yön vermeye çalışmalarından ve 
güçlü sosyalist bir blokun doğmuş olmasından
dır, 

Uluslararası süper karteller, genellikle işin 
siyasi yönüyle değil, daha çok ekonomik sömü
rü çıkarları yönünden geri bıraktırılmış ülkele
re yanaşıyor ve önlem tedbirleri öneriyorlar. 
örneğin bir IMF'nin bu konudaki hareket ve 
davranışları birçok geri bıraktırılmış ülkeyi çık
maz darboğazlara sokmuş ve bu ülkeler verha 
devalüasyon yapmakta ve peşinden de kur ayar
lamaları adı altında peş peşe ufak tefek deve
lüasyonları sıralamaktadırlar. IMF'ın bu bastır
ması, birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de 
derin 'bunalımlar yaratmış ve Türkiye ekonomik 
bir çıkmaz icersine girmiştir. 

Meseleye mevcut haliyle bakılacak olursa, 
bu bunalımların giderek artması, emperyaHst 
sömürü zincirinin bazı halkalarını kopartmış, ba
zısını da koparma raddesine vardırmıştır. 

ABD emperyalizmi Orta Doğu'yu kontrol 
edebilmek için, Türkiye, İsrail, İran halklarİndan 
oluşan, zincirleme bir kontrol şebekesi yarat
mıştı. Bu her üç ülke de emperyalizm tarafın
dan alabildiğine silahlandırıyor, İran vasıtasıyla 
Basra Körfezi tehdit altına alınarak kontrol edil
meye çalışılıyor, jsrail vasıtası •le de Arap hal
kı baskı altına aJınmaya çalışılıyordu. Türkiye 
vasıtasıyla da bunların kontrolleri sürdürülüp, 
Türkiye bir dest�k üssü haline getiriliv.ordu. 

lsrail'in Arap halkını bombaladığı zaman 
1958 ve 1967'1erde incirlik Havaalanındaki Ame
rıikan uçaklarının, İsrail ucaklarıyla birlikte gi
dip, Arap halkını bombalaması bu denetimin 
acık bir örneğiydi. 

Herkesin pildiaı gibi, emperyallzrnln amacı 

ABD henüz israil'i tam anlamıyla bırakıp, Mısır'a 
kesin bir destek sağlamamakla birlikte, Arobis
tan'da Mısır gibi satılık birkaç tane daha dev
letin Amerika'nın çıkarlarına İsrail'den daha faz
la alet olabilmesi, Amerika ile İsrail arasında
ki çelişkiyi, Taiwan'la Amerika arasındaki çeliş.. 
ki düzeyine getirebilir. Bilindiği gibi, Çin gerici
liği emperyalizmle işbirliğine girmeden önce, Taw 
iwan'la ABD'nin ilişkileri İsrail'le olan ilişkilerin
den daho girift ve gelişkindi. Fakat, Cin yöne
timi ABD'yle işbirlikçilik iliş.kilerine girince, Çin'
de iktidara ağırlığını koymuş olan Cin burjuva
zisi Taiwan'dan daha fazla sömürüyü ABD em
peryalizmine sağlamayı vadettikten sonra, Ame
rika Taiwan'la olan bütün ilişkilerini kesip Cin'le 
işbirliği icersine girmişti. Bu örnekte olduğu gi
bi, ABD emperyalizmi Orta Doğu'da temel hal
ka görevini Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt ve 
İsrail gibi satılık devletler arasında pay etmeye
çalışacaktır. Fakat bunların arasında çıkacak 
bir çıkar çelişkisi yüzünden İsrail'le ilişkilerf 
Taiwan'la bugünkü ilişkilerine dönüşebilir. Öte 
yandaıı, Orta Doğu'daki ABD emperyalizminin, 
en önemli halkalarından birisini teşkil eden İran• 
daki Şah monarşist faşizmi bugün bir cökün
tüye doğru hızla gitmektedir. 

Kuşkusuz, İran'da bugünden bir halk ikti
darının doğabileceğini söylemek olanaksız, Şah 
gitse ve onun yerine başka yöneticiler gelse de 
iran'daki rejimin temeli değişmeyecektir. Fakat 
buna rağmen jran'da nası-I bir iktidar kurulursa 
kurulsun, Şah dönemindeki rejimin yerine ge
tirmiş olduğu Basra Körfezini denetleme ve o 
bölgedeki ABD jandarmalığını üstlenme görevi
ni yerine getiremeyecektir. İran'da böyle bir du
rumun doğması, israil'in Orta Doğu'daki gücü
nü ,de önemli ölçüde kıracaktır. İsrail eskisi gi
bi Orta Doğu'daki emperyalizmln jandarmalık 
görevini yerine getiremeyecektir. Getiremeye
cektir çünkü, israil'in Orta Doğu'da dayanmış 
olduğu en önemli dayanaklardan birisi olan İran 
Şah'ı yıkılmıştır ve İsrail artık bu destekten mah
rum ka·lmıştır. 

Şüphesiz, ABD'nin İran üzerindeki oyunu 
henüz sona ermemiştir. Hôlô devam etmekte
dir. ABD emperyalizmi iran'da, Endonezya'da ol
duğu gibi, bir kitle katliamı hareketine girişebi
lir. iran'daki faşizmi canice bir harekete gecı
rebllir. Fakat, şunu da bilmek gerekirki, iran'
da ne yapılırşa yapılsın doğmuş ve gelişmekte 
olan halk hareketi hiç bir şekilde yok edilemez. 
Yokedilemez çünkü, jran'ın etnik yapısı ve coğ
rafik durumu Endenozya'nınkine benzemez. 
iran'da bugün henüz kesin çizgilerle kesişme
miş olan sosyal bir hareket hüküm sürmektedir. 
Bu hareket içersinde din bezirgan1arının peşine 
takılmış olan kitlelerin yanında, devrimci hare-. 
ketlerin taraftarları ve devrimci güçler de önem. 
li ölçüde bu hareketler içinde yer almaktadırlar. 

iran'da bir katliam hareketinin baş.laması, 
hareket halinde olan mevcut sosyal güçlerin tü
münün daha güçlü ve örgütlü bir şekilde bu kat. 
ilam girişimi karşısında direnişe geçmelfi>ri ka
cınıtmaz bir şeydir. Böyle bir hareketin lran'do 
başlaması, gelecekte bugünkünden daha iyi ve 
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Türkiyenin Bu Bunalım içindeki Yeri 
daha ileri aşamalara kadar varacak ve bir halk 
iktidarının kurulmasını sağlayacaktır. Böyle bir 
hareket başlayıp, devam ettiği süre içersinde 
iran'daki yönetim ABD'nin desteğini ne kadar 
alırsa alsın, Basra Körfezindeki jandarmalık gö
revini yürütemez. 

Bütün bu nedenlerden dolayı diyebilirizki, 
ABD emperyalizminin Orta Doğu'da oluşturmuş 
olduğu en önemli ve güçlü halkalardan birisi 
olan İran, bugün patlamış ve yeniden eski dü
zene getirilmesi imkônsız hale gelmiştir. 

Türkiye'ye gelince: Türkiye ekonomik buna
lımlar altında öyle bir zor durumda kalmıştırki, 
bu bunalımdan kurtulmak için emperyalist dev
letlerin <1esteği kifayet etmemektedir. Bu vesi
leyle Türkiye, Irak, Suriye ve Libya ile ekono
mik ve ticari ilişkilerini önemli ölçüde gelişti
rip, bu ülkelerle olan ticaret hacmini genişlete
rek, yüksek 'boyutlara vardırmak zorunda kal
mıştır. 

Türkiye'nin Araplarla bu şekilde sıkı ilişki
lere girmesi, İsrail ve İran'a gereken desteği 
-sağlamasını önemli ölçüde engellemiştir. Ve
Türkiye Filistin Kurtuluş Hareketi'ni (FKÖ)
bile zaman zaman tanıma cihetine gitmiş
tir. Bu durumların hepsi, Türkiye ile isra
il'in eski dostluğunun giderek, ilgisizliğe doğru
bir gelişim gösterdiğinin açık kanıtlarıdır. Ayrı
ca, Türkiye'nin icersine girmiş olduğu 1bu ·bu
nalım, Türkiye'yi Bulgaristan, Macaristan, 'Ce
koslavakya, Doğu Almanya ve Sovyetler Birli
ği gibi sosyalist ülkelerle de daha sıkı ekono
mi! ilişkiler içine girmeye zorlamıştır.

Mevcut durumda Türkiye enerji bunalımını 
karşılayabilmek için, Bulgaristan'dan önemli de
nebilecek düzeyde enerji almaktadır. Ve Sov
yetler Birliği ile de enerji konusunda önemli an
laşmalar imzalamış, yakın bir gelecekte Sovyet
ler Birliği'nden de enerji alacaktır. Bunun yanın
da Sovyetler Birllği ile ticaret 'hacmini daha ge
nişletmiş ve hatta birbirlerinin içişlerine karış
mama ve her iki ülkenin de biribirinin aleyhine 
kullanabilecek yabancı üs ve tesisler kurdurma
ma konusunda siyasal 1bir belge imzalama dü
zeyine kadar varmıştır. 

Bütün bu ve benzeri olgular, artık Türkiye'
nin de ABD emperyalizminin geçmişte oluştur
duğu güclü halkalardan •birisi olarak giderek ça. 
lışamaz hole gelip, bu görevini yerine getireme
yecek bir düzeye doğru varması durumunu do
ğurmuştur. Örnek olarak vermiş olduğumuz bu 
üçlü halkada görüldüğü gibi, emperyalizmin içi
ne. girmiş olduğu bunalımın yükünü, kendisine 
bağımlı ve yarı-bağımlı ülkelerin omuzuna yık
makla, sonunda böyle, altından cıkomayocağı 
ve çıkarlarının önemli ölçüde zedelendiği, gü
cünü önemli ölçüde kaybettiği, boyutlara ka
dar varmaktadır. 

ABD emperyalizminin Orta Doğu'da çözül
me noktasına kadar vardırdığı bu üçlü halka, 
tamamen kaybedilince, ,şurası açıkki, ABD'nin 
Orta Doğu'da olduğu gibi, dünyadaki çıkarları 
da büyük ölçüde zarar görecektir. 

Tek kelimeyle belirtmek gerekirse, bugün 
kapitalist dünya, ağır ıbir ekonomik ve sosyal bu. 
nalım icersinde çalkalanıp durmaktadır. Türki
ye'de aynı beşik icersinde sallanmakla birlikte, 
Türkiye'nin durumu giderek, başka ülkelerinkin
den daha ağır vaziyete gelmektedir. 

Bir yanda IMF'nin dayatması, sürekU deva
tüosyoı:,lar istemi, istihdam sorunu, döviz dar
boğozı, «taze para» ihtiyacı, hommadde sorunu 

vs. vs. gibi sayılamayacak kadar bir sürü has
talıkla müzdorip inleyen bir ülke haline gelmiş
tir. Çeşitli hastalıklarla inleyen bu ülke, komşu 
ülkel(irin de olagelen olaylarla da sarsılıp, coğ
rafik konumu gereği, yöneticileri ne yapacağını 
bilmez hale getirmiştir. Ekonomik olarak altın
dan çıkamadığı bütün bu sorunları, siyasi ge
riciliğin baskısını artırarak çözümlemeye çalı
şan işbirlikçi tekelci burjuvazi, bu yönetim kar
şısında da perişan duruma düşmüştür. Düşmüş
tür çünkü, siyasi gericiliğin dozunun artırılma
sı, geçici de olsa, bir sukunetin sağlanmasına 
yetmemektedir. Acık bir faşizme gitmeleri, te
kelci burjuvazinin iktidarının sonunun olacağı 
da tekelci burjuvazi tarafından iyi bir şekilde bi
linmektedir. 

Türkiye bir 12 Mart faşizm dönemi yaşa-· 
mıştır; ,burjuvazi 12 Mart faşizmini bile uzun sü
re Türkiye'de yaşatmayı göze almamıştır. Çün
kü, icerde demokrasi uğruna mücadele edecek 
güçler önemli ölçüde geliştiği gibi, tüm komşu 
ülkelerden de (İran horicf destek bulamamıştır. 
Suriye ile Irak burjuva-demokrasiylerile yöneti
len ülkelerdir. Bu ülkeler faşizme destek ola
mazlar. Bulgaristan'•la Sovyetler Birliği ise, kom
şu sosyalist ülkelerdir. Ki faşist bir yönetimin 
bu sosyalist ülkelerden destek bulması olanak
sızdır. Böyle acık faşist diktatörlüğün Türkiye'de 
uygulama alanına konması hol.inde Türkiye kom
şu ülkelerinden soyutlanacak ve yalnızlığa mah
kum olacaktır. Şunu da kuşkusuzca belirtmek 
gerekirki, bütün bu komşu ülkeler Türkiye'de 
yürütülecek bir anti-faşist mücadeleye az veya 
çok oranda mutlaka destek olacaklardır. 

Bütün bu acık nedenlerden dolayı, Türkl
ye'de acık faşist terörist bir diktatörlüğün uygu. 
lama alanına konması, tekelci burjuvazi için, dü
şünülecek en son bir ihtimaldir. Bunun lcindir
ki, Ecevit hükümeti, Başbakanıyla, Maliye Boka. 
nıyla, Dışişleri Bakanıyla, kapı kapı dolanıp ta
ze para bulmak için ellerinden geleni yapmak
tadırlar. Ve ıbütün bilinen bu acık nedenlerden 
dolayıdırki. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere 
gibi, emperyalist ülkelerin devlet başkanları peş 
peşe toplantılar yaparak, dünyadaki çıkarlarını 
gözden geçirmelerinin yanında, Türkiye'ye taze 
para sağlanması için de görüş birliklerine va
rarak, IMF'yi bu konuda ikna etmeye çalışmak
tadırlar. 

Ve yine Türkiye'nin sosyal siyasal ve jeo
politik durumu tekelci burjuvazi tarafından iyi 
değerlendirilerek, IMF'nin daha fazla devalüas
yon öherilerine karşı çıkmaktadırlar. Türkiye'de 
acık 1bir enflasyon olmasına rağmen, daha yük
sek boyutlu bir devalüasyonun yapılmasına gi
dilmekten kaçınılmaktadır. Bunun esas ve temel 
nedeni, bunun yoratq_cağı siyasal ve psikolojik 
etkidir. Bugün sıradan vatandaş bile acıkça gör
mektedirki, enflasyon var ve büyük bir hızla ge
lişmektedir. Yani sürekli metaların fiatı sınır ta
nımaksızın yükselirken, para değeri her gün bi� 
raz daha düşmektedir. Bu acık enflasyon kar
şısında Ecevit hükümetinin yüksek düzeyde bir 
devalüasyon yapmaktan kaçınması siyasal ne
denlerden başka bir şey değildir. Çünkü o ka
dar acıkki, resmi bir devalüasyon olmamış ol
masına rağmen, para bir o kadar değerini kay
betmiştir ve giderekte her gün kaybetmektedir. 
Zaten «kur ayarlaması» adı altında peş peşe 
ufak tefek devalüasyonlar yapılarak devam edi
liyor. 

Bugün Türkiye, işbirlikçi burfuvazinln bir ke-

simi kendi siyasal partileri vasıtasıyla, Türkiye'
nin gelmiş olduğu bu ekonomik bunalımın sebe
bi olarak Ecevit hükümetini göstererek, dünya 
kapitalist sisteminin ve kapitalist bir ülke olan 
Türkiye'nin bu sistemden dolayı böylesi buna
lımları icersine düştüğünü ,gözlerden gizlemeye 
çalışmaktadırlar. Fakat, Türkiye'deki tekelci bur
juvazinin en büyük kesimi bugünlere gelinebi
leceğini çoktan görmüş ve ona göre, bazı ted
birler almıştır. Bu tedbirlerden en önemlisi, ikin
ci MC hükümetinin yıkılarak ,onun yerine CHP 
çoğunluklu Ecevit başkanlığında bir hükümetin 
kurulmasını sağlamaktır. Eğer ikinci MC hükü
meti yıkılıp, o hükümet yerine bugünkü CHP 
ağırlıklı hükümet kurulmamış olsaydı, Türkiye'
de bugün sıkıyönetim ilan edilerek siyasi ger!
ciliğin dozunun artırılıp, siyasi gericilik yöneti
minin devam ettirilmesi yerine, açık faşist te
rörist diktatörlüğe zorunlu olarak bir geçiş aşa
masına gelinirdi. 

Gelinirdi, çünkü; MC hükümetlerl, eğer T0r
kiye'de bugünkü gibi sıkıyönetimler ilan etme
ye kalksalardı, Türkiye'de demokrasi uğruna 
mücadele eden güçler daha değişik bir tavır 
icersine girerlerdi. Yani hükümete açıktan acı
ğa cephe alarak, hükümete karşı geniş ve güç
lü hareketlerin doğması için bir caba icersine 
girerlerdi. Örneğin bir TÜRK-İŞ bile ikinci MC 
hükümetleri karşısında tavır takınıyordu. özel
likle ikinci MC hükümetini bir genel grevle teh
dit ediyordu. 

Ama yıllardır bir sürü tantanalarla, özellik
le küçük burjuvazi ve diğer demokrat -aydın güc
lerin, köylülüğün büyük bir kesiminin «umut»u 
haline getirilmiş olan Ecevit, Başbakanlığa ge
tirilip ve onun partisinin çoğunlukta olduğu bir 
hükümetin kurulması, TÜRK-İŞ gibi bir sarı sen
dikanın sesini kesip, bu hükümetl destekler ha
le getirdiği gibi, yine DİSK'in CHP tarafından ela 
geçirilerek (ki DİSK yönetimi TKP'nin elinde ol
saydı, bu hükümeti destekleme bakımından bu
günkü DİSK yöneticilerinden daha farklı bir dav. 
ranış icersine girmezdi.) hükümetin bazı anti
demokratik tavırlarına ırın gırın etmesine rağ
men hü�ümeti destekler hale getirilmesi ve di
ğer küçük burjuva demokrat aydınların bu hü
kümeti kayıtsız şartsız desteklemesi, ayrıca sos
yalist geçinen bazı parti ve güçlerin bu burjuva 
hükıümetinin desteği haline gelmesi. hükümetin 
uygulamış olduğu tüm anti-demokrotik baskı
lara karşı ıbir kitle hareketinin doğmasını önem
li ve belirleyici ölçüde engellemiştir ve engelle
mektedir. 

Demirel'in: «bunların yaptıklarını biz yap
saydık kıyamet kopardı» gibisinden sözleri pek 
boşuna söylenmiş sözler değildir. Hakikaten 
mevcut hükümetin uygulamış olduğu antl-de
mokratik baskılar ve çıkarmaya çalıştığı anti
demokratik yasalar MC'ler döneminde yapılmış 
olsaydı, Demirel'in deyimiyle «kıyamet kopardı» 

Türkiye'de bir proletarya partisi olup, pro
letaryanın 'bağımsız siyasetini ortaya koyup, Tür
kiye'deki demokrasi uğruna mücadeleyi önemli 
ölçüde yönlendirip, toparlayamadığı için, Tür
kiye'de demokrasi uğruna mücadele eden güç
ler dağınık vaziyette kalmış, gerici yasaları cı
karma ve uygulama bakımından diğer burjuva 
partilerinden aşağı bir. iş yapmayan CHP ağır
lıklı bir hükümetin kurulması ve bu hükümet 
eliyle en gerici baskıların uyguıanması karşısın
da demokrasi uğruna mücadele eden tüm güc-

(Devamı 15. Sayfada} 



Sayfa: 4 

Tüm olgular birbirine bağlı, boşka bir şe
yin etki ve tepkisinden doğabileceği diyalektik 
konununda olduğu gibi, siyasetler de her sos
yal sınıfın ekonomik ve sosyal yapısından kay
naklanarak temellenir. Bunun için doğmuş olan 
her sosyal sınıf kencl'l sosyal yapısına göre bir 
siya'sete sahip olur ve bu siyaset o sınıfın sos
yal yapısından doğduğu gibi, o sınıfın siyasal 
egemenliğinin de bir göstergesi haline gelir. 

Her siyasetin sosyal bir yapıdan doğmuş 
olduğu diyalektiğinden dolayıdırki, •burjuva si
yasetler yalan, dolan sömürü, üçkağıtçılık, kan 
ve zulüm üzerine inşa edilirken, proletarya si
yaseti, kimsenin kimseyi sömürmediği, emeğin 
egemenliğine dayanan, hilesi hurdası olmayan 
bir temele dayanır. Bu ekonomik sosyal yapı
larından dolayıdırki, proletaryanın siyaseti açık, 
doğru ve yaşamın gerçekl'erinin doğruladığı bir 
gelıişim gösterir. Fakat ıbuna rağmen buriuva 
ve küçük-burjuva siyaset, açık olmayan, bula
nık, birbiriyle çe.lişki içinde, birbirini yalanlayan 
olaydan olaya yön değiştiren, sürekli kafalarda 
bir bulanıklık yaratan bir siyaset halıine gele
rek bir gelişim seyri izler. 

Dünya tarihine bakıldığı zaman, proletarya 
partisinin öncülük ettiği tüm hareketler: 1 -
Taktik, 2 - Stratejik ilkelerden hareket ederek 
süreklıi bir şekilde yaşamın doğruladığı, sürekli 
bir ,gelişim gösterir. Ama koşullar ne olursa ol
sun, proletarya siyaseti her zaman açık, anla
şılır, hiç bir muğlaklığa yer bırakmaksızın, do
ğal ıbir gidişin çizgisi haline gelmiştir. Bu siya
setin karşısına çıkan burjuva ve küçük burjuva 
siyasetler kendi özelliklerini; yalpalamak, olay
dan olaya değişik rotalar izlemek, şaşkınlaşmak, 
kendi kendisiyle çelişmek gibi perspektifle or
taya koymuşlardır. 

Küçük burjuva siyasetlerinin belirleyici ve 
hiç değişmeyen bir özel11'iğide; tarihin her çağın
da ilahta burjuvaziyl'e bağlarını koparmayıp, 
onun bir kesimiyle mutlaka ilişkiler içersine gir
mek ve mutlaka burjuvazinin bir kesimine da
yanmaktır. 

Kısaca belirtmiş olduğumuz bu tarihsel ve 
sosyal gerçeklerden sonra bu tarihsel gelişim
ler içersinde, küçük-burjuva siyasetçiliğini en 
açık bir şek1ilde bütün uygulamalarında göster
miş oı,an TKP'nin mevcut durumda koymuş ol
duğu siyasetine bakarak bir değerlendirme ya
palım. 

Herkesin ıbildiği gibi, Türkiye'de CHP hü
kümetinin isteği ve yönetiminde bugün bir sı
kıyönetim uygulanmaktadır. TKP sürekli yurt dı
şında borazancılık yaptığı kendi radyosu vası
tasıyla bu konuyla ilgili olarak TKP'nin görüşle
rini açıklamış ve TKP'nin görüşlerini savunan 
ÜRÜN dergisi de Ocak, 1979 - 55 sayılı dergisin
de bu görüşleri yayınlamıştır. TKP'nin bu gö
rüşlerini ÜRÜN dergisinden alarak eleştirece
ğiz ve yukarda tanımını yapmış olduğumuz kü
çük burjuva siyasetine bu görüşlerin nasıl tıpa
tıp uyduğunu açıklamaya çalışacağız. 

Kuşkusuz, TKP'ye yönelteceğimiz bu eleş
tiriler belki her zamanki gibi cevapsız kalacak
tır. Ve sebebini bilmediğimiz bir anlayışla TKP, 
bu görüşlerimize olumlu ya da olumsuz bir yön
den bir tepkiçfe bulunmayacaktır. Ama buna 
rağmen, biz TKP'nin küçük burjuva yüzünü sü
rekli bir şekilde Türkiye işçi sınıfına gösterme
ye çalışmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz 
çünkü, TKP, proletarya adına konuşmakta ve 
bir proletarya partisi olduğunu iddia etmekte
dir. TKP, hem küçük burjuva ideolojik dünya gö. 
rüşünü savunup, hem de proletarya adına bu 
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Proletarya Siyaseti ve 
simsarlığı yapmayı bırakmadığı ve bu şarlatan
lığından vazgeçmediği müddetçe lbiz E. Birliği 
olarak TKP'yi sürekli teşhir ve tecrit etmeye ça
lışacağız. Bu uğraşılarımızda esas amaç hiç 
şüphesiz, TKP'yi doğru bir çizgiye çekmek ve 
proletarya mücadelesine katılmasını sağlamak
tır. Fakat, TKP 'buna yanaşmadığı müddetçe, 
TKP'nin ıbütün simsarlıklarını teşhir ederek, 
TKP'yi işçi sınıfından tecrit etmeye çalışacağız, 
Çalışacağız ,çünkü, TKP tecrit olmadan, öyle 
gözüküyorki, işçi sınıfını CHP'nıin etkinliğinden 
kurtarmakta olanaksız hale gelecektir. 

TKP, CHP'ye öylesine sarılmıştırki, CHP iş
çi sınıfına ve diğer emekçilere ne kadar baskı 
uygularsa uygulasın, burjuvazinin iktidarının pe
kişmesini ne kadar sağlamlaştırırsa, sağlamlaş
tırsın. Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığını ne 
kadar artırırsa artırsın, TKP, CHP'ye karşı (ba
zı serzenişlerin dışında) hiç bir zaman için tavır 
takınmamıştır ve takınacağa 'benzememektedir. 
Türkiye'de bugün çocuklar bile bilmektedirki, 
Sıkıyönetimin uygulanması önerisi CHP'den gel
miştir. Ve sıkıyönetim kararı CHP'li parlamen
terlerin de onayıyla meclislerden geçmiştir. Kuş
kusuz, CHP'li bazı ilerici demokrat unsurlar sı
kıyönetime karşı çıkmışlardır ve hatta mecliste 
oylarını kullanmamışlardır ama, CHP parti ola
rak genellikle sıkıyönetimi benimsemiş ve onay
lamıştır. Bütün ,bunlara rağmen bakın TKP ne
ler söylüyor, hem de TKP'nin genel sekreteri 
olan i. Bilen'in ağzıyla: 

«Bu bir iç savaş kışkırtmasıdır. Bu ilerici, 
yurtsever güçleri kırma, hükümeti devirme hare. 
katidir.» 

«Demirel yaptığı basın toplantısında açık
ça bu faşist kırıma arka cıkmıştır, suçu hükü
metin ve ilerici yurtsever güçlerin üzerine yık
maya çalışmıştır. Faşist Türkeş, Erbakan, De
mirel'le birlikte hükümetin yıkılıp gitmesini is
tediklerini söylüyorlar.» (ÜRÜN say. 55, s: 11) 

Aynı sayının başka bir yerinde de şöyle 
denmektedir. 

«Sıkıyönetim faşizm tehlikesini daha da 
artırmış. memleketi askersel bir diktatörlüğün 
eşiğine getirmiştir. Böylece gerici faşist güçle
rin bir kolu dolaysız olarak yönetimi hükümetle 
paylaşıyor. Sıkıyönetim. generalleri arasında 
MHP yanlıları var.» (a.y.) 

«CHP sağ kanat yönetiminin izleyegeldiği 
politika Türkiye'nin sıkıyönetime sürüklenmesi
ne yol açmış, emperyalizm, gerici çevreler bu 
politikadan sı!<ıyönetimi dayatmak için yarar
lanmışlardır.» {a.y. s:7) 

insan TKP'nin bu dediklerine baktığı za
man Nasrettin Hoca'nın hırsızlarla ilgili espirisi 
akla geliyor. Haniya, hocanın evine hırsızlar gir
miş. daha· sonra her gelen hocaya: «Hırsızlar 
girerken neden uyanmadın, neden hırsızları ya
kalamadın, neden bu kadar rahat uyudun» gi
bilerinden eleştiriler getirince: Hoca, «iyi ben 
uyanamadım, hırsızları yakalayamadım vs. ama 
hırsızların hiçmi sucu yok canım!» dediği gibi, 
insanın da TKP'ye sorması geliyor; «Demireller, 
Türkeşler, Erbakanlar, Amerika vs. sıkıyönetimin 
ilan edilmesi için çalıştı, uğraştı da CHP hiç mi 
istemedi, CHP buna karşı mı çıktı?» 

TKP, ne olursa olsun CHP'ye hiç toz kon
durmamaktadır. Çünkü, TKP, CHP'yi ulusal bur
juvazinin partisi olarak görüp, sürekli onunla 
işbirliği içerninde olmayı özlemekte ve buna uy
gun bir siyaset izlemektedir. Halbuki sıkıyöne
timin gelişinde ve uygulanmasında CHP'nin ro
lü o kadar oçıktırki, Türkiye'de olan herkes bu
nu bilmektedir. Ama ne yazıkki, ne parti olarak 

TKP, ne de onun «kıvrak» zek,alı sekreteri İs
mail bunu görmemektedir. Göremedikleri gibi de 
sürekli bir şekilde CHP'yi ne edip edip, temize 
çıkarma çabası içine girmektedir. 

Herkesin bilebileceği gibi, bir zamanlar 
TKP. (şimdi de öyle) «faşizmin tırman»dığını sa
vunup, bu gerekçe ile hükümeti destekleme si
yasetini güdüyordu. CHP ağırlıklı hükümet sıkı
yönetim ilan edince, ıbu seferde şaşkına dönüp, 
«sıkıyönetim faşizm tehlikesini daha da artır
mış. memleketi askersel bir diktatörlüğün eşi
ğine getirmiştir.» diyerek feryat etmektedir. Geç
mişte TKP fa;izm olarak MHP'yi gösterip, ve 
MHP'ye karşı UDC'yi kurmak için CHP'ye de 
çağrıda bulunmuştu. TKP o dönemdeki UDC po
litikasıyla faşizmi geriletmeyi iddia ediyordu. Fa
kat. CHP ağırlıklı hükümet eliyle sıkıyönetim uy
gulanınca, bu seferde «faşizm tehlikesini daha 
da artırmış, memleketi askersel bir diktatörlü
ğün eşiğine getirmiştir» feryatlarıyla uygulanan 
mevcut sıkıyönetimin bir «faşizm tehlikesi» ol
duğunu savunmaya kadar işi vardırmıştır. Peki" 
sormak lazım şimdi TKP'ye mevcut sıkıyönetim 
bir «faşizm tehlikesi» ise. senin UDC ortağı ola
rak gördüğün, faşizme karşı olduğunu bütün iş
çi sınıfı ve emekçilere inandırmaya çalıştığırı 
CHP'nin tavrı ne? CHP, bir müttefikiniz olarak 
sizinle aynı fikirde mi? 

TKP mevcut sıkıyönetimi bir «faşizm tehli
kesi» olarak görürken, bu tehlikenin daha önce
den önlenmesi için de sözünün dinlenmediğin
den dert yanarak şu nasihatte bulunuyor. 

«Bu gelişmelerde CHP sağ kanat yönetici
leri gerici faşist güçlerle, ilerici demokrat güç
ler arasında orta yol politikası izlediler. Pratik
te bu yol gerici faşist güçlerin baskıların altın
da adını adım özgürlüklere karşı saldırı politi
kasına dönüştü. Eğer CHP yöneticileri bunalım
ların yükünü tekellerin çıkarları doğrultusunda 
işçi sınıfına, emekçi halkın sırtına yükleme po
litikasını izlemeselerdi; eğer CHP yöneticileri 
TKP'nin önerdiği faşizme karşı Ulusal Demok
ratik Cephe çağrısına düşmanca karşı çıkmasa
lardı, iç gericilik. militarist klik bugün bu sıkı
yönetimi dayatamazdı.» {a.g.y. s: 14-15) 

Gördünüz mü, proletarya partisini ve siya
setini! İşte TKP öyle bir proletarya partisi ki: 
«oısayla bulsa bir -araya gelse» temennileri il
kesinden hareket ederek mevcut siyasi ortamın 
değerlendirilmesini yapıp, proletaryanın politi
kasını ortaya koyuyor! «kıvrak» zekalı TKP sek
reteri ismail'i, CHP dinleyip te «Ulusal Demok
ratik Cephe» P.0litikasına katılsaymış, orta yol 
politıikası gütmeseymiş, «bunalımların yükünü 
tekellerin çıkarları doğrultusunda işçi sınıfına 
ve emekçilere «yüklemeseymiş,» bugünkü durum 
doğmayacak ve faşizm «'bir tehlike» haline gel
meyecekmiş! Kendisine proletarya partisi diyen 
bir siyasetin bu kadar adileşip, olsalarla, bulsa
lordan hareket ederek, siyaset koymaya çalış
tığını, TKP'yi bilmeyen ve görmeyenlere inan
dırmak hayli zor olacaktır. Çünkü TKP proletar
ya partisi olduğunu iddia etmektedir. Bir pro
letarya partisinin bu kadar sefalet icersine düş
mesi görülmüş ve duyulmuş şey değildir. 

TKP'nin hayal hanesinde oluşmuş olan bu 
olsa ve bulsalara bakılınca, şunu da söylemek 
mümkün. Türkeş faşist olmasaydı, Demirel ve 
Erbakan gerici olmasalardı, ABD emperyalizmi 
hiç doğmasaydı, kapitalizm dünya çapında bu
nalıma girmeseydi, kapitalizm bunalımlara gir
dikçe faşist yöntemlere başvurmasaydı, bugün 
dünyada ne faşizm olurdu, ne de TKP sekrete
ri İsmail, terki-diyar edip, yarım asıra yakın bir 
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zaman yurt hasreti çekip, böylesi hayaller içi
ne düşme�di. Ve belki de hayal hanesi de bu ka
dar gelişmezdi. 

Yazının girişinde de genel olarak ıbelirtti
ğimiz gibi, proletarya ayrı bir sınıftır. Sınıfına 
uygun ülkesinin ekonomik sosyal koşullarını, 
dünya koşullarını doğru bir şekilde tahlil ve 
tespit ederek kendisine bir siyaset çizer ve bu 
siyaset doğrultusunda hiç şaşmaksızın yoluna 
devam eder. Proletarya partisinin siyaseti ne 
varsayımlara nede birtakım hayallere dayandı
rılamaz. 

Hele proletaryanın bir burjuva partisinden 
«yapsaydı, etseydi» şeklinde bir varsayımdan 
hareket ederek demokrasinin korunmasını, bu
nalımın yükünün tekelcilere yüklenmesini, te
kelciliğe ve emperyalizme karşı tavır takınma
sını istemesi, temenni etmesi ve ona güvenme
si kattiyetle mümkün değildir, böyle bir politi
ka proletaryaya değil küçük burjuvaziye has 
bir politikadır. Çünkü, Lenin'in de belirttiği gibi, 
proletarya burjuvaziye güvensizliği siyaset ola
rak savunurken, küçük-burjuvazi de burjuvazi
ye güveni ve inanı, proletaryaya inandırmaya 
çalışır. TKP ve onun «kıvrak» zekalı sekreteri İs
mail. her zaman burjuvaziye güven ve proletar
yaya güvensizliği savunmuşlardır ve savunmak
tadırlar. CHP, «toplurnsol anlaşma» adı altın
da işçi sınıfının ekonomik ve demokratik hak
larını ortadan kaldırıp, anti-demokratik yasala
rı getirerek demokrasiyi tümünden yok edip, sı
kıyönetim de il·an ederek siyasi gericiliği Tür
kiye üzerinde tamamen egemen kılmaya çalı
şırken ve bunun hepsi Türkiye işçi sınıfı ve di
ğer emekçileri tarafından açıkça görülmüşken, 
TKP hôlô mevcut sıkıyönetimin CHP ağırlıklı 
hükümeti yıkmaya çalıştığını, gerici Demirel, Er
bakan ve faşist Türkeş'it'] bu sıkıyönetimi ge
tirdiğini ve bu hükümeti devirmek istediklerini 
iddia ederek, CHP'ye hiç toz kondurmayarak, 
işçi sınıfına güvensizlik, ıburjuvaziye ,güven po
litikasını bütün açıklığıyla sergilemekte ve bu
nu da işçi sınıfına inandırmaya çalışmaktadır. 

Bütün !bunlarla birlikte TKP tam bir kafa 
karışıklığı içinıde, daha önce «tırmanan faşizm» i 
savunurken, ve bu faşizmin aşağıdan yukarıya 
doğru MHP eliyle tırmandırıldığını iddia ederken, 
ve devleti bu tırmanan faşizme karşı koruma 
sevdasına düşerken, bugün devletin en önemli 
kurumlarından bir,i�i olan ordu tarafından sıkı
yönetimin uygulamasına faşizm tehlikesinin da
ha da artarak, «askersel bir diktatörlüğün eşi
ğine» getirildiğini savunmaktadır. Bu da kuram
sızlık ve siyasetsizlıiğin çok açık ve bariz bir ör
neğidir. Kuramsızlık diyoruz, çünkü, TKP'nin sa
vunmuş olduğu mevout kuram Türkiye gibi eko
nomik ve sosyal yapıya sahip bir ülke değil, fa
kat, sömürgesel devrim arifesinde olan bir ülke
de geçerli olabilecek bir kuramı, diğer hayalleri 
gibi, Türkiye üzerinde uygulamaya çalışmakta
dır. Peki, ne oldıu «tırmanan» taşizm? Faşizm 
devleti ele geçirmek için tırmanır. Ama bu gün 
devleti ele geçiren bir güç yak. Devlet gücünün 
kendisi bir sıkıyönetıim uyguluyor. V,e hatta bu 
sıkıyönetim TKP'nin şimdiye kadar tırmandığını 
iddia ettiği, ve tırmanmayı durdurmak için de 
UDC çağrısında bulunduğu MHP'nin de bazı mi
litanlarına karşı ,uygulanmaktadır. Peki nasıl 
oluyor da hem ıbu sıkıyönetime «askersel bir 
diktatörlük» deyip, hem de hfüô «tırmanan» bir 
faşizme karşı siyaset güdüyorsunuz? Madem 
MHP, Türkiye'de faşizmin yegône temsilcisi ve 
de bir «tırmanış» ıiçindeydi, ıbu günkü sıkıyöne
tim de herkesin görıdüğü gibi, hemen hemen 

Türkiye'nin 'her alanında MHP'nin militan kesimi 
olan sivil faşist komandoları da tutuklayıp, mah
kemelere gönderiyor, ve bunların faaliyetlerini 
kısıtlamaya çalışıyor, sizin «tırmanan» faşizm 
teorisine göre, mevcut sıkıyönetimin desteklen
mesi ,gerekir? Çünkü, sizin faşizmin yegane ha
misi olarak gördüğünüz ve göstermeye çalıştığı
nız MHP'nin faşist militanlarını da karşıya almış 
durumda. O zaman neden bunu desteklemiyor
da buna karşı yeni Cephe çağrılarında bulunu
yorsunuz?. işte TKP, kendisine bir proletarya 
partisi lakabı takarak, bu siyasi sefaletin içinde 
bocalamakta ve her bocalamasında bu oportü
nist batağa daha da gömülmektedir. Halbuki, 
proletarya siyaseti, böylesi sefaletler siyaseti 
değil, tam tersine herşeyi berrak ve açık bir şe
kilde gören ve ona karşı bütün hazırlıklarını ya
pan, yolunu şaşırmadan yoluna devam eden bir 
siyasettir. Aslında «tırmanan faşizm» tezini sa
vunan herkese bu soruları yöneltmek gerekiyor. 
Örneğin bir «Kurtuluş», geçmişte, «oligarşik dev_ 
!etten, faşist devlete» geçişi önlemek için «tır
manan faşizm»e karşı mücadele edeceğini, söy
lüyordu. Ve «tırmanan faşizm» ise (ki bunu Kur

tuluş dergisinde sayfalarca yazılar karalayarak
izah etmeye çalışmıştı) MHP olmak gösteriliyor
du. Fakat, bu gün mevcut sıkıyönetim MHP'nin
komandolarını da ıbir ıbir sağdan sol1dan toparlar
ken, «Kurtuluş»un deyimini kullanacak olursak,
devrimcilere y,umrukla, faşistlere de tokatla vu
rurken, «Kurtuluş» geçmişte CHP'yle güçbirliği
ni s,avunup, «tırmanan faşizm»in «oligarşik dev
leti» yıkıp, onun yerine «faşist devleti» kurması
nı engelleme tezini ileri sürerken, bu gün CHP' 
nin istek ve onayıyla yani, daha açık bir deyim
le «Kurtuluş»un müttefik gördüğü CHP'nin iste
miyle sıkıyönetim uygulama alanına konmuşken, 
ne hikmetse, «Kurtuluş», müttefiki olmak istedi
ği CHP'nin bu tezine karşı çıkmış, ve müttefiki
nin önlemek istediği «tırmanışı» desteklemeyip, 
sıkıyönetime karşı tavır takınmıştır. 

Siyaset olarak ·geçinen bu biçarelere söy
lenecek çok şey var ama, ne zaman müsait ne 
de yerimiz. 

Emeğin Birliği z,amanında Türkiye'de «tır
manan» bir faşizmin olmadığını faşizmin bu dev
let eliyle de uygulanacağını, CHP'nin tekelci bur
juvazinin bir kesiminin temsilciliğini yaptığını, te
kelci burjuvaziye ve faşizme karşı mücadele de 
CHP'yle herhangi ıbir ittifakın yapılamayacağını, 
,ancak, CHP'nin homojen bir yapıya sahip olma
dığını, CHP içindeki demokrat ve küçük-burjuva 
unsurların CHP'den kopartılarak onlarla 'bir güç
birliğinin yapılabileceğini, bu gün CHP yönetimi
nin demokrasiyi değil, siyasi gericiliği temsil et
tiğini ve bu siyasi gericiliği gerek çıkartacağı 
bazı anti-demokratik yasalarla gerekse sıkıyöne· 
timlerle pekiştireceğini belirttiğinde; bütün opor
tünistler, Emeğin Birliğine karşı saldırıya geçmiş
lerdıi. Bu gün mevcut durumun doğuşu E. Birli
ğinin bu tespitinden dolayı, E. Birliğinde en ufak 
bir şaşkınlığa yol açmamıştır. Fakat, E.Birljğinin 
bu siyasetine karşı çıkıp, CHP'yle ittifakı savu
nan, MHP'yi foşizmıin tek hamisi olarak gösteren 
ve onun «tırmanışı»nı engellemek için cepheler 
oluşturma çabalarına giren bütün siyasetler, 
doğmuş olan mevcut siyasi ortam karşısında 
şaşkına dönerek, kuramsızlıklarını ve bu kuram
sızlığın getirmiş olduğu sefaleti sergilemişler
dir. 

TKP sekreteri İsmail Bilen, «kıvrakıı zekasıyla 
bir kıvırtma yaparak, bir yandan CHP'yi de kar
şıya alarak 'bir güçbirliğinin oluşmasını isterken, 
bir yandan da yine mevcut 'hükümetin destek-
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lenmesi için bçısit bir «kıvrak» zekô oyunu orta
ya sergilemektedir. TKP sekreteri İsmail bu 
«kıvrak» zekôsıyla şu «kıvrak» manevrada bu
lunmaktadır: 

«Bu iç savaş kışkırtısı, faşist tehlike karşı
sında örgütlü, güçlü anti-faşist yığın eylemleri 
yükselmelidir. Gerici AP başlarından, faşist Tür
keş'in ve maocu perinçek gurubuna kadar bü
tün karşı-devrimciler bu hükümetin yıkılması 
ioin ağız ve işbirliği yapıyorlar. İlerici, yurtse
ver güçlerin örgütlü, güçlü anti-faşist çıkışları 
:bu saldırı ka.rşısında tek güvencedir. Bu aynı 
zamanda hükümeti içine düştüğü kararsız du
rumdan kurtarabilir.» (Ürün. 55 s: 13) 

«TKP ile eylem birliğine yanaşmama poli-
1ikası, sosyalist partilere de zorluklardan, fa
şist saldırılar ka,rşısında güçsüzlükten başka 
bir şey getirmiyor. Bu durumda hiç zaman yi
tirmeden tüm ulusal demokratik güçlerin eylem 
ve cephe birliği yolunda kalıcı adımlar atmak 
,gerekiyor. TKP bu yolda her türlü ortak adımın 
atılmasında bütün gücünü ortaya koymuştur, 
koyuyor.» (a.g.y. s: 10) 

Okuyucu hatırlayacaktır, bir önceki sayfa
larda TKP'den almış olduğumuz bir alıntıda: 
CHP'nin kendileriyle birlikte ulusal cepheye 
katılmaması, CHP'nin bunalımın yükünü tekel
cilere yıkmaması, vs. den dolayı bu günkü du� 
ruma gelindiği belirtiliyordu. Yukarıya almış ol
duğumuz iki alıntıda da görüldüğü gibi, TKP, 
CHP'yi bir ittifaka çağırmıyor, fakat, çağırmış 
olduğu ilerici ve devrimci güçleri mevcut hükü
meti yıkmak isteyen «gerici AP, başlarından fa
şist Türkeş'ine ve maocu Perinçek gurubuna» 
karşı bir mücadele vererek, «aynı zamanda hü
kümeti içine düştüğü kararsız durumdan» kur
tarmayı amaçlamaktadır. Görüldüğü gibi, bir 
yandan CHP'ye de karşıymış gibi bir politika 
konurken, diğer yandan CHP ağırlıklı hüküme
tin, kurtarılması için çok kıvrak ve sinsi bir ma
nevra yapılmaktadır. Yani 1bir yandan mevcut
sıkıyönetime karşı devrimci güçlerin !birliğinin 
çağrısında bulunulurken, bir yandan da sıkıyö
netimi ilan eden ve uygulayan mevcut hükü
meti desteklemek için böylesi bir güçbirliği çağ
rısında bulunulmaktadır. TKP'nin «kıvrak» zekôlı 
sekreterinin yapmış olduğu bu kıvrakça manev
radaki sinsilik CHP'yi bütün karşı-devrimci ta
vır ve tutumlarıyla proletaryanın gözünden giz
lemek, onu proletaryaya iyi göstererek, mevcut 
sıkıyönetimi CHP değil de başkaları uyguluyor
muş gibi ,gösterip, mevcut hükümeti işçi sınıfı ve 
emekçilere destekletmek amacını taşıyor. Daha 
basit ve açık bir deyimle ifade edecek olursak, 
sıkıyönetime karşı gözükerek güçbirliği içersine 
sokacağı tüm devrimci ve demokratik güçlerin 
mücadelesini mevcut sıkıyönetimi uygulayan hü
kümeti desteklemeye kanal,ize edecektir. Bu si
yaset öyle bir şaşkınlık tablosu yaratıyorki, bir 
yandan mevcut sıkıyönetim faşizmmiş gibi gös
teriliyor, ve bunun karşısında güçbirlikleri oluş
turma çağrısında ıbulunuluyor, bir yandan da fa
şizmmiş gibi göstermiş olduğu sıkıyönetimi uy
gulama alanına koyan hükümeti destekleyerek, 
aynı zamanda bu sıkıyönetim de desteklenmiş 
oluyor. Desteklenmiş oluyor, çünkü; mevcut sıkı
yönetim TKP'nin işçi sınıfı ve diğer emekçilere 
y,utturmak istediği gibi, Demıirel ve Türkeşlerin 
getirdiği bir uygulama değil, aynı zamanda CHP 
yöneticilerinin de isteyerek ve ıbilincli b:ir şekilde 
getirdikleri ıbir yönetimdir. Bunu bilmemek için 
saflık derecesinıi de aşıp, aptallık derecesine var
mış olmak lazım. 

(Devamı 14. Sayfada) 
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Ulusal kurtuluş mücadeleleri,· doğuş tarih
lerinden günümüze dek, çeşitli sınıf�al ve sosyal 
aşamalardan 1gecmişlerdlr. Burjuvazinin öncü
lüğünde yürütülen ulusal kurtuluş mücadelele
ri, istisnasız olarak yeni burjuva iktidarlarının 
kurulup, daha sonra da emperyalizmle işıbirliğinf 
gerçekleştirmişlerdir. Kapitalizmin bütün dünya� 
da hızla gelişmesi, ve en ücra köşelere kadar 
girmesi, güçlü bir sosyalist blokun doğması, sö
mürgelerde bile belli oranda işçi sınıfının oluş
ması, sosyalist ıbilmin dünya yüzeyine yaygın 
bir şekilde dağılarak gelişmesi, sermaye ihracı
nın sömürgelerde de ıbelli ölçülerde kendini gös
termesi, bu ülkelerde küçük çapta da olsa yer
li işbirlikçilerin doğması, geçmişte burjuvazinin 
öncülüğünde yürütülen ulusal bağımsızlık mü
cadeleleri, nitelik olarak değişik bir hüviyete 
bürünerek, milli !burjuvazinin ve küçük burjuva
zinin de katılarak o ülkelerdeki işçi sınıfı ve di
ğer yoksul emekçilerle ittifaklar oluşturup, ulus
ların kendi kaderini tayin etme hakkını elde et
mek amacıyla,, ulusal 'bağımsızlık ve sosyalizm 
uğruna mücadeleler dünya genelinde yaygın 
hale gelmiştir. 

Burjuvazinin öncülüğünde yürütülen ulusal 
kurtuluş mücadelelerinin yerini ulusal bağım
sızlık ve sosyalizm uğruna mücadelelerin al
ması, bu mücadelelere burjuvazinin öncülüğün
de ,gerçekleşmiş olan kurtuluş mücadelelerin
den da,ha farklı bir karakter kazandırarak, ikili 
bir nitelik vermiştir. Bu ikili niteliğin, birisi, ulu
sal bağımsızlıktan sonra sosyalizmin inşasına 
geçiş, bir diğeri de o ülkede kapitalizmin geliş.. 
tirilmesi ve 1burjuvazlnin iktidar üzerinde ege
menlik kurması. 

Çağımızda ıgercekleşen ulusal bağımsızlık 
ve sosyalizm uğruna mücadelelerden bir kesi
minin, örneğin Vietnam'da olduğu gibi, bağım
sızlığını elde ettikte·n sonra kapitalist evreyi ya
şamadan doğrudan doğruya kapitalist olmayan 
yoldan sosyalizme geçişi gerçekleştirmenin, ıbir 
kesiminin ise, örneğin Kamboçya'da olduğu gi
bi, ulusal bağımsızlıktan sonra yeniden işbirlik
çiliğine doğru 'bir gelişim göstermesi, bu hare
ketleri gerçekleştiren sosyal ve sınıfsal güçlerin 
karakterlerinden kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde gerçekleşen ulusal bağımsızlık 
ve soyalizm uğruna mücadeleler içinde, hem 
milli ve küçük burjuvazi, hem de proletarya ve 
diğer emekçiler vardır. Mücadele döneminde ya 
da kurtuluşun arifesinde proletarya diğer emek
çiler ittifakı sağlayıp, küçük burjuvaziyi de yan
larına cekeler·se ve bu ittifakla iktidar üzerinde 
egemenlik kurarlarsa, bu ülkede ulusal bağım
sızlık sonrası kapitalizm evresi yaşanmadan 
sosyalizme geçiş gündeme gelmektedir. Fakat, 
milli burjuvazi proletaryayı müttefiklerinden 
koparır, kendisi küçük burjjuvaziyle !birlikte ik
tidar üzerinde egemenlik kurarsa. bu ülkede 
ulusal kurtuluştan sonra yeniden işbirlikçiliğe 
doğru bir gelişim gündeme gelir. İşbirlikçiliğine 
doğru bir gelişim gündeme gelir çünkü, dünya 
konjonktürünün mevcut koşullarında, hiç bir 
burjuva iktidarı emperyalizme dayanmaksızın, 
emperyalizmle işbirliğine girmeksizin ayakta 
kalamaz. 

Şunu da 'belirtmek gerekir ki, milli burjuva
zinin iktidarı ele geçirip, emperyalizmle işbirli
ğine girmesi, ulusal bağımsızlığını vermiş bir ül
kede kolayca yapılabilecek bir iş değildir. De
ğildir çünkü, 1böylesl bir ülkenin emekçileri em
peryalizmi cok iyi bilmektedirler. Bunun için de 
kendi iktidarlarına karşı harekete geçmesi bQ

yük bir ihtimalle kaçınılmazdır. 

EMEĞİN BİRLİĞi Şubat: 1979 

Kamboçya'da Halk Hareketi ve 
Bütün 'bu nedenlerden dolayı, kısaca belir

tecek olursak, ulusal bağımsızlık ve sosyallzm 
uğruna verilen mücadeleler yukarda belirtmiş 
olduğumuz ikili karekterinden dolayı ya müca
del1e içersinde ya da kurtuluştan belli bir süre 
sonra proletaryayla burjuvazinin arasında çıka
cak olan son bir hesaplaşmaya mutlaka sahne 
olacaktır. 

Bu sorun tartışılırken, en acık ve en bariz 
örneğini Kambocya'da görmüş olduğumuz mil
li burjuvazinin bürünmek istediği kuzu postu 
olan maoizmede değinmek gerekir. 

Bu yazımızın başında vermiş olduğumuz 
ulusal bağımsızlık mücadelesi örneklerinden 
farklı bir şey olarak maoizmln ulusal bağımsız
lık mücadelelerinin icersinde yaratmış olduğu 
sinsi burjuva oyunlarını iyi bir şekilde kavramak 
gerekir. Bu maocu oyun mevcut görünümüyle 
Cin'de son derece usta bir şekilde oynanmış
tır. Fakat Kamboçya'da da bu oyun oynanmak 
üzereyken suçüstü yakalanmış ve bütün yüzü 
açığa çıkartılmıştır. 

Maoizm oyunu oynanmaya başlanmadan 
önce, ulusal bağımsızlık mücadelesi icersinde
ki burjuva unsurlarının yüzü bütün kitleler ta
rafından acıkça. görülebiliyordu. Fakat, maoizm 
bu burjuvalara öyle bir maske taktı ki, kuzu 
postuna bürünmüş kurt misali, kitleleri avutmak, 
onları burjuva bir yöne doğru sürüklemek :cin 
sinsi bir şekilde oynanan bir oyun haline gel
di. Şöyleki; burıuvazl kendi sınıfı adına hareket 
etmekten vazgeçip, mao Zedung düşüncesine 
dayanarak, Marksizm-Leninizm adına hareket 
edip, gittikleri yerin kapitalizm değilde, sosya. 
lizmmiş gibi gösterilmesine çalışılmakta. Bunu 
yaparken de sosyalizm bilmi bir tarafa bırakıla� 
rak, iradecilikle yanı volantrizmle bir takım kee

kinliklere başvurup, toplumu karanlıklara doğru 
sürüklemektedirler. Bu volantrlzmin keskin bir 
şekilde uygulanmasının en acık örneği Kamboc
ya'da ortaya cıkmıştır. Bu örneklerden bir ta
nesini «Kambocya Ulusal Birlik Cephesl»nln ya
yınladığı ve KİTLE'nin çevirip 243. sayısında ya
yınlamış olduğu bildiriden olarak aktaralım. 

«Zora dayanan işbirliğini ilan ettiler, para
yı ve pazarları ortadan kaldırdılor, ve halkı ko
minler halinde yeme ve ,yatmaya zorladılar.> 

Bildiride belirtilen ve buraya aldığımız bu 
alıntıdan da anlaşılabileceği gibi, Kamboçya'da
ki maocu pot-pot rejimi demokratik bir takım 
tedbirler alıp, sosyalizme geclşln maddi koşul
larını hazırlamanın yerine, sosyalist toplumda 
da bulunmayacak, komünist toplumda da bulun
mayacak bir uygulamayı Kambocya'ya getirmiş, 
parayı ve pazarları ortadan kaldırıp, halkı ko
minler halinde yemeye yatmaya zorlamakta, 
kendisine çok keskin ve ileri tedbirler aldığı sü
sü vererek kitlelerln dikkatlerini başka yönlere 
çekip, önce Cin'le, daha sonra da Cln'in lşbJr. 
liğlne girmiş olduğu emperyalizmle işbirliğine 
gitmeyi amaçlamıştır. Aynı bildirinin başka ye
rinde de şöyle bir progrof vardır. 

«Orta çağda görülen ve hatta Hitler faslst. 
terinin işlemiş olduğu katliamların daha tüyler 
'ürperticlsine ve barbarlarına halkımız her yerde 
tanık oldu. Bundan başka Pol-Pot-Leng Sary 
kliği. kendi anlayışına göre bir sosyolizm inşa 
etmek uğruna, milyonlarca yurtseverin canına 
kıymak konusunda tereddüt dahi etmeyeceğini 
açıkladı.» (a.y.) 

Bu göstermellk keskinlikler hiç kuşkusuz, 
volantrizmden kaynaklanmaktadır. Bunlar bi
finçslz bir şekilde yapılmış şeyler değildir. 81-
f'inebileceğl gibi, sosyaliztrıl lnşa etmek (her top .. 

lumda olduğu gibi), iradeciliğe, yani volantrlz
me dayanarak ve zor kullanarak mümkün değil
dir. Salt şiddet ve volantrizm sosyalist toplumu 
inşa etmenin metodu değil, tam tersine sosyaliz_ 
mi kötü bir örnek olarak topluma gösterip, top
lumun tümünü sosyalizmden nefret ettirmektir. 
Zaten Cin'de de bu günkü cüce Teng'in zaferi 
daha önce Çin'de uygulanmış olan Volantrlzm
den kaynaklanmaktadır. Cin'de yapılanı-ar da 
Pol-pot rejiminden farklı şeyler değildi. Cin'de 
tarım kesiminde henüz feodalizm hakimken, 
milli demokratik devrimden sonra tarım komin
ler kurulmaya başlandı. Ve köylülük henüz ka
pitalizmi bile görmeden sınıfsal, bir saflaşma 
doğmadan kominler icersinde birleştirilmeye 
zorlandı. Sanayinin geliştirilmesi bir yona bıra
kılarak tarımın geliştirilmesine büyük ağırlık ve
rildi. Bu da güçlü bir proletarya sınıfının doğ
masını engelledi. Kültür devrimi adı altında kit
leler Mao Zedung düşüncesiyle morfinlenerek 
uyuşturuldu ve kız kadın erkek herkes asker el
bisesi giymek mecburiyetinde bırakıldı. Akaliyet
lerin hiç bir demokratik hakkı verilmeksizin, zor 
ve şiddetle, baskı altına alındı. Sanayinin ve 
sanayiye bağlı bir toplumun geliştirilerek Lenl
nin sosyalizm ve kültür devrimi eşittir, elektri
fikasyon ilkesi bir yona bırakılarak, sunni kül
türle, volantrizm dayatılarak toplum sosyolizm 
adına zorlandı. Bu deli saçması şeylerin tümü 
sosyalizm adına yapıldı. Ve Cin toplumu bir 
nevi sosyalizmden nefret ettirilmiş hale getiril
di. Bütün bunlar yapılırken, sınıfsal saflaşma ve 
,proletaryanın burjuvaziyle hesaplaşması icin ba
ğımsız örgütlenmesi bir kenara atılarak, prole
tarya müttefiklerinden koparıldı, milli burjuvazl 
bu clrkefleri sosyalizm diye topluma gösterip. 
küçük burjuvaziyi ve bu tip volantrist uygulama
lardan nefret eden tüm kitleleri yanına çekerek, 
iktidarı ele geçirdi, proletaryayı bir köşeye kıstı
rarak emperyalizmle işbirliğine girmeyi bu gün
kü haliyle başardı. Kültür devrimi adı altında 
Mao Zedung'a dayanılarak ve onun düşüncele
ri geliştirilerek, «iki süper güç, İkinci Dünya ve 
Üçüncü Dünya» teorileri yaratılarak bu günkO 
işbirlikçiliğin tüm sosyal ve siyasal zeminleri 
hazırlandı. _Bütün bunlar Morksizm-Lenlnizm 
adına yapılırken, Marksın ve Leninin eserlerinin 
okunması engellendi ve Maonun kızıl kitabı ile 
Çin halkının kültürünün gelişmesi önemli ölçü
de kösteklendi. 

işte Pot-pot rejiminin yapmak istediği Cin► 

de yapılanların aynısıydı. Ve hiç şüphesiz var
mak istediği yerde Cin'in bu günkü vardığı em
peryalizmle işbirlikçiliği yeriydi. 

Mao Zedung düşüncesinin Cin'de kazan
dığı başarının aynısını Kambocya'da kazanama
yışının esas nedeni, artık Mao Zedung düşünce
sinin mevcut durumda iç yüzünün iyi ve acığo 
cıkmış olmasından ve Vietnam örneğinin Kam• 
boçya'ya yakın bir yerde gerçekleşmiş olmasın
dand1r. 

Maoizm, Markslzm-Leninizm odıoo hareket 
edip, volantrizml temel almaya dayanarak, pro
letarya diktatörlüğü adına da; sadist ve despot
ça 'bir baskıyı kitleler üzerinde uygulamoktır. 
Volantrizm nasıl ki ekonomide keskin bir eday-
la ortaya çıkıp, sonradan da ters yüz olup ka
pitalizme doğru bir gelişim gösteriyorsa, despot 
baskılarda kitleler üzerinde bir yılgınlık bir şaş-

ı kınlık yaratıp, burjuvazinin toparlanma ve iktl• 
darı ele geçirmesini sağlamıştır ve sağlamak
tadır. Sosyalizm Bilml gücünü doğanın dlyalek- j 
tik gelişiminden almıştır. Bunun lcln sosyal top
lumların gelişiminde sosyalizm bllmi_ despQt blıt 
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Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri 
zihniyete dayanarak değil, sosyal gelişimleri di
yalektik bir gözle inceleyerek toplumun bu ge
lişimlere ayak uydurmasını sağlayarak bir uy
gulama içersine girer. Bunun içindir ki, Lenin 
Ekim devriminden sonra Rusya'nın o dönemde
ki şartlarında zorunlu olarak üç yıl uygulanmış 
olan «savaş komünizmi»nin en kısa sürede or
tadan kaldırılması için ıbütün gücüyle çalışmış 
ve onun yerine sosyal gelişimleri bilimsel bir 
şekilde uygulama alanına koymayı düşünmüş
ken, Trocki ve onun gibi burjuva yandaşları sa
vaş komünizminin sosyalist bir sistem olarak 
kabul edilip uygulanmasını istemişlerdir. Lenin 
bütün yazılarında «savaş komünizmi»nin sos
yalizme geçiş için uygulanacak bir sistem ol
madığını, Rusya koşullarında geçici bir uygula
ma biçimi olduğunu vurgulayarak açıklamıştır. 
Bilinebileceği gibi, Lenin ilk fırsatta «savaş ko
münizmi»ni k•aldırıp, özellikle kırsal alanlarda 
NEP politikasını uygulama alanına koymuştur. 
Yani tarım kesiminde de küçük meta üretiminin 
gelfşerek, hem işçi sınıfının güçlenmesi hem de 
sosyalizme geçişin maddi koşullarının sağlan
ması için bir caba içersine girmiştir. 

Lenin, «savaş komünizmi» üzerine girmiş 
olduğu polemiklerde sosyalizm düşmanlığının ve 
sosyalizme geçişin önlenmesinin yalnız sağdan 
gelmediğini bu engelin soldan da geldiğini açık
ça belirtmiştir. Yani, bir «,savaş komünizmi»nln 
daha uzun süre Sovyetlerde yaşatılmasının sos
yalizme geçişi değil, bir ,geriye dönüşü getirece
ğini vurgulamıştı. 

Mao Zedung düşünceside sosyalizme sağ
dan saldıran ve sağdan gelerek sosyalizmi en
gelleyen bir görüş değil, aynen Troçkizm gibi 
soldan gelen ve sosyalizmi, sol bir takım eko
nomik ve sosyal tedbirlerle engelleyen bir dün
ya görüşüdür. Bu görüş Cin'de uygulama alanı
na konmuştur ve Kamboçya'da uygulanmaktay
ken tepe taklak yuvarlanarak, muradına nail 
olamamıştır. 

Kısaca belirtmiş olduğumuz ıbu durumdan 
dolayı, uluıSal bağımsızlık ve sosyalizm uğruna 
mücadeleler verilirken, Mao Zedung düşüncesi
nin bu tip mücadeleler icersine sızmasına da 
dikkat etmek gerekir. Mao-Zedung düşüncesi 
maddi temelini en çok bu tip kurtuluş savaşla
rı içinde bulur. Günümüz burjuvazisi hayli tec
rübe görmüş ve son derece sinsidir. Burjuvazi
nin bu sinsi oyunlarını oynayabilmesi için de 
Mao Zedung düşüncesi, Marksizm adına sosya
lizmin canına kıymak için burjuvazi acısından 
biçilmiş bir kaftandır. Mao-Zedung düşüncesi 
günümüzde burjuvazinin ve emperyalizmin tam 
bir can simidi haline gelmiştir. Bilinebileceği 
gibi, ABD emperyalizmi bu gün ekonomik siya
sal ve sosyal bunalımlar icersinde bocalayıp, 
diğer emperyalist ülkelerle birlikte bir yıkıma 
doğru giderken, Sovyetler Birliği ve diğer sos
yalist ülkelerin ekonomik ve teknik gelişmeleri 
karşısında dünyayı bir savaşla tehdit etme ola
naklarından giderek koparken, Cin'de Mao
Zedung düşüncesini uygu�ayan yöneticilerin em
peryalizmle bir can simidi gibi yetişerek emper
yalizmin bir aracı haline gelip, Sovyetler Birliği 
ve sosyalist ülkeler karşısında bir dünya savaşı 
tehdid1nin maşası haline gelmiştir. 

Sooyalist !bloku ve tüm dünya hal�larını bir 
dünya savaşı çıkarmakla tehdit eden emperya-
1izm bu gün en başta Cin yöneticilerinin fşbirlik
cillk ve emperyalizm maşalığı politikasından ya
rarlanmaktadır. Kuşkusuz, Cin proletaryası da 
uzun müddet uyumayacak ve bir gün Kamboc
ya'daki durum Cin'de de doğacaktır ama, Cin 

yöneticileri mevcut haliyle dünya barışını teh

dit eden ve tehlikeye sokan bir düzeye vormış
lardır. 

Ancak Çin'de proletaryanın harekete geçe
rek, Mao-Zedung düşüncesi üzerine inşa edilip, 
emperyalizmle işbirliği düzeyine vardırılmış olan 
yönetimi devirip, burjuvaziyi alaşağı edip, bu
nun yerine proletarya ve müttefiklerinin iktida
rını kurmaları için: Cin'de mevcut gidişlerin Cin 
halkını derin bunalımlar içersine sokarak biraz 
daha uyararak harekete geçirmesi lazım. 

Kamboçya, örneği Maolzmin bütün dünya
da büyük bir hızla çöküşe doğru gitmesinin bi
rinci adımıdır. Bu gelişimler hiç kuşkusuz Cin 
proletaryasını da etkileyip, Çin'e de bir hareket
lilik götürecektir. Ama bunun ne kadar sürece
ği, Kamboçya'daki gibi bir hareketin Cin'de ne 
zaman ortaya çıkacağı bu ,günden saptanamaz. 
Yalnız şunu belirtmek gerekir ki, tüm sosyalist 
ülkeler ve dünya proletaryası Cin proletaryasıy
la daha yakından sağlam tx:ığlar kurmalı, Cin 
proletaryasının bir an önce örgütlenerek, bu 
gidişe bir son vermesinin sağlanmasında yar
dımcı olmaları gerekir. 

Kurtuluş hareketlerinde Mao-Zedung dü
şüncesinin etkinliği ve bu kurtuluş hareketlerini. 
sürükleyecekleri yeri kısaca belirttikten sonra 
genel olarak ulusal bağımsızlık ve sosyalizm 
uğruna verilen mücadeleler üzerindeki görüşle
rimizi açıklamaya geçelim. 

Bugüne kadar Asya ve Afrika'da gerçekleş. 
miş olan ulusal bağımsızlık ve sosyalizm uğru
na mücadelelere genel bir yanlış yaklaşıma dik
kat çekmek gerekir. Bu ülkelerde gerçekleşmiş 
olan tüm ulusal ·bağımsızlık mücadelelerine ve 
devletlere kesintisiz olarak sosyalizme geçecek 
ülkeler gözüyle bakılmaktadır. Bu konuda daha 
temkinli olmanın gerekleri açıkca görülmekte
dir. Mesela Angola, Mozambik, Gine Bissao gi
bi Afrika üleklerinde gerçekleşmiş olan ulusal 
bağımsızlık mücadele ve ülkeleri, bu gün sos
yalizme kıazanılmış ülkeler olarak değerlendir
memek, bu konuda daha temkinli olmak gere
kir. Çünkü bu ülkelerin tümünde henüz burju
vaziyle proletaryanın son hesaplaması kesin 
bir şekilde yapılmamıştır. Bu hesaplaşmanın 
yapılması diyalektik bir zorunluluktur. Bunun en 
bariz örneği Cin devrimidir. Cin'de emperyaliz
me, komprador burjuvaziye ve feodalizme karşı 
bir milli demokratik devrim gerçekleşmiştir. 
Hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde dev
rimciler Cin'deki devrimi artık geriye dönüşü 
olmayan ve sosyalizme doğru ilerleyen bir dev
rim olarak görmüş ve hatta Cin örneği birook 
ülkelerin devrim modeli olarak alınmıştı. Cin'de 
uzun süre, Mao-Zedung'un: proletaryayla milli 
burjuvazi arasındaki çelişkinin antigonistik bir 
,çelişki olmasına rağmen bunun doğru bir şe
kilde ele alındı_ğı zaman barışçıl bir şekilde çö
zümlenebileceği düşüncesinden hareket edile
rek, milli burjuvazinin gelişmesine büyük imkôn
lar ve fırsatlar tanınmış, Mao Zedung ölünce- , 
ye kadar milli burjuvazi örgütlenerek güçlenir
ken, küçük_,burjuvaziyi kendisine müttefik hali
ne getirirken, proletarya uyutulmuş bir vaziye
te sokulmuştur. Mao-Zedung ölünceye kadar 
proletaryanın uyutulması ve bu dengenin sağ
lanması belli ölçülerde ve başarılı bir şekilde 
yürütülmüştü. Fakat Mao'nun ölümünden son
ra burjuvazi iktidarı örgütlü, bilinçli ve sistem-
li bir şekilde gasbederek, sırtını emperyalizme 
dayam·ıştır. Cin'de bu güne kadar sosyalist gö
züyle <bakılan gelişmeler, artık kapitalizme doğ
ru yönelmeye başlamıştır. Bu durum bütün dün-
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ya proletaryası ,gözünde somut vaziyete gelmiş
tir. Ve görülmüştürki, her milli demokratik dev
rim, (ya da ulusal demokratik devrim) sosya
lizme geçişle, sonuçlanmaz, kapitalizme de dö
nüşebilir. Diyalektik olarak da böyle olması ge
rekirdi. Çünkü, milli ya da ulusal demokratik 
devrimlerde milli burjuvaziyle proletarya aynı 
devrim ve iktidar icersinde ,birlikte bulunmakta
dırlar. Bu demektirki, ayrı sınıfsal yapılara sa
hip olan lbu sosyal güçler bu devrimi ayrı yön
lere doğru ce·kmeye çalışacaklardır. Proletarya 
sosyalizme doğru, burjuvazi ise kıapitalizme 
doğru çekmeye çalışacaktır. Milli devrimler, bu 
ikili karakterlerini ancak, proletaryanın ya mü
cadele süreci içerisinde, ya da devrimden sonra 
müttefikleriyle birlikte iktidara el koyması, ve 
iktidar üzerinde egemenliklerini kurmasıyta or
tadan kaldıracaktır. 

Bu açık sınıfsal ve sosyal nedenlerden do
layı ıbu tip devrimler süreci içersinde veya dev
rimden sonra proletaryayla burjuvazi kesin bir 
şekilde hesaplaşmadıkça, bu devrimlere kesin
tisiz olmak sosyalizme geçecek devrimler gö
züyle bakmamak lazım, aynı zamanda bu tip 
devrimlerde burjuvazinin de iktidarı gaspedip 
kapitalizmi geliştireceği göz önünde ıbulundu
rulmalıdır. Şüphesiz, 'burjuvazi iktidarı ele ge
çirdikten sonra kapttalizmi geliştirmeye çalışır, 
fakat o ülkenin proletaryası ve diğer emekçileri 
burjuvaziye bu imkanı nereye kadar tanır ya da 
tanımaz bu ancak, hesaplaşma sırasında acıkça 
ortaya çıkıar. 

Ulusal bağımsızlık mücadelelerinin başka bir 
örneği de Vietnam'dır. Vietnam'ın kurtuluşu 
bilinebileceği gibi çok uzun yılları almıştır. Bu 
süreç icersinde başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere diğer sosyalist ülkelerle Vietnam halkı 
son derece sıkı ve sağlam ilişkiler içine girmiş
ti. Bu ilişkiler süreci içersinde bir yandan Viet
nam'a sosyalist siyasal bilinç güçlü bir şekilde, 
akarken, bir yandan da sosyalist ülkelerle sıkı 
ilişkiler sonucu Vietnam emekçileri sosyalist 
ekonominin ve sosyalist toplumun erdemliğinl 
pratik olarak görmüştür. Bunun için de enter. 
nasyonalist ilişiklerini sıkı ve yoğun bir şekilde. 
geliştirerek, enternasyonalist karakteri Vietnam 
proletaryası ve emekçileri de özümlemişlerdir. 
Mücadele süreci içersinde Vietnam İşçi Partisi 
proletaryanın öz örgütü olarak oluşup gelişe
rek, proletaryanın ideolojik, örgütsel, siyasal 
öncülüğünü bağımsızlık mücadelesine egemen 
kılmıştır. Vietnam emekçileri enternasyonal iliş
kilerle sıkı bir şekilde bağlanmış, Ho-Şi Min ve 
Le-DU<ln gibi önderlerin öncülüğünde Vietnam 
işçi partisi Marksist-Leninist biHnçle donanmış, 
Vietnam halkının gerçek temsilcisi haline gel
miş ve mücadele içersinde bir yandan emper
yalizmle hesaplaşırken, bir yandan da kendi 
burjuvazisiyle hesaplaşmış, kurtuluşun zafere 
ulaşmasıyla birlikte sosyalizme giden yolun 
önündeki bütün engelleri bertaraf etmiştir. Ku
zey Vietnam'ın kurtuluşuna koda� k,azanmış ol
duğu bu proletar karekterle Vietnarıı İşçi Parti
si Güney Vietnam'ın kurtuluşu uğruna müoade• 
lede de aynı öncülüğü devam ettirmiş, G.Viet

nam'dan emperyalizmi temizlerken, onun işbir• 
likçilerini de, ona özenen tüm burjuvaziyi de 
temizleyerek proletaryayla müttefiklerinin ke• 
sin bir egemenliğini sağlamıştır. 

Bilinebileceği giıbi, Güney Vietnam'da kuk• • 
la satılık ·bir hükümetle birlikte yerli işbirlikçi 
burjuvazi de önemli ölçüde doğmuştu. Bu işbir
likçilik g�derek Güney Vietnam'da doğan her 

(Devamı 13. Sayfada) 
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Anti-F aşist Mücadelede Küçük 
Kuşkusuz, koşullar ne olursa olsun ve han

gi tarihi dönemde olursa olsun, birlik mutlaka 
karşılıklı menfeat ve çıkarların temeli üzerine 
kurulur. Hangi sınıf ve katmanların kendi ara
larında bir birlik ·kurabilecekleri ve bu birliği 
hangi temeller üzerine kuracakları ülkenin eko
nomik sosyal yapısının ciddi bir tahlilinin yapıl
masıyla doğru bir şekilde saptanabilir. 

Feodal üretim ilişkilerinin egemen olduğu 
dönem ve ülkelerde, genel olarak köylülükle 
proletaryanın ittifakının sağlanması, feodalizme 
karşı mücadele ve feodalizmin yıkılması temel 
ilkelerinden kaynaklanırdı. Fakat feodalizmin 
egemenliğini kaybettiği, köylülüğün parçalanmış 
olduğu bir ülkede genel olarak köylülükle işçi 
sınıfının ittifakı olanaksızdır, çünkü bunun mad
di temeli ortadan kalkmış, köylülük parçalan
mış, köyde yalnız 'bir sınıf değil, birkaç tane sı
nıf ve katman oluşmuş, oluşmuş olan bu sınıf 
ve katmanların menfeatleri ise birbiriyle çeliş
mektedir. Böylesi 'bir ülkede yani feodalizmin 
gerek evrimci yolla ve gerekse devrimci yolla 
olsun tasfiye olduğu ve köylülüğün parçalara 
ayrıldığı bir ülkede genel köylülükle İŞÇİ sını
nın ittifakını kurmaya çalışmak boş bir caba ol
duğu gibi, böyle bir ittifakı oluşturmanın da ola
nağı yoktur. 

Kuşkusuz, bu ittifak sorunu kapitalizmin 
egemen olduğu ülkelerde değişik olduğu gibi, 
faşizmin ve tekelciliğin egemenliğinin gerçek
leşmiş olduğu ülkelerde de değişik birtakım tak
tiklerle köylülüğün bir kesimiyle işçi sınıfının 
ittifakının oluşturulması olasıdır. Neki, bu itti
fak oluşturulurken de mutlaka ve mutlaka doğ
ru bir tahlil ve tespitten sonra belli siyasetlerle 
bu ittifakın oluşturulmasına çalışmak lazım. 
Çünkü, tekelciliğin tarım ve sanayi alanında ege
men ol-duğu bir ülkede ·işçi sınıfıyla küçük üre
ticilerin ittifakının sağlanabilmesi için temel si
yaset ekonomrk çıkarlar temelinde hareket edi
lerek bir birliğin sağlanmasına gidilebilir. Hiç 
kuşkusuz daha önce de belirttiğimiz gibi, itti
faklarda koşullar ne olursa olsun maddiyatın 
yani ekonomik sorunun önemi büyüktür. Fakat 
bazen üst yapıda öyle durumlar oluşurki, can 
kaygısı, mal kaygısını gölgede bırakabiHr. Ya
ni, 'belli unsur sınıf ve katmanlar ekonomik ya
şamlarından çok canlarını kurtarma kaygısına 
düşer ve onu garantiye almaya çalışırlar. Böy
lesi durumların oluştuğu ülke ve koşullarda kü
çük üreticilere veya başka unsurlara salt eko
nomik temelden yaklaşmaya çalışmak önemli 
ölçüde başarısızlıkla sonuc·lanır. Sonuçlanır çün
kü, kişinin can güvenliği mal güvenliğinden da
ha önemli duruma gelmiştir. 

Bir cümleyle ifade etmek gerekirse, tekelci
likle birlikte faşizmin basıkılarının yoğun olduğu 
bir ülkede işçi sınıfı ve müttefiklerinin ittifakı
nın kurulabilmesi için, maddi durum da gözö
nünde bulundurularak, esas olarak siyasal te
melden hareket ederek bir yaklaşımda bulun
mak lazım. Böylesi bir ittifakın sağlanabilmesi 
için, proletarya siyasetini uygulayan örgüt ve 
unsurlar hangi temelden hareket edeceklerini 
kesin ve doğru bir biçimde saptamadan, işçi sı
nıfı ve müttefiklerinin ittifakının oluşmasında 
başarılı olamazlar. 

Ekonomi ile siyaset birbirinden ayrılmayan 
bir bütündür. Yalnız bu bütünün hangi yanının 
temel olarak seçilmesi sorunu, yani hangi yanı
nın ağır basması sorunu ülkenin ekonomik ve si. 
yasal yapısına göre tespit edilip, siyasetle eko-

neminin bir uyum içersine sokularak ittifaka bir şistler»e karşı tavır takınmakta, bunlara karşı 
yaklaşımda bulunulmalıdır. Örneğin, tekelciliğin yasalar çıkarmakta ve yasal müeyyidelerle bun
egemen olduğu fakat, faşizmin baskılarının he- lara karşı mücadele etmektedir. Fakat, Türkiye'
nüz bulunma,dığı bir ülkede küçük üreticilerle de böyle bir şey görmek olanaksızdır. Örneğin, 
işçi sınıfı bir ittifaka ekonomik temelden hare- CHP ağırlıklı mevcut hükümet «aşırı sağa da 
ket ederek ya1klaşırlar. Böylesi ülke koşulların- aşırı sola da karşı» olduğunu söylerken, «aşın 
da tekelciliğin merkezi planlama yoluyla uygu- sağ» bir parti olduğunu, programı tüzüğü ve 
lamış olduğu baskı küçük mülk sahipleri�i her bütün somut davranışlarıyla acıkça iddia eden 
gün mülklerinden biraz daha fazla kopararak bir MHP hükümet tarafından en ufak bir bas1kı. 
onların yoksullaşmasını sağlar ve onlar üzerin- görmemiştir ve görmemektedir. Mesela bir AI
de sadece iktisadi cebre dayanan bir baskı uy- man radyo televizyonu ve basın! MHP aleyhi
gulayarak daha fazla yoksullaşmalarını getirir. ne bir sürü yayınlar yaparak MHP'nin faşist bir 
İktisadi cebrin getirmiş olduğu bu yoksullaşma, parti olduğunu hem kendi kamuoyu hem de dün
küçük üreticilere, tekelciliğe karşı bir mücadele ya kamuoyuna açıklarken, bir Türkiye Radyo ve 
verilmesinin objektif koşullarını yaratır. Bu ob- Televizyonunda böyle bir açıklama ve teşhirin 
jektif koşullar •iktisadi cebre karşı bir siyasetin görülmesi mümkün değil'dir. Türkiye'de silahlı 
gündeme getirilerek, bu siyaset temelinde kü- bireysel terörist hareketlere katılan faşist mili
cük üreticilerle, proletaryanın ittifakını sağla- tanların MHP'li oldukları ve sivil faşist terôrün 
mayı zorunlu kılar. Ama faşist baskı ve terör, MHP tarafından yürütüldüğü bir sürü açık de
bunlar farklı bir maddi koşul ve bundan farklı !illerle ortada olduğu halde, CHP ağırlıklı, siya
siyasal ve sosyal bir ortam yaratır. Çünkü fa- si gericiliği uygulayan Ecevit hükümeti hiç bir 
şizm iktisadi cebrden çok, iktisat-dışı cebri bir zaman için MHP'nin üstüne gitmemiştir ve git
baskı unsuru olarak kullanır. İktisat dışı cebre memektedir. Mesela bunun yerine sol ve legal 
karşı örgütlenmek ve mücadele etmekte hiç kuş. bir parti olan TİP'in veya başka sol legal bir par
kusuz, başka bir siyaset temelinden hareket tinin militanları bu tip silahlı eylemlere katılmış , 
ederek, işçi sınıfı ve küçük üreticilerin ittifakı- ve tespit edilmiş olsaydı, hiç şüphe yok ki bu 
nın kurulmasını günderr.a getirir. partiler şimdiye kadar çoktan kapatılmış olur-

Bu kısa genellemeden sonra Türkiye'nin özel lardı. Ama MHP için böyle bir şey yapılmamak
ve objektif koşullarını inceleyerek, Türkiye'de tadır. 
işçi sınıfı ve küçük üreticilerin ittifaklarının na-
sıl bir siyaset temelinden hareket edilerek ku- Bütün bunların nedenleri, Türkiye işbirlikçi 
rulabileceğini açıklamaya çalışalım. tekelci burjuvazisinin, Türkiye'de ekonomik yön

den tam bir iktisadi cebri oluşturamamış, bu-Türkiye'de işbirlikçi tekelciliğin egemen nun için iktisat dışı cebre de başvurmak duru-olup, Türkiye'nin tarım sanayi ve ticaret alanın- munda kalmış olmasındandır. Bu nedenle deda ekonomisini ve siyasetini belirleyen bir güç iktisadi cebr yanında faşist terörün estirilme.
haline gelmiştir. Bununla beraber, Türkiye'de si için bu tip faşist güçleri beslemekte, koru
dev•let yapısı önemli ve belirleyici bir ölçüde. fa- makta ve kullanmaktadır.şistleştirilmiş, faşist uygulamalar bazen devlet 
güçleri eliyle, bazen de tekelci sermayenin bes- Bilinebileceği gibi, faşist ideoloji, genellikle 
!emiş olduğu sivil faşist güçler tarafından esti- şövenizmin temeli üzerine oturtulur. Bu şeve.
rilen terörle uygulanarak devam etmektedir. İk- nist propaganda, faşist güçler tarafından ülke
tidar, yani hükümet siyasi gericiliği uygulama nin bütün alanlarında yapılır ve pratik hayata
alanına koysa bile Türkiye'de bir güç olan fa- . geçirilmeye çalışılır. Türkiye'de de bunun aynı
şizm siyasi gericilik koşullarında da sivil faşist sı yapılmaktadır. Faşist güçler bir yandan şöve
güçler eliyle kitleler üzerinde faşist terör ve bas- nizmi körüklerken, ulusal azınlıklar üzerinde bir
kıyı devam ettirebilmektedir. Bu faşist baskı ve baskıyı yoğunlaştırarak onları zamansız 'bir is
terör, görünüşte sivil faşist güçler tarafından yanın eşiğine getirmeye çalışırken, bir yandan 
yürütülse de bu güçler devlet tarafından hima- da din ve mezhep ayrılıklarını körükleyerek, Tür
ye görmektedir ve bu terör öyle bir düzeye va- kiye'de faşizmin sürekli bir şekilde terörist ha
ryorki, sivil faşist güçlerle devlet güçlerinin or- reketlerle sürdürülmesini amaçlamaktadır Bu 
tak bir baskısı haline geliyor. tip kışkırtmalar yapılırken de dikkat ediıecek 

Türkiye, kapitalist emperyalist bir ül'ke ol- olursa, ekonomik planda sürekli küçük mülk 
mayıp, işbirlikçi tekelciliğin gerçekleştiği bir ül- sahibi unsurlar zarar görmekte, onların dükkan
ke olduğu için, siyasi gericilk yönetimleriyle fa- lan, malları yağma edilmekte ve onlar üzerin
şist baskı ve terör çoğu kez içice ve birlikte yü- de bir baskı uygulanmaktadır. örneğin, Malat
rümektedir. Çünkü, Türkiye'de, metropol ülke- ya'da Hamido'nun ölümü gerekçe edilerek fa-

. !erinde olduğu gibi, salt iktisadi cebre dayanan şistler kitleleri sokağa dökmüş ve bir yağma ha
ve salt iktisadi cebri uygulayacak olan bir eko- rnketi başlatmışlardır. Bu yağma hareketinde 
nomik sistem oluşturulamamıştır. Bunun için hiç şüphesiz siyasal bir amaç yatmaktadır. Bu 
de iktisadi cebrle •iktisat-dışı cebr, bazen biri- siyasal amaç, Alevi Sünni ayrılığı, CHP ile di
nin dozu, bazen diğerinin dozu yüksek olmak ğer sağ partiler arasındaki uçurumun sunni bir 
kaydıyla birlikte yürütülmektedir. Türkiye'de si- sekilde derinlestirilmesi ve bu partilerin taban
yasi gericiliği uygulayan tüm hükümetler sürek- !arı arasında bir kemikleştirmenin oluşturularak,
li bir şekilde sola değil, faşizme taviz vermek- faşist düşünceye bir kitle zemini hazırlamaktır. 
tedirler. Mesela bir karşılaştırmayla açıklaya- Tahrip edilen yerlere baktığımız zaman ne ale
cak olursak, Almanya'da, Fronsa'da, İngiltere'- vilerin ne de CHP'lilerin büyük işyerleri ve bü
de vb. ülkelerde «neo faşistler»e açıktan açığa yük sermayelerine doıkunulmamıştır. Ancak, kü
ve resmen hükümet taviz vermemektedir. Bu çük sermaye sahiplerinin küçük işyerleri dağı
devletler içinde devlet eliyle faşizmin uygu!an- tılmış, yağmalanmış ve tahrip edilmiştir. Maraş 
masına en uygun olanı Almanya'dır. Buna rağ- Katliamında da aynı şeyler yapılmıştır. Bir yan:
men, Almanya devleti bir yandan, faşizmi dev- da CHP'li ve solcu, Alevi vatandaşlar hunharca 
!et içinde güolendirir.ken, bir yandan da «neo fa. katledilirken, çoluk çocuk kurşunlanırken, öbür
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Ureticiler ve Proletaryanın Birliği 
taraftan hep küçük işyerleri yağmalanmış ve 
küçük mülk sahiplerinin malları talan edilmiştir. 

Bu durumlar açıkça göstermektedir ki, bir 
yandan tekelci sermaye ekonomik baskısını uy 
gulayarak küçük mülk sahipliğini ortadan kal
dırırken, bir yandan da faşist terörü estirilerek, 
küçük esnaf ve sanaatkôr'ın mülkleri ce'brle ta
lan edilmektedir. 

Böyle bir durumda küçük burjuvazi nasıl 'bir 
tavır takınabilir. 

Herkesin bilebileceği gibi, küçük burjuvazi 
kendi başına bir sınıf değil ve kendi ekonomik, 
sosyal ve siyasal sistemi için ayrı bir mücade
le yürütemez. Bu sınıfsal karekteri gereği, kü
çük burjuva mülk sahipliği sosyal ve siyasal mü
cadelelerde ya burjuvazinin yanında yerini alır, 
onun düzenine hizmet eder bir duruma gelir, ya 
da proletaryanın yanında yerini alarak kendi 
menfaatlarına hizmet ederken, proletaryanın 
sosyalizme doğru gelişiminin önünde bir engel 
olmayarak, proletaryanın sınıfsal ve siyasal ik
tidarının kurulmasına hizmet etmiş olur. Küçük 
burjuvazinin bu tutarsız karekterinden dolayf
dırki, faşizmin bu tip baskıları karşısında, ı:ro
letarya bir alternatif olarak çıkıp, faşizme •karşı 
mücadelede küçük mülk sahibi burjuvaziyi ya
nına almayı beceremezse, küçük burjuvazi zo
runlu olarak ya sinecek, ya da faşizmin kitle 
temeli haline gelecektir. 

Küçük burjuvazi doğuşundan itibaren, sü
rekli burjuvazinin baskısına maruz kalmış, onun 
ekonomik ve siyasal tahakkümü altına girmiş
tir. Böylece de baskılara boyun eğmek, baskı- . 
lora rağmen burnunun suyunu akıtarak yaşamı
nı sürdürmek için ya ufak bir dükkancığa ya da 
ufak bir toprak parçasına bağlı kalarak yaşam 
kavgası sürdürüp egemenliklere alışmış bir kat
man haline gelmiştir. Bu karekterinden dolayı
dırki, faşizmin baskı ve terörü karşısında son 
nefesine ve elindeki mülıkiyetini kaybedinceye 
kadar boyun eğer, siner ve baskıları kader ola
rak kabullenir bir duruma gelir. 

Faşizm bu tip terör ve baskılarla kOçük 
mülk sahiplerini sindirmeye ve kendi kitle taba
nı haline getirmeye çalışırken, proletarya güçlü 
ve etkin bir şekilde bu baskılara karşı koyar, 
bunları göğüsler ve küçük mülk sahiplerini de 
bu baskılara karşı korumaya çalışır ve bunları 
yanına çekebilirse, ancak o zaman küçük bur
juvazi faşizmin baskılarına karşı çıkar ve ona 
boyun eğmenin yerine proletaryayla birlikte bir 
güç oluşturmayı kabullenir. Proletarya partisi ol
maksızın ve bu parti militanları tarafından kü
çük burjuva mülk sahibi desteklenmeksizin, kü
çük 'burjuvaziyi faşizmin kitle temeli olmaktan 
kurtarmanın olanakları yoktur. Örneğin, Malat
ya'da faşizm tarafından talan, baskı ve zulme 
maruz kalmış küçük esnaf ve zanaaatkôrların 
hemen hemen büyük bir çoğunluğu bugün kor
kularından da olsa MHP ve faşizm yanlısı gibi 
gözükmektedirler. Bu küçük burjuvazinin faşizm
den bir çıkarının olduğundan değil, veya küçük 
mülk sahibinin faşizmden çıkar umduğundan 
değil, faşizmin baskı ve terörün korkukusundan 
dolayıdır. Bu ·küçük mülk sahipleri; faşist mili
tanlar ne zaman yeniden harekete geçer de 
çarşıyı pazarı talan etmeye kalkarlarsa, kendi 
dükkancıklarını korumak için onlardanmış gibi 
gözüküp, faşistlerle ilgili gazete veya başka bir 
yazılı metni dükkanlarında saklı tutmaya çalı
şarak kendilerini kurtarma cabası içine girmiş
lerdir. 

Kuşkusuz, küçük esnafın bu davranış içer
sine girmesinde yalnız faşizm suçlu değildir. 
Devrimci güçler de önemli ölçüde suçludurlar 
çünkü, devrimci güçler faşist terörün karşısın
da proletaryanın siyasal ve kitlesel gücünü ha
rekete geçirememiş, faşizmin karşısına bir güç 
çıkaramamış, küçük esnaf ve zanaatkôrın fa
şizmin baskı ve teröründen korunması için on
lara bir çıkı9 yolu gösterememiştir. 

Faşizmin terör estirdiği her alanda, faşizm 
karşısında sinen küçük mülk sahiplerinin suç
lanması hiç bir mana ifade etmez. Küçük esna
fın bu davranışını korkaklık olarak suçlayıp, bu
nun nasıl giderileceğini düşünmeyen, tavır ta
kınıp, tedbir almayan bir devrimci kendi kendi
ni aldatarak, yetersizliğini ortaya koymaktan 
başka hiçbir şey yapmış olamaz. Proletaryanın 
desteğini görmediği müddetçe faşizmin karşı
sında sinen ve kendisini faşizmden korumak 
için, kendisini onlardanmış gibi gösteren bir kü
çük esnaf ve zanaatkôrı, yeni bir buluş yapmış 
gibi korkaklıkla suçlayarak işin içinden çıkma
ya çalışc;:ın bir Marksist, henüz kendini bulama
mış, Marksist ve devrimci geçinen zavallı bir 
amatör devrimcidir. Çünkü her Marksist bilirki, 
küçük burjuvazi, sınıfsal ve sosyal yapısı gere
ği baskılar karşısında siner, korkar, küçük mül
kiyetine sarılır ve o mülkiyet uğruna her türlü 
baskıya göğüs gerer, yani sineye çeker. Faşist 
terör karşısında küçük burjuvazinin bu değiş
mez karekterini yeni bir buluşmuş gibi keşfe
den ve küçük burjuvazinin kendiliğinden topar
lanarak cesaretlenip, faşizmin karşısına çıkma
sını isteyen kişi bir Marksist değil, ancak Mark
sist geçinen bir ükaladır. 

Küçük 'burjuva mülk sahiplerinin faşizm kar
şısında sinmemeleri ve faşizmin kitle temeli hali
ne gelmemeleri için, proletarya ne yapmalıdır? 

Biraz önce değindiğimiz gibi, küçük esnaf 
ve zanaatkôrlar, mallarını ve canlarını koruya
bilmek için, çareyi faşizme boyun eğmekte ve 
onun terörü karşısında sinmekte bulma-ktadır
lar. Bulmaktadırlar çünkü, küçük esnaf ve za
naatkôrı faşist teröre karşı koruyacak ne siya
sal, ne de ekonomik bir kuruluş var Türkiye'de. 
Mesela bir Esnaf Ve Zanaatkôrlar Derneği, es
naf ve zanaatkôrı ne siyasal, ne de ekonomik 
yönden faşist baskı ve teröre karşı koruyocak 
nitelikte değildir. Çünkü bu derneğin kendisi ge
ricilerin ve faşizm yanlılarının elindedir. Bu
nun için de bu dernek -esnaf ve zanaatkô
rı tekelciliğin ekonomik baskısı ve faşizmin 
terörü.ne karşı korumanın yerine verdiği bü
tün demeçlerden de anlaşılabileceği gibi, sürek
li sola ve sosyalistlere karşı bir mücadeleden 
bahsederek, faşist terörün daha da yoğunlaş
masına, esnaf ve zanaatkôrı daha da tedirgin
leştirmesine önayak olmaktadır, faşist teröre 
bir nevi destek sağlamaktadır. BAĞ-KUR denen 
şeyde; zaten tekelci sermayenin güdümünde ku
rulmuş, onun yönlendiriciliği altında küçük ser
mayeleri, denetim altına almasını amaçlamakta 
ve bunu yapmaktadır. 

Tek kelimeyle izah edecek olursak, küçük 
esnaf ve zanaatkôrlar tam bir mengene arasına 
sıkıştırılmış ve her gün biraz daha sıkıştırılarak 
suları çıkartılmaktadır. Küçük. esnaf ve zanaat
kôrlar büyük ıbir ümitsizlik içerisine düşerek, te
kelci sermayenin ekonomik ve siyasal baskısı
na boyun eğmek zorunda bırakılmışlardır. O za
man yapılacak en temel şey, bugün küçük es
naf ve zanaatkôrları derleyip, toparlayarak, te-

kelci sermaye ve faşist terör karşısında siyasal 
ve ekonomik bir ,koruyucu güç haline getirecek 
Esnaf ve Sanatkôrlar Birlikleri oluşturularak, 
bunların bir federasyona dönüştürülmesi için 
çalışmaktır. Küçük esnaf ve zanatkôrlar, bağ
lanmış oldukları mevcut örgütlerden kopartıla
rak, bu örgütlerin karşısına başka bir alterna
tif olarak çıkartılma,ksızın, bunlar siyasal ve sos
yal örgütlü bir güç haline getirilerek, proletar
yayla bir ittifak içersine sokup bir mücadele yü
rütülmeksizin, Türkiye'deki küçük esnaf ve za
natkôrları tekelci sermayenin ekonomik baskı
sına ve faşist teröre karşı bir güç olarak çıkar
mak olanaksızdır. 

Bu durumda açıktırki. önce, küçük esnaf ve 
zanaatkôrı ekonomik ve siyasi yönden koruya
cak bir Esnaf ve Zanaatkôrlar Birliği dernekleri 
altında toparlamak gerekir. 

Peki, küçük esnaf ve zanaatkôrı böyle bir 
örgütlenme içersinde toparlayabilmek için han
gi siyaset temelinden hareket etmek gerekir? 

Daha önce <le belirtmeye çalıştığımız gibi, 
küçük esnaf ve zanaatkôr yalnız ekonomik bas
kı altında değil, faşizmin terörü altında da ezil
mektedir. Şunu açıkça belirtmek gerekirki, bir 
küçük esnafın tek derdi bu durumda mal gü
venliği değil, en önemli derdi can güvenliğidir. 
Yani faşizmin baskı ve terörüne karşı, kendi ve 
çoluk çocuğunun c-an güvenliğinin sağlanması
dır. Küçük esnaf ve zanaatkôrlar bugüne kadar 
yapılan tüm uygulamalarda görmüşlerdirki, Tür
kiye'de hiç bir iktidar kendilerinin can ve mal 
güvenliğini sağlayamamıştır. Bu bakımdan bur
juva iktidarlarının hiç birisine güvenleri kalma
mıştır. 

Artı·k Türkiye'de iktidara gelen her partinin 
tekelci burjuvazinin menfeatleri doğrultusunda 
hareket edeceği, tekelci burjuvazinin menfaat
lerini savunacağı ve ülkede estirilen faşist te
rörün üstesinden gelemeyeceği hatta bu terö
re engel bile olamayacağı aklı başında her kü
çük esnaf ve zanatkôr tarafından iyi kötü 'bilin
mektedir. Genellikle küçük burjuvazi, büyük 
umudunu CHP'ye bağlamış ve CHP'nin kendile
rini mevcut baskılardan kurtarabileceğine inan
mıştı. Ve hatta Ecevit'i bir «umut» olarak en çok 
Türkiye'de küçük burjuvazi görme havası içine 
girmişti. Fakat, Ecevit hükümetinin bir seneyi 
aşkın zamandır uygulamış olduğu yönetimin kü
çük esnaf ve zanatkôrlara ne kamndırdığını ve 
ne kazandırabileceğini ,anlamışlardır. 

Küçük esnaf ve sanaatkôrların bu konuda
ki düşüncelerini daha da derinleştirmek, Tür
kiye'de tekelci sermayenin Türkiye'nin ekono
mik ve siyasal yapısına egemen olduğunu an
latmak, Türkiye'de iktidar olarak bütün partile
rin bu egemen gücün denetimi dışında olama
yacağını onlara izah etmek ve tekelciltğe karşı 
örgütlenmelerinin gereğini açıklamak, ekonomik 
ve siyasi yaklaşımın temeli olarak alınıp, faşizm 
temaı açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilme
lıdir. Türkiye'de faşist terörün estirildiği yerler
de küçük esnafın talana uğradığı, küçük esnaf 
ve zanaatkôrlara anlatılıp, faşizmin bu girişimi 
karşısında desteksiz ve himayesiz kalan küçük 
esnaf ve zanaatkôrın el<0nomik ve siyasi örgüt
ler altında birleşerek, hem Türkiye'deki tekelci
liğe, hem de bu tekellerin menfeatlerini sürdü
ren hükümetlere ve hemde faşist baskıya kar
şı mitingler koyarak, grevler yaparak, çeşitli şe
killerde direnişe geçerek, kendilerini savunma 

(Devamı 10. sayfada) 
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gerekliliği anlatılmalı izah edilmeli ve bu topar
lanma i•çin bizzat öncülük edilmelidir. 

Ülkenin ekonomik yapısı izah edilirken, bu
nun yanında siyasal yapısı da ,anlatılarak, kü
çük esnaf ve zanaatkarın ne ekonomik, ne de 
siyasal olarak mevcut sisteme dayanarak var
lığını sürdüremeyeceği Tür.kiye'deki somut olay. 
lorla kanıtlanarak, mevcut ekonomik ve siyasi 
sistem ,karşısında, siyasal ve ekonomik yönden 
korunmak ve direnebilmek için bu katmanların 
proletaryayla birlikte hareket etmeleri ve pro
letaryayla birlikte siyasal ve sosyal bir güç oluş
turup, mevcut sistem karşısında, fakat; mevcut 
sisteme rağmen bir alternatif haline gelmenin 
gerekliliği ve zorunluluğu ücük esnaf ve zana
atkôra açıklanmadan ve bu girişimler konusun
da onlma öncülük yapılmadan, ne küçük esnaf 
ve zanaatkôrın örgütlenmesi, ne de bu baskı
lar ,karşısında direnç göstermesi, kendi ekono
mik ve sosyal varlığını koruması mümkün. 

İşte şehir küçük esnaf ve zanaatkôrının eko
nomik ve siyasal içerikli örgütler icersinde to
parlanması ve proletaryayla ittifak içersine so
kularak bir güçıbirliğinin oluşturulması, bu sınıf 
ve katmanların ekonomik ve siyasal kurtuluş 
yollarının acık bir şekilde ve bilineli olarak on
lara gösteren ve bu iki müc<:ıdeleyi birleştiren 
bir politikayla onlara yaklaşmakla mümkün ola
caktır. 

Mesela, bir Esnaflar Derneğinin, küçük es
naf ve zanaatkôrı koruma anlayışını ve bu der
neğe egemen olan siyasi görüşü iyice öğrenip, 
açıklamak, esnafın nasıl bir tuzak icersine düş, 
müş olduğunu onun gözleri önünde somutlaştı
rabilir. Bir BAĞ-KUR'un küçük esnaf ve zana
atkôra ne kazandırdığı incelenip araştırılırsa, 
kolayca açığa çıkacaktırki, BAĞ-KUR sistemi 
en ufak sermayeyi bile derleyip toparlayarak 
tekelci sermayenin hizmetine vermekten başka 
bir işe yaramamaktadır. Bugüne kadar BAĞ..: 
KUR tarafından toparlanmış olan paralar kim
lerin hizmetine verilmiştir? Bu ufak paraların bi
rtkiminden meydana gelmiş olan büyük bir ser
maye kimler ·tarafından nerelere kullanılmakta
dır? Küçük esnaf ve zanaatkarıar bu paraların 
ne kadarından yararlanmaktadırlar? Bunların 
tümünün açıklanması mutlaka zorunludur. BAĞ
KUR vasıtasıyla toplanan ve biriktirilen serma
ye büyük bankalar tarafından kullanılmakta ve 
büyük krediler şel<linde, büyük sermayenin em
rine verilmektedir. BAĞ-KUR'un •kurulmasıyla 
birlikte küçük esnaf ve zanaatkôr sayısı her gün 
daha hızlı bir şekilde düşüş göstermektedir. Bu
nun anl,amı; BAĞ-KUR'un .küçük esnaf ve za
naatkarı, büyük tekelci sermayenin elinden kur
tarması değil, tersine elindeki küçük mülkiyeti
ni tekelci sermaye lehine kaybederek, yoksul
luklar içine düşüp, proleterleşmesi demektir. 

Gerek BAĞ-KUR olsun, gerekse Esnaflar 
Derneği olsun, bunların her ikisi de küçük mülk 
sahibi esnaf ve zanaatkôrlara değil, büyük ser
maye sahiplerine hizmet etmektedirler. Küçük 
esnaf ve zanaatkôrlar herşeyden önce kendi
lerini, tekelci burjuvazinin kurmuş olduğu Es
naflar Derneği ve BAĞ-KUR tuzağından kurtar
malıdırlar. Şurası açık bir gerçekki, tekelci ser
maye 'hem küçük mülk sahlplerinl, hem de te
kel-dışı kalmış orta sermaye sahiplerini sıkıştı
rırken, büyük toptancılar ve büyük zanaatkar
lar da aynı ölçüde kendilerinden daha küçük 
olan esnaf ve zanaatkarları sıkıştırarak, hergün 
iflasa doğru sürüklemektedirler. Bunun için 
BAĞ-KUR bir yandan küçük burjuva aydın me
murların aylıklarından primler keserek, tekelci 
burjuvazinin kullanması için bir sermaye oluş
tururken, küçük esnaf ve z.anaatkôrı da kendi
sine üye ederek bu üyelik adı altında elde et-
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tiği sermayeyi tekelci burjuvazinin hizmetine (Ev 
yaptırma, emekli olma, vs. gibi oyunlarla) ver
mektedir. Küçük esnaf ve zana·atkôrlar bir yan
dan ekonomik olarak iflasa doğru zorlanırken, 
öbür yandan da ellerinde avuçlarında kalmış o
lan ufak tefek sermayelerini BAĞ-KUR'a yatır
maları için, BAĞ-KUR bir cankurtaran simidi ro
lünde, -küçük esnaf ve zanaatkarın karşısına çı
kartılmıştır. Bu avutma ve uyuşturmaların tümü
ne karşı küçük esnaf ve zanaatkôrlar uyarılma
lı, kendilerinin yönettiği ve denetlediği ekono
mik ve siyasal örgütler icersinde toparlanma
ları sağlanmalıdır. 

Mallarından olma, tekelci burjuvazi tara
fından sürekli bir şekilde sağlanırken, hiç ol
mazsa, canlarını kurtarmak için, bir güç oluş
turmaları gerçekleştirilmelidir. Büyük tekeller, 
kendi dağıtım şebekelerini yaygın bir şekilde 
Türkiye çapında kurarak, küçük esnafı iflasa 
doğru sürüklerken büyük toptancılar da küçük 
esnafın boğazını sıkarak, küçük esnafı ortadan 
kaldırmak için adeta tekelci burjuvaziyle yarış 
halindedir. Krediler de, büyük esnaf ve büyük 
toptancılara açılıp dağıtıldığı için küçük esna
fın ekonomik sığınakları hergün biraz daha faz
la yıkılmaktadır. Küçük esnaf bu yıkımdan kur
tulmak için, günlük gazetelerde de görüldüğü 
gibi, bazı bölgelerde ve alanlarda kooperatif
ler açarak, - kendilerini toptancıların hışmından 
kurtarmaya çalışmaktadırlar. 

Hiç şüphe yokki, yer yer ya da bölge bölge 
bu tip kurtuluş yolları aramak küçük esnaf ve 
zanaatkarın kurtuluşunu sağlayamaz. Ancak 
Türkiye çapında genel bir örgütlenmeye giril
meksizin, bu örgütlenme vasıtasıyla hükümet
ler ve devlet zorlanarak kredilerin alınmasında, 
demokratik bir zorlamaya girmeksizin siyasal ve 
sosyal bir - güç oluşturularak bu güçle ekono
mik ve demokratik taleplere sıkı bir şekilde sa
rılarak bir hak arama yoluna girilmeksizin kü
çük esnaf ve zanaatkar için kurtuluş, olanak
sızdır. 

Hiç kuşkusuz, küçük esnaf ve zanaatkarın 
kurtuluşu, demokratik bir halk iktidarı ile sağ
lanabilir. Küçük esnaf ve zanaatkarın örgütlen
me ve mücadelesi sürdürülürken, kurtuluşlarının 
bir demokratik halk iktidarında olduğu, burju
va devletleri dönemlerinde siyasi ve ekonomik 
örgütleri oluşturmakla, bazı demokratik hak ve 
taleplerini elde ,edebilecekleri, fakat, esas kur
tuluşu göremeyecekleri bütün açıklığıyla mey
dandadır ve bunlar küçük esnaf ve zanaatkôr
lar tarafından bilinmelidir. Neki, demokratik bir 
halk iktidarıno varabilme·k için de yine, küçük 
esnaf ve zanaatkarın ekonomik ve siyasal ola
rak örgütlenmesi, bu örgütlenmesini proletar
yayla ittifak kurarak bir demokratik halk ikti
darı kuruluncaya kadar devam ettirmesi gere
kir. 

Özetleyecek olursak, küçük esnaf ve za
naatkarlar, ekonomik olarak bir yandan tekelci 
burjuvazi tarafından köşeye sıkıştırılmışken, öte 
yandan da bağlanmış oldukları örgütler tara
fından da tekelci burjuvaziye peşkeş çekilerek 
tam bir kıskaç arasına -sıkıştırılmış, siyasi yön
den de faşizmin terör ve baskısına maruz bıra
kılmıştır. Bunun için mevcut durumda bu sınıf
sal katmanları hem tekelci burjuvazi ve onun 
düzenine karşı, hem faşizme karşı ve hem de 
mevcut durumda kendilerini bunların örgütleriy. 
miş gibi gösteren dernek ve kuruluşlara karşı 
bilinçlendirerek örgütlendirmek gerekir. 

TARIM KÜCÜK MÜLK SAHİBİ ÜRETİCİLE
RİNE GELİNCE: 

Türkiye tarımında işbirlikçi tekelcilik genel
likle egemen durumdadır. Yani Türkiye'de hakim 
sömürü: ayni (ürün-rant) Emek-rant, (angarya), 
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temeline dayalı olarak değil, para-rant temeli
ne dayalı olarak yapılmaktadır. Bu oluşum, da� 
ha başka bir deyimle Türkiye tarımında feoda
lizmin, kapitalizm tarafından evrimci yolla tas
fiye dilerek, tekelciliğin tarım alanına da ege
men duruma getirilmesi, köylülüğü parçalamış, 
çeşitli sınıf ve katmanlara ayırmıştır. Bu sınıf ve 
katmanlar arasında işbirlikçi tarım tekelci bur
juvazisi ve tarım ıburjuvaları, tarım kesiminde 
egemen sömürücü güçler durumuna gelmişler
dir. Bunların dışında kalan orta köylü, küçük 
mülk sahibi köylü, yarı-proleter ve proleterler, 
genel olarak düzenin sömürüsü altında ,kıvran
makla birlikte daha ook tarım tekelci ·burjuva
zisi ve henüz tekelleşememiş tarım burjuvazisi 
tarafından ağır bir ekonomik sos-yal ve siyasai 
baskı altına alınmıştır. 

Şunu da belirtmek gerekirki, tarım kesimin
de öaskı altın alınmış olan sınıfsal katmanlar 
arasında orta köylülük, ekonomik yapısı gereği, 
küçük, yoksul köylü, (yarı proleter) ve tarım 
proletaryası kadar ağır 'bir baskı görmemekte
dir. Daha başka bir deyimle orta köylülüğün bu 
tür baskılara direne ve dayanma gücü mülkiyet 
yapısı gereği diğerlerininkinden daha fazladır. 
Fakat, genel olarak ele alındığı zaman bu kat
man da belli ölçülerde gerek ekonomik ve ge
rekse siyasal yönden baskı görmektedir. Ama, 
küçük mül,k sahibi köylülükle yoksul köylülük; 
ufak birer mülkiyete sahip olmalarına rağmen 
bu mülklerini daha hızlı 'bir şekilde hergün kay
bederek yoksulluk denizi içersine dalmaktadırlar. 

Türkiye'de karşı-devrim güçlıeri doğru bir • 
şekilde tespit edilip, gerçekleşecek devrimin 
muhtevası tam anlamıyla kavranmadan, tarım 
kesiminde hangi sınıf ve katmanların, hangi güc
lere karşı nasıl örgütleneceği saptanamaz. Bu
nun için kısa da olsa, Türkiye'de gerçekleşecek 
devrimin muhtevasını ve karşı devrim güçleri
ni belirtmek gerekir. 

Türkiye'de gerçekleşecek devrim, faşizme 
emperyalizme ve tekelci kapitalizme karşı de
mokratik halk devrimidir. Bu devrim muhteva 
olarak iktidara başta işçi ,sınıfı ve yoksul ,köylü 
olmak üzere, şehir ve köy küçük burjuvazisinin 
siyasal ve sosyal gücünü getirecektir. Bu du
rumda her şeyd-en önce proletaryayla yoksul 
köylülüğün temel ittifakı kurularak, bu temel it
tifak üzerine şehir ve köy küçük burjuvazisinin 
proletaryayla müttefikliği oturtulup, siyasi ikti
darın ele geçirilmesi uğruna bir mücadele yü
rütülecektir. Kuşkusuz, faşizmin emperyalizmin 
ve tekelci kapitalizmin kırsal a�onlardaki tem
silcisi ve esas gücü i9birlikci tekelci burjuvazi 
ve tarım burjuvazisidir. 

Burada bir şeye _daha değinmek gerekir. O 
da: Kırsal alanlarda kalıntı şeklinde de olsa feo
dal kalıntıların varlığıdır. Ama bu öyle bir var
lıkki, Türkiye'de ne sosyal, ne siyasal ve ne de 
ekonomik bakımdan belirleyiciliği olmayan bk 
varlıktır. Ancak istisnalar halinde yer yer var ol
malarına rağmen, bunlar için özel bir örgütlen
me metodu ve özel bir mücadele strateji ve 
taktiği çizmeye lüzum yoktur. Çünkü bunlar za
ten karşı-devrim saflarındadır. Karşı-devrtm yı
kılırken, bu güçlerde silinerek ortadan kalkacak
lardır. Bu güçlere karşı özel bir örgütlenme ve 
özel bir ittifak kurmaktan bahsetmek olanaksız 
olduğu gibi, anlamsızdırda. Bunun için biz bura
da bu güçlere karşı örgütlenmeyle ilgili olarak 
uzun uzadıya birtakım şeyler yazma durumuna 
girmeyeceğiz. Ancak, her bölgenin durumuna gö
re, bu tip istisnalarla karşılaşılırsa, bunlara kar
şı mücadele de genel mücadeleye bağlı olarak 
yürütülebilir. Bunun için daha çok, tarım burju
vaları ve tarım tekelciliğine karşı, yani emper
yalizmin, faşizmin ve tekelci kapitalizmin kırsal 
alanlardaki temsilcilerine karşı yürütülecek bir 
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mücadele, örgütlenme ·ve ittifaktan bahsedece
ğiz. 

Biraz önce belirttiğimiz gibi, tarım burju
va ve tekelci burjuvazisine karşı proletarya ve 
küçük 'burjuvaiznin ittifakları oluşturulurken, or
ta köylülüğün de tarafsız hale getirilmesi için 
bir örgütlenme ve mücadele yürütülmelidir. Böy
le olunca kırsal alanlarda dayanılması gere�en 
esas temel güç tarım proletaryası, yoksul köy
lülük ve köy küçük üreticisidir, Ancak bu temel 
güç ,oluşturulup, buna dayanıldıktan sonradırki, 
orta köylülüğün tarafsızlaştırılması olanaklı ha
le gelebilir. 

Böyle olunca köy küçük üreticisi, yoksul 
köylülüğün ve tarım proletaryasının en çok han
gi siyasal ve ekonomik baskının altında oldu
ğunu öncelikle tespit etmek gerekir. Ekonomik 
olarak, köy küçük üreticisi, yoksul köylü ve ta
rım proletaryası, tekelci kapitalizmin ekonomik 
baskısı altındadır. Siyasal olarakta, siyasi geri
ciliğin baskıları var olma ve devam etmesine 
rağmen, en çok faşizmin baskı ve terörüne ma
ruz kalmaktadırlar. 

Böyle olduğuna göre, bu sınıf ve katman
ları örgütleyebilmek için, soruna iki temel acı
dan yaklaşmak gerekir. Birisi ekonomik, diğeri 
siyasal. Ekonomik olarak bu sınıf ve katman
lar merkezi planlamanın getirmiş olduğu hayat 
pahalılığı karşısında ezilmektedirler. Bu ekono
mik baskı hiç kuşkusuz, tarım kesiminde tarım 
ürünlerine konan taban ve tavan fiyatları saye
sinde gerçekleştirilmektedir. Ürün fiyatlarının 
yükseltilmesi ve buna ,bağlı olarak ta diğer me
taların da fiyatlarının tekel fiyatına dönüştürül
mesi, gerek küçük mülk sahibi köylüler, gerek 
yoksul köylüler ve gerekse tarım proletaryası 
acısından olumlu değil, olumsuz bir yönde etki
de bulunmaktadır. örneğin tütün üreten bir kü
çük köylüyü ele aldığımız zaman, tütün fiyat
larının yükseltilmesi, bu küçük üreticiye ne ka
zandırabilir? Türkiye'de köylerde yaşayan ,değil, 
geçici olarakta köylerde misafirlik yapan birisi 
dahi bilirki, tütün üreticiliği yapan bir küçük köy. 
lü tütünden başka her şeyi parayla satın alır. 
Kışlık yiyeceğini ve tüm giyeceğini sebze ve 
meyveyi, (et g"ibi en önemli gıda maddelerinin 
yüzünü zaten göremez) parayla alır. Yine küçük 
mülk sahibi bir fıstık üreticisi olsun, fındık üre
ticisi olsun, fasulye üreticisi, pancar vs. üreti
cisi olsun, bunların tümü için durum aynıdır. 
Bir malı üretirler, fakat. geçinecekleri bütün gı
da ve giyecek maddelerini parayla satın alır
lar. Bütün metaların tekel fiyatına dönüştürül
mesi sonucu tı.ımların ürettikleri mallara konan 
tiyat ne olursa olsun onu geçersiz kılar ve bun
lar hergün yoksulluğa doğru adım adım sürük
ler. Sürükler çünkü, nasılki bi'r metayı üreten 
te onu satan bir üretici, tekrar aynı malı geri 
almak Jçin sattığının üstünde bir fiyat ödemek 
zorunda ise, ,aldığı bütün mallar, aynı şekilde 
kendisinin üretipte pazarladığı mal gibi kendi
sine esas değerinin birkaç misline satılmakta
dır. Bir örnekleme yapalım. Bu örneklerden bi
risi fıstık olsun, bir diğeri de buğday olsun. Fıs
tık üreten üretici üretmiş olduğu fıstığı 40 lira
dan satmış olsun. Fıstık; üreticinin elinden çı
kar çıkmaz değer olarak direkmen 60 liraya çı
kar. Buğday ı..ireticisi de Buğdayın kilosunu 3 li
raya satmış olsun. Buğday; üreticinin elinden· 
çıktıktan sonra en az fiyatı 4,5 liraya yükselir. 
Fıstık üreticisi kışlık ihtiyacı icin satmış oldu
ğu fıstığın parasıyla buğday almaya kalkınca, her 
kilo başına buğdaya üreticinin satmış oldu
't)undan 150 kuruş fazladan ödeyecektir. Fıstık 
üreticisi bu durumda fıstığı buğdayla değişmek
'te ve alışla satış arasında yarı yarıya zarar et
mektedir. Aynı şekilde buğĞay üreticisi de sat
mış olduğu buğdayın parasıyla fıstık alacak 
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olursa, fıstık üreticisinin düşmüş olduğu zara
rın aynısına düşecektir. Düşecektir çünkü, üre
tilmiş olan tarım ürünleri mübadele yoluyla ya 
da kendi meta değerleriyle karşılıklı alışveriş 
şeklinde değil, metaların tekel fiyatlarına uğra
yarak bir dolaşıma uğraması, üreticinin sattığı 
mal karşısında ihtiyacı olan yeni malı almasın
da, esas kendisinin malı değerinde olan bir me
taya bir buçuk ya da iki misli fiyat ödemek zo
runda kalır. Mesela, bir kilo fasulye ile bir ki
lo mı::rcimeğin piyasada eşit fiyatta satıldığını 
düşünelim. Her ikisinin de değeri 30 ar lira ol
sun ve bunların her ikisi satıldıktan sonra hiç 
şüphe yokki, otomatikman değerleri 45'er lira
ya yükselecektir. Fasulye satıcısı kendisine ih
tiyaç olan mercimeği almaya kalksa, üreticinin 
elindeyken, kendisinin satmış olduğu fasulyesi
nin değerinde olan mercimeği tekrar bu değer
den 15 lira fazla bir değerle alacaktır. Aynı şe
kilde mercimek üreticisi de fasulye almaya kalk
sa, aynı durumla karşılaşacaktır. Bu metaların 
taban fiyatlarının yükseltilmesi için hem merci
mek s0hibinin hem de fasulye üreticisinin mü
cadele etmeleri ve bu fiyatların yükselmelerini 
sağlamaları, örnek olarak almış ol<:luğumuz bu 
her iki üreticiye ne kazandıracaktır? Şurası çok 
açıkki, hiç bir şey kazandırmayacaktır, tersine 
her ikisini de zarara uğratacaktır, Çünkü bun
ların taban fiyatlarının yükselmesiyle birlikte di
ğer gıda maddeleri ve giyim e. volarının değeri 
belki de bunlardan daha fazıc bir oranla yük
selecek, kôr etmenin yerine daha çok zarara 
gömüleceklerdir. 

Vermiş olduğumuz bu kısa örnek:erden an
laşılmaktadırki, küçük üretici ve yoksul köyiı1-
ler, metaların fiyatının yükseltilmesi için bir mü
cadeleye girerlerse bundan büyük zarar göre
ceklerdir. O zaman bunlar neye karşı mücade
le etmelidir? Açıktırki bunlar tekelciliğe ve te
kel fiyatlarına karşı mücadele etmek zorunda
dırlar. Çünkü küçük köy üreticisi genellikle bir 
veya iki cins mal üretir, geriye kalan tüm gerek
sinimini onlardan elde ettiği paralarla satın alır. 
Basit bir deyimle ifade edecek olursak her şe
yini ucuza satar, fJkat aynı şeyin değerinde 
olan diğer malları ondan daha pahalıya alır. Bu 
dolaşım, devam ettirildiği müddetçe, köylülüğün 
metaların fiyatlarının yükselmesinde kôr edecek 
kesimi tarım burjuva ve tekelci burjuvalarıdır, 
aracı tefecilerdir, zarar eden kesimi ise, küçük 
köylü, yoksul köylü ve tarım proletaryasıdır. Bel
li ölçülerde de orta köylüdür. 

Bu durumda, tarım proletaryasının, yoksul 
köylüyle küçük mülk sahibi köylülük arasında
ki ortak nokta neresidir? 

Belirtmeye lüzum yok ki, tarım proletaryası 
her türlü hayat pahalılığında ezilir, perişan olur 
ve bunun için de her türlü hayat pahalılığına 
karşıdır. Aynı şekilde yoksul köylülülükte hayat 
pahalılığından en çok ezilen katmanlardan bi
risidir. Yukarıda yapmış olduğumuz tesbite göre 
tekelcilik koşullarında fiyatların artışından kü
çük mülk sahibi köylülükte kôr değil, zarar et
mektedir. Böyle olunca bu her üç sınıf ve kat
manların mücadele edecekleri karşı güc; tekel
ciliktir. Yani metaların tekel fiyatına dönüştü
rülmesidir. O zaman bu her üç sınıf ve katma
nın ekonomik mücadelede birleşecekleri yer te
kelci kapitalizme karşı mücadeledir. Yani te
kelciliğin kôr fiyatlarına ve merkezi planlaması
na karşı ortak bir mücadelenin yürütülmesidir. 
Tarım proletaryasıyla sanayi proletaryasının da 
mücadele ettikleri karşı devrim güçleri ve amaç. 
ları birbirlerinden farklı olmadığı için böylest 
bir ortak noktada yont tekelci kapitalizme karşı 
mücadele noktasında işçi sınıfı, yoksul köylü va 
küçük üretici mülk sahibi köylülüğün temel it
tifakının kurulması ve bu ittifak temelinde b"-
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likte bir mücadelenin yürütülmesi sağlanabilir 
ve sağlanmalıdır. 

Hiç şüphesiz bu ittifak demokratik halk ik
tidarını kuracak ve demokratik halk iktidarına 
kadar devam edecek vazgeçilmez ve temel bir 
ittifaktır. 

Küçük mülk sahibi köylülüğü, tarım ürünle
rinin fiyatlarının yükseltilmesi için mücadeleye 
çağırmak, hem küçük mülk sahibi üretici köy
lüye hiç bir şey kazandırmayacak, tam tersine 
ekonomik olarak iflasını daha da hızlandıracak
tır, hem de mütte�iki olan yoksul köylü ve pro
letaryayla ittifakı zedeleyecektir. Bu bakımdan 
temel hedef tarım ürünlerinin fiyatlarının yük
seltilmesi için bir mücadele değil, temel hedef 
tekelci kapitalizmin, tekelci kôrlarının sınırlan
dırılması ya da ortadan kaldırılması için bir mü
cadele yürütmektir. 

Örneğin, tütün baş fiyatlarının yükseltilmesi 
için köylülüğü bir mücadeleye çağırmak ve bel
li ölçüde de baş fiyatların yükseltilmesini sağ
lamak küçük köylüye ne kazandıracaktır. Baş fi
yata tütün satabilecek unsurlar tarım burjuva 
ve tekelci burjuvalardır. Baş fiyatın tespit edil
mesiyle imtiyazlı sınıf ve unsurların tütünleri 
yüksek fiyata satılırken, tütün tüccarlarının da
ha fazla kôr elde edip, fiyat ortalamalarını sağ
layabilmeleri için küçük tütün üreticilerinin tü
tünlerini daha çok düşük fiyatlara almaktadır
lar. Ve böylece küçük üreticiler yine önemli öl
çüde zarar etmektedirler. Tütün fiyatlarında baş 
fiyatın kaldırılıp, bir taban fiyatın konması için 
mücadele etmek belli ölçüde küçük üreticilerin 
yaran;ıa olabilir. Böyle bir durum gerçekleşti
rilebilirse, yani tütünde taban fiyat tespiti uy
gulanırsa, hiç olmazsa, büyük tüccarların daha 
büyük kôrlar vurabilmeleri için küçük tütün üre
ticilerinin mallarını yok fiyatına alıp, imtiyazlı 
unsurların tütünlerini ise daha yüksek fiyata al
ma olanaklarını <bulamozlar. Bunun için tütün 
konusunda baş fiyat yerine, taban fiyatların kon
masl için ıbir mücadele kampanyası açmak 
mümkündür. Fakat ,şunu da bilmek gerekir ki, 
Türkiye'de metalara değer biçilme, yani fiyatla
rın konması merkezi bir planlama ile yapılmak
tadır. Merkezi planlama ise, tekelci burjuvazi 
tarafından yapılmaktadır. Bunun için, burjuva dü
zenleri altında ne yapılırsa yapılsın, mutlaka ve 
mutlaka her zaman tekelci burjuvazi en kôrlı 
çıkanı olacaktır. Tekelci kapitalizm ortadan kal
dırılmaksızın, bu düzen altında ekonomik alan
da nasıl bir uğraşı verilirse verilsin, tek,elci bur
juvazi yıkılmaksızın, bu mücadelelerin başarıya 
ulaşması olanaklı bir şey değildir. Ne ki, olanak
sız da olsa, mücadeleyi durdurmaksızın yürüt
mek, kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Bütü;ı bunlara rağmen, köy küçük üretici
lerini salt ekonomik planda örgütlemeye kalka
rak, kooperatifler gibi kuruluşlar yaratarak, kü
çül< köylülüğü tekelciliğin baskısı altından kur
tarmayı düşünmek ham bir hayalden başka bir 
şey değildir. Örneğin bu gün bir KÖY - KOOP 
sorunu ele alınacak olursa: 

KÖY - KOOP'un küçük mülk sahibi köylülü
ğe ve yoksul köylülüğe hizmet ettiğini, onları 
kalkındırmaya çalıştığını ve kalkındıracağını dü
şünmek, saflıktan dçı öte budalalık olur. KÖY -
KOOP ticari bir kuruluştur. Traktör alım satımı 
vb. gibi şeylerle uğraşır. Küçük mülk sahibi köy
lülük, KÖY - KOOP'un ilgilendiği hiç bir şeyden 
yararlanamaz:. Yararlanamaz, çünkü bir köylü
nün KÖY - KOOP'tan yararlanabilmesi için her 
şeyden önce belli ölçülerde bir sermayeye sa
hip olması lôzım. Küçük köy üreticilerinin ise 
böyle bir sermayeleri yoktur. Tekelci kapital
izm altında böyle bir sermayeye sahip olamaz
lar da. Böyle olunca küçük üretici köylülük 

(Devamı 12. sayfada) 
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KÖY - KOOP'un nesinden nasıl faydalanacaktır? 
Bunun için KÖY - KOOP'un içinde çalışarak ya 
da KÖY - KOOP gi11Yi başka kooperatifler kura
rak küçük üretici köylülüğün kalkındırılacağını 
köylüye söylemek onları aldatmaktan başka bir 
şey değiidıir ve bundan öteye de gidemez. Bu
nun için köy küçük üreticHerıinin tekelciliğin 
baskısından kurtulabilmeleri için, yalnız ekono
mik mücadele sürdürmeleri ve ekonomik örgüt
ler etrafında toparlanmaları tek başına h,iç bir 
mana ifade etmez. Köylülüğün kendilerini kur
tarabilmeleri !çin ekonomik olduğu gibi siyasal 
n:telikii örgütler içerisinde toparlanarak, siya
se i öğrenmeleri ve siyası alanda da bir mücade
le yürütmeleri gere1<ir. Köylüye siyaset götürül
nıe:<sizin, küçük mülk sahibi köylülükle, yoksul 
kö�1 !ülük bu siyasetle eğitilmeksizin ve bunla
rın çıkarlarının nasıl bir sistemde olduğu ken
dilerine açıksa anlatılarak bu konuda yeterli 
lıa!e getirilmeksizin, ne küçük mülk sahibi köy
lülcğün proleter ve yarı-proleterlerle bir ittifakı 
gerçekleştirilebilir, nede köylülüğün kurtuluşu 
sağlanabilir. 

KÜCÜK KÖYLÜ VE YOKSUL KÖYLÜLÜĞE 
NASIL BİR SİYASETLE V AKLAŞMAK LAZIM? 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye'de 
siyasi alanda faşizme karşı mücadele teme
linden hareket edilmeks:zin, ne proletaryanın, 
ne şehir küçük esnaf ve zanaatçının, ne yoksul 
köylü, nede küçük mülk sahibi köylülüğün si
yası olarak bilinçlendirilmesi, örgütlendirilmesi 
bir sosyal ve siyasal güç haline getirilmesi ola
naksızdır. Bunun gibi, küçük mülk sahibi köy-
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lülükle yoksul köylülüğün örgütlenmesinde si
yaset olarak anti-faşist mücadele temelinden 
hareket etmek gerekir. 

Koşullar ne olıursa olsun, proletarya partisi 
ve bir proleter devrimci, burjuvaziyi ve faşizmi 
onların kendi silahlarıyla vurması gerekir ve 
onları kendi silahlarıyla vurmasını iyi bir şekilde 
öğrenmesi gerekir. 

Mevcut ,durumda faşizm, Türkiye'de şoven
izmi ,körükleyip, din ve mezhep ayrılıklarından 
faydalanarak kendisine kitle temeli bulmaya ça
lışmaktadır. Proletarya partisi ve proleter dev
rimciler mutlaka bu sıiyasetin anti-tezini bunun 
karşısına ç!karmak zorundadırlar. Böylece bir 
yandan din, mezhep, ayrılıklarına karşı mücade
le ederken, milliyetçiliğe karşı da bir mücadele 
ederek halkların kardeşliği temelinden hareket
le Türkiye'de Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez v.b. 
gibi tüm ulus ve a-kaliyetlerin işçi sınıfı ve emek
çilerinin birliğini sağlamaya çalışmalı ve faşiz
min eline önemli b1ir silah olarak almış olduğu 
şöven milliy•etçıilik parçalanarak faşizmn elin
den bu silah alınmalıdır. Böyle bir siyasetle Tür
kiye'de her ulustan ve akaliyetten olan tüm 
emekçilerin bir siyasal örgüt altında toparlan
malarına çalışılmalıdır. 

Kuşkusuz, ekonomik örgütlenmelerde bu si
yasal örgütlenmeye uygun bir şekilde aynı he
def doğrultusunda ve·aynı mücadele uğruna ger
çekleştirilmelidir. Faşizmin faydalanmaya çalış
tığı din ve mezhep ayrılıkları da aynı şekilde 
faşizmin aieyhine dönüştürülmeye çalışılmalı ve 
kitleler önünde faşi.zm teşhir edilmelidir. Faşiz
mln din ve mezhep kavgasını sömürü ve zulmü 
körüklemek, onu daha da kökleştirmek amacıyla 
yaptığını esas sorunun ezilenlerle ezen arasında 
olduğunu, bunun çözümlenmesi için mücadele 
edilmesi gerektiğini, faşizmin kışkırtmak istedi
ği mezhep kavgasının ortadan kaldırılarak, tüm 
emekçilerin birleşerek birlikte mücadele etme
lerinin gerekliliği en açık şekilde vurgulanarak 
açıklanmalıdır. 

Faşizmin, Elazığ'da, Malatya'da, Sıvas'da ve 
K. Maraş'da girmiş olduğu cöni ve vahşice kat
liamlar, küçük köy üreticileri ve yoksul köylü
lere maddı temelleri ile birlikte anlatılma!ı, fa
şizmin bu valışetlerinin karşısında kendilerinin
de örgütlenmelerinin ne kadar gerekl,i ve zorun
lu olduğu onların kafalarında iyice somutlaştırıl
malıdır.

Faşizm sorunu ve faşizmin yapmış olduğu 
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acık katliamlar küçük mülk sahibi köylülükle, çok 
küçük mülk sahibi olan yoksul köylülüğe tam 
anlamıyla anlatılarak, onlar faşizm konusunda 
bilgi sahibi •edilmeks,izin ve politize olmaları sağ
lanmaksızın salt ekonomik sorunlardan hareket 
edilerek, bu sınıfsal katmanların ekonomik ve si
yasal örgütler içerisine sokulmaları son derece 
zor ve hatta olanaksızdır da. Bu bakımdan her 
şeyden önce faşizm temaı, küçük mülk sahibi 
köylülük ve yoksul köylülük arasında tam anla
mıyla işlenmeli, bu güçler anti-faşist ideoloji ve 
donatılarak, faşizme emperyalizme ve tekelci 
kapitalizme karşı mücadeie cephesine çekilme
lidir. 

Bütün 'bu nedenlerden dolayı, küçük üretici 
köylülük ve yoksul köylülük mevcut durumda 
kooperatifler gibi salt ekonomik örgütler içeri
sinde toparlanmanın yerine ekonomik ve siya
sal muhtevalı olan üretici birliklerinde toparla
narak hem ekonomik, hem de siyası bir mücade
leye çekilmelidir. 

«üretici» teriminden tarım burjuvaları ve te
kelci buriuvaları da birer mülk sahibi görerek, 
üreticiler kategorisinde görülmemelidir. Bu sı
nıf ve katrr.anlar üretici değillerdir. Asalak ge
çine.n sömi"•rücülerdir. Yani üreticilik dendiği za
man, üretici biriiği dendiği zaman, köyde top
r'1k sch:bi olan herkesin içine girip örgütlene
bileceği bir örgüt şeklinde anlaşılmamalıdır. Üre
tici kendi mülkünde olsun, başkalarının toprağı
nı işleyen olsun, bir fiil üretimde bulunan un
surlardır. Ki bu unsurlar orta köylü, küçük mülk 
sahibi köylü ve çok ,küçük mülk sahibi yoksul 
köylülükle tarım prol·etaryasıdır. İşte lbu üretici 
birlikleri içersinde bu sınıf ve katmanlar örgüt
lenmelidıir. Ayrıca çok küçük mülk sahibi olan 
yoksul köylülük, yani yarı-proleterl•er bu gün 
üretici birlikleri içerisinde toparlanmaya çalı
şılırken, bunların ileride sendikalar içe1ıisinde to. 
porlanmaları, sendikal mücadele içerıisine so
kulmaları düşünülmeli, bu anlatılmalı ve bu 
uğurda da mücadele yürütülmelidir. Yani ileri
de tarım proleter ve yarı-proleterlerin sendika
lar içerisinde örgüt-lenerek toparlanabilmeleri 
için, daha bu günden üreticıi birlikleri çalışmalar 
içine girmeli ve bu konuda sistemli bir şekilde 
caba göstermeli. 

Mevcut koşullarda şehir ve köy küçük üre
ticilerinin örgütlenmeleri, kısaca açıklamaya ça
lı•şmış ol1duğumuz bu ekonomik ve siyasal temel
ler üzerinde sürdürülmelidir. 

Vazı İşleri Müdürümüz H. ALİ ÖZER Gözaltına Alındı 

Sıkıyönetimin ilanı ile birlikte hız ka
zanan anti-demokratik uygulamalar ve 
gerici baskılar giderek artmaktadır. 
Hergün bir yayın organının yasaklan
dığı, POL-DER ve diğer demokratik kit
le örgütlerinin birbiri ardısıra sıkıyöne
tim süresince faaliyetten men edildiği 
bu dönemde, özellikle demokrasi güçle
rinin sesini kısabilmek için yayın or
ganlan üzerinde tam bir baskı kurul
muştur. 

25. 1. 1979 günü gazetemizin yönetim
yerini basan polis, büroda bulunan bir
çok yayınımızı toplamış, bazılarını yır
tarak rahrip etmiş ve yazı işleri müdü
rümüz H. ALİ ÖZER'i de hiç bir yasal 
gerekçe göstermeden gözaltına almıştır. 
31. 1. 1979 günü ise, yine gazetemizin üç

çalışanı polis ekipleri tarafından yolda 
çevrilmiş, henüz yeni çıkan ve hakkın
da hiç bir yasak karan olmayan «De
mokratik Devrimde İki Ayrı Sınıfsal İk
tidar» adlı 300 adet kitabımıza el kona
rak, gazetemizin çalışanları gözaltına 
alınmıştır. 

Uzun bir süreden beri gözaltına alın
mış olan yazı işleri müdürümüz H. ALİ 
ÖZER ve gazetemizin üç çalışanı halen 
mahkemeye çıkarılmadığı gibi bu süre 
içerisinde yetkililerce, gazetemize her
hangi bir açıklamada yapılmamıştır. 
Hiç bir yasal gerekçe gösterilmeden 
gözaltına alınan yazı işleri müdürümüz 
ve gazetemizin çalışanları hakkında 
yetkililer açıklama yapmalıdırlar. 
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Halk Hareketi ve Kam bo·çya' da 

Ulusal Kurtuluş 

(Baştarafı 6. Sayfada) 

türden burjuvaziyi etkilemiş ve emperyalizm 
yanlısı haline getirmiştir. ABD emperyalizminin 
«savaşı Vietnamlılaştırma» politikasını uygula
ma alanına koymasıyla birlikte Güney Viet
nam'da güçlü bir işbirlikçi burjuvazinin oluştu
rulmasını da yaratmaya çalışmıştır. ABD'nin ıbu 
siyaseti Güney Vietnam içinde, bir yandan işbir
likçi burjuva güçler yaratırken, bir yandan da bu 
burjuvazinin bütün ihanetini gören geniş lbir iş
çi ve emekçi kitlesi yamtmıştır. Bu durum Gü
ney Vietnam'ı savaş içinde iken bile bir sınıfsal 
saflaşmayı gündeme getirmiş, ezenle ezilenler 
karşı karşıya gelmişlerdir. K.Vietnam İşçi Par
tisi bir yandan Kuzey Vietnam'ı savunup, bir 
yandan da Güney Vietnam'ın kurtuluşu ıçın 
oalışırken, G.Vietnamda zaten sınıfs,al bir temel 
üzerine oturmuş bir örgütlenmeyi gerçekleştiri
yordu. Bu gelişimler örgütlenme ve mücadele 
döneminde Vietnam'da emperyalizmle hesap
laşmanın yanında proletaryayla !burjuvazinin 
hesaplaşmasını da kıçınılmaz olarak gündeme 
getiriyor ve bu çelişkiyi emperyalizmle birlikte 
çözümlüyordu. Böyleoe Vietnam'da ulusal temel 
üzerine başlatılmış bir kurtuluş mücadelesi, sa
vaş içersinde sınıfsal bir temel üzerine oturtul
muş, sınıfsal ve ulusal mücadele !birlikte yürü
tülerek, mücadele içersinde sağlanmış olan Vi
etnam İşçi Partisinin öncülüğü iktidarın ele ge
çirilmesinde de devam etmiş, Vietnam proletar
yası milli burjuvaziyi iktidara ortak etmenin ye
rine, daha mücadele içersindeyken dıştalamış
tır. Zaten Vietnam, Kuzeyden Güneye doğru 
inatçı ve ısrarlı bir müoadele sonucu kazanıla
bildiği için, işbirlikçıilik ve k·apitalizm· yanlısı olan 
burjuvazi Kuzeyden Güneye doğru bir çekilme 
içersindeydi. Günlük basının açık.lamalarında da 
herkesin görebileceği gibi, Vietnam Kuzey'den 
Güneye doğru kurtarılırken, sömürücü unsurla
nn Vietnam'dan •göçü gfüi bir şey sözkonusu 
değilken, Güney Vietnam.ın emperyalizmden 
arındırıldıktan sonra Vietnam'dan emperyalist 
�apitalist ülkelere doğru bir ,göç etme seferber
liği başlamıştır. Bu ,göç seferberl-iğinin esas ne
deni, Vietnam savaşı ıboyunca Güney'deki iş• 
birlikçi devlete ve emperyalistler,e sığınan SÖ· 
mürücü unsurların son dayanakları olan G. Vi
etnam kukla devletinin de ortadan kalkmasıyla 
ülkeden k•açan emperyalistlerin peşine düşerek 
Vietnam'ı terketmelerindendir. 

Vietnam'da kısaca belirtmiş olduğumuz bu 
nedenlerden dolayı her türden burjuvaziyle 
proletarya ve proletaryanın müttefikleri daha 
savaş dönemindeyken hesaplaşmışlar ve •iktida
rın ele geçirilmesinden sonra Vietnam emekçi
leri sömürücü unsurlmın sömürü olanaklarını 
ort:adan kaldırdığı için sömürücü unsurlar kafi
leler halinde hôlô devam etmekte olan bir göç 
seferberHğine başlamışlardır. Hiç şüphesiz, sö
mürücülerin Vietnam'dan yaşam fırsatı bulama
yarak göç etmeleri, Vietnam devriminin ger
çek rayına, doğru bir şekilde oturmasının bir 
belirtisidir. Şunu rahatlıkla söylemek gerekirki, 
bir ulusal bağımsızlık mücadelesi vermiş olma
sına rağmen, Vietnam'da sosyıalizme geçişin 
bütün maddi koşulları yaratılmıştır ve sosya
lizme geçiş ioin hiç bir kuşku kalmamıştır. Çün
kü Vietnam'da en son hesaplGşma olan prole
taryayla burjuvazinin hes•aplaşması kesin bir 
şekilde yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Angola, Gine, Bissao Mozambik gibi Afri-

Mücadeleleri 

ka'da gerçekleşen ulusal ıbağımsızlık hareket
lerine gelince bu har,eketlere Vietnam'a bakılan 
gözle bakmak doğru olmaz. Bu Afr,ika ülkelerin• 
de ulusal bağımsızlık gerçekleşmiştir. Fakat 
henüz sosyalizme ,geçişin maddi koşulları ya
mtılmamıştır. Şüphesiz bu hareketlerin tümü 
ulusal bağımsızlık ve sosyalizm uğruna müca• 
dele ettiklerini iddia ediyor ve programlarına 
alıyorlıardı. Bu gün kurdukları devletlerin prog
ramlarında da aynı şeyler vardır. Neki, henüz 
bu ülkelerde proletaryayla burjuvazinin son he
saplaşması gerçekleşmemiştir. Ve buralarda 
sosyalizme ,geçiş. i-çin daha bir çok sancılı gün
lerin yıaşanması ıbir zorunluluktur. Bu sancılı 
günler yaşanırken burjuvazinin bazı ülkelerde 
palazlanıp, emperyalizmin de desteğini alarak, 
proletaryayı temizleme hareketine girişip, sos
yalizme geçiş ·yollarını tıkaması olanak dahilin
dedir. Bu ülkeler.in sosyalist ülkelerle enternas
yonal ilişkilerini daha da sıklaştırmaları, kendi 
ülkesinin emekçi sınıflarının iktidara ağırlığını 
koymasınt sağlamaları, sosyalizme geçiş yö
nünden en önemli ve temel sorunlmı teşkil et
mektedir. 

Kuşkusuz, ulusal bağımsızlık ve sosyalizm 
uğruna mücadelesini zaferle sonuçlandırmış ül
kelerde kapitalizme dönüş ve emperyalizmle 
işbirliğine girme sorunları hemen öyle kısa vG
dede gerçekleştirilecek şeyler değildir. Ama bur
juvazi cE.inyanın neresinde ol·ursa olsun kendisi
ne elverişli koşulları bulduğu zaman mutlaka 
kapitalizme yönelir ve kapitaHzmin gelişmesini 
sağlamaya çalışır. Buna karşın proletarya ve 
diğer emekçiler de iktidarı tamamen ele geçir
mek uğruna mücadelelerini gevşetir veya bu 
mücadeleyi ertelerlerse, burjuvazi bu 1boşluktan 
yararlanarak iktidarı kesin bir şekilde ele geçir
meye çalışır ve geçirebilıir de. Bunun için ge. 
rek sosyalist ülkeler olsun, gerekse ulusal ba
ğımsızlık müoadelesini gerçekleştirmiş ülkeler
deki marksistler olsun, bu ülkelerdeki kapita
lizm tehlikesini hiç bir zaman içıin unutmamala
rı ve gözardı etmemeleri ve buralardaki iktida
ra birer sosyalist iktidar gilbi bel ıbağlomamala
rı gerekir. Bu ülkelerde de proletaryayla mütte• 
rıiklerinin -burjuvazisiyle son hesapl•aşmasını 
yaptıkları döneme kadar mutlaka bu iktidarların 
ikili karakterleri gözden kGçırılmamalıdır. 

Angola'da zafere yakın -günl,erde bir hesap
laşma gündeme gelmişti. Ama o zamanki hesap
laşma (MPLA ile FNLA ve UNİTA'nın hesaplaş
ması) Angola da doğmuş olan emperyalizm iş
birlikçileriyle ulusal güçler arasındaki bir hesap
laşmaydı. Bu hesaplaşma proletaryayla milli 
burjuvazinin ıbir hesaplaşması değıildi. Onun icin 
Angola'da bile belki çok gürülıtülü -olur belki az, 
proletaryayla burjuvazinin hes,aplazması devam 
etmektedir ve edecektirde. 

Kısaca belirtmeye çalıştığımız bütün bu 
örneklerde görüldüğü gibi, Kamboçya'da 1975' 
de ,ulusal bağımsızlık mücadelesi zafere ulaştık
tan sonra, Mao-Zedung düşüncesine sarılmış 
olan Kamboçy;a milli burjuvazisıi iktidarı ele ge
çirmeyi başarmıştır. Ve iktidarı el1e geoirdikten 
sonra da bu yazının başında da belirttiğimiz gJ. 
bi, bir takım keskinlik pozlarına bürünerek sol
dan hareketle sosyalizme geçiş yolunu tıkayıp, 
proletarya ve diğer emekçileri dıştaı,amaya ça
lışmışlardır. 

Üç yıllık bu iktidarları döneminde Pol-Pot 
v,e taraftarl·arı iktidarlarını sağlamlaştırmaya 
çalışırken, Kamboçya proletaryası ve diğer 

sosyalizm yanlısı güçler yeniden örgütlenerek, 
«Ulusal Kurtuluş Cephesi»ni oluşturup, Pol-pot 
rejimine karşı harekete ,geçmişler:dir. Sosyalist 
ülkeler ve ö?ellıikle Vietnam'la sıkı enternasyo
nal bağlar kurarak, onların da desteğini al-arak 
bu mücadelelerini zaferle sonuçlandırmışlar
dır. 

Sovyetler Birliği, diğer sosyalist ülkeler ve 
Vietnam'ın Kamboçya'da gütmüş olduğu politi
ka son derece doğru, son derece tutarlı ve Le
ninist bir politikadır. Bu politikanın ulusal kur
tuluş hareketlerinin tümünde uygulanması gere
kir. Y.ani başta Sovyetler Birliği olmak üzere 
tbm sosyalist ülkeler ulusal bağımsızlık müca
delesinin verildiğ1i tüm ülkielerde, o ülkenin pro
letaryası ve onun müttefikleriyle bu şekilde sı
kı ilişiklere girmeleri ve bunların bağımsız bir 
şekilde örgütlenerek burjuvaziye karşı ,güçlü bir 
mücadeleye girmelerini sağlamak için bunlara 
gereken desteği ve yardımı yapmaları enternas
yonalıizmin kaçınılmaz ve zorunlu bir görevidir. 

IJeninin, ulusal bağımsızlık mücadelesi ve
ren ülkelerin burjuvazisinin desteklenmesini o 
ülkelerdeki proletaryanın sosyalist ülkeler ta
rafından örgütlenmesine izin verilmesi koşulu
na bağladığı gibi, bu ,günde, sosyalist ülkeler 
Leninist bu yoldan yürüyerek, ulusal bağımsız
lık savaşı veren her mücadeleyi o ülkenin pro
letaryasını ve diğer emekçi kesimini örgütlemek 
güçlendirm1ek kaydıyla desteklemeli ve bu Le
ninist ilkeyi hiç bir zaman için elden bırakma. 
malıdırlar. 

Yeri ,gelmişken, Sovyetler Birliğinin Kam
boçya ile ilgili poHtikasına da değinmekte ya
rar vardır. Kamboçya Kurtuluş hareketini sür
dürürl<en, Sovyetler Birliği tarafından gereği gi
bi desteklenmemişti. Soıvyetler Birliğinin bu 
politikası belli ölçülerde yadırganmıştı. {Kuşku
suz, yine de bu politikanın tartışılır yanları var
dır.) Fakat bu gün Sovyetler Birliğinin Pol-pot 
iktidarının yıkılması için «ulusal Kurtıuluş Cep
hesi»ne sağlamış olduğu destek, her Marksist 
tarafından sonuna kadar savunulması ve des
teklenmesi gerek1en bir siyasettir. Doğmuş olan 
bu somut durum Sovyetler BirMğinin geçmişte 
Kamıboçya hareketini neden desteklemediğini 
de açık bir şekilde göstıermektedir. Ama şunu 
da !belirtmek gerekirki, Kamıboçya'do genel ola
rak tüm hareketin desteklenmemesi yerine An
gola'da MPLA'nın FNLA ve UNjTA'ya karşı des
tıeklendiği gibi, Kamıboçya'da da Pol-Pot'un ön
cülüğıünde yürütülen harekete karşı olan diğer 
devrimci güçlerin desteklenerek Pol-Pot'un ik• 
tidarı ,gaspetmesi engellenebilirdi. Geçmişte bu• 
nun olanaklarının olmayışı veya böyle bir hare
ketin ol,gunlaşmamış oluşu buiıun için de yan
lış bir politikanın ortaya çıkması bu gün Sov
yetler Birliği ve Vietnam'ın sağlamış olduğu en
ternasyonalıist destekle bir hata düzeltilerek 
LeniniSıt bir politika bütün açıklığıylo ortaya kon
muştur. 

Kamboçıya'da bu son hareketin gerçekleş
mesi,· proletaryanın Maoizme ve burjuvaziye 
karşı mücadelesinin son bir hesaplaşması ola
rak görülüp, Kamboçya'da artık bir demo�ra
til< halk iktidarının kurularak kesintisiz olarak 
sosyalizme geçişin maddi koşullarının giderek 
olgunlaşacağı ve sosyalizmin Kamboçy,a'da za
fer kazanacağını söylemek ve yeni iktidarı sos-

• 

yalist ülkelerin bütün gücüyle desteklemesini, 
savunulur ıbir politika olarak görme� ve kabul 
etmek gerekir. 
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Proletarya Siyaseti ve <<TKP>>nin Sefaleti 

(Baştarafı 4. Sayfada) 

Kapitalist dünyanın genelini kapsayan bir 
bunalım ağırlığını Türkiye'de de göstermiştir. Her 
bunalım döneminde olduğu gibi, mevcut bunalım 
da da tekelci ,burjuvazinin en güçlü kesimi ser
maye temerküzünü yoğunlaştırıp, kitleler üze
rindeki ıbaskısını daıha da artırmaktadır. Bu
nalım dönemlerinde tekelci sermaye demok
rasinin tümünün ortadan kaldırılması icin da· 
CHP ağırlıklı hükümet eliyle tekelci burju
vazinin en güçlü kesimi bunalımın ağırlığı
nı işçi sınıfı ve emekçilerin omuzlarına yık
maya çalışmaktadırlar. Bunun için de siyasi 
gerıiciliğin dozunu daha da arttırarak ağır bir 
baskıyı kitleler üzerinde ,uygulayıp, bu bunalımı 
atlatmaya çalışan işbirlikçi tekelci burjuvazi, 
CHP ağırlıklı hükümet eliyle, sıkıyönetimi uygula
ma alanına koymuştur. Tek tek partiler ele alına
cak olursa, bu partilerin !hiç 'birisinin böylesi bir 
yönetim isteğinin olduğunu söylemek ve bu yöne
timi onların getirdiğini iddia etmek son derece 
gülüne ıbir saflık olur. Mevcut yönetim ne AP'nin 
ne de CHP'nin ,bir isteğidir. Emperyalizm ve onun 
Türkiye'-deki en güçlü işbirlikçisi tekelcilerin bir 
isteğidıir. Emperya-lizm ve işbirlikçi tekelcilk bu 
isteğini iktidarda olan CHP eliyle uygulama ala
nına koymuş, sıkıyönetimi CHP ağırlıklı hüküme
te ilan ettirmiş ve diğer gerici ve faşist partilere 
de destekletmiştir. 

Bir ,ekonomik sistemin temelinden kaynakla
nan böylesine sosyal ve siyasal bir olguyu her
hangi bir partinin veya. partilerin üstüne atmaya 
kalkmak, ya son derece bir siyasi saflık, ya da 
bilineli bir simsarlıktan başka bir şey değildir. 

Tekelciliğin ,gerçekleştiği tüm ülkelerde hiç 
bir burjuva partisi tekelciliğin siyaseti dışında on
farın menfaatlerinin aleyhine ne hareket·edebilir 
ne de istemlerde 'bulunabilir. TKP sekreteri isma
il'in de kabul ettiği gibi, mevcut sıkıyönetim te
kelci ıburjuvazinin ve emperyalizmin lehine bir 
şeyse ve bunu da CHP ağırlıklı bir hükümet uy
gulama alanına koyuyorsa, AP'nin MHP'nin veya 
başka bir partinin isteğinin ıbu olup, olmadığı hiç 
de önemli 'bir şey değildir. Esas önemli olan bu 
iktidarın ve devletin hangi ekonomik ve sosyal 
güçleri temsil ettiği ve menfaatlarını savunduğu
dur. Kıvrak zekalı ismail'in bunu bilmemesi müm
kün değildir. Çeşitli sahtekarlıklar ve manevra
larla bu hükümeti işçi sınıfı ve emekçilere des
tekletmeyi salık veriyor ve bunu :biliyorda, bu 
devletin ve hükümetin emperyalizm ve işbirlikçi 
tekelciliğin çıkarlarına hizmet eden bir devlet 
ve •hükümet olduğunu ıbilmiyor mu? Bildiği kuş
kusuzdur. Fakat, bu simsarlıkların tümünü küçük 
burjuva sınıfsal yapısı ve karekteri gereği yap
mak istiyor ve yapıyor. 

Şunu da belirtmek gerekirki, sıkıyönetim 
mevcut haliyle ne bir faşizmdir, ne de faşizmin 
bir tırmandırılmasıdır. Si-yası gericiliğin anti-de
mokratik karekterini uygulayan en açık bir 
bicimde sergileyen bir sıkıyönetimdir. Mevcut 
hük.ümet değişmeden, CHP icersindeki ilerici de
mokrat milletvekilleri ayıklanmadan 'bu sıkıyöne. 
timin blr faşizme ,dönüştürülmesi bu gün için 
olanak dahilinde değildir. Ama mevcut bunalım
lar giderilemez, tekelci burjuvazi siyasi gericilik 
yöntemleriyle bu çukurdan çıkmayı başaramaz
sa, bu hükümetin değişmesini sağlayarak gereci 
parlamenterlerden oluşan bir hül<ümet kura.rsa, 
o zaman Pfırlomenter faşizm veya acık faşizme
geçilebilir. Fakat, şimdi Türkiye'nin ekonomik
politikasıno egemen olan tekelci unsurlar bu
hükümeti ve yönetimi de&teklemektedlrler, «ye-

ryi hükümet modelleri» arayışlarına karşı çık
maktadırlar. ıBunun icin TKP ve onun sekreteri 
İsmail, şimdllik müsterih olsun, eğer ıbu hükü
metin yıkılmasını önlemek istiyorsa devrimci 
güçlerle değil, Koç ve Sabancı gibi bu hüküme
ti destekleyen tekelcilere güçbirliği çağrısında 
bu�unsun. Belki TKP sekreteri İsmail Türkiye'ye 
çok uzak olduğundan ·günlük gazeteleri takip 
edemiyordur. Fakat Türkiye'de .çıkan günlük ga
zeteleri takip eden herkes bilmektedirki, Koc
lar, Sabancılar «Yeni bir hükümet modeli» ara
yan herkese karşı çıkmakta ve bu hükümetin 
desteklenmesi çağrısında bulunmaktadırlar. On
ların deyimiyle «milli birliğin s·ağlanması» taraf
tarıdırlar. 

TKP sekreteri İsmail'in «Maocu Perinçek 
gurubuna kadar bütün karşı-devrimciler bu hü
kümetin y�kılması için ağız ve işbirliği yapıyor
lar» demogo]isiyle hükümeti «devrimci» gös
terme çabası ve Maocu «Perinçek gurubu»nun 
.bütün karşı-devrimcilerle bu hükümetin karşı
sında olduğunu söylemesi son derece anlamsız 
ve manasız bir iddiadır. Aydınlık gazetesini ta
kip eden herkes bilirki, «Maocu Perinçek guru
bu» bu hükümetin yıkılması için değil, tam ter
sine ,bütün güçleriyle bu hükümeti yaşatmak 
için çalışmaktadırlar. Ve ·hatta Aydınlık gazetesi 
hükümeti destekleme konusunda TKP'yle bü
yük bir rekabet içindedir. Bu basit simsarlıklar. 
kıvrak manevralarla, •hükümeti «devrimci» gibi 
göstermeye yetmez. Çünkü Türkiye'de 1bu hü
kümetin karşı-devrimci 'blr hükümet olduğunu 
saflıktan 'helak olup, eşeklik derecesine varan
lar bile bilmektedir. «Maocu Perinçek gurubu» 
ne kadar devrimciyse, mevcut hükümetta omm 
kadar devrimcidir. 

«Gerici AP 1başlarından faşist Türkeş'ine ve 
Maocu Perinçek ,gurubuna kadar bütün karşı
devrimciler bu hükümetin yıkılması için ağız ve 
işbirliği yapıyorlar.» diyerek, karşı-devrim güc
lerinin ismini sıralayıp, bu karşı-devrim güçleri
nin yıkmak istediği hükümeti «devrimci» bir 
hükümetmiş gibi göstermeye kalkışmak, bir 
şaşkınlık değil, ancak ve ancak bir kasıt ola
bilir. Sayılmış olan bu karşı-devrimci güçler, 
karşı-devrimci de; mevcut hükümet «•devrimci» 
bir hükümet mi? insan 1bu iddianın karşısında 
söyleyecek söz bulamıyor doğrusu. «Komünist 
Partisi» sözcüğünü salt lafta bile olsa savunan 
bir kişi mevcut hükümeti «devrimci» bir hükü
met olarak değerlendirmeye, 'hiç olmasa utanır. 
Ama kıvrak zekôlı İsmail, adına, proletarya par
tisi dediği bir partinin sekreterliğini yaptığı hal
de bir sürü karşı-devrimci isim sıralayıp, bu hü
kümeti de «karşı-devrimci güçlerin» yıkmaya ça
lıştığı bir hükümet olarak gösterip, ıbu hükü�.e
tin «devrimciliğini» iddia ederken dünya ve Tur
kiye işçi sınıfından hiç utanmamaktadır. 

TKP'nin güçbirliği çağrısına gelince: 
Biz E.Birliği olarak TKP'nin ıbu çağrısını 

ciddiye almıyoruz. Ciddiye almıyoruz çünkü, bi
raz önce açıkladığımız gibi. bu çağrı hem mev
cut hükümeti desteklemeyi amaçlayan bir çağ
rıdır, hem de kuramsızlığın vermiş olduğu bir 
bunalım fery,adıdır. TKP, daha önceleri, bir cep
he ve ondan sonra da ıbir UDC çağrısında bu
lunmuştur. Bunların hiç birisini hayata geçire
memiş, ve bu çağrıların hiç birisi Türkiye'de bir 
maddi temel bulamamıştır. 

TKP UDC çağrısını yaptığı zaman, Türkiye' 
de siyasetle uğraşan herkesin bildiği gibi, o dö
nem de' DİSK ve KÖY-KOOP, İGD, İKD gibi bazı 
kuruluşlar bu UDC çağrısına katılmışlardı. Da
ha sonra DİSK'le KÖV-ıKOOP TKP'nin etkinliğin-

den çıkınca, TKP'nin UDC'si ıbir kül heykel gibi 
dağılmıştır. Kala kala :bir ]GD ile İKD kalmıştır. 
TKP, UDC'nin tutmadığını görünce bu seferde 
yeni çağrılarda, bulunmaktadır. Fakat öyle çağ
rılarki, biraz önce açıkladığımız gibi işçi sınıfı 
ve emekçileri burjuvazinin kuyruğuna takma 
amacı taşıyan çağrılar. 'İsmini değiştirmiş ol
masına rağmen, bu gün de TKP UDC çağrısın
dan farklı bir öze sahip çağrı yapmamaktadır. 
Bu günkü çağrısı da UDC'yle aynı öze sa'hiptir. 
Fakat, bu çağrıları UDC'den daha sefil blr du
ruma düşecektir. 'Düşecektir çünkü, geçmişte
ki UDC çağrısına TKP etkinliğinde olduğu için 
bir DjSK'le KÖY-KOOP katılmıştır, artık bu gün 
onları da katamaz. Ve TKP'nin sefalet siyaseti 
iyice somutlaşarak iflasa gider. Zaten daha ön
ce de iflas etmişti. Başka partiler güçbirliğl çağ
rısında bulunurken belli güçleri çevrelerine top
lar daha da gelişirler, fakat bizim TKP ne hik
metse, UDC çağrısından sonra DİSK'le KÖY
KOOP'u da kaybederek iflas etmiş ve bu günkü 
çağrısı da bu iflasın tuzu biberi olaoaktır. 

TKP'nin güçbirliği çağrısını ciddiye alma
mamızın sebebinin birisi bu. Bir diğeri de, mev
cut durumda E.Birliği. Vatan Partisi, Kitle bir 
gücbirliği oluşturmuş ve bu güçbirliğini siyaset
ler düzeyinde bir güobirliği programı ile kalı
cı düzeye yükseltmeye çalışmaktadırlar. Aca
ba TKP neden böylesi bir güçbirliğine katılma
ya tenezzül buyurmazlarda, yeni güçbfrliklerl 
şaklabanlıklarında bulunurlar. Evet TKP madem 
anti-faşist güçıbirliği istiyor, bu gücbirliğine ge
lip katılrrltısı gerekir. Yok eğer, faşizme emper
yalizme ve tekelci kapitalizme karşı bir güçbir
liğini değilde, hükümeti desteklemek icin bir 
gücbirliği çağrısında bulunuyorsa, 1bunu da acık
ça belirtmelidir. Belirtmelidir ki, o zaman bu 
bulanıklıklar içersine gizlemek istediği şeyi her
kes anlayabilsin. 

Bu acık nedenlerden dolayı TKP'nin güçbir
liğl çağrısını ciddiye almıyoruz ve zaten bunun 
ciddi bir şey olmadığı da ,yapılan çağrıda açık
ça anlaşılmakta.cf ır. 

TKP sekreteri lsmail'in konuşmasında 
yapmış olduğu eylem çağrısına gelince; b,u ko
nuda şöyle demektedir: 

«Yığınsal komitelerde örgütlenmek, kanlı 
terörü eylem birliği ile, ,gösterilerle, yığınsal ey
lemlerle göğüslemek olanaklıdır. İşçi sınıfı bu 
savaşın başını çekiyor. Komünistler her gün bu
nu yiğit eylemleriyle kanıtlıyorlar. 

Ülkemizde Endenozyo tipindeki kırımları, 
Şili tipindeki faşist hükümet darbesini önleme
nin yolu, aktif savaşım, eylem birliğidir.» (Ürün 
a.s. s: 11)

TKP sekreterinin bu eylem emirlerini yağ
dırmasına bakan ve Türkiye'yl bilmeyen birisi 
bu emirler sonucu Türkiye'de yaman bir müca
delenin başlayacağını zanneder. Bunların tümü
nün pala.vra olduğunu söylemek hiçte yanlış 
bir şey değil. Peki sormak lazım şimdi TKP'ye 
Türkiye'de siyasi gericilik toplumsal anlaşma ve 
diğer gerici yasaları çıkarmaya başladığı zaman 
E.Birliği ve Vatan Partisi, Türkiye ca,pındo kit
lesel eylemlerin yapılması için karar aldı, Adana
da, Antakya'da, Mersin'de, G.Antep'de, Turhal'
da Amasya'da vb. yerlerde mitingler düzenledi
ve gösteri yürüyüşleri yaptı. Acaba, pek eylem
ci TKP bu kitle hareketlerine neden katılmadı?
Ve bu güne kadar bu gerici yasa tedbirleri çı
kartılırken TKP neden Türkiye'nln hiç bir ye
rinde bu gerici yasalara karşı bir kitlesel eylem
koyma girişiminde bulunmadı da bu gün, «ülke
mizde Endonezya tipindeki kırımları. Şili tipinde-
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ki faşist hükümet devirmesini önlemenin yolu 
aktif savaşım, eylem birliğidir.» diyerek bu ge
rici hükümeti desteklemek için bir gücbirliği 
çağrısında bulunmaktadır. Görülüyorki, TKP'nin 
güçbirliği çağrılarının altında her zaman için 
burjuvaziyle işbirliği yapmak, onu desteklemek, 
ve ıbu uğurda işçi sınıfı ve diğer emekçileri ha
rekete geçirmek yatmaktadır. Böyle olmasaydı, 
Türkiye'deki işçi sınıfı ve emekçilerin ekonomik 
ve demokratik hakları bu hükümet tarafından 
gasbedilmeye çalışıldığı zaman TKP bu günkü 
eylemciliğini o zaman gösterirdi. Ama görül
mektedirki, TKP işci sınıfı ve emekçilerin gas
bedilen ekonomik ve demokratik hakları sırasın
da suspus oluyor, burjuvazinin arasındaki çeliş
kiden dolayı çıkan çatışmada, burjuvazinin 
bir kesimini diğerine karşı desteklemek için ha
rekete geçiyor. Fakat, bu şarlatanlığı yaparken
de «şimdi ana sorun kadroyu korumak. Deği-

EMEĞİN BiRLiĞi 

şen ortama göre, savaş yöntemlerini de değiş
tirmek gerek.>> ıdiyerek, ibir yandan güçıbirliği 
çağrısında bulunuyor ıbir yandan da kendi kad
rolarını korumayı öneriyor. Peki sen kadrolarını 
koruyacaksın da kim savaşacak? Savaşa giren 
her örgüt mutlaka kadrolarından kayıp verecek
tir. Kadrolarından kayıp vermeyi göze almayan 
örgüt savaşamaz. TKP kadrolarını kaybetmeyi 
değil, korumayı savunduğuna göre, herhalde 
savaşı başkalarına yaptırıp, kadrolarına da sey
rettirecek. Böylece hem savaşmış hem de kad
rolarını korumuş olacak. 

Yapmış olduğumuz b_u kısa açıklamada gö
rüldüğü gibi, TKP'nin hem güçbirliği çağrısı 
gayrı ciddi, hem de eylem çağrısı. Bu kadar 
gayr ciddi bir eylem ve güçbirliği çağrısına sa
nırız Türkiyede hiçbir siyaset itibar etmeyecektir. 

Biz E.Birliği olarak tekrar belirtelimki, TKP' 
nin bu güç ve eylem birliği çağrısını ciddiye al-
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mıyoruz. Ne zaman TKP geçmişin hesabını ve
rir, geçmişteki UDC'lerin eksik ve yanlış yerle
rini ortaya koyar bu konuda işçi sınıfı önünde 
öz eleştirisini yaparsa ve burjuvaziyle olan tüm 
bağlarını koparırsa; o zaman TKP'nin yapacağı 
yeni çağrılar üzerinde durmanın ve düşünmenin 
yeni olanakları doğabilir. 

İşte işçi sınıfının siyaseti ve TKP'nin siya
sal sefaleti. 

Şunu da belitmekte yarar var ki, Türkiye 
işçi sınıfı ve tüm emekçiler artık önemli ölçüde 
uyanmışlardır. Ne Doğu Alman Komünist Par
tisi genel sekreteriyle, ne Küba Komünist Parti
si genel sekreteriyle kıvrak zekôlı ismail'in yan 
yana çektirmiş olduğu resimler Türkiye'de kim
seyi avutmaya ve uyutmaya yetmiyor. Artık 
Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri böylesi resim
ler değil siyaset bekliyor ve siyaset etrafında 
toparlanıyorlar. 

Dünyadaki Ekonomik Sosyal Bunalım ve Türkiyenin Bu Bunalım İçindeki Yeri 
(Baştarafı 2. Sayfada)

• ler bir suskunluk ve ilgisizlik içine girerek bek
. leme durumuna düşmüşlerdir. Hiç şüphe yokki,

ikinci MC hükümeti yıkılarak onun yerine CHP 
ağırlıklı hük'ümetin kurulması, işbirlikçi tekelci 
burjuvazinin faşizmi uygulama alanına koymak
tan çekinerek oynamış olduğu bir oyundur. 

Bugün sıkıyönetim uygulanmasına ve siya
si gericiliğin bütün hışmıyla kitlelerin başına çul
lanmış olmasına ve gerici yasaların çıkartılma
sına çalışılmasına rağmen, demokrasi güçleri
ni harekete geçirmek hayli güç bir hale gelmiş
tir. Halbuki ikinci MC döneminde TÜRK-İŞ gibi 
bir sarı sendikanın satılık yöneticileri bile MC 
yıkılmadığı taktirde genel greve gidecekleri teh
didinde bulunurken, bugün DjSK'i ve DİSK'in 
çağrısıyla oluşturulmuş olan demokratik plat
form güçlerini, değil genel greve götürmek ve
ya 'böyle bir çağrıda bulunmak, bu platformu 
oluşturan demokratik kurumlara her gün artırıl
makta olon siyasi gericiliğe ve uygulanan sıkı
yönetime kar·şı bir bildiri yayınlamaya ikna et
mek bile hayli zor iştir. Bunun nedeni: Türkiye'
de demokrasi güçlerinin, baskı veya terörde kor
karak geri çekildikleri için değil, CHP ağırlıklı 
bir hükümet iktidarda olduğu için _bu tip ağır ve 
gerici baökılara karşı seyirci kalma durumuna 
düşmüşlerdir. 

Hal1buki mevcut baskılar ikinci MC eliyle 
yapılsaydı, bugün Türkiye'de güçlü bir direnişin 
doğması· ve demokrasi güçlerinin zorlu bir di
renişe geçmesi hemen hemen kaçınılmaz olur
du. Şüphesiz böyle bir direniş karşısında da bir 
ikinci MC hükümetinin yapacağı tek şey açık 
terörist f.aşizmi uygulama olanına koymaktı. 
Ama tekelci ıburjuvazi, bu yolu seçmenin yeri
ne, yani demokrasi güçlerini f.aşist ·bir baskıyla 
susturmanın yerine, CHP ağırlıklı bir hükümeti 
kurma yolunu seçmiş, bunları bütün anti-de
mokratik baskılar karşısında seyirci hale getir
miş ve. bir nevi etkisizleştirmiştir. 

Böylesi bir yola başvurmak tekelci burjuva
ziye daha cazip gelmiştir. Çünkü tekelci burju
vazi 12 Mart faşizmi gibi bir durumu Türkiye'de 
yaratmaya kalkmaz; böyle bir şeyi yaratmaya 
kalkarsa çok iyi billrki, bu artık kendi iktidarla
rımn sonu olur. Zaten tekelci burjuvazi artık 
dünyanın her yerinde siyasi iktidarı tehlikeye 
düşmeksizin, ve proletarya iktidar alternatifi ha
rine ·gelmeksizin faşist bir yönetimi uygulama 
alanına koymayı gôze alamaz. Aslında tekelci 
burjuvazi mevcut haliyle kendi iktidarı konusun
da herhangi bir kaygıya düşmemiştir. Düşme
miştir çünkü, proletarya Türkiye'de değil bir ik
tidar alternatifi durumuna gelmek kendi bağım-

sız siyasal partisini kurup, bağımsız sınıf siya
setini bile henüz uygulamış durumda değildir. 

Proletaryanın bu şekildeki örgütsüzlüğü de
mokrasi güçlerinde önemli bir dağınıklığı getir
diği gibi, sosyalist güçler bile henüz dağınık bir 
vaziyette bir kafa karışıklığı içinde ne yapıp ne 
ettiklerini bilmez hale gelmişlerdir. Proletarya
nın içinde bulunmuş olduğu bu subjektif durum, 
tekelci burjuvqzinin istediği şekilde at oynat
masını olanaklı kılmıştır. Ve tekelci burjuvazi 
bugün istediği şekilde at oynatabilmektedir. 

Şunu da ıbelirtmek g-erekirki, tekelci burju
vazi CHP'yi zamansız 'bir şekilde harcamaya 
zorlanmıştır. CHP'nin böylesi bir dönemde ikti
dara getirilerek yıpratılıp, umut i.majının kitleler 
gözünde silinmesi, proletarya ve diğer demok
rasi uğruna mücadele eden güçlerin gelecekte 
daha uyanık davranmalarını ve daha güçlü bir
likler oluşturmalarını sağlayacaktır. Şüphesiz 
CHP bugün tam anl·amıyla bitmiş olmamakla bir
likte, siyasetle uğraşan tüm kitleler nezdinde 
büyük ölçüde bir umut olma niteliğini yitirmiş
tir ve hızla yitirmeye devam etmektedir. Prole
tarya ve müttefikleri için gelecekte bu önemli 
bir avantaj olacaktır. Ama bugün malesef CHP 
herşeye rağmen demokrasi uğruna mücadele 
eden güçleri etkisiz bir ihale getirip,· burjuva ik
tidarı karşısında uy,uşuklaştırmıştır. 

Kuşku yokki her duraklama ileriye doğru 
yapılacak hızlı ve güçlü bir atılımın habercisi_
dir. Türkiye işçi sınıfı, diğer emekçiler ve tüm 
demokrasi güçleri belli süre devam edecek bu 
duraklamadan sonra ileriye doğru hızlı ve güç
lü bir atılımda bulunacaklardır. Fakat bu atılı
mın planlı ve prensipli bir ş�kilde yapılabilmesi 
için, örgütlü ve sistemli bir davranış icersine 
girmek gerekir. CHP ağırlıklı bu hükümet sıkı
yönetimlerle sonuna kadar iktidarını devam. et
tirmeyi göze alamaz. Göze alsa da bunu beceq 
remez. 

Mevcut sıkıyönetimin ilanı: bir yanda iran'
daki olayların doğması, gelişmesi ve iran'daki 
etnik gurupların bir anda bir hareket şeklinde 
ortaya çıkmasının' vermiş _olduğu bir tedbire da
yanırken, esas olarak Türkiye'nin içersinde bu
lunmuş olduğu ekonomik darboğazın belli öl
çülerde taze paralar temin edilerek aşılabilme
sini amaçlamıştır. Ecevit hükümetinin kapı ka
pı dolaşarak taze para araması, olumlu bir şe
kilde sonuçlanıp, taze parayı belli ölçüde temin 
ederlerse, iran'daki harekette şu veya ıbu şekil
de bir yatışmaya dönüşürse, sıkıyönetimin mad
di koşulları zaten ortadan kalkar. Kuşkusuz bu 
süreç lçersinde cıkartıl�sı gereken anti-de
mokratik yasalar da çıkartılarak iblr sonuca b�-

ıanırsa, hükümetıin sıkıyönetime olan ihtiyacı 
önemli ölçüde ortadan kalkar. 

jran'daki olayı.arın Türkiye'yi ne derecede 
ve ne ölçüde etkileyeceği belli bir süre sonra 
açık bir şekilde ortaya çıkar. iran'da bu olay
lar yaşanırken, Türkiye'nin de bir İran okibeti
ne uğramasını emperyalizm göze alamayacak
tır. Ve almayacağı da daha bugünden zirve top
lantılarında göstermiş olduğu telaşlardan anla
şılmaktadır. Herkeste ,bilirki, İran'daki bu son 
gelişmelerden ve emperyalizmin Orta Doğu'do 
İran gibi bir jandarmasını kaybetme eşiğine gel
dikten sonra bir de Türkiye'yi kaybetm<?Yİ göze 
alamaz. Alamaz çünkü, bu kargaşalar içinde bir 
döviz dar ıboğazının aşılması yüzünden Türki
ye'nıin de İran gibi bir sosyal patlama içine gir
mesi iran'ın üstüne bir tuz biber olacak, emper
yalizmi içinden çıkamayacağı bir çıkmaza soka
rak emperyalizmin bel kemiğini kıracaktır. Bu 
bakımdan emperyalizmin Türkiye'ye döviz sağ
laması ve Türkiye'nıin bu döviz darboğazını at
latması uzak 'bir ihtimal olmadığı gibi, olanaksız 
değildir. 

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, ne Tür
kiye'de mevcut sıkıyönetimin ömrü uzun ola
bilir, ne de bu sıkıyönetim kısa vadede acık fa
şist bir diktatörlüğe dönüştürülebilir. Sıkıyöne
tim süresince, yapılan tüm anti-demokratik 'bas
kılar demokrasi ,güçlerinin biraraya gelmelerini, 
örgütlenerek güçlü birlikler oluşturmalarını bel
li ölçüde sağlayacağı için, sıkıyönetıimin kalk
masıyla Türkiye'de güçlü bir demokratik hare
ket gündeme gelecek ve çok önemli gelişme
ler kaydedecektir. 

Türkiye işbirlikçi tek·elci burıuvazisi, ne ka
dar oyun oynamaya kalkarka kalksın, oynamış 
olduğu oyunlarıyla kendisıi yıkılacaktır. Çünkü, 
değil Türkiye'de, mevcut durumda kapitalist 
dünyanın hemen hemen birçok alanlarında em
peryalist buhranın yaratmış olduğu savaşlar bir 
dünya savaşını andırır duruma gelmiştir. Tür
kiye'yl de böyle bir alana çekmeleri, kendi ik
tidarlarının sonu durumuna gelecektir. Emper
ya�izm ve dünyadaki işbirlikçileri tarafından oy
nanan oyunlar son tahlilde kapitalist· dünyayı 
tümünden bir çöküşün eşiğine getirmişken, ay
nı salıngac içinde sallanan Türkiye'de bu çökü
şe doğru hızla gitmekte, emperyalist burjuvazi
nin, kapitalist dünyayı :bu çöküşten kurtarmak 
ioin göstermiş olduğu çabalarının boşa çıktığı 
gibi Türkiye işbirlikçi tekelci burjuvazisinin de 
çabaları boşa gidecek ve attıkları oyunla ken
dileri yıkılacaklardır. Ama devrimci güçlerin ör
gütlü birlik ve beraberliği sayesinde bu çöküş 
süreci daha da hıilanacaktır. 

\ 



Merkezi Güçbirliği Komitesinin Açıklaması 

Ülke1;1izde mevcut siyasi ortamda görü-
1
nen gerçek şudur ki, egemen güçlerin ör
gütlü cephesine karşın, demokrasi güçleri
nin bir bağımlılık ve parçalanmışlık orta
mında oluşudur. Yani egemen güçlerin her 

'. türlü saldırıları karşısında, demokrasi güç-
;� , leri demokrasi mücadelesini savunacak ve 

, geliştirecek bir örgütlü yapıdan yoksundur. 
, Tek cümleyle egemen güçlerin örgütlü 

.; . cephesine karşı, demokrasi güçlerinin siya
,, si bir alternatiften yoksun oluşudur. 

Ancak, demokrasi mücadelesinde mev
. cut boşluğu gidermek ve egemen güçlerin 
her türlü saldırıları karşısında demokrasi 

. güçlerinin birliğini sağlamanın tek yolu da 
siyasetler düzeyinde kalıcı güç ve eylem 

• birliğinin sağlanmasıdır.
Bu gerçekliğin bilincinde olan V.P. KİT

' LE. E. B. siyasetleri demokrasi mücadele
; sinde bir demokratik program temelinde 
kalıcı güçbirliğini oluşturmak ve bu prog
' ramın ışığında mücadele etmeye karar ver-

, mişlerdir. Yalnız halihazırda uğruna mü
cadele edilecek, demokratik, programın, ça
lışmaları devam etmekle birlikte ortaya çı
karılmamıştır. 

İşte, bir taraftan demokratik programın 
çalışmalarını hızlandırmak ve bir an evvel 
ortaya çıkarmak, diğer taraftan mevcut or
tamda, gelişen günlük olaylar karşısında si-

, yasetler olarak siyasi tavır koymak için bir 
merkezi komite oluşturulmuştur. 

Yani siyasetler düzeyinde (V.P. KİTLE 
E. B.) oluşmuş olan bu merkezi komitenin
yukarda belirttiğimiz gibi görevlerini tek
rarlarsak: Demokrasi mücadelesinde, de
mokrasi güçlerinin birliğini sağlayacak olan 
temel öge güç ve eylem birliği olduğu bir 
gerçektir. Bu güç ve eylem birliği ise kalı
cı ve demokratik bir program ışığında yü
rütüldüğü zaman ancak doğru hedefe yö
nelmiş olur. İşte demokrasi mücadelesinde 
birliği sağlayacak olan demokratik progra
mın ortaya çıkarılması için, diğer taraftan 
olayların hızla geliştiği günümüzde günlük 
politikada doğru siyasi tavır koymak ve bu 
tavrı ülke genelinde tüm demokrasi güç
lerine iletmek ve yönlendirmek için düzen
li sürekli periyodik toplantılar yapmak 
içindir. 

Tek cümleyle belirtmek gerekirse, de
mokrasi mücadelesinde, olayların arkasın
da değil önünde yürüyebilmek ve bu mü
cadeleye günlük siyasette yön vermek ay
nı zamanda bu mücadele sürecinde en ge
niş demokrasi güçlerinin dağınıklığına son 
verebilmek birliği sağlamak içindir. 

Yalnız demokrasi mücadelesini gelişti
rip güçlendirmek ve her alanda en geniş 
birliğini sağlamak için sadece merkezi dü
zeyde oluşmuş olan Merkezi komite yeter
li değildir. Dolayısıyla tüm bölgelerde mer
kezi komiteye bağlı alt komitelerin kurul-

ması bir zorunluluktur. Alt komiteler her 
üç siyasi çizginin olduğu yerlerde üçlü ola� 
rak, siyasetlerden biri yoksa ikili olarak 
oluşturulacaktır. Şayet tek bir siyaset var
sa merkezi çalışmaları var olan siyaset ta
rafından yürütülecektir. 

1erkezi komite şu illerde alt komitele
rinin kurulmasını kararlaştırmıştır. İstan
bul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Samsun, 
Adana, Mersin, Hatay, Antep, Diyarba- ' 
kır, İskenderun ve Sivas. Bölgelerde oluş-· • 
turulacak olan bu ortak komiteler kendii 
bölgelerinde mümkün olduğu kadar en ge� 
niş demokratik muhalefeti örgütlemeyi, 
amaç edinmelidirler. Bunun için ortak ko,i.: 
mite diğer siyasetlerin bölgesel katılımını; 
sağlamak için mutlak bir çaba sarfetme:
li, güç ve eylem birliği çağrısında bulunma�; 
lıdır. Bu demokratik muhalefeti siyasetleri 
düzeyinde olduğu gibi demokratik kitle ör-. 
gütleri düzeyinde de oluşturulmaya çalışık 
malıdır. '' • 

};. 

Belirtilen bölgelerde kurulacak olan alı . 
komiteler merkezi komiteye kurulduklarına·· 
dair yazılı bir bilgi verilmesi zorunludur. •. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, gelişme-
lere göre ortak yazılı metin iletilecektir. .. 

Vatan Partisi - Emeğin Birliği - Kitle 
Merkezi Güçbirliği Komitesi 
19-1-1979

BASINA AÇIKLAMA 
Vatan Partisi - Kitle - Emeğin Birliği 
siyasetleri arasında sürdürülen güçbir
liği çalışmalarında ileri bir adım atıl
mıştır. Belirli ilkeler üzerınde anla
şılarak merkezi Güçbirliği komitesi 
kurulmuştur. Vatan Partisi - Kitle -
Emeğin Birliği tarafından Merkezi 
güçbirliği komitesi halkımıza ve tüm 
siyasi çizgilere aşağıdaki çağrıyı çı
karmıştır. 

Halkımızın temel demokratik hak ve çı
karlarına yönelik saldırılar giderek şiddet
l�nmektedir. Uzun ve kahırlı mücadeleler 
sonunda elde edilen demokratik haklar 
yokedilmektedir. Anti-demokratik uygula
malar hızlanmakta yeni yeni gerici yasa ta
sanları çıkarılmaktadır. Sılayönetimle mev
cut demokratik haklar daha da kıskaca alın
mıştır. Bilindiği gibi daha baştan bildiri afiş 

yazılama gibi demokratik propaganda çalış
maları yasaklanmıştır. 

İşçi sınıfımızın kanı canı pahasına ka
zandığı grev hakkı sınırlandırılmıştır. De
mokratik dernekler arka arkaya kapatılmak
ta son olarak devrimci basına alabildiğine 
baskı yoğunlaşmış ve bazı devrimci gaze
teler yasaklanmıştır. Yine sıkıyönetim en 
küçük direnmeye karşı vur emrini mecbur 
tutmaktadır. Muhbirlik 12 Mart'taki gibi 
teşvik edilmekte hatta mecbur tutulmakta
dır. Diğer taraftan faşist saldırılar kısa bir 

. aradan sonra yeniden hızlanmıştır. Özel
likle sıkıyönetimi pekiştirmek ve diğer il
lere sıçratmak için yoğun bir şekilde de
vam etmektedir. 

Bütün bunlar karşısında Sosyalist hare
ket başı bozuk ve dağınıklık içindedir. Bü
tün gruplar kendi dar sınırlarının ötesini 
görmemektedirler. Adım adım ilerleyen bas-

kılar karşısında hiçbir şey yapılamamıştır. 
Dolayısıyla bütün siyasi örgütlerin tele 

başına yapacağı eylemler yetersiz kalacak
tır. Demokrasi güçlerinin kalıcı güç ve er 
lem birliği mevcut ortamda vazgeçilmez bi! 
görevdir. Bu birlik hayatın her alanında, 
fabrikada, okulda semtte vb. oluşturulma
sı bir zorunluluktur. 

Mevcut siyasi ortamda yukarıda sırala
dığımız tüm baskılara karşı kazanılmış de
mokratik haklarda direnmek ve bu hakları 
geliştirmek için mutlaka her türlü kitlesel 
eylemler geliştirilip güçlendirilmelidir. Ya
ni egemen güçlere rağmen demokrasi mü�· 
cadelesi savunulmalı, geliştirilmelidir. 

Başta siyasi çizgiler olmak üzere sendi
kalar ve tüm demokratik kuruluşları ege
men güçlere ve sıkıyönetime karşı birliğe 
mücadeleye çağırıyoruz. ,. 

Vatan Partisi - Kitle - Emeğin Birliği 
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