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ÖZÜR

EMEKÇİ, Sayı 16 da «Gençlik Hareketinin Birliği Sağlanmalıdır» başlıklı 
yazıda, sayfa 12’nin 1. Paragrafının son cümlesi yanlış dizilmiştir. Doğrusu 
şöyledir:

«Ancak, gözlerimizi kapayamayacağımız bir gerçek var; Gençlik Hare

ketleri!»

Yine aynı sayı Emekçi’nin 15. sayfasındaki ara başlık yanlış dizilmiş
tir. Doğrusunu aşağıda veriyoruz:

«KİTLELERİ HAREKETE GEÇİREBİLMEK İÇİN»
şeklinde düzeltir, özür dileriz.



BAŞYAZI

Birinci Kuruluş Yıldönümünde
T.E.P.

Türkiye Emekçi Partisi geçtiğimiz Şubat ayının 12'sinde birinci 
kuruluş yılını doldurdu. TEP, Milli Demokratik Devrim stratejisini be
nimseyerek sosyalizm yolunda tam bağımsız ve gerçekten demokra
tik Türkiye için mücadele eden devrimcileri çatısı altında toplayan 
bir örgüttür. Ancak, bilindiği gibi, benzer koşullara sahip diğer ülke
lerde de savunulan veya gerçekleştirilen Milli Demokratik Devrim 
akımı öyle yeni bir akım değildir Türkiye'de. Milli Demokratik Dev
rim sosyalizme giden yolda ilk aşama olarak Türkiye proleter dev
rimcileri tarafından yarım yüzyılı aşkın bir zamandan beri asgari 
program olarak savunulagelmiştir. TEP Genel Başkanı Mihri Belli 
1965'lerde, Türkiye devrimcilerinin bu asgari programını, günün ko
şullarını da göz önünde tutarak daha ayrıntılı biçimde geliştirmiş 
ve ülke koşullarına uygun formüle etmiştir.

Milli Demokratik Devrim stratejisi, 1966-70 yıllarında sosyalist 
çevrelerde büyük bir etkinlik kazandı ve uzun süre gerçek devrimci 
çizgi olarak kabul edildi. Ancak, o zamanki Türkiye İşçi Partisi yö
netimi, başka bir yazı konusu olabilecek çeşitli etkenlerle, M.D.Dev- 
rim tezlerine Parti programına rağmen iltifat etmedi, giderek bu tez
lerin savunucularına karşı, kendi bünyesi içinde de tam tasfiyeci bir
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tutumu benimsedi. Bu yüzden Milli Demokratik Devrim akımı uzun 
süre TİP dışı sosyalist muhalefet olarak, «Türk-Solu» ve «Aydınlık 
Sosyalist Dergi»leri, demokratik kuruluşlar ve gençlik örgütleri çev
relerinde gelişen bir akım oldu. Türkiye sosyalist hareketinin geç
mişinden güç alan, asgarî programını Milli Demokratik Devrim stra
tejisine uygun olarak «tam bağımsız ve gerçekten demokratik Tür
kiye» sloganı ile ifade eden gerçek devrimci akım, gerek İşçi Parti
si yönetiminden umudunu kesmek istemeyen bir kısım sosyalist ta
banın eğilimini göz önünde tutarak, gerekse ikinci bir parti olarak 
çıkmamak endişesi ile uzun süre siyasal örgütlenmeye gitmedi.

Bir bakıma, TEP 1969 yılında kurulmuş olsaydı, o dönemde çok 
büyük bir mesafe katedilmiş olunabilirdi, vakit yitirilmezdi, yani Parti 
kuruluşunda geç kalınmıştır.

Proleter devrimci hareketin siyasal parti halinde örgütlenmesi 
gereğinin daha geniş çevrelerce duyulması 1970 yılını buldu. 1970 yı
lı güzünde proleter devrimci hareketin siyasî partisinin kurulması yo
lunda çalışmalara girişildi. 28-29 Ekim 1970'te, Ankara’da bir Pro
leter Devrimci Kurultay toplandı. Bu kurultay, baltalanmasına kar
şın, gene de parti kuruluşunun somut hazırlıklarını yapmakla görev
lendirilen bir «İrtibat komitesi» seçti. «Proleter Devrimci Hareketimi
zin Program Taslağı» hazırlanarak «Aydınlık Sosyalist Dergi» de 
ve «Türkiye Solu»nda yayınlandı. Ancak sol harekete artık hâkim 
olmaya başlamış olan dağınıklık içinde ve o sırada Dev-genç yöne
timini ele geçiren ve kısa bir süre sonra Çayan, Küpeli, Kürkçü gru
bu olarak «Aydınlık Sosyalist Dergi» çevresinden ayrılan gençlik ke
siminin engellemesi yüzünden Partinin kuruluşu gerçekleştirileme- 
den 12 Mart 1971 geldi ve TEP'in kuruluşu tam dört yıl geriletilmiş 
oldu.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Milli Demokratik Devrim çizgisi 
68-69 yıllarında hızlı bir gelişme gösterdi. Güçlü bir anti-emperyalist 
kamu oyu oluşmaktaydı. Güçlü bir anti-emperyalist mücadele verili
yordu. O dönemde, uzun süre, harekete belli bir disiplin anlayışı ve 
birlik hakimdi. Bu gelişmeler egemen çevrelerin gözünden kaçmadı 
elbette. Baskılarını daha da arttırdılar. Solu sağa kırdırtmalar, dev
rimcilerin sokak ortalarında öldürülmeleri, «kanlı pazar» ve benzeri 
tertipler birbirini izlemeye başladı. En fazla baskıya uğrayanlar Mil
li Demokratik Devrim çizgisi savunucuları oldu. Daha ileri bir aşa
mayı amaçlar gibi ve daha keskin devrimci görünen «Sosyalist Tür
kiye» sloganı, «Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye» slo
ganı kadar şimşekleri üzerine çekmiyordu. Çünkü emperyalizme
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karşı tutarlı ve ciddi bir mücadeleyi içermiyordu, Milli Demokratik 
Devrim çizgisinin (Sosyalist Türkiye» sloganına karşı çıkması bu
nun, Türkiye'nin en önemli, en hayalî, en güncel sorunu olan ba
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesini devrimimizin birinci adımı ola
rak görmemesiydi.

Baskı, Milli Demokratik Devrim hareketini zayıflatamadı. Bunun 
üzerine, yanlış gösterme, saptırma, karalama, yıpratma, dolayısıyla 
da bölme yöntemleri uygulandı. Egemen güçlerin bu oyunda başarı
sız oldukları söylenemez. Önce 1969 yılında Aydınlık dergisi çevre
sinden başlayıp Türk Solu'na da bulaşan sürtüşme ve çatışmalar, 
başta sağ sapma biçiminde görünüp sonra kendine yeni bir ideo
loji edinerek «maoculuk» çizgisinde gelişen bir ayrılık doğurdu.

Baskı, saldırı ve kovuşturmalar sonucu illegaliteye itilenler, ayrı 
bir grup halinde giderek şiddet hareketlerini benimsediler.

1970 Proleter Devrimci Kurultay arifesinde gene «Aydınlık 
Sosyalist Dergi» çevresinden ayrılan bir grup ilerde «Halk Kurtuluş 
Cephe ve Partisi» adını alacak olan yeni bir çevre oluşturdu. Kurul
taydan sonra altında kendilerinin de imzaları bulunan kurultay karar
larının uygulanmasını da engelledi.

Türkiye İşçi Partisi'nin eylemciler adını verdiği gençlik kesimini 
zamanında kucaklayamaması, doyurucu bir eylem önererek onlar ü- 
zerinde örgütsel bir disiplin kuramaması, keza, Proleter Devrimci 
hareketin örgütlenmemiş olduğu için özellikle gençlik kesimindeki 
sosyalist birikimi kanalize edememesi ve en önemlisi tüm sosyalist 
hareketin yetersiz örgütlenme nedeniyle işçi sınıfı ve yoksul köylü
lük tabanına oturamamış oluşu ve daha başka nedenlerle, 12 Mart 
faşizmi sosyalist hareketi tam bir dağınıklık içinde yakaladı.

12 Mart faşizmi döneminde Sıkıyönetim mahkemelerinde en çok 
yargılanan Milli Demokratik Devrim tezleri oldu. Milli Demokratik 
Devrim çizgisini savunan devrimciler en büyük baskılara uğradılar. 
Değil anti-emperyalist mücadele, emperyalizme karşı olmak bile 
en büyük suç sayıldı bu dönemde.

12 Mart faşizmi döneminde Sıkıyönetim mahkemelerinde en çok 
devrimciler «Sosyalizmin bilimini eylem kılavuzu bilen, bu bilimi ya
ratıcı ruhla uygulayabilen, işçi sınfının öncü müfrezesi niteliğinde bir 
siyasî parti uğruna mücadeleye.» giriştiler ve tüm sosyalist çevrele
ri bu mücadeleye çağırdılar: «Sosyalist partiyi kurma işi olup bitti- 
ya getirilemez. Türkiye'nin bugünkü şartları, bu işte tüm sosyalist 
çevreleri kapsayan kollektif çabayı zorunlu kılmaktadır. Hangi çev

5



reden olursa olsun, tüm sınanmış sosyalistlerin tuzu olmalıdır çor
bada. Sosyalistlerin bu konuda söyleyecek sözü var. Onlar arala
rında bir diyalog kurmakla yükümlüdürler. Bu diyalog gelişmeli, sos
yalist partiyi omuz omuza kurmaya kadar varmalıdır.» (Emekçi sayı
1. Sosyalist Parti Sorunu). TEP’liler TEP'i kurmadan önce böyle bir 
diyalogu gerçekleştirmek için herkese el uzattılar. Geçmişin hatala
rından ders alındığını umuyorlardı. Birinci sosyalist görevin toparlan
ma ve saflarda birliği kurma olduğunun bilincinde idiler. Sosyalist 
partinin birleştirici ve toparlayıcı niteliğini şu şartların yerine getiril
mesine bağlı görüyorlardı: (Emekçi sayı 2, Nasıl bir sosyalist Parti?)

1. Sosyalist Parti tarihî kökenine dayanmalıdır.

2. Parti, 1960’lar döneminde devrimci eyleme katılmış, faşizmin 
sınavından geçmiş, sıkıyönetimin mahkemelerinde ve zindanlarında 
devrimci tutum ve davranışı sürdürmüş ve sürdürmekte olan tüm 
militanlara kapısını açık tutmalıdır.

3. Parti, 12 Mart açık faşist terör döneminde devrimci eylemi 
sürdürmek için güçleri yettiğince çalışmış sosyalist militanların, dev
rim bayrağını faşizme rağmen yükseltmiş olmanın şerefini taşıyan 
militanların partisi olmalıdır.

4. Parti, 12 Mart açık faşizmi döneminde meslek örgütlerinde 
demokratik direnişi sürdüren yurtsever aydın çevrelerin özlemlerine 
karşılık vermeli, bu çevrelerden gelme sosyalistlerin parti saflarında 
yeri olmalıdır.

Evet, birlikte partileşme konusunda sonuç alınamadı. Bazı grup
lar gerekçesiz bir kendini beğenmişlikle, ben onların hepsini silip 
süpürürüm iyimserliği (!) içinde, kimi bize yetersiz havasında, kimi 
tek doğru yol bizimkidir kanısında böyle bir diyalog gereğine bile 
inanmadılar.

Bunun üzerine tek sosyalist partiyi yaratmak üzere TEP’in ku
ruluş çalışmalarına geçildi.

Bölünmüşlüğün Türkiye soluna nelere mal olduğunun bilincin
de olan TEP'liler, TEP kurulduktan sonra da sosyalist harekette birlik 
çağrılarından geri durmadıllar. Ancak bu çabalardan da elle tutu
lur bir sonuç alındığı iddia edilemez. Hiç bir grup geçmişte işlenmiş 
hataların kollektif olduğu gerçeğini kabul etmek istemiyor, yalnızca 
öteki grupları suçlama yolunu yeğliyor. Oysa bu, diyalektiğe aykırı, 
metafizik bir tutumdur. Hiç bir akımın kendi eylem ve tutumunu cid
di bir öz-eleştiriden geçirdiğini görmüyoruz. Ayrıca, sosyalist hare
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ketin işçi sınıfı ve yoksul köylülükle bağlarının yeterince gelişmemiş 
oluşu yüzünden bu sınıfların birlik özlemleri sosyalist örgütlenmede 
sonuç alacak baskıyı yaratamadı henüz. Türkiye devriminin temel 
hedeflerini gözetmeyen grupçuluk anlayışı aşılamadı. Bu yüzden, bu
gün faşizmin yoğunlaşan saldırıları karşısında her grubun anti-faşist 
birlik doğrultusundaki sloganları neredeyse yasak savma niteliğinde 
kalmaktadır. Anti-Emperyalist ve anti-faşist mücadelede güçlü tek 
sosyalist partinin başlıca araç olduğu gerçeğinin, yoğulaşan faşist 
saldırılarla her gün yeni baştan temel sorun olarak karşımıza dikil- 

. diğlni görüyoruz.
Bu bir yıllık dönem içinde TEP en büyük başarıyı, Türkiye dev

riminin sorunlarını bir an olsun gözden uzak tutmadan verdiği ide
olojik mücadelede göstermiştir. Oysa TEP, bu mücadeleye çok el
verişsiz koşullarda başlamıştır. TEP çevresi ve özellikle TEP Genel 
Başkanı Mihri Belli aleyhinde, ta 12 mart öncesinde başlayarak kay- 
tılan cadı kazanı, 12 Marttan sonra bile TEP'in en yakın çevresinde 
yankı bulabildiği ve TEP'ten yeni bir kopmaya neden olduğu halde 
TEP İdeolojik mücadelesinde başarılı olabilmiştir.

TEP’in sosyalist birlik yolundaki tutarlı çağrıları kimi çevrelerce 
ilkesiz birlik, kimi çevrelerce güçsüzlüğünü gözlerden gizleme çaba
sı, kimilerince de adam ayartma kurnazlığı olarak yorumlanmıştı. 
TEP hiç bir zaman ilkesiz bir birliği savunmadı. TEP’in savunduğu 
birlik parti yöneticilerinin bir araya gelerek partilerini birleştrmekle 
sağlayacakları mekanik bir birlik değildir. Amaçlanan şey, tek sosya
list partinin yaratılmasıdır. TEP, Türkiye'de sosyalizmi eylem kıla
vuzu bilen sosyalist örgüt ve çevrelerin gerçek temsilcilerini bu en 
önemli sorunumuzun sosyalist tabanın özlemlerine uygun biçimde 
çözümlenmesi için harekete geçmeye çağırdı. Kendine güvenenin 
açık yürekliliği ile ilke birliğinin ve en doğrunun saptanmasına va
racak diyaloğun kurulması çağrısında bulundu. TEP sosyalist hare
ketin tarihî geçmişini temsil eden tek partidir, ideolojik bakımdan da 
en güçlü partidir. Sosyalist bir partinin gerçek gücü sayısal üstün
lüğünden gelmez. Bu yüzden de kapılarını ardına kadar açmamıştır 
her gelene. Bu, ayrıca, ilke birliği konusunda ve sosyalist örgütün 
kendi gerçek tabanına dayanması gerektiği konusunda ne kadar 
titiz olduğunun tanıtıdır.

TEP, genel başkanınm deyimi ile abdestinden emindir. Bu yüz
den hiç bir zaman gösterişçiliğe sapmadı. Lâfta keskin, Türkiyenin 
gerçeklerine uymayan aslında pasifliğin maskesi soyut sloganlara 
yüz vermedi. TEP'lller, en keskin laf edenlerin en devrimci sayıldığı 
ortamlarda bile keskin lafazanlık yarışına sürüklenmediler .
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TEP, beri yandan, 12 Mart faşizminin yılgınlık şartlarında yayı
lan, işçi sınıfı ideolojisine ters düşen revizyonist görüşlerle müca
dele etmekten de geri durmadı.

Tek aşamalı, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini es geçen 
sosyalist devrim teorileri, TEP'lilerin ideolojik mücadelesi sonucu 
12 Mart öncesinde kaldı artık. Bağımsız Türkiye sloganı CHP miting
lerine kadar her yerde geçerli oldu.

TEP'in Leninist emperyalizm teorisine, emperyalist dünya sis
temi içinde geri bıraktırılmış bir ülkenin koşullarına uymadığını ileri 
sürdüğü yerli finans-kapital formülasyonları geriledi. Her ne kadar, 
TEP’in öteden beri savunduğu gerçeklere bugün sahip çıkanlar, ge
ne de TEP'e hak tanımamakta olsalar da, TEP halkımızın ve sosya
list düşüncenin yararına olan bu gelişmelerden kıvanç duymaktadır.

TEP çevresi, daha 12 Marttan önce de, uluslararası sosyalist 
ve işçi hareketindeki ideolojik bölünmeleri Türkiye'deki sosyalist 
hareketin belirleyicisi durumuna getiren görüşlere keskinlikle karşı 
çıkmıştır. TEP, her sorun gibi, bu bölünmeler sorununun da Türkiye 
devriminin çıkar ve yararları açısından değerlendirilebileceği görü
şündedir. TFJP, hiç bir kişiyi, örgütü, ve benzerini eleştirinin üstünde 
tutmamayı, sorunları kendi devrimimiz açısından koymayı, hiç bir 
modeli körü körüne izlemeyip sosyalizmin bilimini yaratıcı bir ruhla 
Türkiye gerçeklerine uygulamayı, böylelikle devrimci çizgiyi sapta
mayı ve bu çizgiyi aynı yaratıcılıkla yığınların eylemine geçirmeyi, 
bu işi de Türkiye gerçeklerini en iyi bilen Türk devrimcilerinin ya
pacaklarını savunmaktadır. Bu tutuma da Ho Şi Minh tavrı demek
tedir. TEP, gene, Ho Şi Minh çizgisinde, uluslararası sosyalist ha
rekette birlikten yanadır ve bunun gerçekleşeceğine inanmaktadır. 
Nasıl ki Türkiyemizde de sosyalist birliğin gerçekleşeceğine inanı
yorsa.

Ve, Türkiye’deki teorik keşmekeşin giderilmesi, örgütsel plan
daki birliği doğuracaktır er geç, zorunlu olarak, TEP, gruplar arası 
dar rekabetçi tutumları aşamada örnek bir tutum göstermiştir. Han
gi gruptan gelirse gelsin bilimsel doğrulara, Türkiye koşullarının doğ
ru tahlillerine, doğru eylem birliğine her zaman açık olmuştur, ola
caktır. TEP Türkiye sosyalist edebiyetında seviyenin yükselmesine 
çalışmaktadır bütün içtenliği ile. Harekete ve düşünceye bir katkısı 
olmayacak polemiklerden, gerçek ideolojik amaç gütmeyen suçla
malardan kesinlikle kaçınmaktadır.

Şöyle sorulabilir: TEP, ideolojik plânda gösterdiği bu başarıyı 
neden örgütsel plânda da gösteremedi.
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Bilindiği gibi, daha 12 Mart öncesinde ve 12 Mart faşizmi dö
neminde en çok saldırılan çizgi bugün TEP'in savunduğu çizgi oldu. 
Egemen güçler Mihri Belli'ciler dedikleri çevreyi parçalamak için 
yoğun bir çaba gösterdiler. Milli Demokratik Devrim ideoloji olarak 
çürütiilemeyince Mihri Belli'nin şahsında akımı yıkmaya çalıştılar 
Uydurulmadık tezvirat kalmadı. Öyle sağlıksız bir hava yaratıldı ki. 
bir süre Mihri Belli'ye saldırmak devrimciliğini kanıtlamak sayılı
yordu adeta. Mihri Belli'ye yeni bir kafa tutuş, sosyalist çevrede siv
rilmenin yolu olmuştu. Çokları, kendi yanlışına Mihri Belli'de buldu
ğunu iddia ettiği bir yanlışla mazeret hazırlamayı bir kural haline 
getirmişti. 12 Mart'ın tüm sorumluluğu bile Mihri Belli'ye yükletil
mek istendi. Elbette ki hiç kimse yanılgıdan arınmış değildir. Ama 
12 Martın hazırlayıcısı olmakla suçlanan grupları Mihri Belli çevre
sinin ideolojik etkisinden koparmak için her şey yapıldı. Sonra da 
bu gurupların hareketlerinin sorumluluğu onun üzerine yıkılmak is
tendi. Mihri Belli'nin faşizme teslim olmamayı başarmış olması bile, 
acı ama çekememezlik konusu olabildi; başkaları için beceri ve yi
ğitlik sayılan bu durum da Belli'nin aleyhine kullanıldı.

İşte TEP'in hazırlık çalışmaları, bütün bu kötü propagandaları 
etkisiz hale getirmeye, onların izlerini silmeye yönelik olmak, yani 
yaratıcı, yapıcı olmaktan çok düzeltici olmak zorundaydı. Ne var ki 
TEP'in kuruluşu sırasında yaratılan yeni bir yıkıcı grup hareketi, el
bette ki, partinin gelişmesi üzerinde duraklatıcı bir etki yaptı.

TEP, yeni bir silkinme ile bu engeli de aşıp hızlı bir örgütlenme 
aşamasına girdiğinde ve sosyalist birlik konusunda daha somut ça
lışmalara geçildiğinde, bu kez de faşizmin tırmanmasına paralel 
olarak TEP hakkında partiyi kapatma ile sonuçlanabilecek bir ko
vuşturmaya girişildi. Parti Genel Başkanı Mihri Belli hapsedildi. Bu, 
egemen güçlerin Emekçi Partisine karşı yeni bir tertibidir. Emekçi 
dergisi okurları olayın gelişmesini bileceklerdir. 1967 ferden beri dur
madan yargılanıp beraat eden Milli Demokratik Devrim tezleri bu 
kez TEP gropramı olarak yargılanmak isteniyor, üstelik de partinin 
tüzel kişiliğinin hedef alınmadığı ileri sürülüyor. Bu düpedüz Emek
çi Partisinin çalışmalarını baltalamaktır; Egemen çevrelerin korkulu 
düşü olan sosyalist birliğin sağlanması yolunda gelişmeleri daha 
başlamadan engellemektir. TEP bu engeli de mutlaka aşacaktır.

Ancak kalıcı örgütlenmelerdeki yavaş gelişme tüm sosyalist 
grupların karşısındaki engeldir. Bundan umutsuzluğa kapılmanın ge
reği yoktur. Yalnız, grupçuluğun sürdüğü, bölünmenin kural olduğu 
yerde her bölünmenin bölünmelere gebe olduğunu da akıldan çı-
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karmamak gerekir. Onun için biz, ısrarla, birlik kural olsun diyoruz. 
Ve Türkiye sosyalist hareketinin er-geç saflarında birliği sağlayaca
ğına ve Türkiye ölçüsünde örgütlenmeyi başaracağına yürekten ina
nıyoruz. Bu aşırı iyimserlik değildir. Dünyadaki ve yurdumuzdaki ge
lişmeler bu iyimserliğimizin gerekçesi ve güvencesidir. Böyle bir 
dünyada koskoca Türkiye, daha uzun süre, emperyalist vesayeti 
altındaki geri bir Türkiye olarak, emperyalist tekellerin işbirlikçisi 
durumunda bir burjuvazinin ve onun taşradaki çağ dışı ortağı mü- 
tegallibenin sömürdüğü ve ezdiği bir Türkiye olarak kalamaz. Ye
ni, günden güne bilinçlenen bir Türkiye gelişiyor. Gün geçtikçe yer
yüzünün yeni alanlarını aydınlatan ulusal kurtuluşun, demokrasinin, 
sosyalizmin ışığı, kaçınılmaz olarak, Anadolu'muzu da aydınlatacak
tır.

fncem  ̂ .
U  yayınevi

ARİF DAMAR
seslerin ayak sesleri

ŞİİRLER 7,5 Ura
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Hamza Özkan

Heleıle uğraşıyoruz
(MÎLLÎ DEMOKRATİK DEVRİM STRATEJİSİ 

ELEŞTİRİLERİNE CEVAP IH)

ZİHNİYET KÖTÜ OLUNCA

Kemalizm ile sosyalizm arasında ilericilik gericilik kıyaslaması ya
pan, bu acayip kıyaslamayı yapan, Ürün yazarının hangi noktalarda ya
nılgıya düştüğünü görmeden önce, onu yanılgılara sürükleyen zihniyeti
ne dikkatleri çekelim. Yazar, proleter devrimci hareketimizin, sosyaliz
me varabilmek için geçilmesi zorunlu bir süreç olarak ortaya koyduğu 
millî demokratik devrim stratejisine yıllarca sövdükten sonra, onun 
doğruluğunu kabul eden ve bu kez de salt bizimle aynı dili konuşmamak 
gayretiyle «Ulusal Demokratik Devrim» deyimini kullanan ve böylece 
kendini kurtardığım sanan biç zihniyetle hareket edenlerdendir.



Bu zihniyet sahipleri, Şefik Hüsnü ve Mihri Belli için demediklerini 
bırakmaz, onlara karaçalmak için çırpımrlarken, Reşat Fuat’a sahtece 
sahip çıkarlar. Oysa Şefik Hüsnü — Reşat Fuat — Mihri Belli günü
müze değin süregelen proleter devrimci hareketimizin, bir arada çalış
ma dönemini de yaşamış, üç kuşağın temsilcileridirler. Sonuna değin ne 
Şefik Hüsnü ile Reşat Fuat, ne Şefik Hüsnü ile Mihri Belli ne de Reşat 
Fuat ile Mihri Belli arasında ideolojik ya da herhangi bir ayrılık olmuş
tur. Bu üçlüden ilk ayrılan Şefik Hüsnü’dür. Şefik Hüsnü’yü bu üçlü
den sürgündeyken yakalayan ölüm ayırmıştır. Ölüm bu kez de 1969 da 
Reşat Fuat’ı buluncaya değin Reşat Fuat ile Mihri Belli yoldaşlığı sü
regelmiştir.

Bir zincirin üç baklasını oluşturan bu üçlüden birine söğmek, birinin 
çizgisine karşı çıkmak, diğerine de söğmek, diğerininde çizgisine karşı 
çıkmak değil midir? Onların çizgisi tek ve aynı çizgidir. Bu çizgi 50 yılı 
aşkın bir tarihi olan proleter devrimci hareketimizin çizgisidir.

Reşat Fuat’a sahip çıkar görünüp Şefik Hüsnü’ye ve Mihri Belli’ye 
sövmek, Mustafa Suphi’ye sahtece sahip çıkıp Şefik Hüsnü’ye veryansın 
etmek değersiz, kötü bir taktiktir. Aklı başında her göz kolayca ayırte- 
der ki, Mustafa Suphiler, Şefik Hüsnüler tarafından III. Enternasyonal
de temsil edilen proleter devrimci hareketimize ve onun çizgisine sövül- 
mektedir. Geçmeden, bu kötü taktiği yeterince açıklayan şu satırlara 
yer verelim:

«Karşı-devrim kalemşörlerinirı yıllanmış bir 
propaganda taktiği vardır: Devrimci güçleri tec- 
rid edebilmek için, halkın sevgi ve saygı duydu
ğu ölmüş devrimcileri övmek ve saldırılarım ya
şayan devrimciler üzerinde yoğunlaştırmak.

Büyük Fransız devriminde Thermidor’cular 
bir karşı-devrimle o zam,anın en devrimci partisi 
Jacobin’leri iktidardan düşürüp giyotine yolladık
ları zaman, Paris’i daha önce bir suikaste kur
ban gitmiş olan Marat’m resimleriyle, büstleriy
le donatmışlardı. Oysa Marat en azından, Robes- 
pierre’ler, Saint-Just’ler kadar devrimciydi: ve 
sağ olsaydı hiç kuşkusuz karşı-devrimci Ther
midor’cular onunda başını giyotinde kesecekler
di. O günlerde, halkı bir süre için olsa da kan
dırmak, onu oyalamak için gericilerin Marat’ya 
sahip çıkar görünmeleri kurnazca bir taktikdi. 
Bunun sonuç vermediği de söylenemez.
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Bilindiği gibi II. Enternnasyonat oportünizmi 
de sağ olan Lenin’e saldırırken ölmüş olan Marx 
ve Engels’e sahip çıkarak, bu taktiği daha da ge
liştirmiştir. Ekim devriminden sonra, örneğin 
Troçkistler bu taktikten medet ummuşlar, sağ
ken en ağır hücumlarını yönelttikleri Lenin’i, ölü
münden sonra göklere çıkarırken, Stalin’i sistem
li olarak kötülemişlerdir. Birçok başka örnekler 
de gösterilebilir.

Son olarak, İlke dergisi Millî Demokratik

Devrim stratejisini benimseyen proleter devrim
cilerine yönelttiği uzun eleştiride bilerek ya da 
bilmeyerek gerici demogoglann ya da II. Enter
nasyonal kodomanlarının bu yıllanmış taktiğine 
başvurmuştur. İlke, Türkiye sosyalist hareketi ta
rihinde iki önemli ismi, Dr. Şefik Hüsnü ve Re
şat Fuat arkadaşları zikrediyor ve onları bugün 
yaşamakta olan dava arkadaşlarından ayırmaya, 
özellikle «MDD çizgisinin baş ideologu» diye nite
lendirdiği Mihri Belli arkadaşla onun bugün ha
yatta olmayan bu iki arkadaşı arasında ayrılık 
varmış gibi göstermeye çalışıyor. Bu gayret bo
şunadır. Şefik Hüsnü, Reşat Fuat arkadaşlar da 
bugün bizim yaptığımız gibi Türkiye'de devrimci 
çizgiyi ülkenin gerçeklen ve sosyalizmin bilimi 
ışığında koymuşlardır. Ve varılan siyasi çizgi 
kollektif çalışmalar sonucu varılmış bir çizgidir. 
Emekçi bu çizgiyi izleme azmindedir.» (Emekçi, 
sayı 4, s. 8-9).

Ürün yazanda bu taktiğe başvurmaktadır. Bu denli kötü bîr zih
niyetle hareket eden kişi, besbelli ki, Şefik Hüsnü’nün ve Mihri Belli’nin 
her dediğinin tersini demeye zorlanacaktır ki, bu da insanı kaçınılmaz 
olarak gülünç duruma düşürür. Nitekim: «Kemalizm ile Sosyalizm ara
sında aşılmaz duvarlar» (1) olduğunu, birincinin İkinciden geri bir ideo
loji olduğunu kanıtlamaya kalkan Ürün yazarının, bu basit gerçeği ka
nıtlayacağım derken, I. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ve küçük burjuva 
asker-sivil aydın zümrenin anti-emperyalist olmadığını kanıtlamaya 
kalktığını görüyoruz. Ve yazarın, Kurtuluş savaşımızın anti-emperya
list olmadığını söylerken, sahip çıkmaya çalıştığı Mustafa Suphi ve Re
şat Fuat’la çeliştiğini bilmemesi olacak şey değildir!
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I. ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN ÎÇERÎĞÎ

Bilindiği gibi biz, birinci ulusal kurtuluş savaşını tamamlanmamış 
bir millî demokratik devrim olarak nitelendiriyoruz. Millî yani, anti-em- 
peryalist, yani emperyalizme karşı olmasından, ülkenin millî bağımsız
lığını sağlamak için verilmesinden gelmektedir. Ancak, millî bağımsız
lığı sürekli kılacak önlemleri almamasından ve sonuç olarak yeniden 
emperyalizmin kucağına düşüldüğünden tamamlanmamış bir millî dev
rimdir diyoruz.

Demokratik yanı, feodal üst yapıya son vermesinden, padişahlığa, 
hilâfete son verip lâik cumhuriyeti getirmesinden, şer’î hukukun yeri
ne burjuva hukuku getirmesinden, feodal devlet kurumlarının yerine 
burjuva devlet kurumlarını oluşturmasından gelmektedir. Ancak, feodal 
mütegallibenin ekonomik temeline dokunmadığından, gerçek bir toprak 
reformu ile, Türkiye toprağından feodalizmin kökünü kazımadığından, 
bu işi süreç içinde eşyanın tabiatı gereği olan değişime bıraktığından 
tamamlanmamış bir demokratik devrimdir diyoruz.

Birinci kurtuluş savaşımızın, tamamlanmamış bir millî demokratik 
devrim olmasını kabaca ve özetle böyle koyuyoruz.

SÖZ KONUSU OLAN DEMOKRATİK DEVRİMDİR

Bilindiği gibi, 19. yüzyılın (1800 lerin) ikinci yarısının sonlarına ge
lindiğinde, Batıda feodalizmi tasfiye etmiş olan kapitalizm serbest reka
betçi evreyi tamamlayıp tekelci evreye (emperyalist aşamaya) ulaş
mıştı. Ve yine bilindiği gibi, emperyalizm bir dünya sistemidir. Bu sis
tem kendi içinde, nitelikçe birbirinden farkı iki yapıdan oluşur; bir yan
da ezen ve sömüren emperyalist ülkeler, diğer yanda ezilen ve sömü
rülen bağımlı ülkeler. Ve işte 19. yüzyılın sonlarında artık emperyalist 
dünya sistemi oluşmuş, bu sistemin ezen ve sömüren, ezilen ve sömürü
len safında yer alan ülkeler belli olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında Os
manlI imparatorluğu da artık, batı emperyalizminin yarı-sömürgesi du
rumunda bir ülkedir.

Ürün yazarı tarafmdanda, pekâlâ bilinir ki, bağımlı ve sömürülen 
ülkeler için kapitalist yoldan kalkınmanın, gerçek anlamda sanayileş
menin hayal olduğu, bu anlamda trenin bir daha geri gelmemek üzere 
kaçtığı dönemdir bu. O halde, bağımlı ve sömürülen durumda olan ül
keler için gelecek ne olmalıdır? Emperyalizmle işbirliği yapan iktidar-

-  -  : 1. ■ VJtj>)
(1) Mihri Belli arkadaşın «Kemalizm ile sosyalizm arasında aşılmaz du

varlar yoktur» sözünü hangi anlamda, ne amaçla ve nerede kullandığını 
yazımızın Emekçi sayı 14’de çıkan bölümünde ele almıştık.
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daki egemen sınıflar açısından düşünürsen, bu statüko, bağımlılık du
rumu sürüp gitmelidir. Çünkü, onların varlığı ve sınıfsal çıkarları em
peryalizmle yaptıkları işbirliğine sıkı sıkıya bağlıdır.

Toplum yalnızca egemen sınıflardan oluşmayacağına göre, üzerle
rinde egemenlik kurulmuş sömürü ve baskı altındaki sınıf ve tabakalar 
açısmdanda düşünmek gerekir. Çünkü onlar emperyalizm ve işbirlik
çisi sınıflar tarafından baskı altında tutulmakta, sömürülmektedirler. 
Elbetteki ezilen sınıf ve tabakaların hareketi sübjektif durumlarının, ya
ni bilinçlenme ve örgütlenme durumlarının elverdiği ölçüde olacaktır. 
Osmanlı imparatorluğunun son dönemine, kurtuluş savaşı arifesine bak
tığımızda, hareket olarak Jöntürkler, İttihat ve Terakki hareketlerinden 
gelen küçük burjuva kökenli asker-sivil aydın zümre, toplumun en bi
linçli ve en örgütlü kesimidir. Buna şimdilik dikkatleri çekmekle yeti
nelim.

Yine bildiğimiz gibi OsmanlIlarda burjuva demokratik devrim doğ
rultusunda ilk haraketler Jöntürklerle başlar, İttihat ve Terakki ile de
vam eder. Lenin 1908 de İttihat ve Terakkinin gerçekleştirdiği II. Meş
rutiyet hareketi üzerine şöyle der:

«T ü rk iy e ’de, J ö n tü rk le r  y ö n e tim in d e k i a ske r
le r  d e v r im  ha reke tind e  (b u r ju v a  d e m o k ra tik  dev
r im . H .Ö .) z a fe r i k a z a n m ış la rd ır . G e rçe k te  bu, 
y a rım  b ir  za fe r, yada  as ıl z a fe r in  kü çü k  b ir  bö
lü m ü d ü r; çünkü T ü rk  ik in c i N ik o la y ’ ı ( I I .  Ab- 
d ü lh a m it. H .Ö .) şu ü n lü  a n a ya s ıy ı g e r i g e r i g e t ir 
m ek va a d iy le , ş im d ilik  v a z iy e ti k u rta m ış , te h k i-  
k e y i a t la tm ış tı r .» ( Y u r iy  A s a to v iç  P e tro s y a n ’m  
Sovyet G özüyle  J ö n tü rk le r  k ita b ın d a n  a ld ık , 
s a y fa  326).

Demek ki burjuva demokratik devrim tamamlanmamıştır; o halde 
devam edecektir. Kurtuluş savaşı da bu tamamlanmamış burjuva de
mokratik devrim hareketinin bir devamı bir halkasıdır.

Burada hemen ele alınması gereken nokta, niçin, şu bir türlü ta
mamlanamayan (Kurtuluş savaşı da tamamlanmamış bir milli demokra
tik devrimdir diyoruz) burjuva demokratik devrimine küçük burjuva as
ker-sivil aydın zümrenin önderlik ettiğidir. Bu aynı zamanda niçin ta
mamlanamadığının da göstergesi olacaktır.

Burjuva demokratik devrimler ilerici, devrimci döneminde burju
vazinin halkın diğer emekçi, ezilen ve sömürülen sınıf ve tabakaları
nın başına geçip feodal düzeni tasfiye edip onun yerine kapitalist dü
zeni koyduğu devrimlerdir. Dünyada bu bir çağ olarak yaşanmıştır; 
burjuva demokratik devrimler çağı. 1800 lerin sonlarmda artık bu çağ
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kapanmıştır. Bu çağda burjuvazinin kesin çıkarı, feodalizmi sonuna 
değin tasfiye edip, o ülkede kapitalizmi sonuna değin egemen kılmak
tadır. Ve bu olay, çeşitli etmenlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya 
çıkan, Lenin’in adına «eşitsiz gelişme yasası» dediği yasa sonucu aynı 
anda dünyanın her tarafında değil, bugün karşımıza emperyalist ülke 
olarak çıkan ülkelerde o dönemde cereyan etmiştir. 1800 lerin sonlarına 
gelindiğinde artık kapitalizm oralarda tekelci evreye, emperyalist aşa
maya ulaşmıştır. Bu aynı zamanda, emperyalist aşamaya ulaşmış ül
kelerin dünyanın geri kalan kısmını kendilerine bağımlı kılma, tüm 
dünyaya tahakküm etme ve sömürme dönemine girildiği anlamına da 
gelir. Çünkü kapitalizmin en yüksek ve en son aşaması olan emper
yalizmin temel özelliği, belirleyici özelliği sermaye ihracıdır. Bu de
mektir ki, sermaye ihracı olmadan emperyalizm yaşayamaz.. Aynı 
zamanda bu bağımlı ve sömürülen ülkeler olmadan emperyalizm ola
maz, yaşayamaz anlamına gelir. Çünkü emperyalizmin sermaye ihraç 
ettiği ülkelerdeki çıkarlarını ve sermayesini garanti altına alması ge
rekir. Bu nedenle oraları kendine şu yada bu biçimde bağımlı kılması 
kaçınılmazdır. Böylece bir dünya sistemi oluşur; bu sistemin bir yanın
da bağımlı ve sömürülen ülkeler, diğer tarafında tahakküm ve sömü
ren ülkeler. Emperyalizmin bir dünya sistemi olmasının anlamı, ve 
onun içeriği işte budur.

BURJUVA DEVRİMCÎ BARUTUNU TÜKETMİŞTİR

Demek ki, emperyalist aşamada artık batı burjuvazileri ileri- 
rici niteliklerini yitirmişler, yalnızca kendi halklarını sömürmekle kal
mayıp, tüm dünya halklarının kanını emen ve bu uğurda kanlı sa
vaşlar çıkaran, başka uluslara tahakküm eden azgın bir gerici ve 
asalak niteliğe bürünmüşlerdir. Artık her türlü ilerici ve devrimci kı- 
pırdamşlarm, hareketlerin karşısındadırlar.

Emperyalist dünya sisteminin bir yanını da bağımlı ve sömürülen 
ülkelere oluşturur dedik. Bu ülkeler emperyalist ülkelerde olduğu gi
bi, tarihlerimde burjuvazinin önderlik ettiği demokratik devrim olayını 
yaşamamış, feodalizmin hâlâ sürdüğü geri ülkelerdir. Buralarda feo
dalizmi tasfiyeye yönelik hareketler kaçınılmaz olarak ilerici ve dev
rimci bir nitelik taşıyacaktır. Bu durumda gerici ve asalak emperya
list ülke burjuvazisi bağımlı ülkede bu türden ilerici-devrimci hare
ketlerin karşısında olacaktır. Öte yandan emperyalizm kendine bağım
lı kıldığı ülkede kapitalist ilişkileri kendi güdümünde ve çıkarları doğ
rultusunda (ulusun çıkarlarıyla çelişen bir şekilde) canlandıracaktır. Bu 
ğımlı ülkede emperyalizmin canlandırdığı bu kapitalist ilişkilere em
peryalizmle birlikte egemen olan sınıf komprador yada işbirlikçi de-
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diğimiz burjuvazidir. Yani bu işbirlikçi burjuvazinin varlık koşulu em
peryalizmdir; çıkarları onun çıkarlarına tâbidir. Emneryalizmin çı
karı bağımlı ülkenin geri durumunun korunmasında, kaoitalizmin dev
rimci bir şekilde gelişmemesinde, bu nedenle feodal ilişkilerin korun- 
masmdadır. Yani emperyalizm ile bağımlı ülke feodalleri müttefiktir
ler. Varlık koşulu emperyalizm olan, çıkarları emperyalizmin çıkar
larına tâbi olan işbirlikçi burjuvazi için de feodal sınıf bir mütte
fiktir. tşte bağımlı ülke halkını ezen ve sömüren bu gayri-milli asalak 
ve gerici ittifaktır; emperyalizm-işbirlikçi burjuvazi - feodal mütegal- 
libe üçlü ittifakı.

Demek ki, bağımlı ülkede kapitalist ilişkilere egemen olan iki güç, 
emperyalizm ve işbirlikçi burjuvazi feodal ilişkilerin tasfiyesinin karşı- 
smdadırlar; y a n i b a ğ ım lı ü lke le rd e  k a p ita lis t  i l iş k i le re  h a k im  ve ç ı
k a r la r ı  fe o d a liz m in  ta s fiy e s in i g e re k tire n  ve bu nedenle de fe o d a lizm i 
ta s f iy e y i a m a ç la ya n  b ir  b u r ju v a z i y o k tu r .

Toparlarsak, 20. yüzyıla gelindiğinde burjuvazi artık devrimci ba
rutunu dünya ölçüsünde yitirmiştir. D ün ç ık a r la r ı  fe o d a lizm in  ta s fiy e 
sinden geçen b u r ju v a z in in  bu günkü  ç ık a r la r ı  fe o d a lizm in  ta s 
f iy e s in i enge llem ekten  geçm ekte d ir. Y a n i d e m o k ra tik  d ev rim d e  dün 
b u r ju v a z in in  ç ık a r la r ı  y a tm a k ta y d ı, bugün ise b ir  başka s ın ıfın  ç ık a r
la r ı  y a tm a k ta d ır .

B u , b ir  başka s ın ıf, iş ç i s ın ıfıd ır . K es in  k u rtu lu ş u  sosya lizm de g e r
çekleşecek o lan  iş ç i s ın ıfın ın , sosya lizm e g id e b ilm e k  iç in , d e v r im c i ba
ru tu n u  tü k e tm iş  o lan  b u r ju v a z in in  k e s in lik le  yanaşm adığ ı, kü çük  b u r
ju v a z in in  tu ta rs ız  s ın ıf k a re k te r i g e reğ i ta m a m la ya m a d ığ ı d em okra 
t ik  d e v r im i ta m a m la y ıp  fe od a l i l iş k i le r in  kökünü  ka z ım a k ta n  başka ça
re s i y o k tu r .  Ve artık 20. yüzyılda, emperyalist dünya sisteminin oluş
tuğu, demokratik devrimini gerçekleştirememiş geri ülkelerin bağım- 
lılaştırıldığı bir dönemde demokratik devrimler emperyalizme karşı 
mücadeleyi ve ülkenin milli bağımsızlığını da gerçekleştirmeyi amaçla
dığından milli demokratik devrim diye adlandırılırlar.

YARI-SÖMÜRGE OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEMOKRATİK 
DEVRİME KİM ÖNDERLİK EDEBİLİRDİ?

« K u rtu lu ş  savaşında y e r  a la n  s ın ıfsa l g ü ç le r
den sözederken, b u n la rı savaş boyunca ç'Ay le  ya 
da böyle  konum da bu lunan  fa k a t  k e s in lik le  sava
şın  olm azsa o lm ak  fa k tö rü  to p lu m sa l s ın ıf ve  ta 
b a k a la r  şek linde  e le  a lıy o ru z . B u  neden le ; İs 
ta n b u l ve b ir  m ik ta rd a  İz m ir ’de b e lli m ik ta rd a  yo-
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ğunîaşm ış iş ç i s ın ıfından  söz edem iyo ruz. Ç ünkü  
iş ç i s ın ıfı hem n ice likse l ve hem de n ite lik s e l yö 
nüy le  daha henüz e tk in  b ir  to p lu m sa l güç o lm a 
d ığ ı g ib i, savaş süresi boyunca da, savaşın  şöyle  
yada  böyle b ir  şekilde olm azsa o lm az b ir  fa k tö 
rü  de o lm am ış tır. Tek sözle, bu dönem dek i T ü r 
k iy e ’n in  yapısa l bünyesi, zaten ge rçek  b ir  sanay i 
o luşum u içe rm iyo rd u  k i, gerçek a n lam d a  o luşm uş  
b ir  iş ç i s ın ıfı içers in .»  (Ü rü n , sayı 16,s.6-7)

Ürün yazarının bu konuda dedikleri bunlar. Demek ki ülkede kur
tuluş savaşma öncülük edebilecek bir işçi sınıfı yok. Bu herkesçe bi
linen bir gerçektir. Hele Jöntürk ve Îttihat-Terakki hareketlerinin 
oluşturduğu hareketler dönemine, yani daha gerilere gidersek, toplum
da burjuva demokratik devrim hareketine öncülük edebilecek bir iş
çi sınıfının varlığından söz edebilmenin olanağı yok.

Peki, bu demokratik devrime ve kurtuluş savaşma öncülük ede
bilecek güçte bir milli burjuvazi var mıdır?

«E sk i-ya rı-fe o d a l ve şe r’ i-d ev le t ö rg ü tü n ü  v a r 
lığ ınd a  k iş ile ş tire n , pad işah ve çe v re s in in  — İs 
ta n b u l hükü m e ti— de, s ila h lı işga le  k a rş ı ç ık m a 
y ıp , tam  te rs ine , iş b ir l ik ç i b ir  ta v ır  iz lem es i k a r 
şısında s iv il-a ske r a ra  ta b a k a la r-a y n ı zam anda, 
ke nd is in in  ye rine  bu g ö rev i g e rçe k le ş tire ce k  g üç 
lü  b ir  u lusa l b u rju va z i de o lu şm a d ığ ınd an -yu kan -  
da sözünü e ttiğ im iz  ik i  tem el nedenden ö tü rü , 1800 
le rden  b e ri süregelen, b u rju va  sosya l d e v r im  sü
re c in in  görece li o la ra k  en ra d ik a l a d ım la r ın ı-b ir  
an lam da-a tm am ış , fa k a t a tm a k  zo runda  k a lm ış 

tır.» (Ürün, sayılö, s.8)
Bu konuda da bunları söylemiş Ürün yazarı. Demek ki, Osmanlı 

toplumunda demokratik devrime önderlik edebilecek güçlü bir ulusal 
burjuvazi de yok. Biz de başından beri bunu söyleyip durduk; kurtuluş 
savaşı döneminde milli burjuva diyebileceğimiz kesim, bir demokratik 
devrime, bir kurtuluş savaşına önderlik edebilecek güçte değildir.

Toparlarsak, yarı-sömürge Osmanlı toplumunda egemen burjuvazi 
(müslim-gayri-müslim) kompradordur. Ulusal burjuvazi bir devrime ön
derlik edemiyecek kadar güçsüzdür. Öte yandan, işçi sınıfı ağırlığını 
koyamıyacak kadar yeni ve güçsüz bir sınıftır. O halde, burjuvazinin 
öncülüğünde, burjuva demokratik devrimler çağının kapandığı, dolayı
sıyla feodalizmin sonuna değin tasfiyesinde kesin çıkarları yatan de
mokratik devrime önderlik edecek nitelikte bir burjuvazinin bulunma
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dığı; emperyalist dönemde birlikte sosyalizm yolunda ulusal kurtuluş 
savaşları, işçi sınıfı hegemonyasında milli idemokratik devrimler çağının 
açıldığı bir dönemde devrime öncülük edebilecek bir işçi sınıfının da 
bulunmadığı yarı-sömürge OsmanlIlarda, eğer bir demokratik devrim 
olacaksa, bunu devrime önderlik edecek sınıfın yada sosyal tabakanın 
sınıf karekterine ve o dönemin değişen güçler dengesinin bu sınıf ka- 
rekterine yapacağı etkilere göre bir çizgi izleyeceği besbellidir. Çün
kü ortada; biri artık barutu tükendiği, çağı kapandığı için, diğeri çok 
yeni ve güçsüz olduğu için demokratik devrimi (feodalizmi tasfi
yeyi) kesin olarak tamamlamada her ne pahasına olursa olsun karar
lılık gösterecek sınıflar yoktur. Ve nitekim, demokratik devrime önder
lik eden halkın en örgütlü ve en bilinçli kesimi olduğuna dikkatleri çek
tiğimiz sosyal güç, küçük-burjuva kökenli asker-sivil aydın kesim ol
duğu içindir ki, devrim hareketi, küçük burjuvazinin tüm tutarsızlığı
nı, kaçınılmaz geri adımlarını, kararsızlığını içeren zigzaglı bir çizgi 
izlemiş ve tamamlanamamıştır.

20.yüzyıla gelindiğinde fodal ilişkilerin hâlâ sürdüğü bağımlı ülke
lerde artık demokratik devrimler emperyalizmi de karşısına almak zo
rundadır demiştik. Çünkü, emperyalizm kendisine bağımlı kıldığı ül
kenin feodal güçleriyle ittifak yapar: bu ittifaka işbirlikçi burjuvazi de 
dahildir. Böyle bir toplumda demokratik devrim ister istemez ülkeyi 
emperyalizmden bağımsız kılma anlamında milli devrimdir de. Bu ne
denle çağımızda demokratik devrim deyiminin yerini milli demokratik 
devrim deyiminin almış olduğunu söyledik.

Bugün artık dünya esas olarak iki büyük kampa ayrılmıştır: Em
peryalist dünya sistemi, Sosyalist dünya. (2) Bu iki kampın arasında 
bir yerde ancak geçici olarak kalınabilir. Ya ileri adım atıp sosyalizme 
ulaşacaksın yada gerisin geri emperyalizmin kucağına gideceksin. Sos
yalizme ulaşabilmek için işçi sınıfının devrimde hegemonyasını sağla
ması kesinlikle şarttır. Eğer bu gerçekleşmezse, geçici olma durumu 
emperyalizm lehine çözümlenir. Bizde olanda budur. Milli demokratik 
devrime ancak işçi sınıfı damgasını vurursa milli bağımsızlık sürekli 
kılınır, demokratik devrim sonuna değin vardırılır ve sosyalizme ge
çilir. Yani bütün bunlar, milli demokratik devrim, sosyalizme varabil
mek için amaçlanıyorsa sağlanabilir.

Ama devrime tarihi zorunluluk olarak işçi sınıfı öncülük edemedi 
diye, dolayısı ile sosyalizm yolu tutulup milli bağımsızlık sürekli kılı- 
namadı, demokratik devrim sonuna değin götürülmedi diye; devrime ön
derlik eden küçük burjuvazi kapitalist kalkınma yolunu tuttu diye (san
ki sosyalizmi tercih edebilirmiş gibi!) emperyalizmin kucağına yeni
den düşüldü diye, kurtuluş savaşının anti-emperyalist olmadığını
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söylemek, işçi sınıfından başka hiçbir sınıf yada tabaka anti-emper- 
yalist olamaz demektir.

Biliyoruz ki, en yurtsever sınıf işçi sınıfıdır ve bunu bütün usta
lar sık sık yinelemiştir. Ama bu, toplumda başka yurtsever sınıflar 
yoktur anlamında değildir. O zaman «en yurtsever» olmanın anlamı kal
maz. Halkı oluşturan bütün sınıf ve tabakalar sınıfsal nitelikleri ölçüsün
de yurtseverdirler. Küçük burjuvazi de çeşitli katmanlarıyla yurtsever 
bir sınıftır. Yine bütün sınıfların savaştaki tutumunu sınıfsal nitelikleri 
belirler. «Zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan» işçi sı
nıfı en tutarlı, en kararlı savaşan sınıftır. Oysa küçük burjuvazi çifte 
karekter taşıyan bir sınıftır; bir yanıyla patron, bir yanıyla emekçi
dir. Ve bu çifte karakteri gereği sağa ve sola yalpalayıp durur. Mül
kiyet güdüsü egemendir. Bu güdü dolayısıyla sürekli olarak burjuva- 
laşmayı amaçlar. Ama kapitalizmin kanunları insafsızdır; küçük üre
timi tasfiye eder. Bu geniş katlarıyla küçük burjuvazi için proleter
leşmeye itilme demektir. Bu nedenle devrimci saflarda yerini alma
sı kaçınılmazdır.

Fakat yine de mülkiyet güdüsünün ağır basması, azda olsa bir 
mülk sahibi olması, yani yitirecek şeyi bulunması onu işçi sınıfı ka
rarlı ve tutarlı bir mücadeleden alakor. Ve aynı nedenlerle, sosyalizm, 
bu sınıfın sınıfsal amacı olamaz. Ancak, bir toplumda, o toplumun ob
jektif koşulları gereği, milli demokratik devrime küçük burjuvazi yada 
küçük burjuvazinin bir kesiminin öncülük etmesi durumu doğmuşsa, 
o devrimin sosyalizmi amaçlamayacağı besbellidir. Ve devrim süreci
nin, işçi sınıfının yürüttüğü bir devrime göre zigzaklarla, sağa-sola yal
palamalarla dolu olacağı açıktır. Savaş kazanıldıktan sonraki dönem
de, işçi sınıfı devrime hâlâ ağırlığını koyamamışsa, belli ki sosyalizme 
geçiş olanaksızdır. Ve çağımızda işçi sınıfının öncülüğünde olmayan, 
dolayısıyla sosyalizme gitmeyen hiçbir milli devrim sürekli kılınamaz 
ve demokratik devrim tamamlanamaz. Kapitalizmde İsrar edildikçe em
peryalizmin kucağına geri dönüş kaçınılamazdır. Bunda şaşılacak bir- 
şey yoktur. Bu sonuca ve küçük burjuvazinin olağan tutarsızlığına ba
karak, devrimin anti-emperyalist olmadığını iddiaya kalkışmak abestir.

Buraya kadar, hem de kafalarda bir tereddüt kalmasın diye gere
ğinden fazla uzatarak, kurtuluş savaşının niçin tamamlanmamış bir mil
li demokrtik devrim olmaya mahkum olduğu konusunda kendi görüş
lerimizi açıkladık.

(2) Bu değerlendirme NATO ve Varşova Paktı anlamında yapılmamıştır. 
Tüm sosyalist ülkelerin oluşturduğu «Sosyalist Dünya» ve emperyalizm ile 
bağımlı ülkelerinin oluşturduğu «Emperyalist Dünya Sistemi» esası üzeri
ne yapılmıştır.
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Şimdi Ürün yazarında önemli gördüğümüz bazı (hepsini ele almak 
lafı daha da uzatmaktan başka birşey olamayacak) hatalarına ve çe
lişkilerine işaret edelim.

KURTULUŞ SAVAŞI KİME KARŞI KİMİNLE

Ürün yazarının hayli uzun yazıları arasında «Kurtuluş Savaşında 
Yer Alan Güçlerin Sınıfsal Analizi» başlıklı bir bölüm vardır. Buradan 
savaşın kimlerle verildiği çıkartılabilir, ama kime karşı verildiği ya
zılarda açık ve sistemli olarak belirtilmemiştir. Yazıların bazı yerleri
ne serpiştirilmiş birkaç cümleye dayanarak, yazara göre kimlere kar
şı verildiğini çıkartmaya çalışacağız.

Adı geçen bölümde şu satırlara bakmak bize kurtuluş savaşındaki 
ittifak konusunda bir fikir verecektir.

«K u rtu lu ş  savaşında  y e r  a la n  g ü ç le r in  en ba
şında, b izza t bu h a re k e ti ö rg ü tle ye n  ve  başını çe
ken s iv il-a ske r b ü ro k ra s in in , ö ze llik le  a ske r ke 
s im i g e lm e k te d ir. A n ad o lu  y e re l s iv i l  b ü ro k ra s i
s i de, İs ta n b u l ve  İz m ir  g ib i b üyü k  ö lçüde h a re 
k e tin  ö nd e rlik  s a fla r ın d a  b u lu n m u ş tu r.

«K u rtu lu ş  savaşına f i i le n  dam gasın ı vu ra n  b ir  
d iğ e r top lum sa l s ın ıf is e ; A n ado lu  ya rı- fe o d a l ve  

fe od a l e ş ra fı ve b ü yü k  to p ra k  s a h ip le r id ir .»
(Ü rü n , say ılö . s.6)

Bunların dışında yazar, işçi sınıfı ve köylülüğü de saymaktadır. Sa
vaşın kimlere karşı verildiğine gelince; bunları yazara göre şöyle sı
ralayabiliriz: kurtuluş savaşı anti emperyalist sayılmadığma yani em
peryalizme karşı olmadığına, basit bir «Türk-Yunan savaşı» olduğuna 
göre ilk olarak Yunanistana karşı savaşılrtııştır. Yazar «Güneydeki di
reniş ise; Fransızlara karşı değil, ermenilere ve ermeni çetecilerine karşı 
eşrafın İttihat ve Terakki zamanında el koyduğu tonrakları ve mallan 
savunmak gereksiniminden doğduğu»nu söylemektedir, (sayı 16, s.15) 
Demek ki savaşın kimlere karşı verildiği sorusunun cevaplarından bi
ri de ermeniler olmaktadır.

Daha önce bir başka nedenle yaptığımız alıntılardan birinde, Ürün 
yazarı şöyle demekte idi: «Eski-yarı-feodal ve şer’i-devlet örgütünü 
varlığında kişileştiren, padişah ve çevresinin— İstanbul Hükümeti’de 
silahlı işgale karşı çıkmayıp, tam tersine, işbirlikçi bir tavır izlemesi 
karşısında...» Bu cümleden kalkarak sevaşm «padişah ve çevresine» 
de karşı olduğunu söyliyebiliriz. Ama burada tartışılacak bir nokta var. 
Bu «silahlı işgal» kimin yada kimlerin işgalidir, ki padişah ve çevresi
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nin kimin işbirlikçisi olduğu anlaşılsın. Kurtuluş savaşı emperyalizme 
karşı verilmediğine göre, Bir «Türk-Yunan savaşı» olduğuna göre iş
gal de yalnızca Yunan işgalidir, padişah ve çevresi de Yunan işbirlik
çisidir. Oysa biliyoruz ki Yunanlılar îstanbula kadar gelemediler. Peki 
ülkeye asker çıkartan İtalyanların, Fransızların, İngilizlerin bu çıkar
maları nasıl nitelendirilmeli? İstanbul’daki işgal kuvvetleri kimlerdir? 
Bunlar işgalci mi savılmalıdır yoksa tarihi ve tabii güzellikleri görme
ye gelmiş turist mi? İşgalci sayarsak, «oadişah ve çevresi» emperya
lizmin de işbirlikçisi olur, Savaşın «padişah ve çevresine» karşı olduğu 
besbellidir çünkü bunların varlığına son verilmiştir. Bu durumda sa
vaş emperyalizmin işbirlikçilerine karşı verilmiş olur ama emneryaliz- 
me karşı olmaz. Bu da Ürün yazarının ne kadar işine gelir bilinmez.

Bilmiyoruz Ürün yazarı «padişah ve çevresi» içinde değerlendiril 
mi? Değerlendirmez mi? Ama sözünü ettiği bir karşı devrimci güç da
ha var: bu da ulemadır.

«... Ulemanın, ulema olarak burjuva devletin
de yeri yoktur.

Bu nedenledir ki, devletin burjuva devletine 
dönüştürülmesine en çok karşı çıkan, fonksiyon
suz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ule
ma olacaktır.» (Ürün Sayıl4. S.20)

Ürün yazarından, savaşın kimlere karşı olduğu konusunda çıkarta
bildiğimiz sonuçlar bunlardır. Görüldüğü gibi karşı saflarda emper
yalizm ve işbirlikçisi komorodor burjuvazi yoktur. Bu da doğaldır, 
çünkü yazarın gayreti işbirlikçi komprador burjuvazi yoktur. Bu da do
ğaldır, çünkü yazarın gayreti savaşın anti-emperyalist olmadığını açık
lamaya yöneliktir, tutarsızlığı da buradan gelmektedir.

Oysa ülkede yabancı sermaye ve onunla işbirliği eden bir müslim, 
gayri-müslim komprador burjuvazisinin olduğunu lise öğrencileri bile 
bilir. Ama yazar, komprador burjuvazinin rolünü geçiştirmeye çalış
maktadır. Bunun yanı sıra güçsüz de olsa var olan ulusal burjuvazinin 
rolünden de sözetmemektedir. Tek işaret ettiği burjuva kesim «‘Türk 
asıllı’ ticaret burjuvazisi» dediği kesimdir. Yazar bunların «gerçek 
anlamda» burjuvalaşmamış olduğunu söylemekte «işte, bu hakim sınıf 
kesimi savaş yıllarında, hem bu «eksikliklerini» gidermek ve hemde 
sermaye birikimlerini sıkı bir işbirlikçilik ortamı içinde artırmakla 
meşguldürler. Bu ortamı devam ettirmek için de Amerika, İngiltere ya
da Fransa gibi bir büyük devletin manda yönetiminden yanadırlar. 
Kısacası, savaşmakla pek ilgilenmeye vakitleri yoktur. Ta ki Kemalist 
yönetim zaferi kazansın ve «anti-emperyalist»liğinin gerçek niteliği or
taya çıksın» demektedir.
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Burada tartışılacak birkaç nokta var. Bunlardan biri, işaret edilen 
burjuva kesimin savaşa «pek ilgi» göstermemesidir. Yazarın da «sıkı 
bir işbirlikçilik ortamı» içinde olduğuna işaret ettiği bu sınıf nasıl olur 
da savaşla ilgilenmez. Ama bu yazarın doğal mantığıdır. Savaş emper
yalizme karşı verilmemektedir ki, işbirlikçisi ilgilensin. Bu mantık şu 
satırlarda daha da belirgindir:

«Bu durumda da, savaş yıllarında, savaşla 
ilgileri hasbelkader aynı topraklar üzerinde, Ana
dolu’da yaşamaktan başka bir şey olmayan bu 
hakim sınıf kesimini gelecekte yerden bitmişçesi
ne görmek üzere şimdilik bir kenara bırakmak 
zorundayız.» (Ürün, sayıl6, s.7)

Bu ne ilgisizliktir, bu ne vurdum duymazlıktır. Cayır cayır- 
bir savaş cereyan edecek ve toplumun bir kesiminin kim yenecek 
kim yenilecek umurunda değil? Hem de hakim sınıf. Hakim sınıf diye, 
ekonomik ve siyasi iktidara hükmeden sınıfa denir. Bir sınıf iktidara 
(ekonomik-siyasi) hükmediyorsa, nasıl bu denli ilgisiz olabilir? Bu man
tık, aristo mantığı bile değildir.

Ürün yazarının işaret ettiği bu burjuva kesim komprador burju
vazinin müslüman kesimidir. Ve Ulusal Kurtuluş Savaşma karşı etkin 
bir rol oynamıştır. Hiçbir yerde olmadığı gibi burada da burjuvazi 
eline silahı alıp cephede döğüşmemiştir. Ancak, karşı devrimcileri se
ferber etmede kurtuluş savaşının yenilgiyle sonuçlanması için elinden 
geleni yapmıştır. «İngiliz Muhipleri» cemiyeti ve faaliyetleri, bu gayri- 
milli, ama müslüman komprador burjuvaziyi temsil eder.

Bunların «gerçek anlamda» burjuvalaşmadıklarına gelince, gerçek 
anlamda burjuvazi sanayi burjuvazisidir. O dönemde bu anlamda ne 
milli ne de gayri-milli bir burjuvazi bulmak olanaksızdır. Ama bilin
diği gibi, batıda da ve her yerde sermayenin kökeni tefeci-bezirgân 
sermayeye dayanır. Süreç içinde kapitalist sanayi üretimi geliştikçe 
burjuvazi modern bir sınıf olarak oluşur. Henüz «gerçek anlamda» bur- 
juvalaşmamış olduğu sanki ilgisiz kalmasına bir nedenmiş gibi göste
rilen bu kesim, aslında işgücünün yarattığı artık-değerden pay alan, 
bu nedenle çıkarlarını emperyalizmin ve gayri-müslim komprador bur
juvazinin çıkarları ile birleştirmiş komprador bir burjuva kesimidir.

Ancak Kemalistlerin dar, görüşlülükleri sonucu, müslüman olmala
rının yararını görmüşler «Türk»diye adlandırılarak, ki birçoğu Türk de
ğil İranlı, Arap v.b. gibi müslüman unsurlardır, gayri-müslim kompra
dor burjuvazi ile aynı kefeye konmamışlardır.

Öte yandan ülkede birde hem ekonomik hemde siyasal bakımdan 
güçsüz bir ulusal burjuva kesim de vardır. Daha çok İstanbul ve İzmir
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gibi liman şehirlerinin dışında Anadolu’ya yayılmış olan bu, kesim, 
müslüman komprador burjuvalar gibi palazlanabilmek için çıkarlarını, 
emperyalizmin ve gayri-müslim kompradorların çıkarlarıyla birleştirme 
olanağı yoktur, ve OsmanlIlardaki «kayıt kuyut»lar yüzünden kendi ba
şına daha yükseklere tırmanabilmesi de olanaksızdır.

Bilindiği gibi, yarı-sömürge OsmanlIlarda, yabancı sermaye ve gay
ri-müslim komrador burjuvazi çeşitli kapütüler ayrıcalıklardan ve özel 
haklardan yararlanırken, Türk ve müslüman burjuvalar bu haklardan 
yarar!anamıvordu. Yurtiçi ticarette bile bir yerden bir yer mal iletirken 
yüksek vergiler ödemek zorunda kalıyordu.

Bunlar için, yabancı sermaye ile ve gayri-müslim kompradorlara 
rekabete girişebilmeleri olacak şey değildir.

Bu durum karşısında İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki 
müslüman işadamları çıkarlarını yabancı sermaye ve g^yri-müslim 
kompradorlarla birleştirirken Anadolu’nun güçsüz ticaret burjuvaları
nın küçük burjuva asker-sivil aydınlara ittifak etmesi doğaldı. Ama bu 
ittifaktan, Ürün yazarında tek satır yoktur.

Ancak yazarın şu ilginç satırlarına bakarsak:
«Zaten, sivil-asker bürokrasi ile eşraf ve bü

yük tonrak sahipleri arasındaki ilericilik-gericilik 
çelişkisi, antagonist bir karakter de taşımamak
tadır. Çünkü; her iki kesim de dönüşümcü yol
dan burjuva sosyal devrim sürecinde ilerlemekte, 
yani kavitalistleşme doğrultusunda uzlaşıyorlar
dı. Ancak, ynrı-feodaldan kapitaliste dönüşmekte 
olan eşraf ve büyük toprak şahinleri, o güne ka
dar kendilerine çeşitli ayrıcalıklar kazandıran 
prekamtalist ideolojik ve siyasal kurumlan müm
kün olduğu kadar uzun süre yaşatmak isterler
ken, sivil-asker bürokrat tabakalar ise bu kurum
lan daha hızlı bir biçimde tasfiye etme durumun
daydılar. Yani anlaşamadıkları nokta dönüşüm 
olayının alt-yapısal ekonomik temeli değil; sadece 
üst-yapı kuramlarının dönüşüm hızı olmaktaydı. 
Bu hıza daha güçlü bir ivme sağlamak isteyen si
vil-asker bürokratlar «ilerici» bu hızı «yavaşlat
mak:» işteyenler ise «gericholmaktaydılar.» (O- 
rün. sayı 16, s. 10)

Herhalde yazar, bizim ulusal burjuva dediğimiz kesimi, kapita- 
listleşme süreci içinde değerlendirdiği esnaf ve büyük toprak sahip
leri (ki onlara sık sık, örneğin 13. sayfada Anadolu feodal ve yarı-

24



feodal eşrafı ve büyük toprak sahipleri demektedir) içinde eritmekte
dir. Ama bu eritme eylemi, yada devrimci saflarda yeralan ulusal 
burjuva kesimi açıkça belirtmemek işi yanlıştır. Çünkü Anadolu’da 
işgücünün yarattığı metaları satarak artık-değerden pay alan bir tür. 
car kesimi vardır ve yukarıda da söylediğimiz gibi yabancı sermaye 
ile ittifak yapma olanağı bulamayan bunlar, ulusal ticaret burjuvazisi
ni temsil ederler.

Burada da yinelemekte yarar var ki, tüm kapitalist sermayelerin kö
keni tefeci-bezirgân sermayeye dayanmıştır her yerde. Ancak belirli 
bir süre sonra bu sermayelere (kapitalist ilişkilerin artmasıyla birlik
te) kapitalist nitelik egemen olmuştur. Bu durumda biz tefeci-bezirgân- 
la, kapitalist tüccarı birbirinden nasıl ayırt ederiz? Onların yerine ge
tirdiği işlemin egemen yanma bakarak.

Eğer bir tüccar; esas olarak, ücretli iş gücünün değilde, kendi
ne ait yada ağanın kendisine gösterdiği toprak parçasında çoluk-ço- 
cuk çalışılarak elde edilen ürünü (bu kapitalist bir işlem değildir) yani 
küçük üreticinin emeğinin ürününü alıp satarak kazanç sağlıyor, bu 
yoldan küçük üreticinin artık-emeğinin bir kısmına el koyuyorsa bu onun 
bezirgan olduğunu belirler. Ayrıca tefecilik karakterinin ikinci yanıdır.

Eğer bir tüccar; esas olarak, ücretli iş gücünü yarattığı metaları 
alıp satarak, bu yoldan ücretli işgücünün yarattığı artık-değerin bir 
kısmına el koyuyorsa, bu onun kapitalist olduğunu belirler.

Ve kurtuluş savaşı öncesinde Anadolu’da bu ikinci kategoriye gi
ren bir tüccar kesimi vardır: ulusal ticaret burjuvazisi. Bu kesimi, ya
zarın burjuvalaşma süreci içinde değerlendirdiği «feodal ve yarı-feodal 
eşraf ve büyük toprak sahiplerinin dışında değerlendirmek gerekir.

Toparlarsak, bizce, «Kurtuluş savası kiminle? Kime karşı?» Sorula
rına verilecek en doğru karşılık şudur: Toplumun en bilinçli ve örgütlü 
kesimi küçük burjuvazi ile ulusal burjuvazi ittifak etmiştir. Feodal top
rak ağaları ve yarı-feodal eşrafın bir bölümü topraklarından ve malla
rından olma tehlikesinin bulunduğu yerlerde bu ittifaka katılmıştır. 
Örgütsüz ve sınıf bilincinden yoksun olan yoksul köylülük, küçük burju
vazi, ulusal burjuvazi ve savaşı destekledikleri yerlerde eşraf ve top
rak ağaların tarafından savaşa sokulmuştur. Güçsüz olan işçi sınıfı kur
tuluş savaşma canla başla katılmıştır.

Kurtuluş1 savaşının karşısında yeralan karşı-devrimci güçlere ge
lince; bunları; Osmanlı imparatorluğu halklarını sömürü ve tahak
kümleriyle bunaltan ve ulus olarak her türlü gelişmelerinin ilerlemeleri
nin karşısında en önemli engel olan emperyalizm ve onun en önemli 
müttefiki sultan rejiminin temsil ettiği feodal güçler ve komprador 
burjuvazi olarak sıralayabiliriz.
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Ürün yazarında ise, padişahlığın yıkılmamasını isteyen, açık ve 
net olarak yalnızca iki güç vardır: «Sultan ve çevresi» ile ulema.

Daha önce yaptığımız alıntıda da görüleceği gibi, feodal ve yarı 
feodal eşraf ve toprak sahipleri kapitalistleşme sürecinde oldukların
dan, yazarın deyimiyle «dönüşümcü ya1 dan burjuva sosyal devrim sü
recinde ilerlemekte» bir sakınca görmekdiklerinden kurtuluş savaşı
nın bayrağını elinde taşıyan asker-sivil aydınlarla uzlaşıyorlardı.

Öte yandan yazar, bir başka yerde, burjuva demokratik devrim 
sürecinin bir halkasını oluşturan Kurtuluş savaşma feodal ve yarı-feodal 
eşraf ve büyük toprak sahiplerinin niçin katıldıklarını şöyle açıklıyor:

«Anadolu eşraf ve büyük toprak sahipleri
nin Kurtuluş Hareketini desteklemelerinde, diğer 
ikincil gerçekler arasında, iki temel gerçek en 
başta gelmektedir. Bunlar:

a-İşgal; İngiliz, Fransız yada Amerikalılar ta
rafından yapılmış olsaydı kimsenin ses çıkarma
yacağı gerçeği.

b- Direnişin, gerçekte Batı’da Yunan işgaline 
karşı değil, Yunanlıların mala ve cana saldırısı, 
en önemliside eşrafı imha etme politikasına baş
lamaları ile ortaya çıktığı gerçeği» (Ürün, sayı 
16, s 15)

Ürün yazarı feodal ve yarı-feodal güçlerin (bizce bir bölümünün) 
Kurtuluş savaşına katılmalarının temel nedeni olan bu iki gerçeği ikin
cil olarak koyuyor, birincil nedeni yukarıda gördüğümüz gibi bunların 
kapitalistleşme isteklerine bağlıyor.

Oysa açık ve net olarak söylüyor ki işgal, adını zikrettiği emperya
list güçler tarafından (sanki İngiliz, Fransız İşgali yok) yapılsa, yada 
Yunanlılar canlarına ve mallarına kastetmeseler bu güçler yerinden 
kıpırdamayacak. Peki o zaman, Kurtuluş Savaşı burjuva devrim süre
cinin bir halkası olduğuna göre, bunların asker-sivil aydınlarla uzlaşa
rak bu sürece katılmaları işi ne olacak? Yoksa, bu durumda, yani iş
gal başkaları tarafından gerçekleştirilseydi yada Yunanlılar mala ve 
cana dokunmasalardı, asker-sivil aydınlar da yerinden kıpırdamayacak
lar mıydı? Onların da çıkarları işgalde mi yatacaktı? Eh padişah ve çev
resi (ulema dahil) de zaten en büyük işbirlikçi olduğuna göre ülkede 
kimsenin kılı kıpırdamıyacaktı.

Ne mantık Ne maktık? Ürün yazarının küçük burjuva as
ker-sivil aydınların devrimci ve anti-emperyalist olmadığını
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göstereceğim derken içine düştüğü gülünç durumdur bu. Feodaller ne 
denli anti-emperyalist ise asker-sivil aydınlar da o denli anti-emperya- 
listti, zihniyetinin düştüğü durumdur bu.

SULTANLIK VE HİLAFET KALDIRILMALI, ARAP ÜLKELERİ 
VE KIBRIS MİLLİ MİSAK SINIRLARI İÇİNE Mİ ALINMALIYDI?

Ürün yazarı yazı serisinin başlarında şöyle bir yorum yapıyordu:

«Bilindiği gibi, bugüne kadar Türkiye sosya
list hareketinin, Kemalist ideoloji-yada Cumhuri
yet ideolojisi-konusunda birbirine taban tabana 
zıt iki tavrı olmuştur. Birinci tavır. Kemalist 
ideolojiyi: kökenini, sınıfsal özelliklerini, v.d. 
araştırmadan, olduğu gibi ilerici ve devrimci o- 
larak kabullenen tavırdır. Bu görüşün sahipleri 
için, tarih, «1919»la başlamaktadır. «1919» önce
si, «tarihten-önceki çağlara aittir», toplumumuza 
yabancıdır. Kemalist ideolojinin öncülleri, Os
manlI toplumsal oluşumu tarafından «hazırlan
mamış», «ilahi bir kuvvet» gibi gökten inmiştir. 
Bu görüşe tam anlamıyla karşıt bir görüş, şöy- 
ledir: Kemalist hareket, hemen hemen hiçbir 
şeydir, asıl önemli olan, doğru olan, iyi olan «Os
manlIdır». Osmanlı toplumsal oluşumu, yeryüzün
de, neredeyse eşsiz bir oluşumdur. Bu eşsiz «Do
ğulu toplum yapısı» korunmalıdır. Fakat ne ya
zık ki, «Kemalistlerin de bir takipçisi oldukları 
Batıcılar, Osmanlı toplumunu yıkıma götürmüş
lerdir.» v.d. v.d.» (Ürün, saya 14, S. 5-6)

Yukardaki yorumlardan birincisinde kastedilen biziz. Tabii Ürün 
yazarı bizim adımıza keyfi yorum yapmaktadır; bu onların her za
manki halidir. İkinci yorum ise Kemal Tahirciler diye bilinen kesimin 
görüşüdür.

Fakat Ürün yazarı, kurtuluş savaşının anti-emperyalist olmadığını 
kanıtlamaya kalkarken başvurduğu ve görüşlerine tamamen katıldığı 
yazar Sabahattin Selek’tir. Sabahattin Selek’in, Kemal Tahir’in en ya
kın düşünce arkadaşı olduğu herkesçe bilinir. Kemal Tahir ile Saba
hattin Selek hep aynı tezi işlemişlerdir. Yukarıda Ürün yazarının ikinci 
yorum olarak işaret ettiği tezdir bu. Ürün yazarı, bile bile, Sabahattin 
Selek’i günümüz Kemalist’i olarak yutturmaya kalkmakta ve ona baş
vurmaktadır.
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«Bu bölüm e b ir  günüm üz K e m a lis tin in  i lg in ç  
b ir  te şh is i ile  başlam ak is tiy o ru z . S a ba h a ttin  Se
le k , A n ado lu  İh t i la l i  k ita b ın d a  şöyle  ya zm a k ta 
d ı r :

‘Savaş içinde yapılan gizli anlaşmalardan ve 
çeşitli belgelerden, İngiltere’nin Llyod George ta
rafından temsil edilen Orta Doğu politikasının şu 
hedeflere yöneldiği anlaşılmaktadır:

1 — O sm anlı D e v le tin in  p a rça la n m a s ı 2 -- Pa- 
d iş a h -H a life n in  ku vve t ve nü fusunun  ve d in i e tk ile 
r in in  g id e r ilm e s i su re tiy le  İs lâ m  B ir l iğ i  düşünce

s in in  değerden d üşü rü lm es i: 3 — A ra p  m e m le ke t
le r in e  h a k im  o la ra k  M ıs ır 'ın  ve H in d is ta n  yo

lun un  g ü ve n liğ in in  sağ lanm ası; 4 — H ila fe t in  İn 
g ilte re  h im ayes inde  k u ru la ca k  A ra p  B ir l iğ in in  e li
ne geçm es i; 5 — Doğu A kden iz  k u v v e t li b u lu n u l
m a s ı: 6 — I r a k  p e tro lle r in in  elde e d ilm e s i; 7 — 
İs ta n b u l ve B oğaz la rın  neza re tin in  e le g e ç ir ilm e s i 
(Ç a r lık  R usya 's ı y ık ıld ık ta n  s o n ra ).. İngiltere 
kendisi için hayatî öneme haiz olan Doğu 
m eseleleri. içinde,’ hilafetten tamamen kur
tulmaya veya bu müesseseyi türklerin elin
den alarak İngiliz politikasına yararlı 
kılmaya, hepsinden fazla değer vermiştir. 
M u s ta fa  K em a l P aşa 'n ın  ya pm ak is te d iğ i is . bu 
n ok ta da  İn g il iz  p o lit ik a s ıy la  ta m  u yg u n lu k  d u ru 
m u n d a d ır. Fakat Milli mücadele süresince, İngil
tere, gelecekte Atatürk’ün tasarladığı gelişmeleri 
gereği ölçüsünde kestiremediğinden Türkiye’ye 
cephe almıştır. Halbuki İngiltere politikası, ‘İm
paratorluğa zarar verebilecek tehlikeleri çok u- 
zaktan sezmek ve ona karşı tedbir almak prensi
bi üzerine kuruludur.’ şeklinde tarif edilir. Bu se
bep le , g e rek  İn g il iz  m e n fa a tle r iy le  T ü rk iy e 'y e  
k a rş ı y ü rü tü le n  p o lit ik a , Milli Mücadele devresin
de çelişme halindedir. İngiltere’nin böyle bir yan
lışa düşmesine Llyod George sebep olmuştur. 
Llyod George’u yanıltan husus, Türklerle anla
şarak yapacağı işi, Venizelos ile anlaşarak Yu
nanistan aracılığı ile zor yolu ile yapacağını um
masıdır. Bundan ötürü Llyod George, 1918-1922 
yıllarında gerçek le re  uym ayan  şahsi bir politika



gütmüştür.» (S.Selek, Anadolu İhtilali, s.432-433) 
(Altım biz çizdik, T.B.)

Sabahattin Selek’in teşhisinin, Llyod George 
ile ilgili olan bölümü hariç, son derece doğru bir 
teşhis olduğu kanısındayız. Çünkü, gerçekten de, 
Kurtuluş Savaşının sonuçları, İngiltere politikası 
ile bütünüyle uyumlu bir görünüm vermektedir. 
Şöyle ki:

1 — Osmanlı devleti parçalanmıştır;
2 — Padişah-Halifenin kuvvet ve nüfusu ve 

dini etkileri giderilmiş, böylece İslam Birliği dü
şüncesi değerden düşürülmüştür;

3 — İngiltere, Arap memleketlerine hakim 
olarak Mısır’ın ve Hindistan yolunun güvenliğini 
sağlamıştır;

4 — Hilafet kurumu Anadolu toprağında orta
dan kaldırılmıştır;

5 — İngiltere, Kıbrıs’a da sahip çıkarak Do
ğu Akdenizde en kuvvetli emperyalist güç olmuş
tur;

6 — Irak petrolleri İngiltere’nin eline geç
miştir;

7 — İstanbul ve Boğazların statüsü, İngiltere’ 
nin istediği yönde kabul edilmiş, hatta Lozan Kon
feransında, Türkiye’nin Boğazlardaki çıkarlarını 
Türkiyeli delegelerden daha içtenlikle savunan 
Sovyetler Birliği delegesi önce Konferans dışı 
bırakılmış, daha sonra ise «faili meçhul» bir cina
yetle öldürülmüştür. Bu cinayet olayı da dahil ol
mak üzere, Türkiyeli delegeler, bazen kapalı ba
zen açık, emperyalist ülkelerin politikasından ya
na olmuşlardır;

8 — En önemlisi de, daha ilerde göreceğimiz 
gibi, Lozan Konferansının ilk bölümü sonuçlandı
ğında, Kemalist yönetim, 1923 yılında İzmir’de

i bir İktisat Kongresi toplayarak Türkiye’nin için
de yer alacağı safı, gütmeyi kararlaştırdığı eko
nomi politikasıyla belli etmiştir: emperyalist ka
pitalist sistem.» (Ürün, sayı 17, S.8-9)

Görüldüğü gibi, Ürün yazarının, Kurtuluş Savaşının anti-emper- 
yalist olmadığının kanıtı olarak ileri sürdüğü temel gerekçe, Kurtu



luş Savaşının sonuçlarının İngiliz emperyalizminin isteklerine denk düş
tüğü iddiasıdır. Bu temel gerekçe, asker-sivil aydın zümrenin ve Kema- 
lizmin tüm olumsuz yanları, tüm gerici eylemleri ön plana çıkartılıp 
abartılarak doldurulan sayfalar dolusu yazılarla yaratılmak istenen 
duygusallık perdesi altında gizlemeye çalışmıştır. Çünkü, Ürün yazarı 
da bilmektedir ki, bu gerekçe, kendisinin de yanlış bulduğu, Osmanlı 
devletini idealize edenlerin ve onun korunmasını isteyenlerin, ve ona son 
veren Kemalistlere ve Kurtuluş Savaşma nerde ise «lânet» yağdıranla
rın gerekçesidir. Kurtuluş Savaşının anti-emperyalist olmadığını kanıt
layacağım (Lenin, Stalin, Dimitrof’un, Şefik Hüsnü’nün, Mihri Belli’nin, 
III. Enternasyonalin v.b. yanıldığını kanıtlayacağım) derken, Ürün ya
zarının, işin sonunda bu hasta görüşe sığınması gülünç bile değil, acı
nacak bir durumdur; acizliktir.

Yazar, sayfaları arasında, kemalistlerin sosyalistlere ve işçi sını
fına karşı tutumunu uzun uzun incelemiş. Hiç kuşkusuz ki bu, Kema
listlerin en olumsuz, en gerici yanıdır. Sınıf karekteri gereği, ne Kurtu
luş Savaşı sırasında ne de sonrasında işçi sınıfına ve tüm emekçilere 
siyasal ve ekonomik mücadelelerini örgütlü olarak yürütme olanağı 
vermemiştir. Mustafa Suphi, Ethem ve yoldaşlarının öldürülmesi, bu 
katliam, hiç kuşkusuz ki ahularında kara bir lekedir. Buna rağmen ob
jektif değerlendirme yapmayı becerenler (Bolşevik Partisi, Enternas
yonal, Dimitrof v.b.) Kurtuluş Savaşının anti-emperyalist niteliğini be
lirtmekten kaçınmamışlardır.

Ürün yazarının da dediği gibi. Ülkede bir sanayileşme olmadığın
dan işçi sınıfı toplumda ağırlığı olan bir sosyal güç değildir. Üstelik 
Kurtuluş Savaşının başladığı yıllardı, 1919 larda, ülkeye bilimsel sos
yalizm henüz daha yeni gelmiştir. Oysa, herkes bilir ki, işçi sınıfının 
sağındaki sınıf ve tabakaları daha sola çeken en önemli etken, işçi sı
nıfının siyasi hareketinin güçlülüğüdür. Böyle bir etkenin olmadığı 
Kurtuluş Savaşı yıllarında ve sonrasında, olağan olarak kapitalizmi se
çen küçük burjuva asker-sivil aydın tabakanın, var olan marksist hare
kete ve işçi sınıfına karşı düşmanca tutumu onun sınıf karakterinin bur
juva yanının bir ürünüdür. Marksistler bu karakterin emekçi yanının da 
ağır basabileceğini hesaba katarlar ve politik tavırlarını onları düşman 
saflara itecek şekilde değil, ilerici-devrimci yanlarının ön plana çı
kartacak, onları işçi sınıfı saflarına kazanacak şekilde ayarlarlar.

Konumuza dönelim, Kurtuluş Savaşı yıllarında işçi sınıfının gücü
nün derecesini ve bilimsel sosyalizmin ülkeye henüz yeni girmiş olması 
gerçeğini bir anlık unutalım. Diyelim ki, işçi sınıfı Kurtuluş Savaşın
da hegemonyasını sağladı ve iktidara geldi. Peki ne yapacaktı?

30



— Uîusîarm jandarması Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması
nı engelleyecek hatta yeni fetihlerde mi bulunacaktı?

— Padişah ve Hilafetin «kuvvet ve nüfusu»nu ve dini etkilerini güç
lendirecek-Islâm Birliği düşüncesinin «değerini»mi yükseltecekti?

— Hilafet kurumunu Anadolu toprağından kaldırmıyacak mıydı?
— Arap memleketlerine ve Kıbrıs’a hakim olacak, Doğu Akdeniz’de 

en kuvvetli emperyalist güç mü olacaktı? v.b.

Elbetteki bunları iddia etmek olanaksız. Peki o zaman proleter dev
rimci hareketin eylemleri «İngiliz politikasına uygun» düşmeyecek miy
di?

Görüldüğü gibi, bu zihniyetle de, Kurtuluş Savaşının anti-emperya- 
list olmadığını iddia etmek olanaksız, işçi sınıfı iktidarının yapacağı 
temel farklı şey sosyalizm yolunu tutarak milli bağımsızlığı sürekli kıl
mak ve demokratik devrimi sonuna değin götürmek olacaktı. Bu da za
ten  bu ik i  s ın ıf  ve o n la rın  h a re k e ti a ra s ın d a k i te m e l fa r k t ı r .  Ama sos
yalizm anti-emperyalist olmaktan çok daha feniş kapsamlı, anti-kapita- 
listtir de. Yani sosyalist mücadele emperyalizme de karşı verildiğinden 
anti-emperyalist olmak onun içeriğinin yalnızca bir parçasıdır. Ama sos
yalizmi amaçlamayan, fakat emperyalizme karşı verilen savaşlar da 
olabilir. Bunlar da anti-emperyalist savaşlardır. Burada belirleyici olan 
ise emperyalizme karşı verilmiş, onun o topraklar üzerindeki emellerini 
ve çıkarlarını .baltalamak için (sürekli kılınamasa da) ülkeyi bağımsız 
kılmak için verilmiş olmasıdır.

Aklı başında herkes Kurtuluş Savaşımızın emperyalizme karşı ol
duğunda görüş birliğindedir.

Lenin diyor ki;
« E m p e rya lis t k u r t la r  doğudak i u lu s la r ı ş im d i- 

ya  k a d a r b ire r  kuzu g ib i g ö rü r le rd i.  Sovyet R us- 
ya  bütün  a ske r i o lanaks ız lığ ına , z a y ıflığ ın a  ra ğ 
m en, i lk  kez, kend is ine  k o la y  ko la y  d iş  g e ç ir ile -  
m iye ce ğ in i g ö s te rm iş tir . B irç o k  u lus R u sya ’nın  

' bu h a re k e tin i ö rnek  a ld ı. ( . . . )  T ü rk  e m e kç ile r i, 
k ö y lü le r i de u y g a r u lu s la r ın  va h ş iliğ in e  k a rş ı 
h a lk la r ın  dayanışm asın ın  zo ru n lu  o lduğunu  isp a t 
e tm iş le rd ir . Emperyalist ülkelerin Türkiye’yi yağ
maya karar vermesiyle Türk halkında meydana 
gelen dayanışma ve bundan doğan direniş, güç
lü  e m p e ry a lis t d e v le t i bu ü lkeden  de fo lup  g itm e 
ye  zo rla m ış tır.»  V .İ. L e n in , T üm  E s e r le r i,  C ilt  32,
S. 131)
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Dimitrof’un dediği:

«Elde s ilah , n ice kan pahasına y u r t la r ın d a n  
emperyalist istilacıları kovmayı başaran ve ulu
sal bağımsızlığını elde eden T ü rk  u lusu  b üyü k  gu 
r u r  d uym ak ta  h a k lıd ır .» (S te fa n  V e lik o f,  K e m a 
l is t  İh t i la l  ve B u lg a ris ta n , K ita ş  Y a y ın la r ı,  S.17)

Besbelli ki bizim Kemalist harekete ve Kurtuluş Savaşma bakış açı
mız uluslararası proleter devrimci hareketin bakış açısıdır.

bilim ve sosyalizm yayınları

STALIN (J. T. Murphy) yeni ç ık t ı ...................  • • • 25.00
KARL MARX VE DOKTRİNİ (L e n in ) .................................  15 00
TSANKOV’UN KANLI FAŞİZMİ (N. Hristozov) • • ..  . 15 00
VİETNAM HALK SAVAŞININ ZAFERİ (Giap) . 10.00
ÇAĞDAŞIMIZ KARL MARX (G. Cogniot) ........ • ........ 15 00
KOMÜNİST MANİFESTO DAVASI (B e lg e ler ).....................  10 00
DEVLET VE İHTİLÂL DAVASI (B elge ler).......................... 10 00
GÖLGELER ORDUSU (Joseph Kessel) ................................  17 50
PROLETARYA DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY (Lenin) 15.00
YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ (Un Piao) .............  10.00
DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM (Stalin) ......... 5.00
PEKİN - MOSKOVA ÇATIŞMASI (Belgeler) ........................... 10.00
DÜN KÖLEYDİK BUGÜN HALKIZ (Horvath) ..................... 12 50
MARX VE BİLİM (J. D. Bernal) ................................................  7.50

BİLİM VE SOSYALİZM YAYINLARI 
Ataç Sokak, No : 36/2, Yenişehir - Ankara
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M eh m et B İL

Bir Açık Oturum

TRT televizyonunda Türkiye işçi sınıfının sorunlarını ele alan açık 
oturum ilgi ile izlendi. Bu açık oturumda DİSK Genel Başkanı Kemal 
Türkler ve Türk-îş Genel Başkanı Halil Tunç’un kişilerinde karşılaşan, 
İktisadî mücadele sınırları içinde kalan işçi sınıfı sendikacılığı ile Ame
rikancı sarı sendikacılıktı. Gerçekten DİSK bütün eksiklerine rağ
men bugün Türkiye İşçisi önünde Sarı sendikacılığın alternatifi olarak 
dürüst sendikacılığı temsil etmektedir. Ve işçi sınıfı direnişleriyle ter
cihinin kimden yana oluğunu belli etmektedir.

Açık oturum, amerikancı sarı sendikacılığın baş temsilcisi Halil 
Tunç için tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Oturumu yöneten görevlinin 
açıkça Tunç’tan yana bir davranış içinde olması bu sonucu önleyeme
di. Kemal Türkler’in DİSK kurucularının, Türk-İş’ten ayrılmalarının 
başlıca nedenleri olarak TÜRK-ÎŞ’in yıllık gelirinin 8 milyon liralık kıs
mını Amerikan AID teşkilâtından sağlamasına ve gelirin ancak bir 
milyon kadarının /aidat vb gibi/ geldiğine işaret etmesi ve DİSK’in
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sınıf mücadelesine inanmasına karşılık TÜRK-ÎŞ’in resmen sınıflar ara
sı kaynaşmayı, uzlaşıcılığı savunduğunu açık seçik ifade etmesi Tunç 
için öldürücü darbe oldu.

TÜRK-ÎŞ Genel Başkanı suç üstü yakalanmıştı: kızardı bozardı, ve 
kurtuluşu ihbarcılığa sarılmakta aradı. Tunç’a göre TÜRK-ÎŞ Anaya- 
sa’ya uygun bir kuruluştu. Yani «DİSK Anayasa’ya aykırı bir kuruluş
tur» demeye getiriyordu. TÜRK-ÎŞ Batı tipi sendikacılığı temsil edi 
yordu. Tunç’un sözünü ettiği «Batı» emperyalist dünya sisteminin sö
müren ülkeler kampını oluşturan gelişmiş kapitalist ülkelerdi. Oysa 
Türkiye sömürülen ülkeler safında geri bıraktırılmış, çifte sömürüye 
uğrayan bir ülkeydi. Ve böyle bir ülkede Batı taklidi sendikacılık ancak 
TÜRK-ÎŞ gibi sarı sendikacılığın temsilcisi bir ucube olabilirdi.

Tunç, ayağının altındaki toprağın kaymakta olduğunu pek iyi bili
yordu. Hızla bilinçlenen işçi sınfımn amerikancı sarı sendikacılığı uzun 
süre sineye çekmiyeceği açıktı. Tunç’un daha önceleri kuru sıkı ata
rak referandumdan yana olduğunu ilân etmesine karşın bu son açık 
oturumda referanduma karşı çıkması işçinin bu hızlı bilinçlenmesinden 
ötürüydü. Bugün işçi kendi sendikasını serbestçe seçme özgürlüğüne 
kavuştuğu anda TÜRK-İŞ’in eriyeceğini ve kısa bir süre sonra yok ola
cağını pek iyi biliyordu. Halil Tunç.

TÜRK-İŞ’in karşısında Türkler haklı bir davayı savunan kişinin ra
hatlığı içindeydi. Türkler’in sınıf sendikacılığını, sınıf mücadelesini sa
vunması başarılı idi. Ele aldığı tüm sorunları her zaman yeteri kadar 
açık olarak koyduğu söylenemez. «Kapitalist olmayan yol» savunması 
pek inandırıcı değildi. «Kapitalist olmayan yol» denen şey, henüz pek sı
nırlı kapitalist gelişmeden geçmiş, dolayısıyla işçi sınıfı sayıca ve güç 
olarak zayıf, siyasî bağımsızlığına yeni kavuşmuş eski sömürgeler için 
bir yol düşünülebilirdi. Ama bağımlı kapitalist gelişmede önemli mesa
feler aşmış olan dört milyonluk proletaryasıyla Türkiye’ye böyle bir 
yol önerilemez. Düne kadar Mısır, kapitalist olmayan yolun en başarılı 
örneği olarak gösteriliyordu. Bugün Mısır’ın Araplığın izin verdiği öl
çüde bir ABD köprübaşı durumuna düştüğüne tanık olmaktayız.

Türkiye’de devrimin ilk görevi tüm ulusal ve demokratik sınıf ve 
zümrelerin güçleriyle orantılı olarak toplumsal gelişmeyi belirleyebile
cekleri gerçek demokrasiyi yaratmak olacaktır. Ve işçi sınıfının önder
liğinde, tüm ilerici güçlerin katılmasıyla gerçekleşecek olan bu demok
rasi, Batı burjuva demokrasisinin taklidi olmayacaktır. Aynı devrim
ci atılımla tam bağımsızlığını ve gerçek demokrasiyi gerçekleştirmek
ledir ki Türkiye toplumu sosyalist kuruluş aşamasına ulaşmış olacak 
tır.
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Açık oturumda söylenenler kadar söylenmiyenler de anlamlıydı: 
îşçi sınıfının sendikal mücadelesi toplumun önündeki öteki sorunlar
dan, özellikle demokrasi mücadelesinden tecrid edilemez. Bugün Tür
kiye’de faşizme karşı, demokrasi uğruna mücadelenin önceliği var. 
îşçi sınıfı sadece kendi sınıfsal meslekî ve siyasî mücadelesini vermek
le yetinemez. Bu sınıf, toplumda ezilen, sömürülen, baskılara uğrayan 
tüm ilerici sınıf ve zümrelerin sorunlarını kendi öz sorunu saymakla 
yükümlüdür. Toprak için yoksul köylü direnişi işçi sınıfını ilgisiz bı
rakamaz. Devrimci öğrenci hareketine karşı işçiler ilgisiz kalamaz
lar. İşçi sınıfı ancak öteki demokratik güçlerin mücadelesine katıl
makladır ki devrimde öncülüğün kendisinde olduğuna bu güçleri inan
dırabilir.

Bu açıdan bakıldığında biz Kemal Türkler’in «sınıf sendikacılığının» 
sözcüsü olarak tam iki buçuk saat süren bir açık oturumda faşist cep
henin taktiklerinden, işçileri de hedef alan siyasî cinayetlerden, fa
şizme karşı mücadelenin zorunluluğundan hiç söz etmemiş olmasını 
yadırgadık. DİSK bu konuda CHP’den bile geride kalmamalıdır.

Biz DÎSK’li işçileri (Türk-îş’li işçilerin de) siyasî cinayetleri pro
testo etmek için fabrikalarda dayanışma grevi girişimlerni zorlıyarak 
genel başkanlarının bu unutkanlığının kefaretini ödemelerini bekleriz. 
Kısa süreli de olsa, bir iki saati aşmasa da dayanışma grevlerinin, 
işçiler ile toplumun öteki demokratik güçleri arasmda devrimci daya
nışmanın güçlenmesine büyük katkısı olacaktır.
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İb ra h im  Ö ztunç

I

1976 Bütçesi Pahalılığı 
Hızlandıracaktır

/

Demirel Hükümetinin hazırladığı 1976 malî yılı bütçe tasarısı, 153 
milyar lira ile Türkiye’nin en kabarık bütçesi olarak bağlanmış bulu
nuyor. Bütçe, «büyük Türkiye’nin en büyük bütçesi» gibi demogojik 
ifadelerle sunulmuştur. Oysa rakkam kalabalığı ve propaganda ile ne- 
kadar gizlenmeye çalışılsa da, 1976 bütçesi 40 milyar lirayı aşkın bir 
açık vermek durumundadır. Türkiye’nin en şişirilmiş bütçesi, en bü
yük açıkla parlamentoya getirilmiş bulunmaktadır.

Bu kadar büyük bir bütçe açığı, 1976 yılı için olumsuz ekonomik, 
toplumsal ve siyasal gelişmelere hızlandırıcı bir yön verecek nitelik
tedir. Bu bütçe ile, işsizlikle mücadele edileceği, istikrar getirileceği, 
enflasyonun yavaşlatılacağı biçimindeki iktidar propagandasının aksi
ne, halkımız daha büyük bir pahalılık ve işsizlikle karşı karşıya kala
caktır.
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Kabaca 153 milyar liralık bütçenin gerçek gelir kaynağı 119 milyar 
liradır. Aslında bu düzeydeki gelir tahminlerinin gerçekliliği de tartış
ma konusudur. Ama bunu kabul etsek bile ilk anda bu bütçenin 34 
milyar liralık bir açık vereceği görülür.

Geçmiş yıllar uygulamalarına bakılınca 1976 yılında devlet gelir
lerinin ancak 110 milyar dolaylarında gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 
Bu gerçeği de dikkate alırsak 1976 yılı bütçesinin 43 milyar liralık açık 
verdiğini kanıtlıyabiliriz.

MC hükümeti bu açığı kapatmak için gelir kaynaklan olarak şun
ları öngörmektedir:

1. Kamu iktisadi teşebbüslerinin kârlı olanlarını devlet garantisi 
ile satışa çıkartmak; böylece 5 milyar liralık bir kaynak elde edile
ceği düşünülmektedir.

2. 12 milyar iç istikraz düşünülmektedir.
3. 1,5 milyar dolar (15 milyar T.L.) dış kaynak yaratılacağı var

sayılmaktadır.
4. Geçmiş vergi ihtilaflarının büyük bir kesiminden vazgeçmek yo

luyla 8 milyar lira dolaylarında olan geçmiş vergi alacaklarından 2 mil
yar lira dolaylarında bir gelir ile yetinilecektir.

Gerçekçi olmadığı ilk bakışta görülen bu kaynak tahminlerinin ne 
denli geçersiz olduğunu kısaca şöyle belirlemek mümkündür:

1. Önce, kamu iktisadi teşebbüsleri satışını düşünmek üç bakım
dan olanaksızdır: Birincisi, kârlı alanların satışı düşünülüyorsa, esa
sen 38 milyar işletme açığı veren kamu iktisadi teşebbüsleri giderek 
daha büyük işletme açıkları ile başbaşa bırakılacaktır. Kârlı olanların 
satışı «altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi» anlamını taşıyacaktır. Bu 
nedenle, MC hükümetinin maliye bakanı bile kârlı kamu iktisadi te
şebbüslerini satışa zorlayamıyacaktır.

İkincisi, kârsız olanlarını da kimse satın almıyacaktır. Kârsız ol
duğu bilinerek devlet garantisi ile satışa çıkartılanların kâr garanti
lerini ödemek devlete yeni harcama kalemleri yaratacak ve bu satış
tan nasıl bir finansman kaynağı yaratıldığı kuşkusuz tartışma konu
su olacaktır.

Üçüncüsü, kamu iktisadi teşebbüsleri kuruluşlarından bu yana özel 
sektöre ucuz girdi sağlıyan devlet kuruluşlarıdır. Özel girişimciler bu 
kuruluşların piyasa koşulları rasyoneline göre çalışmasını istemezler. 
Kamu iktisadi teşebbüsleri zarar etmelidir ki, özel sektör bunlardan 
ucuz girdi sağlasın. Kamu iktisadi teşebbüsleri işletme açığı versin 
ki, özel sektör bu yollarla devletten kaynak elde etsin. Bu gerçek su 
yüzünde dururken iktisadi devlet teşebbüslerinin satışını düşünmek bir 
hayâl ürünü olarak kalacaktır.
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2. İç istikraza gelince: 1976 yılı bütçesi bunun 12 milyar olacağını 
varsayıyor. Bu geçersiz ve tutarsız bir varsayımdır. Çünkü geçen yıl 
bütçesinde 9 milyar olarak düşünülen bu kaynak ancak 4-5 milyar do
laylarında gerçekleşebilmiştir. Yaklaşık olarak %50 fazla tahmin ha
tası yapılmıştır. Böylesine güvensiz yamalı bohça gibi bir 1976 bütçe 
uygulamasında ise iç istikrazın 12 milyar olacağı çok kuşkulu bir du» 
rumdur.

3. 15 milyar lira dış kaynak yaratma düşleri ise 1976 yılı bütçesi
nin tam iflas noktasıdır. Gerçekten dış ödemeler dengesi açık veren, 
sahip olduğu dövizleri iktidara geldiği 9 ay içinde harcayıp, har vu
rup harman savuran bir hükümete bu ölçüde bir dış kaynak sağlana
maz.

Geçen yıl 7,5 milyar liralık dış proje kredisi 7,5 milyar lira dış 
borçlanma olarak düşünülen bu dış kaynaklar ancak 2,5-3 milyar do
laylarında gerçekleşmiş durumdadır. Uluslararası siyasi ortamda da 
güvensizlik yaratmış olan MC iktidarının 15 milyar liralık bif dış kay
nak yaratacağını düşünmekte olanaksızlaşmaktadır.

4. Devletin 8 milyar lira dolaylarında olan vergi ihtilaflarından 
bir kalemde vazgeçmesi yoluyla 2 milyarlık bir gelirle yetinilmesi de 
bir başka güçsüzlüğü kanıtlamaktadır. Ayrıca bu yol bir kez açılınca, 
bundan böyle yeni bir açık bırakılmasına neden olacak ve önümüzde
ki dönemlerde yeni vergi kayıpları ortaya çıkacaktır.

Tüm bu nedenler, 40 milyar dolaylarındaki bütçe açığının kapana- 
mıyacağmı kanıtlamaktadır. 1976 yılı bütçe uygulanmasının son ayla
rına doğru, devlet harcamalarında %30,a yakın bir kesintiye gidilece
ği şimdiden ortaya konabilecek bir gerçektir. Böylece 45 milyar lira 
dolaylarında bir kesinti ile bütçenin gerçekçi uygulaması sağlanmış 
olacaktır.

Bu durumda şu soruları cevaplamak gerekir:
1. Kaynağı bulunmadığı halde neden 1976 yılı bütçesi 43 milyar 

lira açıkla 153 milyar dolaylarında bağlanmıştır?
2. Bütçe yılı sonunda gerçekleşecek yüzde 30 dolaylarındaki kı

sıntının ekonomik yansımaları ne olacaktır?

MC hükümetinin kamu kesimindeki maaş ve ücretlere karşı uygu
ladığı baskı politikasına rağmen enflasyonist gidişin zorladığı bir üc
ret düzeyi yüzünden, bütçenin en büyük kalemini oluşturan bu cari har
camaları daha fazla kısma olanağı yoktur. Devlet yatırım harcamaları, 
işbirlikçi iktidarların sürekli olarak daraltma yoluna saptıkları bir ka
lemdir. Fakat bütçe tasarısı hazırlanırken III. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı hedeflerine biçimde de olsa uyma zorunluluğu vardır. Aksi hal
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de muhalefetin «yatırımların plân hedeflerinden geri kalması» eleş
tirilerine karşı bütçe savunulamaz. Ve böylece 153 milyar liraya ula
şan, şişirilmiş, hayali bir bütçe hazırlanmış olur.

Bu işin biçimsel yanıdır. İktidar gayet iyi bilmektedir ki bütçe bu 
düzeyde gerçekleşmiyecektir. Şişirildiği gelir kaynakları oranında büt
çe uygulamasını kesintiye uğratacaktır. Maaş ve ücretleri daha fazla 
kesemiyeceğine göre bu kesinti geniş ölçüde yatırımlardan olacaktır. 
Ya da Merkez Bankası kaynaklarına başvurulacaktır.

Her iki halde de iktidar 1976 yılında daha yaygın bir enflasyonist 
bütçe uygulaması ile karşı karşıya bulunmaktadır. Böylece enflasyo
nist bir bütçe ile çoğu emekçi sınıflardan sağlanan kaynakların ege
men sınıflara devlet aracılığı ile aktarılması sağlanmış olmaktadır.

Bütçede 1975 fiatlarıyla 72 milyarlık bir harcama kalemi 1976 yılı 
için 84,5 milyar liralık bir harcama kalemiyle gösterilmiştir. Bundan 
da anlaşılmaktadır ki MC iktidarı 1976 yılı için fiatlarda daha şimdi
den resmen %20’lik bir artış beklemektedir.

Maliye Bakanı memur maaşlarında katsayının 9’da kalacağını açıkça 
belirtti. Meclisler belki bunu 10’a çıkarmış olacak, ama sendikal hak
ları olmıyan memurlar artan fiatlarm çok gerisinde kalacaklar. Me- 
murlaştırılan işçiler de MC iktidarının tasarruf tedbirlerinden biri 
olarak baskı altına alınmıştır.

Oysa, devlet gelir kaynaklarının en büyük bölümü ücretlerden ve 
maaşlardan alman vergilerden sağlanmaktadır. Gelir vergisinin üçte 
ikisini işçi ve memurlar ödemektedir. Toptan vergi gelirlerinin yarı
sından fazlasını oluşturan vasıtalı. vergilerin yükü emekçi sınıflara 
bindirilmiştir. Devlet gelir kaynaklarından sadece yüzde 3’ü ise zengin
lerin ödediği servet ve diğer vergilerden sağlanır.

Ücretlerden kesilen vergi ve primler arttırıldığı halde bugüne ka
dar sermayeyi yeniden vergilendiren hiç bir ciddi girişimde bulunul
mamıştır. Aksine işbirlikçi sermaye teşvik tedbirleriyle, kamu iktisadi 
teşebbüsleri kaynaklarıyla, kredilerle semirtilmiştir.

Tarım kesiminin vergilendirilmesi egemen güçlerin çoktan karar 
verdikleri fakat politik endileşelerle henüz el atamadıkları bir alandır. 
Öyle ki, tarım kazançlarında sağlanan son vergi bağışıklıkları konu
sunda ; parlamentoda iktidar partileriyle CHP milletvekilleri aynı yönde 
oy kullanmışlardır. Büyük toprak sahiplerinin vergiden kurtulmak için 
kullandıkları hileli yollar bilindiği halde bu yola el atılmamakta, emek
çilerin dolaylı vergilendirilmesi yolu olan enfasyona başıca kaynak ola
rak bakılmaktadır.

Vergileme yolları zorlanamayınca bütçedeki harcama kalemlerinde 
yapılacak kesintiler genellikle yatırımları kesmekle sonuçlanmaktadır.
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Son yıllarda carî harcamalardaki göresel artışlar hep devlet yatırım 
harcamalarının aleyhine yapılmıştır. Kamu yatırımlarının büyük çoğun
luğu ise üretken olmayan ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarıdır. 
Kamu üretken yatırımları reel kaynaklar yerine finansman kaynakla
rıyla yürütülmek zorunda bırakılmaktadır. Böylece kamu iktisadi dev
let teşebbüslerinin işletme açıkları artmakta ve ekonomik girişkenlik
leri smırlanmaktıdır.

Üretken olmıyan yatırımları, büyük carî harcamları ve işbirlikçi 
sermayenin alabildiğine desteklenmesini hedef alan 1976 yılı bütçesi, 
finansman açıklarını bir ölçüde kapatmak üzere mevcut enflasyonu 
daha fazla körüklemek durumundadır.

Pahalılığı ve işsizliği azdıran iktidara karşı halkımızın her alanda 
verdiği demokratik mücadeleyi engellemek üzere bütçede gereken ted
birler alınmıştır. 1976 yılı bütçesinde bir önceki yıla göre içişleri büt
çesi yüzde 30, emniyet ile jandarma bütçesi yüzde 50 oranında arttırıl
mıştır. Bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklardan, hatta dış kaynaklardan 
beslenen gizli açık faşist örgütler bu hesabın dışındadır.

153 milyarlık bütçenin 57 milyarı aşkın bölümü Maliye Bakanlığı
na, 33,5 milyarı Milli Savunma Bakanlığına, 21,6 milyarı Milli Eğitim 
Bakanlığına ayrılmıştır. Mali yıl içinde iktidarın milli savunma ödenek
lerini arttırma yetkisi vardır. ABD emperyalizminin silah ambargosu- 
kademeli olarak çözmesi, Batı Alman emperyalizminin silah satma ko
nusunda artan ilgisi, bütçe ödeneklerinde yeni gedikleri açabilir.

Emperyalist tekellerin dünyayı saran son rüşvet rezaletleri, silah
lanma yükünün geri kalmış ülkelere nasıl katmerli bir sömürü öldüğü
nü bazı yanlarıyla gözler önüne serdi. Emperyalist devletin ekonomi
lerini ayakta tutma aracı olan silahlanma, geri kalmış ülkeler bütçe
leri için en büyük açıkların ve enflasyonun kışkırtıcısıdır. Enflasyo
nun nedenleri arasında askeri harcamaların önde geldiğini burjuva ik
tisatçıları bile kabul etmektedir.

İşbirlikçi egemen sınıflara dayanarak emperyalizmi ülkemizde si
lahlanma ile de enflasyonu ihraç etmekte bağımlılığımızı perçinlemek
te, faşizmi beslemektedir. Gayrı milli iktidarın 1976 bütçesi bu halk 
düşmanı nitelikleriyle teşhir edilmelidir.
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V

I. Sialin
(21 Aralık 1879—5 Mart 1953)

5 Mart Stalin’irı 23. ölüm yıldönümüdür. 1953’- 
ün 5 Martında o, boylu boyunca sosyalizm dava
sına adadığı ömürünü tamamlamış, son nefesini 
vermiştir. Aslında bu ölümsüzlüğe geçiştir.

Stalin dünyanın ilk sosyalist devriminin, şan
lı Ekim Devriminin en büyük iki liderinden biri
dir. Marks denilince akla nasıl hemen Engels ge
lirse, Lenin denilince de akla hemen Stalin gelir. 
Lenin’in ölümünden sonra Ekim Devriminin en 
çetin koşullarda ilerletilme sine, II. Dünya Sava
şında Nazizim’in dize getirilmesine liderlik eden, 
dünya işçi sınıflarının ve ezilen halklarının unu
tulmaz önderidir O.

Stalin marksizm - leninizmin en usta başöğ
retmenidir. Sosyalizmin biliminin özüne büyük
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katkıları olmamışsa da, dünyada başka bir örne
ği olmadığı bir dönemde onu yaratıcı bir ruhla 
uygulayabilmiş büyük bir ustadır. Sosyalizmin 
bilimini oportünizme ve revizyonizme karşı her 
zaman güçlü ve kararlı bir şekilde savunmuş, çe
şitli şekillerde proleter devrimci hareket içinde 
boy gösteren oportünist görüşleri altetmeyi ba
şarmıştır. Marksizm - Leninizm’in en güç en çap
raşık sorunlarını bize ustaca açıklamış, anlatmış
tır.

Stalin’i herkes gibi hataları ve sevaplarıyla 
değerlendirdiğimizde, onun gerçekten ölümsüzlü
ğü hak ettiğini görürüz. Devrim yolunda ilerle
yen tüm dünya işçi sınıfları ve ezilen halkları 
o’nu Marks - Engels - Lenin’den sonra hemen 
hak ettiği yere koyuyorlar.

Aşağıda, J. T. MURPHY’in Bilim ve Sosya
lizm Yayınları içerisinde çıkan STALÎN adlı ya
pıtından yararlanarak yaptığımız bir yazıyı su
nuyoruz. Anısı Önderimiz Olsun!

EMEKÇİ

J. V. STALÎN NASIL YETİŞTİ, NASIL KOMÜNİST OLDU?

Dünyada Josef Stalin adıyla bilinen Vissaryon Cugaşvili 21 Ara
lık 1879'da küçük bir Gürcü kenti olan Gori'de doğdu.

Stalin daha sonraları çocukluk yıllarını şöyle anlatır: «Sosyal 
durumum (Babam bir ayakkabı fabrikasında çalışıyordu, anam da 
işçiydi), anam ve babamla aynı sosyal düzeyde olan, içinde yaşadı
ğım çevrenin isyan ettirici karışıklığı ve son olarak da, bazı yıllarını 
geçirdiğim Ortodoks Kilisesi İlahiyet Okulundaki Cizvit zulmü ve sert 
hoşgörüsüzlük sayesinde Marksist olduğumu söyliyebilirim. Çevrem 
Çarlık zulmüne karşı çok büyük bir nefretle doluydu tüm yüreğimle 
devrimci çalışmanın içine atıldım.»

DEVRİMCİ STALİN (1898-1953)

1898'de Stalin Lenin'i yazılarından tanıyordu. Lenin'in İlk okudu
ğu yazısı şöyle bitiyordu: Sosyal-Demokratlar, dikkatlerini ve fali- 
yetlerini, sanayi alanındaki işçi sınıfı üzerinde toplamaktadır. Bu sı
nıfın ileri üyeleri, bilimsel sosyalizmin fikirlerini ve Rus işçisinin tarih-
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deki rolü düşüncesini özümledikleri zaman, onların fikirleri geniş öl
çüde yaygınlık kazandığı ve işçiler, bugünkü kopuk ekonomik müca
deleyi bilinçli bir sınıf mücadelesine dönüştürecek olan kalıcı örgüt
leri kurdukları zaman, işte o zaman Rus işçisi bütün demokratik un
surların başına geçerek mutlâkiyeti yıkacak ve muzaffer Komünist 
Devrimine giden açık politik mücadelenin şaşmaz yolunda (bütün ül
kelerin proletaryasının yanında) Rus proletaryasına önderlik edecek
tir. (J.T. MURPHY, STALİN Bilim ve Sosyalizim Yayınları, Sayfa 34)

Stalin Lenin'le 1905 yılında Fillandiya’nın Tammerfors kentindeki 
bir parti konferansında karşılaştı. İlk izlenimleri şöyledir:

«Partimiz dağ kartalını büyük insanı, yan- 
lızca politik olarak değil, fiziki olarak da büyük 
bir insan olarak görmeyi umuyordum. Çünkü 
Lenin'i hayalimde heybetli ve gösterişli bir dev 
olarak canlandırmıştım. Son derece sıradan gö
rünüşlü, ortalama boyun altında ve sıradan fa
nilerden hiçbir biçimde, sözcüğün tam anla
mıyla hiçbir biçimde ayırt edilmeyen bir insan
la karşılaşınca, haya! kırıklığına uğramıştım...»

«Konuşmalarındaki karşı konulmaz mantık 
gücü beni teslim alıyordu: oldukça kısa ve kesin 
olmasına karşın, dinleyicilerine tümüyle egemen 
oluyor, onları yavaş yavaş coşturuyor ve son

ara da, deyim yerindeyse onları tamamen tes
lim alıyordu. Delegelerden birinin şöyle dediğini 
anımsıyorum: «Lenin’in konuşmalarındaki man
tık, sizi bir suç işliyormuşsunuz gibi dörtbir 
yandan yakalayan ve pençesinden kendisini çe
kip kurtarmaya gücümüzün yetmediği dev bir 
antene benzer: Ya teslim olmak, ya da yenilgi
yi kabullendiğinizi söylemek zorundasımzdır.»

Grevlere önderlik konusunda Rus Sosyal-Demokratları arasında 
doğan ilk bölünmede Lenin'in tarafını tuttu. Stalin bu seçimden son
ra 1917 devrimine dek normal yaşama tarzını tamamen bırakmak 
zorunda kaldı. Sürekli arananlardan biri oldu. Gizli yerlerde yaşamak 
takma adlar kullanmak ve sokakta yürürken her an tetikle olmak zo
runda kaldı.

1900 yılının 1 Mayısında Tiflis'te 500 işçinin önünde konuştu. Bu 
onun ilk yığın mitingiydi.

1901 yılı 22 Nisanında iki bin kişilik bir gösteriye önderlik etti.
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Gösteri, Rus polisinin vahşice saldırısına uğradı. Stalin sağ kalma- 
yı başardı. Her iki gösteri de illegal olarak hazırlanmıştı.

Bu tür gösterileri daha da etkili bir biçimde yapmak için devrim
ci bir gazeteye ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

1901 Eylülünde Stalin ve grubu Baku'da Brdzola («Mücadele») 
adlı ilk Gürcü Sosyal Demokrat gazetesini yayınladılar.

1901 Kasımında Tiflis Sosyal-Demokrat örgütü ilk konferansın
da Kafkaslar yöresindeki Rus-Sosyal Demokratlarının ilk yönetici 
komitesine seçilenler arasında Stalin de vardı. Batum da örgütlenme 
çalışmaları yapmak üzere görevlendirildi. Batum polis kayıtlarında 
şöyle yazıyor:

«... RSDİP'nin Tiflis Komitesinin, üyelerinden biri olan Tiflis Mahi
yet Okulunu eski altıncı sınıf öğrencisi Josef Cugaşvili'yi fabrika iş
çileri arasında propaganda yapmak üzere Batum'a gönderdiği 1901 
sonbaharından bu yana Sosyal-Demokrat hareket büyük ilerleme 
kaydetti. Cugaşvili'nin faliyetleri sayesinde Batum'daki bütün fabri
kalarda ilk başta Tiflis Komitesi tarafından yönetilen Sosyal-Demok
rat örgütler ortaya çıkmaya başladı.»

Batum büyük petrol rafinelerinin bulunduğu büyük işçi sınıfı mer
keziydi. Sosyal-Demokrat gruplar, grev komiteleri kurmaya ve grev
lere önderlik etmeye başladılar. 1902 Martından itibaren yığın halinde 
de tutuklamalar başladı. Stalin Rothschild ve Mantaşev fabrikaların
daki grevcilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Polis üç- 
yüz göstericiyi tutukladı. Tutuklanmaktan kurtulan Stalin ertesi gün 
daha büyük bir gösteri, düzenleyerek tutukluların bulunduğu baraka
lara yürüdüler. Polis ateş açtı. Onbeş işçi öldü, ellidört işçi de yara
landı. Gösteri tutukluların serbest bırakılmasını sağladı. Üç gün son
ra bir cenaze töreni düzenleyen Stalin olayla ilgili bir broşür kaleme 
alarak yayınlandı:

«Doğruluk adına canlarına feda edenler, tüm şeref sizin! Tüm 
şeref sizi emziren anaların! Başarı şehitlik tacıyla süslenenler, ölüm 
saatinde solgun ve titreyen dudaklarından mücadele sözünü düşürme
yenler, tüm şeref sizin! Tüm şeref, üstümüzde dolaşan ve kulakları
mıza «kanımızın öcünü komayın!» diye fısıldayan ruhlarınızın!»

Stalin 5 Nisan 1902 de Parti Grubunun bir toplantısında tutuk
landı. Batum’daki devrimci harekete önderlik etmekle suçlanarak 
mahkûm oldu.

Batum hapishanesinden, Kutay hapishanesine sonra da Sibir
ya'nın İrkut ilindeki Balajants bölgesinin Novaya Uda köyüne sürül
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dü. Bu sürgün 24 yaşındaki Stalin’in anavatanı Gürcistan'dan ilk ay
rılışıdır.

1904 yılı 4 Ocağında hapishaneden kaçtı ve Gürcistan'a dön
dü. Bu sıralarda RSDİP’nin Bolşevikler ve Menşevikler diye ikiye bö
lünmesi kesinleşmişti. Stalin bu bölünmede Lenin’in yanında saf 
tuttu. Bu yüzden Kafkaslarda hiç bir kimsenin toplamadığı nefreti 
toplamıştı. O sırada üstelendiği görevi yerine getiren Stalin gizli bir 
basımevi kurdu. Rus Devrim tarihinde yasak kitapların basılması 
için plânlanmış en büyük basımeviydi. Basın evinden Rusça, Gür
cüce, Ermenice ve Azerice yazılı bildiri, broşür ve kitaplar dağıtılı
yordu. Rus polisi iki yıl aradıktan sonra basımevinin yerini bulabildi.

1904 Aralığında Bakü işçilerinin iyi örgütlenmiş grevinin yönetim 
kurulunda Stalin'de yer alıyordu. Grev işçilerin başarısıyla sonuçlan
dı. Rus işçi sınıfı tarihinde ilk kez, işçiler patronlarla toplu sözleş
me imzaladılar.

•

1905 Devrimi yıllarında Stalin Kafkaslarda bulunuyordu. Stalin 
kendi kurduğu gizli basımevinden silahlı ayaklanma için, hazırlık çağ
rısında bulunan bildiriler dağıtıyordu.

Stalin 1905 Kasımında RSDİP Kafkasya Federasyonunun Bolşe
vik Konferansını yönetiyordu. Aralık ayında Bolşeviklerin Tammer- 
fors'taki Tüm Rusya Konferansına, RSDİP'in 1906 Nisanında Stok- 
holm'de düzenlediği tüm Rusya «Birlik Konferansı»'na katıldı. «Bir
lik Konferansı» Menşeviklerle Bolşevikler arasında uzlaşma sağla
namadan dağıldı. Stalin Kafkaslara dönerek Menşeviklere karşı mü
cadelede Bolşevikleri yönetti.

1907 Mayısında RSDİP’sinin Londra konferansı toplandı. 336 de
legenin katıldığı kongre de Bolşevikler her konuda çoğunluğu sağ
ladı. Stalin bu Kongreyi şöyle anlatıyor:

«Londra Kongresi Rusya Sosyal-Demokrat 
İşçi Partisinin daha da birleştirilmesine ve sağ
lamlaştırılmasına büyük ölçüde yardımcı oldu.

Bu, Londra Kongresinden çıkan birinci ö- 
nemli sonuçtur... Kongre, «Bolşevizm’in», dev
rimci sosyal-demokrasinin, partimizin oportü
nist kanadı olan «Menşevizm» üzerindeki za
feriyle sonuçlandı... Dolayısıyla, bundan böyle 
parti kesinlikle sosyalist proleteryanın sınıf poli
tikasını izleyecektir. Bundan böyle proleteryanın 
kızıl bayrağı liberal hilebazların önünde düşü
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rülmeyecektir. Proletaryaya asla yakışmayan 
entelektüel yalpalama ölümcül bir darbe yemiş
tir.

Bu da, partimizin Londra Kongresinden çı
kan ve hiçte daha az önemli olmayan sonuç
tur...»

1905 devriminin yenilgisinden sonraki gericilik yıllarında Stalin 
en ufak yılgınlığa kapılmadan çalışmalarını sürdürdü.

Gericiliğin kol gezdiği bu yılgınlık döneminde Stalin Bakü'ye dö
nerek çalışmalarını sürdürdü.

1908 yılı 25 Martında, Stalin tutuklandı. Sekiz ay hapis üç yılda 
sürgün cezasına çarptırıldı. Stalin'nin hapishane arkadaşı ve siya
si hasmı Semya hapishane günlerini şöyle anlatıyor:

«Bir gün bolşevik kampta yeni bir sîma be
lirdi., Bu yoldaşın kim olduğunu soruşturdum 
ve büyük bir gizlilik içinde «Bu Koba'dır (Sta
lin)» karşılığını aldım... Koba çeşitli çevrelerde 
marksist bir öğrenci olarak göze çarpmıştı. O 
günlerin Stalin'i cüretkârdı; hiçbir kurala bo
yun eğmiyordu. Bakü'daki siyasi mahkûmlar 
kendilerini öteki mahkûmlardan olabildiğince 
uzak tutmaya çalışıyorlar ve aralarındaki genç
ler eğer bu yazısız yasaya uymazlarsa cezalan
dırılıyordu. Bu töreye açıkça çiğneyen Koba her 
zaman haydutların, dolandırıcıların, hırsızların 
arasında görülürdü. Hücre arkadaşları olarak, 
biri bir dolandırıcı, öteki de ünlü Bolşevik olan 
Sakvadelidze kardeşleri seçmişti. Faal insan
lar, iş yapan insanlar ona çekici geliyordu. Ge
celeyin bir idamın infazı beklenirken tüm hapis
hanenin tedirgin, uykusuz ve gergin olduğu bir 
sırada, Stalin sakin bir şekilde uzanır yatardı. 
Kafkaslarda genellikle bir ikinci Lenin olarak 
nam salmıştı. Önde gelen marksizm uzmanı 
olarak görülüyordu. Bundan dolayı Menşevizme 
karşı duyduğu çok özel nefret...»

1909 Haziranında Stalin hapishaneden kaçarak St. Petersburg 
yoluyla Baku'ya döndü. Çalışmalarını bıraktığı yerden sürdürdü. 1910 
Martında yeniden tutuklandı. 1911 yazında üçüncü kez sürgünden 
kaçtı ve Bolşevik örgütlenmeyi güçlendirmek üzere St. Petersburg’-
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a gitti. 1912 Ocağında yeniden polisin eline düştü. 1912 Şubatımı*, 
kış günlerinde yeniden kaçarak St.Peterburg'a geldi.

Stalin sürekli tehlike altındaydı. Polis her zaman izindeydi, bir 
gece kaldığı yerde bir daha kalmamaya dikkat ediyordu.

Parti Merkez Komitesinin bir üyesinin aynı zamanda Ohrana'nın 
(Gizli Polis) de üyesi olduğundan ve polisin onu bulabileceği yerler 
hakkında polis merkezine durmadan ipucu verdiğinden habersizdi.

Bolşeviklerin ilk legal gazetesi Paravda Stalin'in yönetiminde 
22 Nisan 1912 de çıktı. Aynı gün Stalin bir kez daha tutuklandı. Ey- 
lül'de sürgünden kaçarak Duma seçimlerinde görev aldı. Bolşevik- 
Menşevik milletvekillerinin birlikte hareket etmelerini sağlamaya ça
lıştı.

Bu sırada Lenin'le iki ay birlikte kalarak Marksizm ve Ulusal So
run ve Sömürge Sorunu adıyla tanınan yazıyı yazdı. Bu durumu 
J.T.Murphy şöyle anlatıyor :

Rus İmparatorluğu içinde farklı gelişme aşamalarında bulunan, 
ulusal guruplara bölünmüş, ezilen, sömürülen, kendi dillerini kullan
maları yasaklanmış ve çoğu zaman hiçbir politik hakkı bulunmayan 
60 milyon «yabancı» yaşıyordu, Rusya dışında, Avrupa da farklı de
recelerde kurtuluşlarını kazanmış bir milliyetler karmaşası halindey
di, ayrıca tüm dünyada büyük devletler sömürge topraklarını hemen 
tümüyle ele geçirmişler ve yüzmilyonlarca sömürge halkını tam bir 
boyunduruk altına almışlardı. Daha yüzmilyonlarca insan da kısmen 
bağımsız olan büyük toprak parçalarında yaşıyorlardı; artık keşfe
dilecek yeni topraklar ve köleleştirilecek yeni halklar kalmamıştı. 
İmparatorlukların çatışmasına ve dünyanın yeniden paylaşılması uğ
runda bir ölüm kalım mücadelesine doğru hızla ilerliyordu.

Sosyalist düşüncenin gelişmesinde uzun zamandan beri bazı 
kesin ilkeler saptınmıştı. Sözgelimi yıllar önce Marx, «başka bir 
ulusu boyunduruk altında tutan bir ulusun kendisinin de özgür olmı- 
yacağı» ilkesini ortaya koymuştu. Marksistler «ulusların kendi yaz
gılarını belirleme hakkı» ilkesini kararlılıkla savunuyorlardı. Avustur
yalI sosyalistler «ulusal sorun» konusunda çok şey yazmışlar ve Po
lonyalIlar ve Yahudilerle birlikte «ulusal özerklik» ve «kültürel özerk
lik» tasarılarını tekrarlamaktan dillerinde tüy bitmişti. İşçi partileri
nin ulusal gruplaşmalara göre kurulmasıyla birlikte Rusya'da özel 
bir sorun doğmuştu. Bu durum, Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi
nin Rus İmparatorluğu içindeki bütün sosyal-demokratları saflarında 
kazanma çabalarını büyük ölçüde köstekliyordu.
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İşçi sınıfı örgütleri hâlâ milliyet ayrımı yapmak ve ırksal temeller 
üzerinde örgütlenmek zorunda bırakılıyordu. Bütün bu karışıklığın or
tasında açık-seçik bir rehberliğe duyulan gereksinim acil bir hale 
gelmişti.

Stalin'in bu konudaki çalışmalarının sonucunun, bilimsel sosya
lizmin safları arasında her zaman yüksek bir yeri olacaktır. Stalin'in 
çözümleme yöntemi son derece berraktı. Araştırmacıya zorluk çıka
racak hiçbir belirsiz nokta bırakmıyordu. İşte «ulus nedir?» diye so
rarak başlıyor ve sağlam kanıtlara dayanan bir tanımlama bulmaya 
çalışıyordu. Şöyle sürdürüyordu:

«Bir ulus her şeyden önce topluluktur, bel
li bir insan topluluğudur.

Bu topluluk, ırksal ya da kabileyle ilgili de
ğildir. ...Modern İtalyan Ulusu Romalılardan, 
Tütonlardan, Etrükslerden, Greklerden, Araplar- 
dan vb. oluşmuştu. Fransız ulusu Galyalılardan, 
Romalılardan, Bretonlardan. Tötonlardan vb. o- 
luşmuştu. Aynı şey, farklı ırk ve kabilelerden 
halklardan ulus haline gelmiş olan İngiliz, Al
manlar vb. için de söylenebilir.»

Bundan şöyle bir sonuç çıkarıyor; «Dolayısıyla ulus, ırksal ya da 
kabiliyetle ilgili olarak değil, tarihi olarak oluşmuş bir insan toplulu
ğudur.» Bu yeterince açıktır. Ama şunu ekliyor:

«Tarihi olarak oluşturdukları ve farklı ka
bile ve ırklardan meydana geldikleri halde, Si- 
rüs'ün ve İskender'in büyük İmparatorluklarına 
hiç kuşkusuz ulus denemez. Onlar ulus değildir
ler; şu ya da bu fatihin zaferlerine ya da yenil
gilerine bağlı olarak birbirinden kopan ya da 
biraraya gelen, birbirlerine rastlantıyla ve gev
şek bağlarla bağlanmış grup kümeleşmeleriydi
ler.»

Böylece başka bir sonuca varıyor. «Bu yüzden» diyor, «ulus rast
lantısal ya da geçici bir kümeleşme değil kalıcı bir insan topluluğudur» 
Böylelikle bir adım ilerlemiş oluruz, ama yanlızca bir adım. Çünkü 
hemen ardından şunu ekler, «her kalıcı topluluk bir ulus oluştur
maz. Avusturya ve Rusya da kalıcı topluluklardır, ama hiç kimse 
onlara ulus demiyor.» Stalin, bunların ulusal topluluklar değil, poli
tik topluluklar olduğunu söyler ve daha fazla sormamıza kalmadan 
sorunu önümüze koyar.
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Ulusal topluluğu politik topluluktan ayırdeden nedir?
Bu da yeni bir çözüleme zincirini başlatır. Şöyle der Stalin:

«Ayırdedici özelliklerden biri de, bir devle
tin ille de ortak bir dili olması gerekmezken, or
tak dili olmayan bir ulusal topluluğun tasavvur 
edilememesidir. Eğer herbirinin ortak bir dili ol
masaydı, Avusturya’da bir Çek ulusunun, Rus
ya’da Polonya ulusunun varlığı olanacksız olur
du: Buna karşılık, sınırları içerisinde birçok 
farklı dilin bulunması Rusya'nın ve Avusturya- 
nın bütünlüğünü etkilememektedir...»

Böylece bir başka sonuca ulaşıyoruz: «Dil ortaklığı,bir ulusun be
lirleyici özelliklerinden biridir.» Bu da son derece açıktır. Ama araş
tırmamız burada da sona ermemelidir. Stalin, dikkatimizi şu gerçeğe 
çekerek bizi daha da ileriye götürüyor:

«...Bu farklı ulusların her zaman ve her yer
de ille de farklı diller konuşmaları gerektiği, ya 
da aynı dili konuşan herkesin ille de bir ulus 
oluşturması gerektiği anlamına gelmez. Her u- 
lus için ortak bir dil, ama farklı uluslar için ille 
de farklı diller değil. Aynı anda çeşitli diller ko
nuşan hiçbir ulus yoktur, ama bu aynı dili konu
şan iki ulusun var olamayacağı anlamına gel
mez. İngilizler ve Amerikaiılar aynı dili konu
şurlar, ama tek bir ulus değildirler.»

Demek ki, bir ulusun var olabilmesi için bir şey daha gerek
mektedir!

«Toprak farklılıkları, farklı ulusların oluş
masına yolaçtı. Bu yüzden, toprak birliği, ulu
sun belirleyici özelliklerinden biridir.

...Toprak birliği, ek olarak, bir ulusun çeşit
li bölümlerini tek bir bütün halinde birleştiren 
bir iç ekonomik bağı gerektirir.»

Stalin, sorunu bıkmadan usanmadan en küçük ayrıntılarına dek 
inceler ve sonra da tanımlanmasını şöyle özetler :

«Ulus, dil, toprak ve ekonomik yaşam bir
liğine sahip, ifadesini bir kültür birliğinde bulan 
bir ruhsal biçimlenmesi olan, tarihi olarak oluş
muş, istikrarlı bir topluluktur. ...Söylemeye ge
rek yok ki, her tarihsel olgu gibi ulus da deği
şim yasasına tabidir ve onun da bir tarihi, bir
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başlangıcı ve bir sonu vardır. ... Yukarıda say
dığımız özelliklerden hiçbirinin tekbaşına ulusun 
tanımlanması için yeterli olmadığı da belirtilme
lidir. Ama bu özelliklerden bir tanesinin bulun
maması, ulusun ulus olmaktan çıkması için ye- 
terlidir.»

Stalin daha sonra AvusturyalI sosyalistlerin ve başkanlarının 
tanımlamalarını çözümlüyor. Onların bütün yetersizliklerini ve dola
yısıyla içine sürükledikleri politik yararsızlıkları gözler önüne serdik
ten sonra, ulusların gelişmesini inceliyor ve sınıf ayrışmalarının sonu
cunda bir ulusu başka bir ulusa nasıl bağımlı hale geldiğini gösteri
yor. Dolayısıyla, ulusları ve onların kendi iç sınıf mücadelelerine iliş
kin «haklarını» incelemek gerekli oluyor.

Stalin, çeşitli milliyetçilik okullarının, PolonyalIların, Yahudile- 
rin, Gürcülerin vb. düşüncelerini bir bir inceliyor ve sözkonusu so
runu her zaman işçilerin çarlığa karşı devrimci mücadelesine bağ
lıyor. Çarlığın tahakkümü altındaki ulusların, Çarlığı yıkmak üzere 
sosyal-demokrasiyle birleşmedikleri sürece en küçük bir kurtuluş 
olasılıklarının olmadığını bitmez tükenmez bir sabırla anlatıyor. Son
ra da, uygulanmış ve yürüdüğü görülmüş olduğu için ötekilerden da
ha üstün bir çözüm saptıyor. Şöyle diyor:

«...ulusların kendi yazgılarını belirleme, 
ulusal sorunun çözümünde vazgeçilmez bir un
surdur. Dahası var. Şu ya da bu nedenden 
ötürü genel yapının içinde kalmayı yeğ tutacak 
uluslara karşı tavrımız ne olmalıdır. ...Tek ger
çek çözüm bölgesel özerkliktir. Polonya, Litvan- 
ya, Ukranya, Kafkasya, vb. gibi billurlaşmış 
birimler için özerkliktir. Bölgesel özerkliğin yara
rı, birinci olarak, topraktan yoksun bir hayali 
değil de, belli bir toprakta yaşayan belli bir 
hakkı ele almasıdır. İkincisi, halkı ulusa göre 
bölmez, ulusal ayrılıkları körüklemez; tam tersi
ne, yanlızca bu ayrılıkların yıkılmasına hizmet 
eder ve halkı, başka türden bir bölünmeye, sı
nıf esasına göre bölünmeye yolaçacak bir bi
çimde birleştirir. ...

Hiç kuşkusuz, bölgelerden hiçbiri bileşik biı 
türden bir ulus oluşturmaz, çünkü herbirinin i 
çinde ulusal azınlıklar vardır. Polonya'daki Ya- 
hudiler, Litvanya’daki Letonyalılar, Kafkasya*
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daki Ruslar, Ukrayna'daki Polonya'lılar vb. böy- 
ledir ...Bir ulusal azınlığı kışkırtan nedir? Azın
lık, bir ulusal birlik bulunmadığı için değil, ken
di dilini kullanma hakkına sahip olmadığı için 
huzursuzdur. Kendi dilini kullanmasına izin ve
rin, huzursuzluk kendiliğinden ortadan kalka
caktır. ...Dolayısıyla ulusal sorunun çözümünde, 
her tür ulusal eşitlik (dil, okullar vb.) vazgeçil
mez bir unsurdur ...İşçilerin ulusal esaslara gö
re bölünmesinin nerelere vardığını biliyoruz. 
Birleşik bir işçi sınıfı partisinin dağılması, sen
dikaların ulusal esâslara göre bölünmesi ulu
sal sürtüşmenin şiddetlenmesi, ulusal grev kı
rıcılık sosyal-demckrat hareketinin saflarında 
tam bir moral bozukluğu —  örgütsel federaliz
min sonuçları bunlardır. ... Bunun tek tedavisi, 
enternasyonalist esaslara göre örgütlenmedir.

Hedef Rusya’daki bütün milliyetlerden iş
çileri çeşitli yönlerdeki birleşik ve yekpare kol- 
lektif örgütlerde birleştirilmek, bu kollektif ör
gütleri de tek bir partide birleştirmektir.

...Dolayısıyla, ulusal sorunun çözümünde, 
işçilerin enternasyonal dayanışması ilkesi vaz
geçilmez bir unsurudur.»

Dilin kesinliği, belirsiz deyimlerden tamamen arınmış oluşu, il
keler ile uygulama arasındaki ilişkiyi ifadedeki berraklık, bu belge
ye, Stalin'in bütün eserleri arasında olağanüstü bir nitelik kazandır
maktadır. Ve bu eser, zamanın ve deneyimin sınavından alnının akıy
la çıkmıştır.

Stalin eserini tamamlayıp Lenin’in yanından ayrıldıktan sonra 
St.Petersburg'da 1913 Şubatında yeniden tutuklandı. 1914 yılında Si
birya'nın Kostine köyüne dört yıllığına sürüldü.

1914 Temmuz-Ağustosunda patlayan Dünya Savaşını Stalin sür
günde izliyordu. 1917 Şubat Devrimiyle Çarlık yıkılınca hapisane ka
pıları açıldı. Stalin yeni devrimci görevler için hazırlıklı, 25 Mart 1917 
de St. Petersburg'a vardı. Pravda’nın yönetimine getirildi.

Aynı günlerde Cenevre’den dönen Lenln'i Bolşevik Partisinin 
«dağ kartalı» 16 Nisan 1917 de Stalin ve öteki Bolşevik önderler 
karşıladı. Stalin Bolşevik Partisip önderlerinin çoğunluğu gibi bir süre 
tereddütten sonra Lenin'in ünlü «frisan Tezlerindeki görüşlerini be
nimsedi. / ‘ ' *
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7-2 Mayıs 1917’de Bolşevik Partisinin, Tüm Rusya Kongresi 
80,000 üyesini temsil eden 151 delegenin katılmasıyla yapıldı. Stalin 
yeniden Parti Merkez Komitesine ve ilk kez orada kurulan Merkez 
Politik Bürosuna seçildi. Merkez Komitesinin üç sekreterinden biri, 
Pravda'nın yöneticilerinden biriydi.

Stalin devrim günlerindeki durumu şöyle özetliyordu. «Geriye tek 
bir şey, yani geçici Hükümeti yıkarak iktidarı zor yoluyla ele geçir
mek kalıyor. Ve iktidarı zor yoluyla ancak yoksul köylülerle ittifak 
halinde proletarya ele geçirebilir.»

Stalin ayaklanma günlerinde Merkez Komitesinin kurduğu As
keri Devrim Komitesinde yer aldı. Devrimci iç savaş döneminde her 
yere koşan Stalin’dir. K.Voroşilov şöyle diyor: «Merkez komitesinin 
1918 ve 1920 yılları arasında cepheden cepheye, devrimin en fazla 
tehlikede olduğu yere gönderdiği tek adam, Stalin'dir.»

Ayaklanma başarıya ulaştıktan sonra kurulan ilk Sovyet Hükü
metinin Milliyet Komiseri Stalin’dir. Komiserler Konseyi'nin Stalin'e 
yol gösteren aşağıdaki kararnamesi dört konuya dikkati çekiyordu:

(1) Rusya halklarının eşitlik ve egemenliği;
(2) Rusya halklarının ayrılıp bağımsız bir devlet kurma 

hakkı da içinde olmak üzere kendi kaderlerini ser
bestçe belirtmeleri;

(3) Bütün Milli ve milli-dini ayrıcalıkların ve kısıtlamaların 
kaldırılması;

(4) Rusya'da yaşayan milli azınlıkların ve halk topluluk
larının serbestçe gelişmeleri;

1922'de toplanan Bolşevik Partisi Kongresinde Stalin Parti Sek
reterliğine seçildi.

1923 Aralığın'daki Parti Kongresinde Stalin Troçki'nin proletar
yanın köylülüğe karşı sınıf mücadelesi önergesini reddetti ve «Troç- 
kizm»e karşı mücadeleyi başlattı.

1924 Ocağında Lenin öldü, 26 Ocakta düzenlenen Lenin'i anma 
toplantısında, Stalin şunları söyledi:

«Biz komünistler, özel bir mayadan yorulmuş 
insanlarız. Biz özel bir kumaştan dokunmuşuz. 
Bizler, proletaryanın büyük strateji uzmanının, 
Lenin Yoldaşın ordusunu meydana getirenleriz. 
Bu ordunun neferi olmaktan daha şerefli bir şey 
olamaz. Lenin yoldaşın kurucusu ve önderi ol
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duğu partinin üyesi olmaktan daha yüce bir şey 
olamaz... Lenin yoldaş, aramızdan ayrılırken 
bizden proletarya diktatörlüğünü korumamızı ve 
sağlamlaştırmamızı istedi. Sana yemin ederiz, 
Lenin yoldaş, bu emri şerefle yerine getirmek 
için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz!...

Lenin yoldaş, aramızdan ayrılırken ,bizden 
Cumhuriyetler Birliğini sağlamlaştırmamızı ve 
geliştirmemizi istedi. Sana yemin ederiz, Lenin 
yoldaş, bu emri de şerefle yerine getireceğiz!

Lenin yoldaş bize birçok kez, Kızıl Ordu
nun güçlendirilmesi, ve koşulların. geliştirilmesi
nin, partimizin en önemli görevlerinden biri ol
duğunu belirtmişti... Öyleyse yoldaşlar, Kızıl Or
dumuzu ve Kızıl Donanmamızı güçlendirmek I- 
çin hiçbir çabaya esirgemeyeceğimize yemin 
edelim...»

Artık otuzyıl boyunca Leni.nizmin bayraktarı Stalindir.

II. İÇ SAVAŞ DÖNEMİ, TROÇKÎZM VE DİĞER ANTİ-LENİNİST 
UNSURLARLA MÜCADELE

Stalin, Aralık kongresinde, daha önce Lenin'in yaptığı gibi, 
Troçki'nin görüşlerini «troçkizm» olarak mahkûm etti. Bolşeviklere, 
her muhalif güce karşı kullanacakları güçlü bir silah sağladı. Aynı 
biçimde Lenin'in öğrettiklerini «Leninizm» olarak ölümsüzleştirdi.

Lenin'in vasiyetnamesinde Stalin'i kabalıkla suçlayan bölümler 
Lenin’in mahkûm ettiği güçlerin bir silahı haline gelmişti. Stalin, 
partinin onüçüncü konresinde vasiyetnamenin tümünü okuduktan 
sonra, «Evet, ben Lenin'in Partisi'ni yoketmeye kalkışanlara karşı 
kabayım» diyerek bu silahı tersine çev'rdi. Tartışmayı kibarlık me
selesi olmaktan çıkarıp Partinin devrim önderliği ilkeleri ve hedefle
rin savunulduğu esas temellerine oturttu. Troçki'nin 1905 yılı adlı ki
tabındaki görüşlerini cevapladı:

«Rusya'daki devrimcî gelişmenin niteliği ü- 
zerine görüşlerin, sonraları «sürekli devrim» te
orisi diye bilinen görüşlerin yazarın kafasında 
yavaş yavaş billurlaşması, 9 Ocakla Ekim 1905 
Genel Grevi arasındaki fasılada oldu. Bu kar
maşık gibi görünen deyim aslında oldukça ba
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sit bir fikri anlatıyordu: Rusya Devriminin acil 
burjuva nitelikte olmalarına karşın, devrim ve 
hedeflere ulaştıktan sonra orada durmayacak
tı. Devrim, önündeki acil burjuva sorunlarını, 
proletaryayı iktidara getirmeden çözemezdi. Ve 
proletarya, iktidarı ele geçirdikten sonra kendi
sini devrimin burjuva çerçevesiyle sınırlayamaz- 
dı. Tam tersine, proletarya öncüsü, zaferini gü
vence altına alabilmek için, yönetiminin daha 
ilk aşamalarında yalnızca feodal mülkiyete kar
şı değil, aynı zamanda kapitalist mülkiyete kar
şı da köklü saldırılara girişmek zorunda kala
caktı. Bunu yaparken, proletarya, yanlızca ken
disini devrimci mücadelenin ilk aşamalarında 
desteklemiş olan burjuva gruplarıyla değil, ay
nı zamanda iktidara gelmesinde kendisine yar 
dım etmiş olan geniş köylü yığınlarıyla da düş
manca çatışmalara girecekti. Köylülerin bü
yük çoğunluğu oluşturduğu geri bir ülkedeki iş
çi hükümetinin içinde bulunduğu çelişmeler an
cak uluslararası planda, dünya proletarya dev
rimi planında çözülebilirdi. Lenin, proletarya ile 
emekçi köylü tabakaları arasındaki ittifaktan, 
proletarya diktatörlüğünün temeli olarak söz- 
eder. Oysa Troçki, «proletarya öncüsünün geniş 
köylü yığınlarıyla düşmanca çatışmasından 
sözediyor. Lenin'e göre, devrim kendi güçlerini, 
esas olarak bizzat Rusya'nın işçi ve köylüleri 
arasından yaratır. Troçki’ye göre ise, gerekli 
güçler ancak «dünya proletarya devrimi planın
da» bulunabilir.

Peki dünya devrimi biraz gecikmeyle ger
çekleşecek olursa ne olacak? Devrimimiz için 
bir umut ışığı var mıdır? Trcçki yoldaş, herhan
gi bir umut ışığı olduğunu kabul etmiyor, çün
kü «işçi hükümetinin içinde bulunduğu çeliş
meler ...ancak... dünya devrimi planında çözüle
bilir. Bu görüşe, devrimimiz için tek bir seçenek 
kalmaktadır: Dünya devrimini beklerken, kendi 
çelişmeleri içinde kurumak ve köklerine dek 
çürüyüp gitmek.



Lenin'e göre proletarya diktatörlüğü nedir?
Proletarya diktatörlüğü, «sermayenin tama

men yok edilmesi» ve «sosyalizmin nihaî ola
rak kurulması ve sağlamlaştırılması» için, pro
letarya ile emekçi köylü yığınlarının ittifakına 
dayanan iktidardır.

Troçkl'ye göre proletarya diktatörlüğü ne
dir?

Proletarya diktatörlüğü, «geniş emekçi yı
ğınlarıyla ... düşmanca çatışmalara giren» ve 
«çelişmelerin» çözümünü yanlızca «dünya dev
rimi planında» arayan bîr iktidardır. Bu «sürek
li devrim teorisi» ile Menşevizmin proletarya 
diktatörlüğü kavramını reddeden o malûm teo
risi arasında ne fark vardır.?

Özünde hiçbir fark yoktur.»

Politik büro üyeleri Troc:ki Zinovyev, Buharin, Radek, Kamenev 
ve Rikov, Stalin'e karşı oluşturulan Troçkist blokun önde gelen tem
silcileriydiler.

NEP döneminde elverişli ortamdan yararlanan karşı-devrimci- 
ler faaliyetlerini arttırdılar. Çeşitli baltalama hareketleri yoğunlaştı,

1928 de Schacti Bozguncuları; 1930’da «sanayi partisi» diye ad
landırılan bir grup mühendisin sanayi işletmelerindeki sabotajı; 193 i 
de kcrşı-devrimci eylemde bulunan birçok menşevik; 1933 de metro
nun yapılmasını engellemek için baltalama eyleminde bulunan mü
hendisler yargılanırken, Bolşevik Partisi içindeki muhalefet bertaraf 
edilerek, önde gelen unsurları partiden atıldılar. Bunlar Parti dışın 
da gizli muhalefet kurdular.

1934 yılında Politik Büro üyesi, Stalin'in yakın dostu Kirov vuru 
larak öldürüldü. Bu olay üzerine 1921 de durdurulan «Kızıl Terör» 
yeniden başlatıldı. 1931'den 38'e kadar süren iç savaşta ,karşı-dev- 
rimci terörist örgüt kurmak, yabancı düşmanla kompla hazırlamak 
ve askeri bir hükümet darbesi düzenlemekten suçlanıp yargılanan 
lar çeşitli cezalara çarptırıldılar. Zinovyev, Kamenev ve daha ondört 
kişi; Piyatakov, Radek ve Murolov'un da içinde bulunduğu onyedi 
önder; Mareşal Tuhaşevski ve yedi Kızıl Ordu generali suçlarını it<- 
raf ettiler ve kurşuna dizildiler. Radek, Rakovski ve diğerleri ağ<r 
hapis cezalarına çarptırıldı.

Öldürülmeden bir süre önce 1939 Eylülünde Troçki’nin Meksi
ka'da yazdıkları mahkemedeki itirafları doğruluyordu:
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«Ekim Devrimi bir rastlantı değildi. Çok 
önceden hesaplanmıştı. Olaylar bu hesabı doğ
ruladı. Yozlaşma bu hesabı çürütmez, çünkü 
marksistler, Rusya'da tekbaşına bir işçi devle« 
tinin uzun bir süre varlığım koruyabileceğine 
hiçbir zaman inanmamışlardı... Hitlerin silahla
rını Doğuya çevirdiğini ve Kızıl Ordu tarafından 
işgal edilen toprakları istila ettiğini düşünelim 
O zaman, Dördüncü Enternasyonalin partizan
ları, bir yandan silah elde Hitler'e öldürücü dar
beler indirirlerken, bir yandan da Stalin’e karşı 
devrimci propaganda yürütecekler ve hemen 
sonraki, belki de çok yakın bir aşamada Sta- 
lin’in yıkılışını hazırlayacaklardı...»

Gruplar halinde çalışma kamplarına sürgünlerle NEP’çiler ve 
Kulakların'da tasfiyesinden sonra 1938 yazında ikinci iç savaşa son 
verildi.

•

İç savaşın bitiminden sonra 22 Haziran 1941 de sosyalist ülke 
Sovyetler Birliği Hitler Ordularının saldırısına uğradı.

Birinci ve ikinci beşyıllık planların tamamlanmasıyla üçüncü beş 
yıllık planın hazırlanmasına geçildiğinde SSCB sanayileşme yolunda 
sosyalizme doğru tam hızıyla ilerliyordu.

Muhalif unsurlarla mücadele sürerken sosyalist kuruluş çalış
maları ilerlemiş sanayi ve tarımın yeni ve modern bir teknik teme’i 
yeniden kuruluşu tamamlanmıştı. Kızıl Ordunun ve Sovyet halkımn 
faşist ordularına karşı koyma gücü artırılmıştı.

Bu dönemde politik ve sosyal yapıların eşit olmıyan gelişmesin
den dolayı, her ülkedeki proletarya dış sorunlarda da farklı görev
lerle karşılaştı. Faşizme ve savaşa karşı mücadele de Sovyetler Bir
liği proletaryası sosyalist devletle emperyalist devletler arasındaki 
ittifakı desteklemek, Faşizmin anavatanı Almanya proletaryası, ayak 
lanma yönünde bir yeraltı direnişini yürütmek, kendi ülkesinin yeni! 
gisini hızlandırmak; Siyasi Demokrasinin geçerli olduğu ülkelerdeki 
proletarya, kendi ülkesinin kapitalistleriyle Nazizme karşı ittifak kur
mak zorundaydı.

Kapitalizmin eşit olmıyan gelişmesi sonucu merkezi bir uluslar
arası partinin varolmasının maddi şartları ortadan kalkmıştı. Bu yüz
den Komünist Enternasyonal ve diğer uluslararası devrimci örgütler 
dağıtıldı. Stalin 24 Ocak 1943'de bunu şöyle açıklıyordu:

«Komünist Enternasyonalin dağıtılması 
doğru ve zamanındadır; Çünkü özgürlüğüne
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düşkün bütün ulusların ortak düşman Hitlerci- 
liğe karşı ortak saldırının örgütlenmesini kolay
laştırmaktadır.»

Tecrübelerin ve şartların birliği temelinde varolabilecek merkez* 
bir uluslararası parti yerine kendi güçlerine dayanan Marksizm-Leni- 
nizm ve Ekim Devriminin tecrübeleriyle silahlanmış Komünist Parti 
ve Komünist Grupların birbirleriyle kardeşçe ilişkilerinin daha da ge
liştiği yeni bir dönem başladı. Günün koşullarında ilkede, amaçta ve 
yöntem de varolan birliğin uygulanmasında mümkün olmayacağı iyi
ce anlaşıldı.

Dünya Komünist Hareketin bu yeni dönemde girdiği şartlarda 
gelişen Hitler ordularının saldırıları, Sovyet Halkının milyonlarcgsının 
«canı pahasına ve Dünya anti-faşist cephesinin desteğiyle geri» püs
kürtüldü. Hitler bir imha savaşı istedi. «Ona isteğini vereceğiz» di
yen Stalin, Hitler ordularının Sovyetler Birliği topraklarından atılma
sıyla yetinmeyip düşmanın tümüyle «yokedilmesi» çağrısında bulu
nacaktır.

Bu çağrı üzerine faşist sürülerini kovalıyan Kızıl Ordu işgal al
tındaki Avrupa haklarının sosyalizmin yolunda halk demokrasilerini 
kurmalarına yardımcı oldu.

1940'lar Sovyetler Birliğinin yalnız muhteşem askeri zaferler yıl
ları değil, üretimde de büyümenin savaşın ihtiyaçlarını aştığı yıllar 
oldu.

Biten savaşın yerini artık yeni bir ekonomik savaş aldı. Bu yeni 
dönem harap olan ülkeyi yeniden inşa etmek, üretimi artırmak ve 
teknolojide ilerleme Sovyet Halkının önündeki görevlerdi.

5 Mart 1953'de Stalin öldüğünde 74 yaşındaydı. Geride en ileri 
kapitalist ülkelerle yarışabilecek teknik ve nükleer güce sahip pres
tijinin doruğunda bir Sovyetler Birliği bıraktı. Yıllar önce söylediği 
şu sözlere 1953 te artık gerçekleşmiş gözüyle bakılabilir.

«Yüzyılların «Rus» geriliğini arkada bıraka
rak sanayileşme yolunda sosyalizme doğru tam 
hız ilerliyoruz. Biz metal ülkesi, bîr otomobiller 
ülkesi, bir tarktörler ülkesi haline geliyoruz. Bir 
de SSCB’yi otomobile, müziği traktöre bindire
lim, o zaman «uygarlıklarıyla şişine şişine övü
nen kapitalistler bizi geçsinler bakalım! O za
man hangi ülkenin geri, hangi ülkenin ileri diye 
«sınıflandırdığını» göreceğiz.»

(*) Bu yazı J.T. MURPHY’nin STALİN adlı eserinden derlenmiştir.
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Erdoğan Berktay ı Kaybettik

9 Şubat 1976 pazartesi günü Erdoğan Berktay 
arkadaşımızı kaybettik. Hayatını işçi sınıfı hare
ketine adamış bir devrimci aramızdan ayrıldı.

Erdoğan Berktay 1921’de İzmir’de doğdu. Li
se öğrenimini İzmirde yaptı. İstanbul Hukuk Fa
kültesini bitirdi.

Genç yaşından beri Şefik Hüsnü’lerin Reşat 
Faut’ların proleter devrimci çizgisini izledi. 1951 
yılın Türkiye gizli Komünist Partisi tevkifatı ile 
ilgili olarak tutuklandı. Arkadaşları ile askeri 
mahkemede yargılandı. İki yıl hapis, sekiz ay



sürgün cezası verildi. Mahkûmiyetini Nevşehir 
Cezaevinde tamamladı. Tahliyesinden sonra bir 
süre İzmir'de bulundu, sonra Ankara'ya yerleş
ti. Ölümünden önce uzun yıllar ağır bir kalp ra- 
hatsızığı geçirdi.

Bütün proleter devrimciler gibi TİP'in kuru
luşunda, örgütlenmesinde aktif yardımları oldu. 
Yorum, Sosyal Adalet ve Yön dergilerine yazdı. 
Bilimsel sosyalizm eserlerinin türkçeye kazandı
rılmasında katkıları oldu. Anadolu Yayınlarını 
yönetti.

Sosycâist hareketteki sapmalara karşı sürekli 
olarak Milli Demokratik Devrim programı safla
rında yerini aldı. 1967'de Türk Solu dergisinin ku
ruluşunda aktif olarak çalıştı. Erdoğan Başar 
imzasıyla yazılar yazdı. 1968'de Türk Solu'nun 
21.Sayısında yayınlanmış bir yazısını aşağıda ve
riyoruz.

EMEKÇİ

Bağımsız Türkiye İçin İlk Adım 
NATODAN ÇIKMAKTIR

Çok büyük özellikler taşıyan İkinci Dünya Harbinden tarihin en 
büyük üretim gücüne sahip olarak çıkan ABD yeni ve sert bir dizi so
runla karşı karşıya kalmıştı. Bunların başında Amerikan emekçi yı
ğınlarının harp içinde sırtına yüklenen ağır geçim yükünden kurtarıl
ma isteği geliyordu. Faşist tutumu henüz tamamıyla benimsememiş 
bulunan ABD yönetici çevreleri, bu isteği, kısmen karşılayabilmek 
için, hızlı bir terhise ve bütçede silahlanma giderlerinin azaltılmasına 
başvurmak zorunda kaldılar. Bu tutum, büyük ölçüde askerileşmiş ve 
barış zamanı ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelememiş kapitalist Ame
rikan sanayiinin çökmesi tehlikesine yol açtı. Bu ise, yığın halinde 
işsizlik, grevler ve giderek sosyal devrim tehlikesi demekti.

ABD, yönetici çevrelerinin İkinci Cihan Harbi sonrası soğuk 
harp siyasetini kışkırtmalarının başta gelen nedeni işte budur.

Birinci Cihan Harbi ertesinde sadece tek bir sosyalist devlet kurul
muştu. Bu bile kapitalizmin genel bunalımına yol açmış, milli kurtu
luş hareketlerini hızlandırmış kapitalizme tehlike getirmişti. İkinci Ci
han Harbinden sonra ise ortaya onüç sosyalist devlet çıkmıştı. Halk 
demokrasilerinin sosyalizme dönüşme hızı, kapitalist batı ülkelerinin
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işçi sınıflarını sosyalizme doğru çeken önemli bir güç teşkil ediyordu. 
Bu yönelimi önlemek, soğuk savaşın kışkırtılmasında başka bir önem
li etken olmuştur.

İkinci Cihan Harbi ertesinin devrimci çalkantıları içinde daha da 
hızlanan milli kurtuluş hareketleri, kapitalizmin sömürgeler sistemini 
temelinden sarsmıştı. Kapitalizmi en kuvvetli beslenme alanlarından 
yoksun bırakarak ölüme mahkûm etmekti. Soğuk savaşın bir başka 
önemli etkeni de, bunu önlemek hesabıdır.

ABD yöneticilerinin bu yönde attıkları ilk adım, 1947 deki sözde 
Truman Dokrini ve ardından Marchall Plânı uygulamalarıdır. Amerikan 
kapitalizminin ve genellikle dünya kapitalizmini ölüm tehlikesinden 
kurtarmak için atılan bu adımlar, ezilen insanlığa ve ezilen milletler 
dünyasına Amerika’nın kurtarıcı siyaseti diye kabul ettirilmişti.

Amerikan Birleşik Devletleri ilk atom bombasını 1945 yazında Ja
ponya üzerine kullandılar. Sovyetler Birliği ise, ilk atom bombası de
nemesini ancak 1949 yılında yapabildi. Demek ki, aradan geçen yıllar
da atom bombası sadece ABD nin elindeydi. Bu tekel, Amerika’nın ve 
Batı Avrupa ülkelerinin sözde bir saldırıya uğrayacağı kuruntusu doğ
ru olsaydı bile hepsini korumaya yeterdi. Öyleyse, sözde hür dünya- 
yanm, korunması adı altında girişilen bu sözde savunma tertiplerinin 
asıl amacı ancak yukarıda belirttiğimiz ekonomik, sosyal ve politik ir
ticaın savunulmasıdır.

Fakat, bu sözde savunma tertiplerinin en acıklı kurbanı, kuşku yok, 
yurdumuz olmuştur.

1945 yazında Almanya’da Sovyetler Birliği, İngiltere’de ve ABD 
arasında yapılan Postdam Konferansında, ABD. Hükümeti, Sovyetler 
Birliği ile Türkiye arasındaki sınır ve üs sorunlarının bu iki hükümet 
arasında görüşülüp halledilmesini açıkça kabul etmiştir. Bu tutum, 
1945 yazının somut şartları içinde Türkiye’yi Sovyetler Birliği karşı
sında yanlız bırakmak gibi görünürse de, Amerika’nın asıl oyunu bu 
değildi. Çünkü bir taraftan Postdam’da pazarlığı yapan emperyalistler 
bir yandan da Ankara’yı kışkırtmışlar, (Sovyet isteklerine karşı dur
madık) tavrı ile bu iki eski dostun arasını çok uzun bir süre için aç
mayı başarmışlardır.

Türkiye’nin NATO’ya girmesi, ana hatlarıyla, böyle bir iki taraf
lı oyununun sonucudur, NATO genellikle, ülkelerin milli bağımsızlıkla
rının değil, sadece emperyalizmin ve kapitalizmin çıkarlarının savu
nulması için kurulmuş bir düzendir.

Türkiye bu düzenden ne kadar çabuk kurtulabilirse Anayasa em
rine uygun bir hayat tarzına o kadar çabuk kavuşabilecektir.

Bağımsız ve demokratik hayata kavuşabilmemizin birinci adımı, 
NATO’dan çıkmaktır.
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David Cobham

Enflasyon Ve Emperyalist Ülkeler
Arasındaki Rekabet

Bu yazıda, kapitaiist ülkelerde 1960'lardan sonra hızlanan enf
lasyon ele alınacak ve bunun nedenleri incelenecektir Burada ele 
alınacak görüşler, enflasyonun bu dönemde hızlanmasının uluslarara
sı para sistemindeki bunalım nedeniyle olduğu ve bunun da emper
yalist ülkeler arasındaki rekabetin yoğunlaşmasından ortaya çıktığı 
doğrultusunda olacaktır. Öte yandan, enflasyonun, 1945'lerden 1960 
yıllarına kadar olan gelişimi üzerinde durulmayacaktır. Diğer taraftan, 
belli ölçüde çağdaş enflasyon ve uluslararası para bunalımının dün
ya kapitalizminin «son» bunalımı olup olmadığı üzerinde durulacak, 
ancak bu şartlar altında sol kesimin nasıl bir tavır takınacağı üze
rinde durulmayacaktır.

Çağdaş enflasyonun, emperyalist ülkeler arasındaki rekabetin 
yoğunlaşmasından dolayı ortaya çıktığı tartışılacağına göre, ilk önce 
uluslararası ekonomik ilişkilerin nasıl düzenlendiğine bir göz atmak

61



oldukça yararlı olacaktır. Yazının II. Bölümünde savaş sonrasında 
kapitalist ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin sistemin temelini teş
kil eden ilkeler ve bu ilkelerden beklenen sonuçlar açısından nasıl 
şekil aldığı incelenecektir. |||. bölümde, bu ilkelerin fiili uygulanışı, 
bunalıma yol açan faktörler üzerinde ağırlık verilerek gözden geçiri
lecektir. IV. bölümde ise bu faktörlerin 1945 yıllarından bu yana nasıl 
enflasyonu hızlandırdığı ve uluslararası ilişkileri düzenleyen sistemin 
çöktüğü ele alınacaktır. Yazının sonunda da getirilen bütün bu tahlil
lere yapılabilecek iki eleştiri üzerinde durulacaktır.

I ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNİN NİTELİĞİ

Tek bir ülkede, farklı kapitalist üreticiler arasındaki rekabet, aynı 
ulusal para çerçevesinde yürütülür. Bir başka deyişle, herhangi bir 
kapitalist, malının nispi fiyatını değiştirmek istediği zaman ya kâr 
marjını değiştirmesi, ya da maliyetlerini değiştirmesi gerekir. Ancak, 
uluslararası ekonomik ilişkilerde farklı ulusal kapitalistler arasındaki 
rekabet, aynı para esasına göre değildir: Farklı ülkelerdeki kapitalist
lerin farklı farklı paraları vardır. Eğer bu paralar arasındaki ilişkiler 
sabit kur esasına göre düzenlenmiş (para kurları sabit tutulmuşsa), 
o zaman rekabet, kendi kâr marjını değiştirme arzusu veya maliyet
lerini düşürebilme kapasitesine bırakılmış demektir (örneğin, işçi üc
retlerini düşük tutmak için sendikalara baskı yapmak yoluyla). Ancak 
ülkelerin paraları sabit kur esasına bağlanmamışsa o zaman herhangi 
bir kapitalist grubun kendi malının rekabet gücünü arttırmak için ken
di ulusal parasının diğerleri ile olan değişiklik kurunu düşürmesi 
(kendi ulusal parasının değerini diğer ülkelerinkine oranla düşürme
si) mümkün olur.

Herhangi bir kapitalist gurup veya devletin, ulusal parasının mü
badele kurunu belirlemesinde tayin edici rol oynayan uluslararası 
ilişkiler biçimi iki ana gurup altında ele alınabilir: Görünen ve görün
meyen mal ve hizmet hareketleri, özel ve kamu transferleri ve kâr ve
ya diğer dış ülkelerde yapılan yatırım gelirleri ithali kalemlerinden 
oluşan cari hesaplar ile kısa ve uzun vadeli yatırım hareketlerinden 
oluşan sermeye hesabı. Tek tek kapitalistler veya bir ulusal kapita
list gurup için sermaye birikiminin sağlanması, onların faaliyetlerinde 
itici gücü teşkil eder. Bu nedenle, cari hesaplar hareketleri için, (ca
ri hesaplar hareketlerinde mamul malların uluslararası ticaretinin a- 
ğırlık kazandığı ve temel mallar ihracatının önemsiz olduğu) gelişmiş 
kapitalist ülkelerdeki tekelci sermayı sınıfı, «düşük» mübadele kuru
nu tercih eder. Çünkü böylelikle ülkesindeki kâr birikimini şu şekilde
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arttırmış olacaktır: Ülke içinde üretilen malların rekabet gücü yüksek 
olacak, bu nedenle bu malları gerek iç piyasada, gerekse dış piya
salarda yüksek kâr oranları ile daha fazla satmak mümkün olacak, 
öte yandan dış ülkelerde elde edilen kârlar da o ülkenin parasına 
oranla daha fazla bir yekûn tutmuş olacaktır.

«Düşük» mübadele kuru ile ithalat daha pahalı olacaktır. An
cak, hammaddeler, yatırım malları ve ara mallar ithalatı, toplam üre
tim içinde nisbeten düşük yekûnlar tutmaktadır. Sonuç olarak kapi
talistin bundan net bir kârı olacaktır. Diğer taraftan gıda ve mamul 
tüketim malları ithalatı, işçilerin gerçek ücretlerini arttırmak için pa
rasal ücretleri artırma doğrultusunda, etkin mücadele vermediği sü
rece kapitalist sınıf için zararlı olmayacaktır: Böyle olsa bile ücretler, 
ithal malı hammaddeler ve ithal edilecek ara ve yatırım malları na
sıl olsa mamul maliyetinin yüzde 100'ünden daha az bir seviyede ol
duğuna göre sonuç yine de kapitalistler için kârlı olacaktır.

Mübadele Kurları

Sermaye hareketleri açısından tekelci kapitalistler (gelişmiş 
kapitalist ülkeler arasında direkt yatırımların hızla artmakta olduğu 
bir dönemde) «yüksek» bir mübadele kurunu tercih ederler (yani 
kendi ulusal parasının değerini diğer ülkelere nispetle yüksek olma
sını isterler). Çünkü bunun sonucunda kendisi için diğer ülkelerdeki 
hisse senetlerini satın almak (ki önemli bir sermaye birikim yöneti
mi) daha kolaylasın ve diğer ülkelerdeki tekeller için de kendi ülke
sinde hisse senedi satın almak güç olur.

Böylelikle, bir tekelci kapitalist devlet için hem «yüksek», hem 
de «düşük» mübadele kuru istemesi için nedenler vardır. Mübadele 
kurunun ne olacağını tayin eden faktör de bu iki hesap hareketleri
nin, cari ve sermaye hesabı hareketlerinin o ülke içindeki bileşimi, 
bunların birbirlerine göre olan nispi önemleri ve bu iki gurup içinde 
bulunan sermaye guruplarının nispi önemi ile gücü olmaktadır.

Ancak, bütün bu söylenenler, devletin mübadele kurları üzerin
de uzun vadede bir etkinliğinin olmaması durumunda geçersiz ola
caktır. Kısa vadede ödemeler dengesinde bir açık veya fazla olması 
durumunda paranın mübadele kurunu sabit tutmak, devletin elinde 
(özellikle ödemeler dengesi açığı sözkonusu olduğunda) yabancı ül
ke piyasalarına girip paranın adı geçen kurda kalmasını sağlıyacak 
seviyede altın veya döviz olduğu sürece hiç de zor değildir. Bu tür 
kaynakların varlığı da ödemeler dengesinin geçen yıllardaki durumu 
ve yabancı bankaların borç vermelerine (ve bu tür borçların ne ölçü
de acil olmasına) bağlıdır.
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Ödemeler dengesinde sürekli bir açık ise zaman zaman devletin 
de üzerinde kontrolünü kaybedecek seviyeye ulaşabilcek şekilde pa
rasal baskılara ve mübadele kurunu belli bir seviyede ve sabit tut
mada artık bir anlam kalmıyacak ölçüde bir fiyat artışlarına yol aça
bilir. Ödemeler dengesindeki açığı kapatma veya fazladan dolayı dış 
para rezervlerini arttırma yerine dış mübadele piyasalarında denge
yi sağlayacak çeşitli mübadele kontrolleri uygulamak mümkündür. 
Bir başka deyişle doğrudan doğruya cari hesaplar veya sermaye he
sapları kontrol edilebilir. Böylelikle ABD, ödemeler dengesi fazlasını 
gidermek ve doların değer kazanmasını önlemek için sermaye ihracı 
üzerinde kontrolleri gevşetmiştir. Ancak bu tür kontrollar, ülke için
deki tekelci seımayenin önemli bir kesimi tarafından uygun görülme
yebilir veya yabancı ülkelerin misillemeleri ile karşılaşabilir.

Bu üç faktör; döviz veya altın rezevlerinin varlığı, kontrol edilme
si güç olan parasal baskıların ortaya çıkma olasılığı ve ödemeler 
dengesi üzerinde kontrol kurabilme, devletin kısa vadede mübadele 
kurunu ayarlamasına olanak sağlar. Ancak uzun vadede yabancı ül
ke paralarının arz ve talebi üzerinde herhangi bir etkinlik sağlanma
dıkça bu tür etkinliğin de pek bir anlam taşımayacağı ortadadır. Bu 
noktada asıl önem taşıyan husus, tekelci sermaye sınıfının toplam 
talebi arttırmak ve yabancı ülke piyasalarında istediği mübadele se
viyesini koruyabilmek için yabancı ülke paralarının arz ve talebinde 
gerekli olan dengeyi sağlayarak kendi üretkenliğini, dolayısı ile kârını 
arttırabilirle olanağıdır. Bu üretkenliğinin artış hızı da (eğer artıyor
sa), yukarıda bahsedilen «kısa vadenin» süresini belirleyen faktör
dür.

Mübadele Kurları ve Rekabet Şartları

Son olarak önemli bir husus olan şu hususu göz önüne almak 
gerekir: E3u sırada diğer devletler de kendileri için en uygun gelecek 
döviz kuru tayin etme çabasındadırlar ve bunları başarma şansı da 
yine uluslararası ilişkilerde kendi durumlarının ne olduğu ile belirle
nir. Mübadele kurlarının seviyesi, farklı ülkelerdeki tekelci sermaye 
arasındaki rekabet şartlarını belirlemede etkin olurlar-ve her gurubun 
gerçekleştireceği sermaye birikim hızını önemli ölçüde tayin ederler. 
Sonuç olarak da tekelci sermaye devletleri arasında keskin çelişki
lerin çıkmasına geniş ölçüde olanak sağlanmış olur. İki savaş arası 
dönemde (ve özellikle 1930 yıllarında) bu çelişki, çok keskin bir bi
çimde ortaya çıkmıştır: Rakiplerinden daha hızlı bir sermaye biriki
mini gerçekleştirmek için her ülke, birbiri ardına devalüasyona gidi-
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yorlar ve bu yarış sadece bu alanda kalmadığı, sırf var olabilme kay- 
gusu taşıdığı için o nispette hayati oluyordu.

İki savaş arasındaki dönem, uluslararası para sisteminin belli 
esaslara bağlandığı ve düzenli bir biçimde işlediği, önde gelen kapi
talist devletler paraları arasındaki mübadele kurunun sabit olduğu ve 
ülkeler arasındaki rekabetin, aynen bir ülkede, o ülke parasına bağ
lı olarak yapıldığına benzer bir biçimde mevcut uluslararası para sis
temi çerçevesi içinde yürütüldüğü «Altın Standardı» dönemi ile tam 
bir tezat teşkil ettiği görülmektedir. Altın Standardı, 1881 ile 1914 
yılları arasında geçerli olduğu söylenebilir. Bu dönemde, her ne kadar 
Almanya ve ABD'nin yavaş yavaş mevcut uluslararası para sistemi 
çerçevesi içinde rekabetçi pozisyonları giderek artmaktaydıysa da 
büyük ölçüde İngiltere'nin ekonomik ve daha çok mâli üstünlüğü ile 
belirlenmekte ve İngiliz sermayesi, dünya ticaretini finanse etmede 
en önemli likit kaynaklarını oluşturmaktaydı.

öte yandan iki savaş dönemi arasında bu tür bir kabul görmüş 
uluslararası para sistemi mevcut değildi ve uluslararası rekabet, sü
rekli olarak mübadele kurlarının daha da düşürülmesi biçiminde ger
çekleşiyor, öte yandan ülkeler arasındaki mal ve sermaye hareket
leri, giderek azalma gösteriyordu.

II. BRETTON WOODS SİSTEMİNİN İLKELERİ

1930 yıllarındaki büyük deprasyondan sonra, İkinci dünya sava
şında ittifak devletleri, 1944  yılında Bretton Woods’ta bütün kapita
list dünyayı kapsayan bir işbirliğini sağlamak için düzenli ve den
geli bir para sistemi kurmayı kararlaştırdılar (gerçekte ilk Bretton 
Woods konferanslarına Sovyetler Birliği de katılmıştı, ancak Bretton 
Woods sistemi ve onunla birlikte kabul edilen Uluslararası Para Fo
nu — IMF—  anlaşmasına kesinlikle katılmadı). Bu şekilde getirilen 
uluslararası işbirliği oldukça kapsamlıydı: Çelişkiler ve rekabet, dağıl
masına hiçbir şekilde imkan tanınmayacak bu sistem içinde yürütü
lecekti, çünkü sistemin dağılmasının bütün kapitalist sınıfların çıkar
ları açısından çok zararlı olduğunun farkına varılmıştı.

Bretton Woods sistemi, kesin olarak aşağıdaki ilkelere temellen- 
dirilmekteydi:

1 —  Uluslararası ticaretin her yönde geliştirilmesi, birden fazla 
konvertibl -değiştirilebilir- paranın varlığı,

2 —  Mübadele kuru dengesinin kısa vadeli sabit kur esasına 
bağlanması, ancak uzun vadede dengenin, zaman zaman yapılacak 
temel düzenlemeler çerçevesinde sürdürülmesi,
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â —  Uluslararası rezerv para miktarının arttırılması, böylelikle 
ülkelerin (bir deflasyon karşısında) darboğazda kalarak ekonomile
rinin sarsıntıya uğramamasının sağlanması; bunu sağlamak için de 
bir Uluslararası Para Fonu ve buna bağlı olarak Özel Çekme Hakkı 
oluşturulması ve altın rezervlerinin değerinin artmasını sağlayacak 
altın fiyatlarının yükseltilmesi,

4 —  Ödemeler dengesinin iki yönlü bir olgu olduğu göz önüne 
alınarak ödemeler dengesi açığı veya fazlasının ayarlanmasında ül
kelerin ortak sorumluluklar yüklenmesi: bu tür uluslararası işbirliğinin 
Uluslararası Para Fonu aracılığı ile çözümlenmesi.

Bretton Woods Sisteminin Getirdikleri

Bretton Woods sistemi ile ilgili olarak dört noktanın üzerinde 
durulması gerekmektedir. İlk olarak mübadele kurlarının (GATT an
laşması, Ortak Pazar ve EFTA'nır kurulması ve Kennedy Round gö
rüşmeleri ile getirilen) mamul mallar ve hammaddelerin çoğunluğun
da nispeten düşük gümrük tarifeleri ile birlikte getirilmesi, malların, 
dünya pazarında belli bir müddet sonra sağlanacak belirli bir 
entegrasyon sonunda -kendiliğinden- belirlenmesini öngörmek anla
mına geliyordu. Gerçi daha o zamandan itibaren Avrupa pazarların
dan gelen rekabetçi bir baskı ve arbitraj hareketlerinden gelen bir 
baskı sonunda oluşmuş nispi bir entegrasyondan söz etmek müm
kündür. Ancak tarım ürünleri pazarları için oldukça yüksek güm
rük tarifeleri vardı. (Ancak bu birkaç istisna dışında bütün kapitalist 
ülkelerde (ve nispeten daha az bir nispette gelişmekte olan ülkeler
de) malların fiyatlarındaki gelişme aynı seviyede olacak, böylelikle 
herhangi bir ülkenin ülkesindeki enflasyon seviyesini bütün kapitalist 
ülkeleri etkisi altına alacak bir «dünya» enflasyonundan farklı se
viyede uzun bir müddet zarfında sürdürebilmesi güç olacaktı.

İkinci olarak, cari hesaplar dengesi ve sermaye hesabı hareket
leri çerçevesinde uluslararası planda yürütülecek ilişkilerde ortaya 
çıkabilecek bazı «temel» dengesizliklerin kur değişiklikleri ile değiş
tirilmesi sözkonusuydu: Herhangi bir ödemeler dengesi fazlası ortaya 
çıktığı taktirde o ülkeye kısa vadeli sermaye akımının hızlanması 
olasılığı ortaya çıkıyordu, çünkü bu ülke parasının devalüe edilmesi 
ihtimali zayıflamış oluyordu. Öte yandan bu ödemeler dengesi açığı
nın uzun vadeli sermaye hareketlerini hızlandıracak kadar da bekle
yiş ve güvenlilik yaratması mümkündü. Bunun tersi olduğunda ise, 
yani ödemeler dengesinde bir açıkla karşılaşıldığı taktirde bu, ülke
den yapılacak sermaye ihracını hızlandırabilecekti. Çünkü, bu durum
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da ortaya çıkacak bir devalüasyon, yabancı ülke paraları arzını olum
suz yönde etkiliyebilirdi.

Üçüncü olarak, mübadele kurlarının sabit tutulması, bir ülkede
ki para tedarik edenler arası da bir bağın kurulmasına imkan tanıyor
du. Ödemeler dengesinde bir fazlanın ortaya çıkması, hükümetin 
öankasının (merkez bankasının) dış mübadele piyasasında ülke pa
rası yararına net bir satış sağlamış anlamına gelmekteydi. Sonuç ola
rak ödemeler dengesi fazlası, eğer merkez bankasının çıkardığı se
netler karışılığı elde edilmemişse iç para arzının artmasını sağlıyor
du. Aynı şekilde bir ödemeler dengesi açığı da merkez bankasının 
ortaya çıkan açığı senet satarak giderme yonuna gitmediği sürece 
para arzında bir azalma olmasına yol açacaktır. Ancak (senet alıp 
satma gibi) bu tür açık pazar işlemleri çoğu zaman kendi içinde 
etkinliğini azaltıcı yönde bir gelişme gösterir. Açık ortaya çıktığı za
man hükümetler, paranın deflasyonist azalmasını, bu açığı azaltıcı 
yönde etki yapacağı için memnunlukla karşılarlar. Ancak ödemeler 
dengesindeki fazlayı nötürleştirmek için yapılacak senet satışları ise 
bu senetlerin fiyatlarının düşmesine yol açar. Ancak fiyatlardaki dü
şüş ise kâr oranlarının yükselmesi demektir. Bu ise daha önce za
ten belli ölçüde artmış olan kâr marjlarını daha da arttırır ve sonuç 
olarak bu da para arzındaki fazlalığı gidermek için yapılacak çaba
ları etkisiz kılacak ölçüde ülke içine, kısa vadeli sermaye akımının 
ortaya çıkmasına yol açar, Bu süreç ardarda yapılan revalüasyonlar- 
la daha da güçlenir (örnek olarak Alman Markı ve Hollanda parasın
da olduğu gibi).

Dördüncü olarak döviz kurlarının sabit tutulması, tam istihdam 
ile herhangi bir ödemeler dengesi açığını kapatma tercihleri arasın
da bir çelişki ortaya çıkma olasılığını da taşır: Eğer hükümetler, pa
ralarının mübadele kurlarını değiştirmek istemezler veya bunu yapa
mazlarsa o zaman kendilerini ekonomik faaliyetleri azaltmak yoluyla 
ihraç mallarına olan gereksinimi azaltıp açığı kapatma tercihine git
mek zorunluluğunda hissedebileceklerdir. Ekonomik faaliyetlerde bu 
tür bir yavaşlama ise toplam üretimin azalmasına ve büyüme hızının 
azalmasına yol açabilecektir. Gerçi nispi işsizlik sermayedarların iş
çiler karşısında toplu pazarlık gücünü arttırıyorsa da 1930 yıllarında 
olduğu gibi kitle halinde bir işsizliğe gidilmesini kesinlikle önleme
ye kararlı bir işçi sınıfından gelecek baskı karşısında bütün gelişmiş 
kapitalist ülke hükümetleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve ondan 
sonra kendilerini sürekli olarak «tam istihdamın» korunması zorunlu
luğu ile karşı karşıya bulmaktadırlar.
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III. BRETTON WOODS SİSTEMİNİN PRATİKTEKİ İŞLEYİŞİ

Bretton Woods sistemi, pratikte başta düşünüldüğü gibi gerçek
leşmedi. Altın rezervleri, gerek sanayi üretiminde kullanılması, gerek
se üretimin az olması nedeniyle çok az ölçüde artış gösterdi. Biz
zat sistem, (her ne kadar uluslararası likit ihtiyacının ne ölçüde oldu
ğuna dair tartışmalar son bulmamışsa da) uluslararası likit para «ih
tiyacını» gerek IMF özel çekme hakkı çıkarmak, gerekse altın fiyat
larında artış sağlama yoluyla karşılayamadi: Her iki uygulama da belli 
bir siyasî anlaşmayı gerektiriyordu ki bu da yapılmamıştı. Ve gerçek
te uluslararası likit piyasası, ABD'nin ödemeler dengesi açığından 
gelen ABD dolarları ile oluşturuldu.

Getirilen sistem, ortaya çıkan «temel» dengesizlikleri düzeltecek 
etkin bir mekanizmayı işlerliğe sokmadı. Çünkü kapitalist hükümet
ler, 1930'larda olduğa gibi, ard arda yapılacak bir seri devalüasyon 
olasılığından çekinerek mevcut parite yapısını korumayı tercih etti
ler. Birtakım somut objektifler, partiler üzerinde yapılacak bazı «te
mel» değişiklikleri imkansız duruma getiriyordu ve yeni bir parite üze
rinde anlaşmak yerine mevcutlarının kabul edilmesi daha kolaydı. Bu 
yüzden de sistem, kendi içinde deflasyona gitme veya sermaye kon
trolü uygulama gibi (İngiltere'de ekonomik büyümenin yavaşlatılması 
gibi) sıradan tedbirlere dahi engel çıkarmaya başladı. Öte yandan en 
sağlam paralar bile spekülatörlerin, hükümetlerin mübadele kurlarını 
değiştirmede içinde, bulundukları çelişkilerden gayet iyi haberdar ol
maları nedeniyle tam güven sağlamaktan uzaktılar.

Bu spekülatörlerin başlıcaları da ellerinde oldukça büyük nakit 
para rezevleri bulunan ve bunları rahatlıkla faiz hadlerinin en yüksek 
olduğu ülkelere (ki faiz hadlerindeki ayarlama, mübadele kurlarında
ki muhtemel değişiklik göz önüne alınarak yapılmaktaydı) kısa vadeli 
tranferler şeklinde gerçekleştirebilen uluslararası şirketlerdir. Spe
külasyon, mübadele kurlarını merkez bankaları arasında bir nevi ta
kas ayarlamaları yapma ve yabancı paraların devir hızını arttırma 
yoluyla zorlayarak önlemek her zaman için mümkündür: Bu yalnızca 
birkaç teknik sorunu çözümleyerek gerçekleştirilebilir, ancak çoğu 
zaman da oluşturulması bir hayli güç olan belli bir siyasî işbirliğini 
gerektirir. Gerçekte de 1949 ve 1971 yılları arasında zaman zaman 
yapılan birkaç kur ayarlamalarının belli başlı sebebi ise bu tür bir 
siyasî işbirliğinin yokluğunda, Avrupa pazarının gelişmesi ile büyü
mekte olan bu tür «sıcak para» hareketlerinin aniden hızlanmasıdır.



ABD Ödemeler Dengesi

İkinci Dünya Savaşından hemen sonra ABD ekonomisi, bütün 
kapitalist ülke ekonomilerinden daha güçlüydü. Bu durum, Avrupa 
ülkeleri ve Japonyanın gerek yeniden inşa faaliyetleri, gerekse hala 
yeterli üretim seviyesine ulaşamadıkları tüketim mallarını ABD'den 
satın almaları ile (ABD ödemeler dengesi fazlalığı ve bu ülkelerin 
ise açığı yüzünden) ortaya çıkan «dolar sıkıntısından» da açıkça an
laşılmaktaydı. İlk önceleri ABD'nin sermaye ihracı oldukça azdı. Bu 
sıralarda ABD daha çok savaş sonrası galip ve mağlup ülkelere karşı 
ve bunların karşılaştıkları ekonomik güçlükler içinde Laissez-faire 
tavn almıştı. Ancak ABD, kısa zaman sonra sosyalist ülkelere karşı 
durumunu güçlendirmek için bu ülke ekonomilerinin bir an evvel yeni
den canlanması için aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Ancak ABD 
yardımları, bu ülkelerin ekonomilerinin de bizzat ABD egemenliğine 
karşı çıkacak biçimde güçlenmesine yol açtı.

ABD ödemeler dengesinin, yaptığı sermaye ihracının ve hükü
metin Marşal yardımı, soğuk savaş nedeniyle yükselen askeri har
camalar ve 1950 yıllarından sonra da doğrudan doğruya yatırım şek
linde denizaşırı harcamaların artması karşısında eşitlenmeye yüz tut
ması, ilk önceleri ABD ile olan cari hesaplar dengesinde açık veren 
ülkeler tarafından memnunlukla karşılandı.

ABD'nin sermaye hesabı açığı-özellikle son zamanlarda Avrupa 
ülkelerinde yeni yatırımlara yönelme yanında mevcut şirketleri satın 
alma biçimine de dönüşerek-sermaye ihracını gittikçe yükseltdi ve 
cari hesap hareketleri de yine bu ülkeler savaşın etkisinden kurtula
rak ekonomik gelişmede (İngiltere hariç) ABD'yi geçtiler ve bu iki 
gelişme, ABD'nin öd.emeler dengesinin net açıklarla kapanmasına yol 
açtı. Bu gelişme de yine yabancı döviz eksikliği hisseden ülkelerin 
bu eksikliklerini giderme fırsatı yarattığı için ilk başlarda memnunluk
la karşılandı.

ABD’nin Verdiği Açıklar

Zamanla ABD dolarının kıtlığı yerini bir «dolar furyasına» bırak
maya başlayınca Avrupa ülkeleri, gerçekte ABD'nin para basıp Av
rupa sanayisini satın alması demek olan bu durumdan giderek hoş
nutsuzluk duymaya başladılar. (Japonya'da yabancı sermaye yatırım
larına karşı çok sıkı yasalar bulunmaktadır). 1960 ortalarında Fransa 
ve daha sonra Almanya, ellerinde bulunan dolar rezervlerini altına 
çevirmek için ABD'ye devretmeye başladılar. Bundan evvel ABD'nin
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altın ve yabancı döviz rezevleri ile Amerikan hâzinesinin çıkarmış ol
duğu kağıt dolarlar arasındaki oran, İkincisinin artması nedeniyle 
azalmaktaydı: Daha sonraları da altın ve döviz rezervleri de azalma
ya başladı. Doların altına çevrilmesi, ABD üzerine bir baskı yaratma 
amacıyla uygulanan bir yönteme dönüştü ve ABD'nin varlıklar borç
lar oranında görülen düşüş de dolara karşı olan «güvensizliğin» baş
lıca kaynağı oldu.

1960 ortalarına kadar ABD, fiyatlardaki istikrarı korumak için 
istihdam seviyesini nispeten düşük (gelişmiş kapitalist ülkelerin ço
ğunda işsizlik oranı yüzde 1-2 arasındayken ABD'de yüzd 4 civarın
daydı) tutmaktaydı. 1980 yılları ortası, iç huzursuzluğun arttığı ve 
Vietnam savaşına karşı kitle halinde gösterilerin yürütüldüğü bir 
dönemdir. ABD'nin sermaye ihracı, bu dönemde en üst noktasına 
ulaşmıştır. ABD'nin Vitenam'da girdiği taahhütler ve Ulusal Kurtu
luş Cephesi ve Vietnam demokratik Cumhuriyeti'ne karşı savaşmak 
için hergün asker ve savaş malzemesi göndermesi yüzünden yüklen
diği savaş maliyeti ise en üst noktaya ulaşmıştı. Emperyalist savaş, 
gerek yurt içi, gerekse yabancı kaynaklar için oldukça pahalı olmaya 
başlamış ve savaşı finanse etmek için gerekli parayı buamak her 
zemenkinden daha fazla güç olmuştu.

ABD'nin önünde üç alternatif vardı. Bunlardan birincisi, devletin 
vergi gelirlerini yacaş yavaş arttırmaktı. Bu da savaşın yükünü ABD'- 
deki çalışan sınıfların omuzlarına yüklemek, gelirlerin azalmasına yol 
açmak ve ekonomik büyü/meyi yavaşlatmak demekti. Ülke içinde bu 
yöntemin getireceği huzursuzluk ise kolay kolay göze alınmazdı (as
lında ABD hükümetinin o günlerde asıl amacı ülke içindeki ekonomik 
faaliyetleri canlanrıracak ve daha önceleri oldukça düşük olan istih
dam seviyesini yükseltmek için tedbirler almaktı). Diğer taraftan bu 
politika, ABD ödemeler dengesi açığını, daha sonra fiilen ortaya çı
kacak kadar olması bile belli ölçüde arttırabilecekti. Ödemeler den
gesi açığı, yapılacak olan bir devalüasyonla genel giyat seviyesinde 
pek de yükselmeler yratmadan gîderilebelirdi, ancak bu durum, ABD 
kapitalizmin Avrupa sanayisi içinde yapacağı yatırımlarda güç duru
ma sokardı ve bu yüzden tercih edilmiyordp.

İkinci alternatif,Vietnam savaşının yükünü yapılacak olan belirli 
bir emperyalist anlaşma ile diğer kapitalist ülkelerin üzerine yüklemek
ti, örneğin, Fransız İngiliz veya diğer ülkelerin orduları savaşta yer 
alabilirdi. Ancak bunlar arasında özellikle Fransa böyle bir şeye ke
sinlikle karşı çıkıyordu. Öte yandan ABD’nin başlıca rakiplerinden bi
ri olan ve hızlı ekonomik gelişmelerini önemli ölçüde askeri harca
malarının milli gelirlerine oranla az olmasına borçlu olan B.Almanya 
ve Japonya'yı da böyle bir ortaklık için ikna etmek oldukça güçtü.
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Ancak bütün bunların yanında bir üçüncü alternatif vardı ki yu
karıda sayılan mahzurlardan hiçbirini taşımıyordu: ABD, savaş har
camalarını doların rezerv para olma durumundan yararlanarak ger
çekleştireceği parasal genişleme ile, böyle bir durumun ortaya çıka
racağı yüksek ödemeler dengesi açığını hiç umursamadan finanse 
edebilirdi. Bu bir anlamda ABD'nin hiçbir harcama yapmadan diğer 
gelişmiş kapitalist ülkelerin gerçek kaynaklarını emme anlamına ge
liyordu. Sonuç olarak Vietnam savaşının yükü kendi rızaları olşun 
olmasın bu ülkelerin omuzlarına yüklenmiş ve paylaşılmış oluyordu. 
Öyle anlaşılıyor ki ABD hükümeti, bütün bunların ışığında, a— sava
şı parasal genişleme ile finanse etmek, b— sürekli sermaye ihracı 
ve deniz aşarı askeri harcamaların artmasından dolayı ödemeler 
dengesi açığının artışına aldırmamak, c— işsizliği azaltmak için ge
rek ülke için enflasyonun (taleplerin artması ile) artma eğilimi gös
termesi, gerekse bu yüzden ödemeler dengesi açığının artmaya yüz- 
tutmasına bakmadan ekonomik faaliyetleri hızlandırmaya karar 
verdi.

Euro-Dolar Piyasası

ABD'nin ödemeler dengesi açığı, Batı Avrupa ülkeleri ve Ja
ponya'nın ödemeler dengesinin fazla vermesi demekti ve bu ülke
ler, elde ettikleri bu fazla ile gerçek kaynaklarını pek de emin olma
yan doiar rezevleri karşılığında ABD'ye aktarmış oluyorlardı. Dolar 
rezervleri istenilen seviyeye geldikten sonra (1960 yılları ortasında) 
bu rezeverin özellikle Amerika'nın altın rezevleri ile kağıt para emis
yonu arasındaki oranın azalmaya ve bire yaklaşmaya yüztuttuğu bir 
zamanda daha fazla arttırılmasında hiçbir kazanç elde edilmeyecek
ti. Bu durum, esas olarak ABD ödemeler dengesi açığından ortaya 
çıkmıştı, ancak bunun etkisi Euro-dolar piyasası ile daha da güçlen
di.

Euro-dolar piyasası, 1960 yılları başlarında, ABD ödemeler den
gesi açığını gidermek için ABD’nin sermaye ihracı üzerine kontrol 
getirme çabalarıyla ortaya çıktı. (Euro-dolar piyasası, belli ölçüde de 
Sovyetler ve Avrupa ülkelerindeki bankaların dolarları ABD yerine 
Avrupada tutmak istemeleri, kısa vadeli borçlanmalarda kullanma
ları ve ABD hükümeti ile girebilecekleri bir anlaşmazlıktan çekinerek 
kendi aralarındaki ticareti finanse etmeleri için kullanmaları ile baş
latılmış oldu.) Bunun sonucunda euro-dolar piyasası herhangi bir 
ülkenin kontrolü dışındaydı ve çeşitli ulusal kapitalist pazarlarca kar
şı bir alternatif ve rakip olarak ortaya çıkmıştı.
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Euro-dolar piyasasında en büyük kaynak ise Japonya’nın öde
meler dengesi fazlasından gelen ve Japon bankaları tarafından pi
yasaya sürülen dolarlardı: Bu dolarlar da daha sonra eskiden olduğu 
gibi kredi yaratma mekanizması içinde kullanıldı ve böylelikle do
ların içine girdiği yükümlülükler, ödemeler dengesi açığı ile yaratı
landan çok daha fazla oldu.

IV. ENFLASYON VE ULUSLARARASI PARA BUNALIMI

Doların altın karşılığı azalmaya yüz tutmasıyla belli bir zaman 
sonra doların devalüe edilmesi olasılığı gittikçe artmaktaydı (ancak 
ABD böyle birşeye hala kesinlikle karşıydı) ve sonuç olarak dolar 
rezevleri değerini kaybedecekti. Bu yüzden, ödemeler dengesi faz
lasına sahip ülkelerin bu fazlayı daha da arttırmasını istememeleri 
için yeterli sebep vardı: Bu fazlalar, ülkenin gerçek kaynaklarını kı
sa vadede gittikçe değeri azalmaya yüz tutan ve uzun vadede ne 
olacağı belli olmayan dolarla değişmek anlamına geliyordu. Ödeme
ler dengesi fazlasını gidermek içinde (belli şartlar altında) devalü
asyona gitmek, veya cari hesaplar hareketliliğini arttıracak ekono
mik faaliyetleri hızlandırmaktı.

Öyle anlaşılıyor ki, hiçbir ülke parasını, mevcut pariteler yapı
sını bozmak istememe eğiliminde olması ve büyük olasılıkla da bu 
sahip oldukları fazlanın (daha çok ABD ekonomisinden geldiğinden 
dolayı) geçici bir nitelikte olduğunu gördüklerinden bu fazlanın gide
rilmesi yerine uluslararası rekabet şartlarında daha kalıcı değişiklik
leri istediklerinden devalüe etmeye yanaşmamaktadır. Bunun yanın
da kapitalist ülkeler, ikinci dünya savaşından bu yana istihdam se
viyesini belli düzeylerde tutmaya kendilerini adeta zorunlu hisset
mektedirler ve tam istihdamın sağlanmamasının asıl nedenini de 
uzun bir müddetten beri içinde bulundukları ödemeler dengesi açı
ğına bağlanmış oldukları için şimdi bu avantajdan vazgeçmek iste
memektedirler. Ödemeler dengesi fazlası, istihdam açısından karşı
laşılan bir güçlüğü önlemektedir. Bundan dolayı ödemeler dengesin
de fazlası olan ülkeler, ekonomik faaliyetleri ve istihdam seviyesini 
arttırmayı ABD’nin politikasının bir sonucu olarak içinde bulunduk
ları bu fazladan dolayı gelen dezavantajdan kurtulmak için çare ola
rak uygulamaya başladılar.

ABD’deki Enflasyonun Transfer Edilişi

ABD'nin 1960 yıllarının ortasından sonra ekonomik faaliyetle
rini yaygınlaştırmaya yönelmesi, bir anlamda ABD hükümetinin 1950
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ve 1960 yıllarında sürdürmekte olduğu istikrarlı fiyat politikasına uy
maktan vazgeçmesi anlamına geliyordu. ABD'de ekonomik faaliyetle
rin canlaması ülke içindeki enflasyonu arttıracak ve bu enflasyon 
da diğer ülkelere belli oranda transfer edilecekti. ABD ekonomisi, 
bir bütün olarak diğer ülkelerle çok yönlü ekonomik ilişkiler içindey
di: ABD'nin hammaddelere olan talebinin artışı, bunların fiyatlarında 
hızlı bir yükselmeye yol açacak, öte yandan bu fiyat artışı, ABD'nin 
üreteceği daha pahalı ara ve mamul maddelerin yeniden bu ülkelere 
satılması ile yeniden bu ülkelere aktarılacak, diğer taraftan da ABD 
mamullerinin daha pahalı olması, diğer kapitalist ülkelerdeki tekel 
mamullerine karşı ABD'de bazı kısıtayıcı tedbirler getirmesine yol 
açacaktı. ABD'de ortaya çıkacak bir enflasyon sonucunda faiz had
leri yükselecek, bu da Avrupa pazarında, rekabet koşullarının sağ
lanması amacıyla faiz hadlerinin yükselmesini sağlıyacaktı.

ABD’nin ödemeler dengesi açığı, yukarıda bahsedilen ülkelerde 
doğrudan doğruya ekonomide genişleme yönünde bir etki yapacak
tı. Ülke parası ile ilişkiden dolayı ödemeler dengesi fazlasına sahip 
ülkeleri, bu fazladan dolayı ekonomide genişlemeye iten bir durum 
ortaya çıkıyordu. Bu nedenle bu ülkelerin enflasyonu ve ekonomile
rinin genişlemelerini önlemek isteseler bile imkansız olmasa da çok 
güçtü: Hatta artık ülkelerinin gerçek kaynaklarını ABD'nin kısa va
dede değersiz olduğu ortaya çıkan ve uzun vadede ne olacağı bel
li olmayan dolar karşılığında kaybetmek isteseler bile bunun önüne 
geçmek mümkün değildi.

İç Enflasyon

ABD dışındaki, ödemeler dengesi açığı olan ülkelerin aşırı pa
ra arzını önleme veya ekonominin genişlemesini engelleme açısın
dan aynı sorunla karşı karşıya kalmamaktaydılar, bir yerde açıkların 
kontrol edilmeye gidilmesi, ülke içindeki para arzını azaltacaktı. An
cak kapitalist ekonomik ilişkiler içinde entegrasyon ile bu ülkelerde 
(ülkenin dış ülke ekonomilere ne ölçüde açık olduğuna bağlı bir şe
kilde) «dünya enflasyonunun etkisi ile ülke içindeki enflasyon oranı 
yükselecektir. Bu nedenle bu tür ülkeler İçin tercih edilecek şey, 
yüksek enflasyon ve tam istihdam i!e düşük istihdam ve düşük enf
lasyon değildi, yani enflasyon ile istihdam arasında bu dış ilişkiler 
nedeniyle bu anlamda direkt bağıntı kalmamıştı. Ülke içi enflasyon, 
istihdam seviyesinden bağımsız bir şekilde yüksek olacaktı. Eğer 
hükümetler, enflasyonu düşürmek için istihdam seviyesini düşürme
ye yönelirlerse ortaya çıkacak ekonomik durgunluk, yine enflasyonun 
yükselmesine yol açacaktı. Bu şekilde genellikle bu ülkelerde dünya
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çapında yüksek olan enflasyon oranı kabullenme ve (bütçe açıklan 
veya parasal genişleme ile) para arzını yükseltme doğrultusunda bir 
eğilim ortaya çıkmıştı.

Sonuç olarak, gerek ödemeler dengesi açığı, gerekse fazlası 
olan ülkeler ekonomik faaliyetlerini arttırmamak için hiçbir neden gö
rememekteydiler. Böylelikle de bu ekonomik gelişme, bu ülkelerde
ki enflasyonu hızlandırıyor, bu ise ekonomisindeki canlanma nede
niyle dünya enflasyonunun yükselmesine yol açan ABD'de de enf
lasyonun yükselmesine etkili oluyordu.

Diğer taraftan, ABD'de tedavüle çıkartılan dolar ile ülkedeki al
tın ve yabancı para oranı gittikçe azalıyor ve bu da spekülatörlerin, 
doların altın ve diğer yabancı ülke paralarına nisbetle olan paritesi- 
nin sabit kalacağı hususunda iyice tereddüde düşmelerine neden 
oluyordu. Altın üzerine yapılan spekülasyonların artış göstermesi 
ise doların 1968'lerden sonra ikili bir değer kazanmasına yol açtı. 
Merkez bankaları, doların değerini korumak amacıyla piyasaya mü
dahale etmekten vazgeçtiler (bunun için büyük oranda altın satmak 
gerekliydi), kendi aralarındaki altın alışverişini ise sabit dolar fiyatla
rı ile yapıyorlardı. Kapitalist çıkarların ulusal ve uluslararası planda 
ayrışmasının iyice belirginleşmesiyle spekülasyon gittikçe şiddetleni
yordu. Bu bir yerde kendi kendine oluşan birşey değildi: Fransa ve 
diğer ülke hükümetlerinin artık doları açık açık desteklemekten vaz
geçmeleri bu güvenliğin kaybolması ve spekülasyonların ortaya çık
masına başlıca nedendi. Diğer taraftan bu ülkeler, doların rezerv pa
ra olmaktan artık çıkartılmasını talep ederek uluslararası para siste
minin, ya mevcut altın rezervlerinin nominal değerlerini yükseltmek 
için altının fiyatını arttırmak, yada Özel Çekme Haklarını uluslarara
sı planda bir likit kaynakları haline getirecek seviyede çoğaltmayı 
istiyorlardı. Böylelikle de doların, rezerv para olarak ABD’ye sağla
dığı avantajları engellemeyi düşünüyorlardı

Para Dalgalanmaları

Nihayet Nikson, doların altınla çevirilebilme özelliğinin kaldırıl
dığını açıkladı ve ABD'ye yapılacak ihracatta çeşitli kontrol yön
temleri getirerek Batı Almanya ve Japonya'yı paralarını revalüe et
meye zorladı: Bu şekilde doların uluslararası pozisyonu değiştirilme
den soruna bir çözüm getirilmek isteniyordu. Bundan birkaç ay son
ra para kurlarında bir ayarlamaya gidildi. Ancak bu da kısa vadeli 
olmaktan kendini kurtaramayacaktı.
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İlk olarak, Aralık 1971'den sonra yapılan para ayarlamaları, bir 
müddet daha devam etti ve sonuç olarak Bretton Woods anlaşması, 
şöyle bir manzara arzediyordu: Şimdi bütün büyük ülke paraları 
«dalgalanıyordu». Ancak, bu dalgalanmalar, hükümetlerin yabancı ül
ke piyasalarını kontrol etmesi ile oluyordu. Çünkü hiçbir hükümet, 
parasını rastgele dalgalanmaya bırakamazdı, müdahele kurları, ser
maye birikimi için çok önemliydi ve tekelici devlet, bu konuda olduk
ça hassastı, AET ülkelerinin kendi aralarında sabit mübadele kuru 
uygulama planları (1980 yıllarına doğru gerçekleştirilmesi düşünülü
yordu) bu son bunalımdan da önce, Fransanm frankı revalüe etme
sine karar vermesiyle, büyük bir darbe yemişti ve bu plan, uluslar
arası para krizi sonunda bütünüyle hayal olmaya mahkum oldu.

Bazılarına göre, şimdi uluslararası planda rekabetçi devalüas
yon (ve revalüasyon) dönemine girilmeye başlandığı ileri sürülüyor. 
Gerçekten de bu bir anlamda şimdiden gerçekleşmiş görünmekte
dir. Bundan dolayıdır ki ABD politikası sonucunda enflasyon bütün 
dünyaya yayılmıştır ve sonuç olarak Bretton Woods sistemi tama
men çökmüştür.

Uluslararası Para Sisteminin Yıkılması

Bütün bunların sonunda, doların devalüe edilmesi ile ABD öde
meler dengesi, şimdiye kadar olandan çok daha sağlam bir duruma 
geldi. Diğer taraftan son petrol bunalımından en az etkilenen de do
lar oldu. Şurası açıkça anlaşılmaktadır ki, bir zamanların uluslarara
sı para sistemini yeniden düzenlenmesini savunan ABD'nin aslında 
başından beri doların uluslararası rezev para olarak kalması için 
çalıştığı ortaya çıkmıştır. Yapılan her uluslararası Para Fonu kon
feransları, ABD ile (kendi aralarında da hiçbir zaman anlaşamayan) 
kapitalist ülkeler arasındaki kavganın çözümlenmesinin adeta 
imkansız olduğu bir kere daha anlaşılmaktadır. Sorun çözüm- 
lense bile bugünkü seviyede bir enflasyonun sürüp gideceği muhak
kaktır.

ABD ödemeler dengesi, 1973 yılında-hernekadar 1974 yılında 
petrol fiyatlarının artışı nedeniyle bir açık bekleniyorsa-bir fazla ile 
kapandı. Ancak ABD'nin ödemeler dengesi fazla verse bile diğer ül
kelerin ödemeler dengesi açık vereceği için, enflasyon üzerine nis
peten çok az etki yapacaktır (halen İtalya, Japonya ve İngiltere öde
meler dengesi açık vermektedir). Bu açıklar ise, Batı Almanya gibi 
üçüncü ülkelerin ödemeler dengesi fazlasının, çok yüksek oranda 
olmasına yol açacak, öte taraftan ödemeler dengesi açık veren ül
kelerde ise para arzı oldukça daralmış olacaktır. Uluslararası para
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sistemindeki dağınıklık, ülkelerin ödemeler dengesi açıkları ve fazla
larının mutlak değerini eskisine oranla çok yüksek olmasına yol aça
cak bir ortam yaratmıştır. Örneğin Ingiltere'nin 1973 ocak ayı öde
meler dengesi açığı, o zamanlar için bir hayli yüksek addedilen Ma
yıs 1970 (seçim öncesi) ödemeler dengesi açığının tam 10 misli ol
muştur.

Bu ödemeler dengesi fazlaları, Avrupa pazarlan aracılığı ile ulus
lararası para arzını arttıran bir başka faktör haline gelmiştir. Son za
manlarda bu paralar bir hayli yükseliş göstermiştir ve Japonyanın 
yerini petrol üreten ülkelerin Avrupa'ya yatırdıkları fonlar almasıyla 
yeni bir gelişme ortaya çıkmaktadır. Avrupa pazarlarından alınan 
borçlar, borç alan ülkeye hiçbir ülkeden ihraç edilmeden ithal edil
miş olmakta, dolayısıyla bu da uluslararası para arzını arttırmış 
olmaktadır.

1971 yılından bu yana, bütün gelişmiş kapitalist ülkelerde eko
nomik gelişme yavaşlamış olmasına rağmen uluslararası para siste
minin çökmesi ve Avrupa (para) pazarlarını genişlemesi, uluslarara
sı para arzım o ölçüde tutmuştur ki enflasyon, hızından pek birşey 
kaybetmeden süregelmiştir. Simdi enflasyonun daha da yüksek ola
cağına dair yeni yeni emarelerin ortaya çıkması ile kapitalistler, ar
tan maliyetlerini karşılamak üzere fiyatlarını arttırmakta, işçiler de 
gerçek ücretlerini eski seviyede korumak için daha yüksek parasal 
ücret artışı talebinde bulunmaktadırlar.

Uluslararası para bunalımından dolayı ortaya çıkan enflasyonu, 
kapitalist sistem için yavaşlatmak ve sonunda gidermek mümkün
dür. Ancak bunun için şu iki hususu yerine getirmek gerekmekte
dir: a —  Ödemeler dengesinde bugün ortaya çıkan ödemeler denge
si açığı ve fazlalarının mutlak değerinden çok daha düşük seviyede 
olmasını sağliyacak biçimde dengeli bir uluslararası para sistemi 
oluşturmak ve para spekülasyonlarını kesinlikle olmasa bile büyük 
ölçüde önleyebilecek tedbirler almak b —  Avrupa para pazarlarını 
uluslararası para arzında başlıca faktör olmaktan ve spekülasyonlar 
için bir araç olmaktan kurtararak ulusal ülke kontrolü altına almak. 
Ancak bu tür tedbirleri alacak olan bir işbirliğinin kapitalist ülkeler 
arasında yakın bir gelecekte oluşturulamayacağını da ilave etmek 
gerekir.

Gerçekten de bu tür tedbirlerin alınabilmesi, ya çeşitli kapita
list ülkeler arasındaki çelişkilerin giderilerek kendi aralarında bir hi
yerarşi kabul etmeleriyle, ya da bir bütün olarak kapitalist sistemin, 
bütün kapitalist tekelci devletlerin güçlerini bir araya getirmelerine
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açacak seviyede bir dış tehlike altında kalması veya içeriden kapi
talist sistemin varlığına «kastedecek» bir tehlikenin ortaya çıkması 
gerekir. Her ikisinin de yakın bir zamanda olacağını söylemek im
kansızdır.

Tartışmanın Temel Noktaları

Sonuç olarak, yukarıda verilen tartışmanın ana hatları şu şe
kilde özetlenebilecektir: İkinci dünya savaşı sonunda ittifak devlet
leri arasında karşılıklı ticari ilişkileri düzenlemek için sabit kur esa
sına dayanan (ancak kesinlikle sabit olmayan) bir uluslararası para 
sistemi kurulması için anlaşmaya varıldı. ABD’nin kapitalist dünya 
ekonomisi içinde ön planda gelmesi ve Avrupa ve Japon tekelci dev
letlere savaş sonrasında geniş ölçüde yardım yapması ile Bretton 
Woods sisteminin ilkelerindeki esneklik, ABD'ye doların da rezerv pa
ra olması avantajı ile kendi ödemeler dengesi açıklarını göz önüne 
almama ayrıcalığı tanımıştı, Ancak 1960 yıllarının ortalarından itiba- 
ABD'den daha hızlı gelişmesi ile ABD'nin kapitalist dünya içindeki 
öncü rolüne ve doların uluslararası rezerv para olmasından dolayı 
ABD’nin elde ettiği kârlara karşı çıktılar.

Bütün bunların karşısında ABD ise ne stratejik önemi yüzünden 
Vietnam'dan çekilmek istiyor, ne ülkesi içinde vergileri arttırarak hu
zuru bozmaya yanaşıyor ve ne de sermaye ihracından vazgeçmi
yordu. Böyle ,olunca ABD, savaşı parasal genişleme ile finanse et
meye başladı. Bu ise ülke içindeki enflasyonun yükselmesine yol aç
tı ve ödemeler dengesi açığının çok yüksek olmasına neden oldu. 
Böylelikle ABD, diğer kapitalist ülkelerin gerçek kaynaklarını hiç 
yorulmadan elde ediyor ve böylelikle Vietnam savaşının yükünü di
ğer kapitalist ülkelerin omuzuna yüklemiş oluyordu.

ABD ödemeler dengesi açığı, Avrupa para pazarları ile birlikte 
uluslararası para arzının artmasına ve buradan da fiyatların dünya 
pazarlarında belirlenmesi eğilimiyle enflasyonun dünya çapında ya
yılmasına yol açılmış oldu. Diğer taraftan ABD'nin ülkenin gerçek 
kaynaklarını alıp götürmesini önlemek veya gereksiz bir ekonomik 
durgunluk içinde bulunmaktan çekinen gelişmiş kapitalist ülkelerin 
ekonomik faaliyetlerini canlandırma politikası da bu enflasyonun da
ha da yükselmesine neden oldu.

Öte yandan, doların altın karşılığının giderek azalmaya başla
ması ve bu yüzden Avrupa'nın uluslararası para sistemini yeniden 
oluşturmaya çalışması, dolara karşı yapılan spekülasyonların artma
sına yol açtı ve bu da sonuç olarak bütün önde gelen ülke parala-
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finin belirsiz bir dalgalanmaya bırakılarak (günümüze kadar hala de
vam eden) bir dizi ayarlamaların yapılmasına yol açtı. Şimdi bütün 
kapitalist ülkelerde ekonomik faaliyetlerin nispeten yavaşlamış ol
duğunu görüyoruz ve bu ülkelerdeki sınıflar, enflasyonun bu seviye
de süregeleceğini bekledikleri ve buna göre taleplerde bulunacakla
rı için bu enflasyon seviyesinin de daha bir müddet devam edeceği 
anlaşılıyor.

Bütün bunların yanında, uluslararası para bunalımı çözümlen
medikçe ortaya çıkacak ödemeler dengesi fazlaları, uluslararası pa
ra arzının daha da yükselmesine yol açmakta gecikmeyecektir 
Gerçi uluslararası para sisteminin tamamen çökmesini engelleyecek 
uluslararası işbirliği halen süregelmektedir, ancak bunalım, emper
yalistler arasındaki çelişkilerin şu veya bu biçimde çözümlenmeden 
ortadan kalkacak gibi değildir veya çözüm için kapitalist sistemin 
varlığına kastedecek ve kendi arasındaki çelişkileri ikinci bir plana 
atacak bir tehlikenin ortaya çıkması gerekecektir.

V. TARTIŞMAYA KARŞI YAPILACAK MUHTEMEL ELEŞTİRİLER

a — Tahlillerin Parasal Yöntemlerle Yapılmış Olması (moneta- 
rizm)

Yukarıda enflasyon üzerine yapılan tahlillerin, çeşitli şekillerde 
eleştirilmesi mümkündür. İlk olarak enflasyonun parasal bir tahlili
nin yapılmış olması sebep ve sonuç ilişkisinin karıştırılması anlamı
na geleceği ve dünya para arzının artışı enflasyonun nedeni değil, 
sonucu olduğu söylenebilecektir. Özellikle İngiltere'de marksistler, 
tarihsel olarak burjuva ekonomistlerinin parasal tahlilleri ve neo-kla- 
sik eğilimlerden etkilenerek bütün parasal tahlillere karşı bir düş
manlık duymaktadırlar.

Öte yandan, şu husus üzerinde durmak gerekir ki, bazı parasal 
tahlillerin neo-klasiklerinden teorik ve pratik olarak ayrılabileceği 
aşağıda verilen açıklamalardan da görülecektir: Bir kere para ve ar
zı bir siyasi sorundur. Bir kere parasal tahlil yapan birisinin enflas
yonu para arzının yanlış bir biçimde ayarlanmasından geldiğini id
dia ettiği için eleştirmek, sorunun teknik bir içeriği olduğu görüşünü 
kabul etmek anlamına gelir. Bazı parasal görüşlerin benimsenmesi, 
neo-klasikçilerin ücretlerin belirlenmesi hakkındaki görüşlerini ka
bullenmek anlamına gelmez: neo-klasikçiler şunu ileri sürüyorlar.. 
«Eğer üretimin ve malların uluslararasılaşması gerçekleştirilebilsey- 
di o zaman tek tek ülkelerdeki fiyatlar ve ücretler, kendilerini dünya 
piyasalarındaki fiyat seviyelerine ve nispi üretkenlik düzeylerine gö
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re ayarlamış olacaklardı.» Gerçekten de böyle bir entegrasyon sağ
lanmış olsa fiyatlar da dünya fiyatlarına göre ayarlanacaktı. Bu 
doğrudur, ama bunu kabul etmek, bu teorinin ücretler için söyledi
ğine katılmak anlamına gelmez.

Neo-klasikler paranın miktar teorisini yeniden tanımlıyorlar ve 
«insanların» ellerinde bulundurmayı arzuladıkları para miktarı, ger
çek ve beklenen faiz haddi, gerçek gelir seviyesi, fiyatlar seviyesi 
ve muhtemel enflasyon oranının dengeli bir fonksiyonu olduğunu 
ileri sürüyorlar. Bu ise birey veya şirketlerin, ellerinde bulundurmak 
istediklerinden fazla para kazanınca bunu harcama veya borç verme 
şeklinde ellerinden çıkaracağını iddia etmektedir. Borç alanlar da 
(eğer borç almak isteyenler varsa) ellerine geçen bu parayı harca
yacaklar ve sonuç olarak her iki şekilde de mal ve hizmetlere olan 
talep artmış olacaktır.

Bu şekilde talep artışı, (eşit seviyede olmasa bile) bütün malla
ra karşı ortaya çıkacaktır. Örneğin, kredi temin edebilen birisi için 
herhangi bir malı satın almak, diğer malları satın alamaması duru
munu ortadan kaldıracaktır, Bu durumda artan talepler oranında 
yeterli mal arzı olmayınca da fiyatlar artış gösterecektir. Bu son nok
tada herhangi bir terslik yoktur. Ve gerçekten de bir apriori ola
rak insanların belli bir miktarın üstünde para tutmaları için bir neden 
yoktur, çünkü bu paralarla mal satın alınabilmekte veya ödünç ve
rildiğinde faiz alınabilmektedir. Herhalde bu yüzden son çeyrek asır 
boyunca firmalar kısa vadçli borç piyasasını oldukça yaygınlaştır
mışlar ve bu şekilde oldukça tatlı kârlar elde etmişlerdir. Bir bakıma 
enflasyon için bu yazıda ileri sürülenler arasında birde para arzı 
ile fiyat artışları arasında direkt bir ilişkjnin olduğunu söylemek her
halde gereksiz olacaktır. Para arzı artarsa, elbette harcamalar ar
tış gösterecek ve bu da kısa vadede fiyat artışlarına yol açacaktır.

Öte yandan, para arzının ödemeler dengesinin ödemeler den
gesi fazlası olmadan, hatta ortaya çıkan açığın oldukça yüksek ol
duğu bir dönemde bile hassas bir şekilde kontrol edilmesi elbette 
ki mümkün değildir. Para arzı, çok karmaşık bir süreçtir ve para 
arzını teşkil eden kalemler üzerinde farklı farklı işlemler yapılması 
gerekir.

Bütün bunlar nedeniyle neo-klasikçilerden Freidman, bankala
rın varlıklar/borçlar oranının yüzde 100 olmasına veya İngiliz klasik 
«para»cılarının 1971 Kasım ayında kabul edilen (ve İngiltere'de ban
kaların borç verme olanaklarını bir hayli arttıran) Rekabet ve Kredi 
Kontrol tedbirini «rezerv varlıklar» kavramının, bankaların bu re
zerv para çerçevesinde kalmalarını sağlıyacak biçimde açık olarak
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tanımlanmadığı gerekçesi ile eleştirmelerine şaşmamak gerekir.

Devletin (bir ödemeler dengesizliğinin sözkonusu olmadığı şartlarda) 
nara arzını kontrol etme yeteneği, tekelci kapitalist sermaye arasın
daki farklı gurupların, birbirlerine oranla nispi güçlülüğü ve önemine 
bağlı, ve hakim sınıfın örgütlülüğü, disiplini ve hegemonyası ile belir
lendiği açık olan bir husustur.

b —  Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi

Yazıya yapılacak ikinci bir eleştiri de, enflasyonun bu tür bir 
tahlilinin sendikaların rolünü küçümsediği ve bizzat emek ile serma
ye arasındaki kavgayı göz önüne almadığı doğrultusunda olabilecek
tir. Ancak böyle bir eleştiri daha başından yanlış konmuş olacaktır. 
Yazıda enflasyon için getirilen tahlil, bazı durum ve şartlarda sendi
kalar, devlet harcamaları veya bu gibi iç faktörlerin enflasyonun 
başlatılmasında bağımsız bir rol oynayabileceklerini inkar etmemek
tedir. Yazıda asıl tartışılan husus, 1968 yıllarından sonra enflasyo
nun hızlanmasının nedeni olarak sadece tek tek veya bütün kapitalist 
ülkelerdeki emek ile sermaye arasındaki çelişki değil, fakat farklı 
ülkelerdeki genellikle o ülkenin hakim sınıfını oluşturan tekelci ser
maye arasındaki çelişki, emperyalist ülkeler arasındaki iç çelişki ele 
alındığıdır.

Bir kere enflasyonun ortaya çıkmasından sonra sendikaların, 
enflasyonun ekonominin çeşitli kesimleri arasında dağılması sürecin
de, işçilerin yükselen fiyatlardan dolayı gerçek ücretlerin azalması 
karşısında, yürütecekleri ekonomik mücadele içinde oldukça önem
li bir rolü vardır. Bu şekilde ekonomi içinde bütün kesimlere yayıla
cak olan enflasyon, bir taraftan işçi arttırarak taleplerin fazla olma
dığı kesimlerde maliyetlerin yükselmesine, diğer taraftan dış ülke
lerle ilişkisi olmayan kesimlerin de enflasyondan etkilenmesine yol 
açacaktır.

Enflasyon, aynı şekilde hammadde ve yarı mamul fiyatlarındaki 
artışlarla da diğer kesimlere yayılmaktadır. Ancak hammadde ve ya
rı mamul madde fiyatlarının artışı ile işçi ücretlerinin artışı arasında, 
İkincisinden herhangi bir ülkedeki kapitalistin, diğer kapitalistlerle 
bir bütün olarak arzda herhangi bir kısıntı yapmadan işçi ücretlerin
deki artışlara belli bir direnç göstermesi ve bu artışlara karşı koya
bilmesi şeklinde bir farklılık vardır.

Günümüzdeki enflasyon şartları altında, emek ile sermaye ara
sındaki mücadele azalmamış bilhassa yoğunlaşmıştır. Kapitalistler, 
aynen düşük veya sıfır büyüme hızında olduğu gibi, herhangi bir du-
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fumda da kadarını arttırmak için artışlarının önüne geçmeyi ve en
gellemeyi düşünecek veya herhangi bir maliyet artışını kâr marjları
nın bozulmaması için fiyatlara yansıtmak isteyecektir. İngiltere'deki 

ı son Muhafakâr ve İşçi Partisi, hükümetlerinin gelir politikaları, bu 
tür uygulamaların birer örneklerini teşkil etmektedir.

Pat Devine, son yazısında hükümetlerin gelir politikalarının «te
kelci devlet kapitalizmi yönetiminin pratik bir görevi» sorunu ile ba
ğıntılı olduğunu ve bunların «toplumsal gerçeğin yanlış bir tahliline 
temellendirilmiş» olduğundan uzun vadede başarısız olmayan mah
kum olmaları kaçınılmazsa da enflasyonu azaltmaya yönelik olduğu
nu ileri sürmektedir. Ancak benim burada, İngiltere'de gelir politika
ları üzerinde politikacılar ve sermayedarların bir başka gerekçeleri
nin olduğunu da ilave etmem gerekiyor: tarihsel şartlar nedeniyle 
İngiltere, diğer kapitalist ülkelere kıyasla daha geri durumdadır, bu 
nedenle onun uluslararası durumunu güçlendirmek için içte daha 
fedakâr olmak gerekiyor.

Fiyat ve gelir politikaları, gerçek ücretler seviyesinin düşürül
mesi, veya en azından gerçek ücretler artış hızının durdurulmasını 
hedef almıştır. Böylelikle gelir dağılımı, kâr lehine kaydırılmak isten
mektedir. Fiyat kısıtlamaları, bunu yürütmekle yükümlü olanların 
başarılı olup olmaları bir yana tutarsız bir uygulamadır. Çünkü bu 
uygulama enflasyonun ortaya çıkış nedenleri ile ilgilenmemektedir ve 
tek bir ülke (ki uluslararası ilişkilerde oldukça açık olan) içinde 
sınırlı kalmıştır. Bu tedbir enflasyonun azaltılmasında hiç de etkili 
olmayacaktır ve kısa zamanda başarısız olduğu kendiliğinden orta
ya çıkacaktır. Nitekim 3. dönem uygulamalarında İngiltere'nin dış ti
careti, dünya fiyatlarının artması ve faiz hadlarının yükselmesi ile 
olumsuz bir gelişme göstermiştir. 1.2. ve 3. dönemlerde uygulanmak
ta olan anti-enflasyonist tedbirler. İngiliz kapitalizmin zayıflığını ve 
uluslararası rekabetin yoğunlaşmasını İngiliz işçi sınıfının omuzlarına 
yüklemeye yönelik tedbirlerden başka birşey değildir.
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D İS K İN  9. KURULUŞ  
Y ILD Ö N Ü M Ü

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu) nun kuruluşunun 
9. yıldönümü, 13 Şubat’ta bir şölen
le kutlandı. .Kutlama şöleninde ko
nuşan Kemal Türkler: «Dokuz yıl- 
önce sadece 30. bin işçinin kaldır
dığı dayanışma ve birleşme bayra
ğı her geçen gün yeni bir işyerin
de yükseliyor. Bir çığ gibi çoğalıyo
ruz. Saflarımız sıklaşıyor. Fabrika
lardan yükselen sınıfımızın kurtu
luş bayrağı, tarlalarda, bürolarda, 
atelyelerde, okularda başı çekiyor. 
Ne emperyalizmin nede faşizmin 
saldırıları ve cinayetleri bu kut
sal bayrağı çiğneyemiyecektir. Bu 
güne kadar, tüm dünya ülkelerinde 
işçi sınıfı, her türlü zorbalığa karşı, 
her durum ve şartta sermaye sı
nıfının korkulu rüyası olmuştur. 
Kimi ülkede sömürü ortadan kalk
mış, yerine kardeşlik ve dostluk 
kök salmış, kimi ülkede bu amaç 
için kavga verilmektedir.

Ülkemizde de işçi sınıfımız, uzun 
yıllardan beri bu mücadelenin için
dedir Sıkıyönetimler, cinayetlere- 
zindan ve hapishanelere, işkence 
ve faşist teröre rağmen ilerleyen iş
çi hareketi tarihimizin zengin de
neyleri ile doludur.» diyerek DİSK’ 
in istemlerini şöyle özetlemiştir:

— Bütün çalışanlara toplu söz
leşmeli ve,grevli sendikalaşma hak
kı,

— Beş fjünlük iş haftası,
— Herkesin insanca yaşamasına 

uygun konutlara kavuşması,
— Pahalılığın durdurulması, üc

retlerin insanca yaşama olanağını 
veren bir oranda ayarlanabilmesi,

— Sendika seçme özgürlüğü re
ferandum,

— Düşünce özgürlüğü,
— Her türlü demokratik hak ve 

özgürlükler,

TÜRKİYE VE DÜNYA
— Yönetimin demokratikleşmesi,
Kısacası, işçi, esnaf, memur yani 

tüm alın teri ile geçinenlerin, tüm 
özgürlüklerin olduğu bir ortam i- 
çinde insanca yaşama hakkma ka
vuşmasıdır.»

Kemal Türklerin konuşması eleş
tirilebilir, talepler yönünden eksik 
bulunabilir veya fazlalıkların oldu
ğu söylenebilir. Ancak bütün bun
lar DİSK’in ilerici cephe içinde yer 
aldığı olgusunu örtbas edemez.

Bazı çevreler kendi sloganlarının 
DİSK tarafından benimsenmeme- 
sini eleştirmektedirler. DİSK yöne
timi siyasal planda CHP’yi destek
lemektedir, bu açık. Ayrıca sosya
lizmin bilimine ters olan bir takım 
CHP ütopilerine de yatkın görün
mektedir, halk sektörü v.b.

Disk’in daha ilerici bir tutum i- 
çinde olmayışını eleştirenler şu 
gerçeği gözden kaçırmaktadırlar. 
Sosyalist hareketin bölünmüşlük i- 
çinde olduğu ve ülke politikasını 
ciddi bir şekilde etkileyemediği du
rumda işçi sınıfının büyük bir ke
siminin burjuva ideolojisi etkisi al
tında kalması kaçınılmazdır. Bu 
durum değiştirilemedikçe işçi sını
fının devrimci bir sendika yönetimi 
yaratması beklenemez.

TEP İZMİR İL ÖRGÜTÜNÜN 
BİLDİRİSİ

TÖB-DER İzmir Şubesinin 21.Şu
bat. 1976’da Basmane Meydanında 
Düzenlediği «Pahalılığı ve Faşist 
Baskıları Protesto Yürüyüş ve Mi
tingi» dolayısıyla aşağıdaki bildiri
yi yayınlamıştır:

YURTSEVER HALKIMIZA
1976 Mali yılına%20 zamla giriyo

ruz. Hayat pahalılığı korkunç bir 
hızla artıyor. Pahalılığı arttıran, 
hayatı her geçen gün daha da da
yanılmaz hale sokan emperyalizm 
ve işbirlikçilerinin Amerikancı fa
şist cephesi sömürü ve tahakkümü
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nü artık burjuva parlamenter yol
la sürdüremiyor. Bunun için sıkı
yönetime başvuruyor. 12 Mart fa
şist döneminde sıkıyönetim ilan et
mişlerdi. Sıkıyönetim «Savaş Ha
li» demektir. Kime karşı ilan edil
mişti «savaş hali»? Yurdumuzu bir 
uçtan bir uca Amerikan üsleriyle 
işgal etmiş olan emperyalizme ve 
işbirlikçilerine mi, yoksa işçilere, 
yoksul köylülere, tüm emekçi hal
ka mı?

O dönemde bütün işçi direnişle
ri, grevler yasaklanırken işbirlikçi 
patronların bir tekine bile dokunul
madı. Yoksul köylülerin toprak uğ
runa mücadelesi kanla, terörle bas
tırılırken; bir tek toprak ağası, te
feciye dokunulmadı.

Emekçi sınıflar yoksuluğa itilir
ken, işbirlikçi sınıflar alabildiğine 
zenginleşti.

«Savaş Hali»nde faaliyet gösteren 
sıkıyönetim mahkemelerinde yargı
lananların tümü Türkiye’nin yiğit 
işçileri, köylüleri, aydınları, devrim
cileriydi. Kontr-Gerilla üsleri adı 
verilen işkence odalarındaki işken
ceciler Amerika’da yetiştirilmiş uz
manlar değiller miydi?

Şimdi, güya sıkıyönetim yok. Ama 
Amerikan emperyalizmi ve işbirlik
çileri halka karşı ilan ettikleri sa
vaş halini devam ettiriyorlar.

Gayri-Milli faşist cephenin on ay
lık iktidarı döneminde meydana 
gelen 300 siyasi olayda 50 kişi öl
dürülmüş 1600 kişi yaralanmıştır.

Türkiye emperyalizmin, işbirlik
çilerinin ve feodal mütegallibenin 
dikensiz gül bahçesi olmayacaktır. 
Kimse halkların aktif mücadelesine 
karşı duramamıştır. MC de dura
mayacaktır. Türkiye halkı faşizmi 
yenecektir. Bu, bütün ulusal ve de
mokratik güçlerin birlik ve daya
nışmasıyla gerçekleştirilecektir.

Emekçi halkımızın ayrılmaz bir 
parçası olan öğretmenler emperya
lizme ve işbirlikçilerine karşı yıl

madan mücadele ediyor. Faşist cep
henin on aylık iktidarı döneminde 
öldürülen devrimcilerin YEDÎ’si öğ
retmendir. Bu dönemde yerleri de
ğiştirilen, sürgün edilen öğretmen
lerin sayısı 5 binin üzerindedir. Ye
ni sürgün planlarının hazırlıkları 
devam etmektedir. Önümüzdeki 
günlerde İzmir’de öğretmenler ara
sında büyük çapta yer değiştirme 
sürgün yapılacağı söylentileri yay
gındır.

TÖB-DER İzmir Şubesi 21 Şubat 
1976 Cumartesi günü saat: 13.00 de 
Basmane Meydanından başlamak 
üzere «Pahalılığı ve Faşist Baskılan 
Protesto Yürüyüş ve Mitingi» dü
zenlemiştir. Tüm emekçi ve yurt
severleri bu anti-faşist anti-emper- 
yalist gösteriye katılmaya çağırıyo
ruz.
«FAŞİZME KARŞI DURMAMAK 
HİÇKİMSEYİ FAŞİZMİN GAZA
BINDAN KORUYAMAZ» 
KAHROLSUN AMERİKAN EMPER
YALİZMİ VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN 
TERÖR VE SÖMÜRÜ DÜZENİ FA
ŞİZM!

T.M.M.O.B MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ ODASININ 
DUYURUSU

Makina Mühendisleri Odası’nm 
22.Genel Kurulunca seçilen yeni yö
netim kurulu 17.2.1976 tarihinde ilk 
toplantısını yaparak üyeleri arasın
da görev bölümü yapmış ve top
lantı sonunda, son günlerde Tür
kiye’de tüm emekçi kitlelerine ve 
yurtsever gençliğe yönelen faşist 
baskı ve insanlık dışı saldırılara 
karşı çıkmayı, temel görev saya
caklarını belirtirken, demokratik 
bir meslek kuruluşu olduklarını 
unutmaksızın, üst örgütleri T.M.
M.O.B. çerçevesinde anti-emperya- 
list ve anti-faşist mücadeleye en et
kin bir biçimde katkıda bulunma
ya devam edeceklerini açıklamışlar 
ve bu açıklamalarının Türkiye ka
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muoyuna duyurulmasını kararlaş
tırmışlardır; duyurunun tam metni
ni aşağıda veriyoruz:

«Yönetim Kuruluzmuz, ilk top
lantısını tüm çalışan kitleler üze
rinde yoğun faşist baskı ve uygu
lamaların olduğu bir dönemde yap
mıştır.

Sömürüden daha çok pay alabi- 
mek mücadelesiyle ülke ekonomi
sini içine soktukları çıkmaza, ba
ğımlı bulunan emperyalist sistemin 
içinde bulunduğu bunalımın yansı
maları da eklenince; egemen sınıf
lar; anti-demokratik. uygulamaları 
yoğunlaştırmışlardır. Bir yanda 
geniş emekçi yığınların gelişen e- 
konomik-demokratik mücadelesi, 
öte yanda ülke çaplıdaki bağım
sızlık, demokrasi mücadelesinin ka
zandığı yeni mevziler, sermaye çev
relerini ortak bir çizgi üstünde bir
leştirmiştir. Bu çizgi, tüm çalışan
ların ekonomik-demokratik müca
delesini ezmek bağımsızlık-demok- 
rasi sistemlerini susturmak çizgisi
dir.

Onun için bugün ülkemizde, baş
ta işçi sınıfı olmak üzere tüm ça
lışanlar üzerinde yoğun baskılar 
uygulanmaktadır. Binlerce işçi me
mur sayılmakta, sarı sendikalardan 
kopup işçilerin çıkarlarını koruyan 
gerçek sendikalarda toplanan işçi
ler üzerine Seydişehir’de, Tariş’te, 
Elka’da olduğu gibi faşist çeteler 
saldırtılmaktadır. Hayat pahalılığı 
önü alınmaz bir biçimde artarken, 
tekelci sermayenin ürettiği ürün
lere her gün yeni bir zam gelmek
te, çalışanların gelirleri sürekli o- 
larak gerilemektedir. Devlet ku
rumlan faşist kadrolarla doldurul
makta, T.R.T. sermayenin sesi hali
ne getirilmektedir. Bu sömürü düze
nine dur diyen, bağımsızlık ve de
mokrasi için mücadele edenlere fa
şist sürüleri saldırtılmakla, genç
ler, işçiler, memurlar yaralanıp öl
dürülmektedir. Görevi yalnızca

zanlıları yakalamak ve mahkembe 
önüne çıkarmak olan, bazı güvenlik 
görevlileri aynı zamanda infaz
la görevli kılınmak istenmekte, ser
maye çevreleri bu yolda fetvalar 
vermektedir. Malatya, Zentinbumu, 
Mardin olayları bunun somut ör
nekleridir.

Böylesine bir ortamda görevi 
devralan Yönetim Kurulumuz, ö- 
nümüzdeki çalışma döneminde, ü- 
yelerinin mesleki çıkarlarını koru
manın, sorunlarının çözümü için 
çaba harcamanın yanısıra, üyeleri
mizin de içinde bulunduğu tüm ça
lışan kitlelere yönelen faşist baskı 
ve uygulamalara karşı çıkmayı, 
temel bir görev saymaktadır.

Faşizme karşı mücadelede, ba
ğımsızlık ve demokrasi mücadele
sinde güçlü olmanın yolu en geniş 
kitle tabanı çevresinde tüm demok
ratik güçlerin aktif eylem birliği 
ve dayanışmasıdır.

Bunun bilincinde olan Yönetim 
Kurulumuz, önümüzdeki çalışma 
döneminde, üyeleriyle olan ilişkile
rini güçlendirerek, onların aktif 
desteğiyle demokratik bir meslek 
kuruluşu olduğunu unutmaksızm, 
üst örgüt T.M.M.O.B. çerçevesinde 
bu haklı mücadeleye en etkin bi
çimde katkıda bulunmaya devam 
edecektir. Aynı biçimde, toplusöz
leşme ve grev hakkıyla donatılmış 
sendikalaşma mücadelesinde, genel 
olarak tüm çalışanların özel olarak 
teknik elemanların birliğini sağla
mak için, her türlü girişimde bulu
nacak ve bu yönde çalışmalarda 
bulunan, başta TÜTED olmak üze
re tüm örgütlere destek olacaktır.»

AVRUPA TÜRKİYE 
SOSYALİSTLER BİRLİĞİ 
KURULDU

Avrupa Türkiye Sosyalistler Bir
liği Tüzüğü amaç maddesinde şöy
le denmektedir:

a) Avrupa Türkiye Sosyalistler
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birliği emeğin en yüksek değer ol
duğu inancıyla, insanı sömürme
sine ve ezmesine imkân sermeyen, 
herkesin özgür yaşayacağı bir yurt 
ve dünya düzeninin gerçekleşmesi 
için mücadele eder.

Ancak halkımızın gerçek mutlu
luğu tadacağı, toplumun tüm birey
lerinin maddi, manevi gelişme ola
naklarına kavuşacağı böyle bir dü
zenin kurulabilmesi için, Türkiye’
nin tüm alanlarda ulusal bağımsız
lığını elde etmesi, feodal kalıntılar
dan ve çağdışı ilişkilerden kurtarıl
ması, yani TAM BAĞIMSIZ GER
ÇEKTEN DEMOKRATİK ve giderek 
SOSYALİST TÜRKÎYE’nin gerçek
leştirilmesi şarttır.

b) Avrupa’daki Türkler arasın
da sosyalist dünya görüşünü, bu 
dünya görüşüne olan inancı yay
mak ve geliştirmek suretiyle ileri 
bir Türkiye toplumunun kurulma
sına yurt dışından hizmet eder.

c) Avrupa’da çalışan ve okuyan 
yurttaşlarımızın sosyal, ekonomik, 
politik ve diğer hakları için müca
dele eder. Sorunlarının çözümü için 
çalışır.

Avrupa Türkiye Sosyalistler Bir
liği (ATSB) kurucuları 7.2.1976 cu
martesi günü ilk toplantılarını Mü- 
nih’de yapmışlardır.

Yapılan seçim sonucu oybirliği 
ile Genel Başkanlığa İlhan KARLI- 
BEL seçilmiştir. Yapılan görev bö
lümü şöyledir:

İlhan KARLIBEL -  Genel Başkan
Ali POYRAZ — Genel Sekreter
Ahmet GÜLER — Genel Sayman
Mukadder ÇETİNKAYA — Av

rupa Kuzey Bölge Sek.
Rasim KORKMAZ — Avrupa Orta 

Bölge Sek.
Yaşar D ATLI — Avrupa Güney 

Bölge Sek.

Önal AKÇÖLTEKİN — Dış İliş
kiler Bürosu Sekreteri

DERGİMİZE GÖNDERİLEN 
İKİ MEKTUP

12 Mart faşist terör döneminde 
geliştirilen Kontr-Gerilla işkence 
ve terör metodlannın MC iktida- 
rınca, hızından birşey kaybetmek
sizin emekçiler ve yurtsever genç
lik üzerinde bugünde uygulandığı
nı belgeleyen bu iki mektubu aşa
ğıda yayınlıyoruz:

EMEKÇİ Dergisine—İstanbul
Biz, 18 Ocak 1976 Pazar günü 

Zeytinbumun’da MİT ve İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünün çelik ye- 
lekli «vurucu timleri »nin eve yap
tıkları baskında yakalanan dev
rimcileriz.

Sağcı Basın bu olayı kamuoyuna 
«polisle çatışan dört anarşistten bi
ri öldürüldü» «gizli örgüte baskın» 
vs. şeklinde verdi. Emekçi halkımı
zın, devrimcilerin, ilericilerin, yurt
severlerin ve tüm demokratik un
surların bildiği gibi, bu gerici basm 
ile MC. iktidarının emrindeki TRT’ 
nin olayları çarpıtması ve halkımı
zı aldatması açıktır. Bu nedenle 
halkımıza gerçekleri bildirmek üze
re size bu hususu açıklıyoruz.

Milliyetçi Cephe iktidarının kuru
luşundan bu yana adım adım gelişen 
olayların gösterdiği gibi CİA, MİT 
ve komando-ülkücü faşistlerin mi- 
tingte, boykotta, yürüyüşte, grevde, 
direnişte evde, sokakta, okulda ya
ni görüldüğü her yerde devrimci
leri, ilericileri, yurtseverleri ve 
faşizme karşı direnen emekçi hal
kımızı acımasız bir şekilde öldür
meleri, yaralamaları, topluca linç 
etmeleri günlük olaylar haline gel
miştir. Zeytinburnu olayıda bu zin
cirin bir halkasıdır.

Arkadaşlarımızdan ölen Atilla 
ÖZKAN, Haşan AKSU, Seyfi CAN- 
SU, Ali Naki ÖZKAN, ve Mustafa 
YAPIK AN 3-4 senedir Zeytinburnu 
Kazlıçeşme deri fabrikaları ve do
kuma fabrikalarmda işçilik yapmış
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ve daha askerliğini yapmamış gem 
cecik işçilerdir. Öğrencilikle hiç bir 
ilişkileri yoktur. Bütün emekçi hal
kımızın ve özellikle çok zor geçi
nenlerin yaptıkları gibi Haşan AK
SU ile Atilla ÖZKAN’da bir gece
konduda beraber yaşıyorlardı. 17 
Ocak 1976 Cumartesi gecesi Zey- 
tinbumu, Yenidoğanda daha evvel
ce sık sık gidip oturduğumuz, eğ
lendiğimiz, sırası geldiğinde ora
daki tanıdık işçi arkadaşlarla be
raber ülke sorunları konuştuğumuz 
ve tartıştığımız bir kahvede arka
daşımız Haşan AKSU’yıı yakala
yan polis derhal acımasız bir şekil
de dövmeye ve kim olduğunu, ne 
iş yaptığını sormaya başlamıştır. 
Arkadaşımız Haşan AKSU götürül
düğü Emniyet 2. Şubede de aynı 
işkenceyi görünce dehşete kapılmış 
ve ismini dahi söylemeye çekinmiş
tir. Bunun üzerine 7-8 tane araba
ya doluşan motorize silahlı ve çe
lik yelekli «ölüm mangası» polis
ler arkadaşımız Haşan AKSU’yıı 
alıp tekrar Zentinbumu’na getir
mişlerdir. Ev ev, bakkal bakkal, 
kahve kahve, sokak sokak dolaştı
rılarak rastgele ve terör estire es
tire zorla ve kanunsuz bir 
şekilde Haşan AKSU’nun kim ol
duğu, nereli olduğu ve nerede otur
duğu sorulmuştur. Bu şekilde Ha- 
san’ın hüviyetini tespit eden polis 
Hasan’in oturduğu evi ve kimlerle 
oturduğunu da tesbit etmiştir. Ve 
bütün bu isleri geceleyin ve o ci
vara terör estirerek yapmıştır Ha
şan AKSU’nun evinin yakınındaki 
bakkaldan 18 Ocak 1976 günü saat 
11.30 da oturduğu evin adresi ve 
yeri tespit edildikten sonra eve bas
kın yapmayı düşünen polis saat 12 
den itibaren, evin yakınındaki Yeşil- 
cam sinemasının önünde iki tane si
vil polise davul çaldırarak baskın es
nasındaki silah seslerini bastırmak, 
ve baskın esnasında oraya yığıla- 
bilecek emekçi halkımızın öfkesin

den çekindiklerinden davulun ça
lındığı yere onları toplamayı ba
şarmışlardır. Atilla ÖZKAN’nır. e- 
vine baskın yapan polis bir yandan 
Yeşilçam sinaması önünde davul 
çaldırtırken diğer yandan Atilla nm 
evine baskın yapıp Atilla’yı kurşu
na dizdiler.

Kapının zilini çalan polise kapı
yı açan Atilla Özkan, eve giren iki 
tane çelik yelekli polis tarafından 
elleri yukarı kaldırtılarak teslim 
alınmıştır. Hemen arkadaki odaya 
geçen polisler odadaki Ali haki 
Özkan ve Mustafa Yapışkan’ı da 
ellerini havaya kaldırtarak teslim 
aldılar. Bundan sonra tekme tokat 
Atilla’ya vurmaya başlayan polis 
şeflerinden Mete Altan’a Atilla Öz
kan’ın da karşılık vermesi üzerine 
öte yandaki polis zaten böyle bir 
durumu beklemiş olacak ki silaüsız 
olan Atilla’ya yabancasmı boşalta
rak öldürdü. Mete Altan’da eleri 
havada teslim alınmış diğer a~ka- 
daşlarımıza ateş etti’ Mustafa Ya
pışkan bacağından yaralandı Ali 
Naki Özkan’da pantolonunu çelip 
geçen kurşunla canını tesadüfen 
kurtardı. Atilla Özkan yerde can 
çekişmekte iken eve doluşan 8-10 
tane polis tarafından tekmelerdi.

Daha evvelce Atilla Özkan’ir. ve 
diğer bir arkadaşının silahını ilan 
polis kapıva çıkıp havaya ateş etti. 
Böylece yeni bir komplonun zemini 
hazırladı; yani Atilla’yı arkadaşla
rından birinin, özellikle de kaıdeşi 
Ali Naki Özkan’in vurduğunu ddi- 
a etmek ve sözüm ona kanıtlamak 
için. Nitekim bu iğrenç oyurunu 
daha ileri götüren çelik yebkli, 
«ölüm mangası», MİT ve siyasi po
lis Atilla’nın vücudundaki kurşun
ları, ya kendileri çıkarttılar yada 
Zeytinbumu savcısı kanunsuz ve 
yetkisiz bir şekilde çıkarttı. Oysa 
bu iş tamamen adli tıbbı ilgilendi
ril;.

86



r

Bundan sonra bizleri alıp Gayret
tepe I.Şubeye götüren polis burada 
bizleri zorla ve işkence ile kendi 
yazdıkları ifadeleri imzalattılar.

Bu yüzden sağ ayak başparmak 
tırnağı çekilen ve ayağında sigara 
söndürülen arkadaşımız Haşan Ak
su halen sakat bir vaziyettedir. Bu
na rağmen 31.1.1976 günü Haydar
paşa Numune Hastanesine tedavi 
olmaya ve rapor almaya giden Ha
şan Aksu’ya Dr. Ali Fikri Ayhan 
(12718) «Mutlaka bir suçun varki 
böyle yapılmış, ben sana rapor 
vermem» diyerek sadece bir reçete 
ile ilaç yazmıştır.

Ayrıca gözaltına alındığı günden 
bu yana 17 gün ve gece geçmesine 
rağmen halâ ceza evine getirilme
yen ve biz Emniyette ikende bizim
le beraber ağır işkence gören ve 
bizleri sadece kişi olarak tanıyan 
Mustafa Yapışkan’m hayatından 
endişe ediyoruz ve sizin vasıtanızla 
halkımıza duyuruyoruz.

Gerici egemen sınıfların, yani 
ABD emperyalizminin ve yerli iş
birlikçilerinin emrindeki Miliyetçi 
Cephe iktidarı emekçi halkımız ü- 
zerindeki sömürü ve baskısını da- 
hada yoğunlaştırmak ve onun bu 
sömürü ve zulmüne karşı çıkan ve 
onunla beraber olmayan herkesi 
ezmek istemektedir. Sarıyer ve 
Zeytinburnu Ülkü Ocaklarının bom 
balanmasmı, MC iktidarını ilk al
kışlayan ve onaylayan azılı MHP’li 
Prof. Dr.Nuri Mugan’ın evinin so
yulmasını, Kausan Lastik fabrika
sındaki grev kırıcısı işçi kılıklı fa
şist komandoların evine ateş edil
mesini, dövülmesini, Sungurlar ka
zan Fabrikasındaki grev kırıcısı 
işçi kılıklı faşistler ile MHP’li ko
mandoların otobüsünün önünü çe
virip kurşunlanmasını ve burada 
iki üç komandonun yaralanmasını 
vs. gibi daha bir çok olayı ve ge
ne bu arada faşist komandolar ta
rafından Şişli meydanmda halkm

gözleri önünde durupdururken öl
dürülen Cezmi Yılmaz ve Halit 
Pelitözü’nün cenazesinin polisler 
tarafından kaçırılması üzerine e- 
mekçi halkımızın ve ilerici, devrim
ci ve demokratik yurtseverlerin bu 
haksızlığa karşı koyması üzerine 
meydana gelen olaylarda panzerle
re ve polislere bomba atılmasını ve 
silahla karşı koyulmasını zorla ve 
yukarıda belirttiğimiz maddi ve 
manevi işkencelerle bize yüklemek 
istediler.

«Halkımızın, bağımsızlık ve de
mokrasi mücadelesinin her türlü 
yoldan gelişip başarıya ulaşmasını 
ve önümüzdeki faşizm engelini yık
masını hiçbir zülmün durdurama- 
yacağmı, gerçekten demokrasiden 
yana olan bizlere yapılan işkence
lere, halkımızın sömürülüp horlan
masına karşı çıkacağına inandığı
mızı belirtiriz.»

KAHROLSUN AMERİKAN EM
PERYALİZMİ VE ONA BAĞIMLI 
FAŞİST CEPHE İKTİDARI!

YAŞASIN BAĞIMSIZLIK VE DE
MOKRASİDEN YANA OLANLAR!

Toptaşı Cezaevinde tutuklu:
Ali Naki ÖZKAN
Haşan AKSU
Seyfi CANSU

EMEKÇİ dergisine — İstanbul
13.2.1976 Cuma günü Kartal Gül- 

suyu’ndaki evine gitmek üzerey
ken, gece saat 24.00 sularında Ka
dıköy iskelesinde sivil polisler ta
rafından yakalandım.

Bir anda iki taraftan kollarıma 
giren iki sivil polise ben daha «Ne 
oluyor?» diyemeden, öte tarafta 
beklemekte olan 8-10 tane sivil po
lisin bir kısmı tekme-tokat ağzımı 
burnumu kan-revan içinde bıraktı
lar ve beni ilerde bekleyen mavi 
bir Ford minibüse doğru sürükle
diler.
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Bu minibüs ile Fikirtepe'nin ana 
caddesi üzerindeki bir sokakta, da
ha sonra Gayrettedeki 1. Şube’de 
mesleğinin şoför ve isminin Dursun 
Koçyiğit olduğunu öğrendiğim 25 
yaşlarında birinin evine gittik. Evi 
saran polisler, 20 dikaka sonra Dur
sun Koçyiğit’i alıp minibüsün yanı
na getirdiler. Beni Dursun Koçyi- 
ğit’e göstererek «bunu tanıyormu- 
sun?» diye sordular. Dursun Koçyi
ğit’i («tanımıyorum» demesine rağ
men) minibüse bindirerek benimle 
beraber Gayrettepe’deki 1. Şube’ye 
götüren polisler yoldaki dövülmemi 
az bulmuş olacaklar ki, beni ve 
Dursun Koçyiğit’i sabaha kadar fa
sılasız dövdüler, falakaya yatırmak, 
kafamızı duvarlara vurmak elle
re sopalarla vurmak, elektrik şoku 
uygulamak, uykusuz bırakmak, vs. 
gibi çeşitli maddi ve manevi iş
kenceler). Benimle beraber işkence 
edilen Dursun Koçyiğit’i ertesi 
gün sorgu için hücreden alıp gö
türdüler, bir daha hücrfeye geri 
getirilmeyen Dursun Koçyiğit’in ha
yatından endişe ediyorum.

4 gün kaldığım Gayrettepe’deki 
Emniyet 1.Şube’de, aralıklarla dur
madan. işkence devametti. Bu iş
kenceleri, bana zorla bazı ifade
leri imza ettirmek için yapıyorlar
dı. (Özelikle Zeytinburnu’nda po
lisler tarafından öldürülen Atilla 
Özkan’ın kardeşi ve halen benimle 
birlikte Toptaşı Cezaevinde tutuklu 
bulunan Ali Naki Özkan’ı tanıdığı
mı ve kendisiyle örgütsel bir ba
ğım olduğunu söylemem ve bu 
yönden ifade vermem için). Nite
kim, Ali Naki Özkan’a bağlı ve 
kendisinden silah, bomba ve para 
aldığım yolunda bir ifadeyi, yuka
rıda açıkladığım işkenceler sonucu 
imzalattılar da bana.

Zeytinburnu’nda, Malatya’ca, so
kakta, grevde, Üniversitede kara
kolda, daha doğrusu hesaplarına 
geldiği her yerde adam ödürten 
ABD emperyalizmi ve işbirlikçi 
burjuvazinin emrindeki mlliyetci 
cephe iktidarı, şimdi de örtoas et
mek istedikleri siyasi cinayptlerini 
bir yandan meşrulaştırmak, yani 
mevcut kanunlara uydurarık fa
şizmi koyulaştırmak istiyor 

Faşist Milliyetçi Cephe iktidarı 
demokratik derneklere bile taham
mül edemiyor. Ben Kartal Cülsuyu 
gecekondu mahallesinde :urulan 
Gülsuyu Kültür ve Dayanışna Der
neğinin kurucularındanım. Şu an
da da demeğin başkanıym.

Kartal’daki işçilerin her direniş 
ve grevini, halkın ve gençlğin de
mokratik her hareketini işlenceyle 
ve amansızca bastıran Fehni Altın- 
bilek son olarak Kartal ELEA Fab
rikası grevini bastırmıştır. Bütün 
bunların yanısıra Fehmi Altmbi- 
lek’in 13.4.1970 tarihinde Ankara 
Tıp Fakültesinde faşistlerce Dr. 
Necdet Güçlüyü öldürmede kullan
dılar 6815243 nolu silahın sıhibi ol
duğu da herkesçe bilinirken, Feh
mi Altmbilek yerinde ve syasi ci
nayetleri örtbas etmekle gcrevli 

Halkımızın Demokrasi ve Bağım
sızlık mücadelesini boğrrak iste
yenlerin kazdıkları çukurdı kendi
lerinin boğulacağına inındığımı 
belirtirken tüm yurtseverleıi faşiz
me karşı demokrasi ve bakımsızlık 
safına çağırıyorum.

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZ
Mİ VE ONA. BAĞIMLI FAŞİST 
MİLİYETÇİ CEPHE İKTİDaRI! 
YAŞASIN DEMOKRASİ \E B, 
ĞIMSIZLIKTAN YANA OIANL/ 

Toptaşı Cezaevinde tutuk 
HAŞAN TOSUN
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