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AVRUPA İLE SİYASİ İLİŞKİLER
Geçtiğimiz günlerde kasım ayında a- 

çık seçik yansıdığı Holdingler arasında
ki ekonomik savaş siyasi planda da ken
disini göstermektedir. Gerek Anayasa
nın hazırlanmasında, gerekse Avrupa 
konseyinin Türkiye'de "bir an önce de
mokrasiye geçilmesi" ne hakim sınıf 
sözcüleri arasında farkh siyasi bakış açı
ları mevcut dur.

İMF'nin Dünya bankısının direktifle
riyle uygulanmakta olan 24 Ocak Eko
nomik "İstikrar" programlarını sürdürü

lüp sürdürülmemesi temelindeki şikayet ve 
endişeleri olanlarla temelden kaldırıl 
ması isteğinde olan kesimlerle, uygu
lanmamasını isteyen kesimler arasında 
çatlama ve çatışma süregelmiştir.

Bu programın uygulanmasından Önce 
devlet imkanlarından yararlanan Halit 
Narin'ler, yazarlar bugün ucuz krediler 
alamadıklarından yakınmaktadırlar.

Son 20-30 yıldır devlet imkanlarından 
yararlanarak %90 ticari kredinin yanın
da ancak %10 kendi öz kaynaklarıyla iş 
yapmaya alıştıkları için şimdi yüksek 
faiz ve sıkı para politikasıyla Banka ve 
bankerliği olmayan bu kesimle, devletin 
imkanlarından daha iyi yararlanan cun
tanın göbeğinde bulunan Koç ve Ali 
Koçman'larla çatışma içindedirler.

ı Çavuş oğluı-Kozanoğuliarı'nın Sözcü
sü Güneş gazetesi Çukurova Holding in 
kaçakçılık yapıp hayali şirketler kurdu
ğunu ileri sürdü. Bu yayına tepki göste
ren Hürriyet gazeteside yayn yaptı. Bu 
çatışma Çukurova Holdinge ait Pamuk 
Bank yönetim kurulu seçiminde tekrar 
başkanlığa getirilen 6-7 aydır yurt dışın
da bulunan Mehmet Emin Karaahmet 

"Bankalar kanununa göre nasıl yemin 
eder" diye Pamuk Bank Genel Müdürü 
ile röportaj yapmak isteyen Güneş mu-- 
Ihabirinin tartaklanmasına kadar vardı.

Bu olayların gerçek nedeni rekabet ve 
uşaklığını üstlendikleri yabancı şirketler 
arasındaki rekabetin ülkemizi kim daha 
fazla sömürecek, dalaşmasından başka 
bir şey değildir.

Banka ve Bankerlik kuruluşlar vasıta
sıyla sürdükleri yağun rekabetin her bir 
yabancı şirketlerin iş makinaian temsil
cilikleri durumunda bulunmalarıylada 
bu mücadele daha çok yönlü olarak ge
lişti.

Çukurova Holdüng'in şirketlerinden 
biri olan Çukurova İthalat ve İh. A:Ş. 
Dünyanın en büyük iş makin alarmdan 
ABD şirketi olan Caterpillar m Türki
ye temisilcisidir. Bu şirket 1980'de Tur- 
kiyede piyasanın %90’nına egemen olmuş 
tur. Daha sonra aynı alanda Japonya 'nın 
firması olan Komatsu ortaya çıkıp Bu 
nun temsilciliğinide Çavuşoğlu Kozan- 
oğlu firması üstlenmiştir. Başka taraftan 
da Koç Holding in Fiat, Allis grubuda, 
bu alanda rekabete girdi. Bu rekabet, 
mücadele her yıl 100 Milyon Dolarlık iş 
makinaian olan Türkiye’deki piyasanın 
alım mevsimi yaklaştıkça daha da şid 
detlendi. Bu savaşta Akbank ın Ak Si 
gortasının. Doğan Sigorta, Atlantik Si 
gorta gibi mali kuruluklara sahip olan 
Sakıp Sabancı'da katıldı, özellikle 
Akbank'ın gelişmesi durumunda gerile
meye yüz tutan Çukurova JHolding'in 
Yapı Kredi Bankası arasındaki şiddetli 
bir mücadele sürmektedir.

Çoğunlukla emekli Genarel, Profosör.

Bakan ve Başbakanların yönetiminde 
bulunan Holdingler arasındaki savaş ve 
rekabet kaçınılmaz olarak devlet içeri
sinde, ordu’da, Parlemento'da gruplaş
maya ve siyasi çatışmalara neden olmak
tadır. Bundan sonraki sayılarımızda 
Holding ler ve yönetim kurulunda kim
lerin bulunduğunu ve bunların devletin 
yönelim kademelerindeki ilişkilerini 
koymaya çalışacağız.

FAŞİST CUNTA AVRUPA DAN GİT 
TİKÇE KOPMAKTA-ABD NİN SE 
DAT IN MISIR'I DURUMUNA1 G! I 
«EKTEDİR.

Avrupa konseyinin Türkiye ile ilgili 
kararlarına tepki gösteren Amerika nın 
faşist cunta, durmadan "hiç kimse ıc is
lerimize karışamaz" diye sözde bağım
sızlıkçı’ davranıyor.

Faşist Cunta halkı kandırmak için 
olmadık deıriegoji ve yalanlarla kendi 
faşist ve uşak yüzünü gizlemeye çalışı
yor.

ABD. Avrupa ve yavuz hırsız misali 
Türkiye deki faşist Cunta hükümetleri
nin iNato Kanatlarıyla) Polonya'daki sı
kı yönetimin kaldırılmasını, tüm tutuk- 
luların serbest bırakılmasını, darbe önce
si "liberalleşmelerin” devam ettirilmesi
ni vs, istemleri ve üstelik bu istekler ye
rine gelmediği surece Polanya ya ambar
go uygulamasını Polanya'nın iç işlerine 
müdahale olmuyorda neden Türkiye'de
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ki faşist cunta'dan, hem de kurallarına, 
prensiplerine uyacağını söylediği, üye 
olduğu /Avurpaı Konseyinin örgütsel il
kelerinin gereği olarak çok daha sınırlı 
ve. masumane isteklerde bulunmasını. 
"İç işlere müdahele”, "o ülke hükümeti
ne de saygısızlık" olmuyormu?

Hani ya! Bu iki yüzlülük ve çifte 
standart uygulayan kompradorlar her 
alanda batdı olmak isterler ve batılı ol
maktan da pek hoşlanıyorlardı. Ama 
onların o pek hoşlandıklarını batının 
İMF’si, OECD'si, NATO'su Dünya Ban
ka'sı benzeri örgütlerdir. Faşst cuntanın 
uyguladığı 24 (kak kararlarıyla İMF'nin 
Dünya Bankası’nm ABD ile her türlü as
keri kölelik anlaşmasına ve ilişkileri 
Nato'nun isteklerine harfiyen uydukla
rını göstermiştir.

Bu azgın, gözü doymaz sömürücü 
faşist baskı örgütlerinin isteklerinin ger- 
çeleşmesi için verdikleri direktifleri, re
çeteleri müdahale saymazlar.

Şu anda ABD emperyalistlerinin Tür
kiye’deki genel olarak Amerikancı klik
ler içinde Cunta’nm esas merkezinde bu
lunanlar vasıtasıyla kısa vadede yani bu 
gün çok köklü siyasi yasaklamalarla 
uzun vadede ise yarı başkanlık tipindeki 
anayasa sistemi ve diğer kısıtlamalarla 
Avrupacı kliği devlet ve ekonomi hayatın 

dan köklü olarak tasfiye etmeye çalışı
yorlar.

Bugün parlemento ve siyasi partilerin 
feshi 52 numaralı bildiri ve siyaset yasa
ğı basın yoluyla mücadele ve demeç 
verme yasağı uygulanmıştır. Geleçekte 
de eskilere siyaset yapma yasaklarının 
konulması Avrupa'da genel olarak kısa 
vadede "Demokrasi olacağı" üzerinde 
durarak karşı çıkmaktadır.

Avrupa emperyalistlerinin geneli ile 
(Çünkü en azından bazı tekelçi burjuva 
kesimleri ABD gibi düşünmektedirler) 
ABD emperyalistlerinin Türkiye ile ilgili 
farklı görüşlerinin nedeni, Türkiye'nin 
stratejik konusundan veya Türkiye'ye 
yardım vs konusunda değildir. Anlaş
mazlığın nedeni Türkiye'deki bugünkü 
yönetimin kendi uşaklarını ekonomik ve 
siyasi açıdan köklü olarak tasfiye etmek 
istemesindendir. Üstelik sorun sadece bu 
günkü yönetim ve bu yönetimin kısa 
sürmesi değil, daha da önemlisi faşist 
Cunta’nm getirileceğisöylenen "demok
rasinin" geleceği ve biçimi konusunda
dır. Gelecekteki yönetim Avrupa'daki 
kliğe tam demokrasi sağlayacak, siyaset 
ortamım tam olarak açacakmıdır?

Yine Avrupa’cılann dışında Cunta'nın 
merkez kanadı dışındaki hakim sınıflara 
uygulanan siyaset yasağı daha da uzun 
sürecekmidir?

Gelecekte getirileceği söylenen sahte 
demokrasinin Avrupacı klikler dahil bü
tün klikleri eşit yarışma ve rekabet ola
nağı sağiayacakmı, yoksa bu günkü mer
kezci, devletçi partili kliklerin bugünden 
iyice yerleştirilen tam egemenliği altın
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da bir görüntü, yarışmayı her yandan sı
nırlayan bir pist mi olacak?

İşte Avrupa'nın Cunta ile anlaşmadığı 
esas olarak budur.

Cunta Weinberg ve Haig'in sık sık zi
yaretleriyle, aldığı cesaretle Avrupa’ya 
daha da fazla kafa tutma şantajı içinde. 
Öyle AP'li Nazlı ILICAK’lan tedirgin 
edecek ölçüde keskin ABD’cidir. Tabii 
esas olarak ipleri elinde tutan Cunta'mn 
merkezci kanadım kastediyoruz. Yani 
Vehbi KOÇ, Ah KOÇMAN, Metin 
TOKER, Hürriyet Gazetesi. Nato'lu ge- 
narelleridir.

ABD emperyalizmi son yıllardaki (Rus 
Sosyal emperyalistlerine karşı gerilediği 
yıllar) Türkiye ve Orta-Doğu siyasetine 
(İstikrarlı ABD’ci iktidarlar siyasetine) 
ters düştüğü için MHP'yi bile hedefle
mek zorunda kaldı. Keza AP’yi de yine 
aynı sebeple Cunta'mn merkezci kanadı 
kadar tutmuyor.

Bugün faşist cuntanın durmadan 
"Avrupa üzerimize basta yapıyor" çığ
lıkları atmaktadır. Fakat öte yandan 
ABD emperyalistlerinin gönüllü uşaklı
ğını ve maşalığım yapmaktan hiç geri 
kalmıyor.

Evet bugün Türkiye üzerinde iki ayn 
mihraktan iki ayn çeşit baskı vardır. 
Birincisi ABD'nin Türkiye'de Faşist 
Cuntaya "istediğin kadar seni destekle
rim" fakat karşılığında Orta-Doğu'da 
jandarmalık yapmak için yüklediği gö
revle ilğili bastadır.

İkincisi ise genel olarak Avrupa’b 
emperyalistlerin baskısıdır. Bu da bir 
önce hakim sınıf kliklerine (açık onlar 
için demokratik olacak) parlementer sis
teme serbest siyaset arenasına geç, geç
mezsen "kredi yok" diyen baskıdır.

Tercüman gezetesi yazan Nazlı 
ILICAK gibi AP'li bir amerikancı veya 
yine bu kesimden diğer Amerikancılar 
birinci baskıya karşı çıkarken, ikinci bir 
biçimde destekler ve bu konuda 

eleştirir ve daha 8 ay öncesine kadar 
şimdiki Avrupa baskısına karşı çıkıp 
Cunta'yı savunurlarken, bu gün bu bas
kıyı desteklemektedirler.

Neden?
Nazlı ILICAK yazısının bir yerinde 

Avrupa baskısının ve Cuntanın Avrupa'
dan, Avrupa'mn cuntadan kopmakta o- 
luşunu "dahili" sebeplere bağlıyor.

Nedir bu "dahili" sebepler?
Şudur: ABD Cuntanın göbekçi veya 

merkezci kliğin, Avrupacı ve Amerikan
cı diğer bütün kliklere siyaseti yasakla
ması ve onların özelliklede Avrupacı ke
simini devlet kademelerinden hızla tas- 
viye etmeye kalmasıdır.

Bunun içindirki Avrupa'nın zaten 
öteden beri var olan baskısının son za
manlarda iyice kredileri kesip cuntayı 
sinirlendirmesi, siyasi partilerin feshi, 
Ecevit’in hapsi, geçmiş parti ve kadrola
ra siyaset yasağı ve CHP'lilerin devlet i- 
çinde iyice tasfiye edilmesi, aynı zaman
lara denk gelmesi tesadüfi değildir.

"Türkiye üzerine baskılar" ve daha 
önceki yazılarında görüldüğü gibi koyu 
amerikancı, öyleki Reagan'a uyumsuz
lukları ve RSE emperyalistlerine karşı 
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tavırları konusunda Avrupa emperyalist
lerini teslimiyetçi bulan ve Reagan'ı ka
yıtsız şartsız destekleyen, Carter'i yeter
siz ve pasif bulan, içte ise Amerikancılı
ğı sicilli olan AP kliğinin sözcülüğünü 
yapan Nazlı ILICAK, cunta yönetimi al
tındaki Türkiyenin Amerika ile ilişkile
rini Avrupadan kopma ve ilişkilerini za
yıflatma pahasına sıklaştırılmasına kar
şıdır.

N.IUCAK "demokrasiye" parlemen
ter sisteme dönüş kanunda cunta yöne
timine yaptığı baskıyı "Türkiyenin men
faatleri istikametinde" kayıtlı olduğunu 
söylemekte ve desteklemektedir.

Peki nedir ABD’ci ve daha 8 ay önce
sine kadar Avrupa’nın homurtuları ko
nusunda onları haksız bulan, kınayan ve 
cuntayı savunan N. ILICAK ve bu gibi 
kesimleri bu gün birdenbire Avrupacı 
yapan.

Yoksa N.ILICAK emperyalistler ko
nusunda kamp mı değiştirdi?. Ve 8-9 ay 
içinde Avrupa'cı mı oldu? Yada öteden 
beri AvrupalIydı da bizlermi yanlış ola
rak onu ABD'li görüyorduk?.....

HAYIR! Ne biri ne de öteki!
Ne N.ILICAK kamp değiştirmiş du

rumdadır ne de bir bütün ve her konuda 
Amerikancı olduğu doğrudur.

Kamp değiştirse hala sosyal emperya
lizme karşı tavır ve Reagan'a uyum gös
termeme konusunda en azından 
yı şiddetle deştirmez. Amerikancı N. 
ILICAK'a bu gün geçici Avrupalı yapan 
neden şudur'

Amerikancı cunta merkez kliği, içerde 
hakim sınıfların kendileri dışındaki di
ğer bütün kliklerine de siyaseti, devlet 
yönetiminde etkili olmayı yasaklamıştır. 
Cunta 52 saydı bildirisi siyasi partileri 
kapatma, siyasi faaliyetleri yasaldama ve 
geçmiş dönemin siyasetçilerine her türlü 
demeç, görüş açıklama yolunu yasakla
ma, susturma, Tercüman'ı kapatma ve 
hakkında davalar açma, Ecevitin hapsi 
ve Evren'in Bursa'da sert konuşma ve E- 
cevit'in ikinci kez göz altına alınması 
tedbirleri ile, öte yandan Cunta’mn 
Amerikancı bu merkezçi kliği üniversite
ler yargı organları Oe âgüi yasalarda ol
duğu gibi devletin en önemli klit nokta
larından başlayarak her yere kendi a- 
damlarmı atamakta ve doldurmakta baş
ta CHP olmak üzere AP ve diğer hakim 
sınıf kliklerini tasviye etmektedir. Eko
nominin kilit noktalarına kredi ve teşvik
lerde Aslan Payına Koç-Koçaman ekibi 
konmakta, ekonomi bu kliğin istediği 
doğrultuda yürütülmektedir.

Bugünkü siyaset yasağı ortamı ve cun
ta yönetiminin ömrü uzadıkça Ameri
kancı AP kliğinin aliyhine olan bu du
rumu bir an önce durdurmanın, sonra da 
geriye dönülmenin ilk şartı, devlete e- 
ğemen olma mücadelesi veren siy ese t ya
sağının kalkması, Ap'li kliğin de serbest 
siyaset yapması durumuna gelmesidir.

Bu da bir an önce parlementer sisteme 
geçmesinden gelmektedir. İşte son za
manlarda AP'li kliğin Avrupalılann Tür
kiye'den isteklerini destekleten etken 
budur. Ve bu konuda onları bugün Av
rupacı ve demokrasi havasiri kesilmele
rine neden yapan budur.

Çünkü Avrupa emperyalistleri bir an 
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önce Bütün hakim sınıf kliklerine (bu a- 
rida özellikle’de Avrupacı' olanlara) si
yaset arenası açacak, "Demokrasi" geti
recek parlementer sisteme geçilmesin
den yanadır.

Oysa ABD emperyalistleri bu süreyi 
uzatmak istemektedirler. Bu durumda 
göstermektedirki Cunta'nın Merkez Kli
ği kendisiyle ilk önce hareket eden, cun
tanın kanatlarında yer alan kesimleri gi
derek tasviye etmekte ve aralarındaki 
çatışma derinleşmektedir.

Mesela açıkça faşist cunta'nın başı Ev
ren AP'li Demirel'i hedeflemiştir. Avru
pa ile Türkiye arasındaki ilişki ve geliş
melere tavır koyan komprador buıjuva, 
toprak ağalan kliğinin bazı kesimlerini 
temsil eden aydınların bir çoğu Cuntaya 
dalkavukluk yapıyor. İMF’nin teftiş ve 
direktifleri, reçeteleri, azarlama ve "ye
şil ışık-kırmızı- ışık" trafik polislikleri 
OECD ve Dünya Bankasının tavsiye, ter
kin, teftiş ve direktifleri vb. bunla
rın hiç biri bizim cuntaya dalkavukluk 
yapan aydınlarımızın o sözde "Milli gu
rurlarına" dokunmuyor. Sömürge yöne
timlerini AvrupalI emperyalistlerin em
peryalistliğini hatırlatmıyor. Bu sözde 
"Demokrat istiklaline düşkün" gerçekte 
ise dalkavuk, yağcı ve güçlünün çanak 
yalayıcısı aydınlarımıza!

Ama ne zamanki Avrupa Burjuva De
mokratlan, ilericileri Türkiye'de işken
ceye son verilmesini isteseler, "demok
rasinin" rafa kaldırıldığını yerine yeni 
kurulacam olanın da "Demokrasi-me- 
mokrasi" olmayacağım söyleseler, bizim 
çanak yalayıcı aydınlarımızın "Milli gu
rurlarına" dokunuyor ve o zaman hepsi- 
de "tam bağımsızlıkçı" kesiliyorlar! Me
sela Haşan Pulur bir yazısında sözde As- 
yanın Afrika mn emperyalistler- tarafın
dan sömürgeleştirilmesinden, sömörül- 
mesinden bahsederek bir numaralı 
emperyalistçi" kesiliyor. Madem bu ka- 
darmazlumuluslann ezilmesine ve onları 
ezen emperyalistlere karşıdır? Neden 
saldırgan, ırkçı, Siyonist İsrail'e karşı 
çıkmıyor. ABD'nin yanında Cunta'da 
yer almasına rağmen.

Bu dalkavuk aydınlarımız neden ül
kemize askeri yığmaklar yapan, ABD ile 
kölelik anlaşmalarım durmadan imzala
yanlara, cuntaya karşı çıkıpta o sözde 
"anti-emperyalistciliğini" göstermiyor
lar. Bu dalkavuk aydınlarımızın sahte
karlığım sergileyen tutum değümidir.

FAŞİST CUNTANIN "DEMOKRASİ
YE GEÇECEĞİZ" DEDİĞİ ÜNÜFOR- 
MALI ASKERİ FAŞİST DİKTATÖR
LÜKTEN ÜNÜFORMALARI OIKA- 
RILMIŞ, EMEKLİ GENERALLERİN 
ÇOĞUNLUKLA Görev ALACAĞI 
PARLAMENTO MASKELİ YARI 
BAŞKANLIKSİVİL FAŞİST DİKTA—

k
KenanEvrin'in sözde "Demokrasi" tak
vimini açıklamasını bir dizi hakim sınıf 
kliklerinin sözcüsü ve dalkavukluğunu 
üstlenen kop, aydınlar cuntaya yağ çe 

kerek şak şakladılar. Bu açıklama N. 
ILICAK gibilerini sevindiriyor. Ama 
halkı asla sevindirmiyor. Bu açaklamay- 
la halkın sevineceği bir şey yoktur.Çün- 
kü bu açıklama ve ilan edilen seçim tari
hi ile ünüformah askeri faşist diktatör
lükten pariemento meskeli sivil faşist 
diktatörlüğe geçilmesi olacaktır. Bu 
açıklama halk için özellikle halkın 
bilinçli kesimi için bir süpriz değildir. 
N.ILICAK'lar diğer bazı hakim sınıf ke
simleri siyaset yapacağız diye seviniyor
lar.

N.ILICAK’lar, Teoman Ereller, Meh
met Barlas için önemli olan bir an 
önce "Demokrasiye" parlementolu sis
teme geçilmesidir. Bunun için cuntanın 
yerine geçileçek olan parlamentolu sis
temin "sözde demokrasi" pariemento 
maskeli bir faşizmi, bu günkü rejimin 
ünüforma ve maske değiştirmeğimi ola
cağı önemli değildir. Çünkü bunlar ha
kim sınıflar için nasıl olsa yine " de
mokrasi" olacaktır.

Evren in takvimi açıklamasıyla sözde 
demokrat aydın buıjuva aydınlar 1983'- 
te "Demokrasiye geçiyoruz" diye cun
tayı ve cuntanın başı Evren'e şak şakcı- 
lık yapıyorlar. Sorunun özünü gözlerden 
gizleyerek nasıl olursa olsun parlemento
lu sisteme geçişi alkışlamaktadırlar. Her 
türlü ihtiyatı elden bırakarak alkışladığı 
bu geçici Avrupa'h burjuvah aydınlan 
kadar temkinti değiller.

Faşist cuntanın bahsettiği "demokra" 
si" yıllardır halkımızın mücadeleyle ka
zandığı hakları gasp etmeyi hazırlayaca
ğı ana asla ile teminat altına almak ve 
bunu halka zorla kabul ettirdikten sonra 
parlementer sisteme geçme esas olarak 
cuntanın direktifleri ve düşünceleri doğ
rultusunda hareket etmekteydi. Zaten 
hazırlayacağı Anayasayı esas olarak Fa
şist genareller çetesi onaylamak duru
munda olduğundan. Danışma meclisinin 
fonksiyonunun her konuda olduğu gibi 
bu konudada MGK'nin sekreteryası du
rumundadır. Başka bir şey değildir. 
Cunta fazla teşhir olmamak için danış
ma mectisini kurmuştur. Halkın kin ve 
nefretinin yöneleceği cuntadan Danışma 
meclisini yönetmek, böylece toplumun 
çeşitli kesimlerini etkilemeye çalışmak
tadır. Oysa danışma meclisi cuntanın 
sekreterliği durumundadır.

Faşist cunta hazırianmakta olan Ana
yasayı geçmişten edindiği tecrübelerle 
kendi açısından daha sağlam hale getir
mek istemektedir.

Bu açıktırki zaten maske olmaktan ö- 
teye hiç bir şey olamayan parlemento- 
nun yetkilerini azaltıp devlet başkanh- 
nın yetkilerini çoğaltarak, devletin ki- 
ğınınoktalarını her zaman ABD'nin gö- 
bekçi kiliğinin yararına öze) olarak 
ABD'ci cuntanın merkezci kanadı yara
rına Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık 
mücadelesine karşı devletin geçmişten 
açılan gediklerini kapatma girişimi önü
ne koymaktadır.

Faşist cunta bugün halkın mücadelesi
nin gelişmesine karşı çok daha temkinü 
ve ihtiyatlı davranmaktadır.

Cumhur Başkanlığını elinde bulundu
ran Cunta yargı organı durumunda olan 
YHK ve ünüversileler’ deneti1", altına a- 

hp, böylece bu günkü ünüformah rejimi 
sivil bir biçimde devam ettirmek istiyor
lar.

N. İLICAK AP kesimi Cuntanın mer
kezci kanatla başkanlık sistemi konu
sunda anlaşamıyorlar. Bu anlaşmazlık 
1961 Anayasasında var olan demokratik 
hakları gasp etmekte değildir."Güçsüz 
ve zaaf içine düşen devletin düzenleyici 
ve yönlendirici fonksiyonunu” Düzelt
mek konusunda anlaşamıyorlar.

Onlar "Devlet otoritesini ihya etmek. 
Hükümetlere istikrar kazandırmak" ko
nularında anlaşıyorlar. Onların anlaş
mazlıkları devletin kilit noktalarını elin
de bulunduran göbekçi kanat tarafından 
üvey evlat muamelesi görüleceğinden 
kaynaklanmaktadır.

Onlar cuntanın haika karşı baskılarına 
evet diyorlar.

Hazırlıyacakları Anayasa da öğretmen
lere, öğretim üyelerine, öğrencilere, sen
dikalara ve tüm derneklere siyaset yasak
lamaktadırlar. işçilere, köylülere, me
murlara, öğretmenlere, öğrencilere der
nek kurdurmak son derece zor. Sonuç 
olarak serbest propaganda, örgütleme, 
yanlız hakim sınıfların hakkı olacaktır.

Anayasayı hazırlayıp halka zorla kabul 
ettirmek isteyen cunta, Danışma Mecli
sindeki sözcülerinden Orhan 
ALDIKAÇTI 26 Ocak 1982'de şöyle 
demektedir. "Bana göre bizim anayasa
mız kabul edilecektir. Kesin. Neden ka
bul edilecektir? Yabancılarada söyledim, 
sizede söyleyeyim. Çünkü Anayasanın 
kabul edilmesi demek siyasi partiler 
kanunun yapılması ve seçime gidilmesi 
demektir.”

Yukarıda açıkça söyledikleri gibi ha
zırlanacak anayasayı ister istemez onay
lamak zorundadır. Çünkü "Anayasa o- 
naylanmazsa seçime gidilmez” Denili
yor. Yani halk öyle bir durumla karşı 
karşıyadırki, Anayasaya Evet derse (12 
Eylül rejiminin) sefil halinikendi eliyle 
onaylamış olacaktı. Hayır derse Askeri 
faşist diktatörlük sürdürülecek işte "de
mokratik"! Anayasa oyalaması böyle 
yapılacak.

Halkımız açısından askeri faşist dikta
törlükten aynı rejimin sivil haline dön
mesi fark etmeyecektir.

Halkımız faşist cuntanın hazırlayacağı 
Anayasayı reddetmelidir. Halka en ufak 
demokratik hak ve özgürlük tanımadan 
yıllarca sürdürülen mücadelenin kaza- 
nımlannı gasp ederek. Anayasa teminatı 
altına almaya karşı mücadele etmelidir. 
Bu mücadele en azından bu gün bu ana
yasayı oylamaya katılmayarak red etme- 
İidir.

Halka yasal yollardan siyaset yapmaya 
propaganda ve örgütlenme hakkı tanı
mayan anayasa red edilip, gizli örgüt
lenme ve propaganda yapılmak zorunda
dır. Proletarya elbette mücadelesini, 
örgütlenmesini, propagandasını hakim 
sınıfların iznine bağlamayacaktır. Bu 
elbette ülkemiz koşullarında yasal ol
mayan mücadle ve örgütlenme sadece 
bu gün değil, genel olarak esas alınmak 
zorundadır.

Bu böyle olmakla birlikte örgütlen
me ve mücadele taktikleri günün somut
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koşullarına göre değişiklik gerektirmek- 
. tedir.

iiiiİlii 
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İKK'nın 37. Sayısında "Dünyada Du
rum" başlığı altında ABD ve RSE'nin 
3. emperyalist paylaşım savaşında hazır
landıklarını belirtmiştik.

Bu Sayımızda son siyasi gelişmeler' ve 
özelliklede ABD ve RSE'nin izlediği po
litikayı ve Avrupa ile ABD arasındaki 
farklı bakış açıları ve nedenleri üzerinde 
duracağız.

Bu gün içinde bulunduğumuz dünyada 
her geçen gün yeni siyasal gelişmelere 
tanık olmaktayız.

ülkemizin ve Dünya'nın mazlum halk
ları emperyalistler tarafından acımasız 
baskı, ve barbarlığı ile en "tatlı' 
kararlarla sömürülmektedirler.

Emperyalistlerin geçmiş dönemde de 
olduğu gibi, "tath" kârlar uğruna giriş
tikleri katliamların dünya kamu oyunda 
nasıl ibretle karşılandığı, Dünya prole
taryası ve ezilenhalklannda nasıl şamar 
yediği açıkça görülmektedir.

Bu günde Orta-Doğu'da Basra Kör
fezinde Orta-Amerikada, Güney Afrika- 
da, Uzak Asya ve Avrupa'da emper ya- 
listlerin, gerek birbirleriyle pazar dalaş
maları ve bu uğurdaki savaş hazırlıkları 
bir yandan hızla artarken, diğer yandan 
emperyalistlere ve uşaklarına karşı ulu
sal ve sosyal kurtuluş mücadelelerine 
yürüten işçi sınıfı ve ezilen halklar üze
rine modern savaş araçları, uzmanlar 
gönderip. Kontr Gerilla taktikleriyle 
döktükleri kanlarla suladıkları tohumla
rın daha güç çimlenmesi karşısında şaş
kınlıklarını gizleyemeyen emperyalistler 
ve uşakları var güçleriyle barbarlığını 
kusmaktadırlar.

Bütün emperayalistler aynı ekonomik, 
siyasi ve askeri güçte olmadıkları için, 
aynı hakimiyet alanlarına sahip olama
dıklarından dolayı aynı derecede saldır
gan oldukları söylenemez. Hatta bazı 
küçük emperyalist devletler mevcut güç 
ve konumlarından dolayı bazı emperya
listlerce izlenen saldırganlık ve savaş ha
zırlıkları politikasına karşı çıkmaktadır
lar.

Bu gün dünya jandarmalığını elinde tu
tan, halkların en büyük düşmanı duru
munda bulunan ABD emperyalizmi ve 
RSE'nin iğrenç oyun ve talanları gün 
geçtikçe daha iyi ortaya çıkmaktadır.

Sahtekarça kendilerini dünya halkları
na "dost" ve "yardım sever" göstererek 
olmadık zulüm ve işkence ile darbe ve 
müdahalelerde bulunarak iğrenç çıkarla
rını açığa vurmaktalar.

Daha geçtiğimiz ^inlerde "İnsan hak
ları ayaklar altına alındı." Gerekçesiyle 
Polonya'ya ambargo uygulayan Reagan'- 
ın, acaba ABD emperyalizminin güdü- 
mündeki askeri darbelerin yıllardır in-
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lettlği Amerika kıtasının Güneyinde 
'İnsan Hakları ne alemde.......!" örne

ğin, 30 bin siyasi tutuklunun yok oldu
ğu Guatemale'de, her gün televizyon ve 
gazetelerde izlediğimiz gibi Amerikan 
tankları ve toplarıyla, ABD emperyaliz
mine karşı bağımsızlık savaşı veren 
El Salvador halkı üzerine gönderdiği iş
galci güçlere ne demeli? Yine Şili'de, 
Uruguay'da, Taylant'da, Kolombia'- 
da.....
"İnsan haklan" nerede kaldı?

Babası ABD olan "İnsan Haklan" 
Evrensel beyannamesi nerede kaldı? 
Emperyalizmin iki yüzlü politikaları so
nucu, bir yandan mazlum halklara 
"dost" "yardım sever", insan haklarının 
en temeli olan "Yaşama Hakına" sözde 
saygı, diğer yandan elinden geldiğince 
işkence, Kontr Gerilla, Askeri darbelerle 
top yekûn katliamlar yapar. İşte ABD ve 
RSE'nin bu gün gözlerden açık seçik 
kaçmayan tutumu.

Ama emperyalist iki yüzlü politika ve 
uygulamalar her geçen gün açığa çıktık
ça, teşhir olmaktan ve yediği darbelerle 
gerilemekten kurtulamıyorlar. Bu gün 
ABD emparyalistlerinin durumu özellik
le açıktır.

ABD EMPERYALİZMİ, AVRUPA 
MÜTTEFİKLERİNDEN YETERİ DES
TEK ALAMIYOR.

ABD emperyalizmi dünya halkların
dan yediği darbelerle teşhir olması Rus 
sosyal-emreyalizmi karşısında dostların
dan eskisi gibi destek alamamaktadır. 
ABD emperyalizminin 1960 ve 1970 yıl
ları dönemlerine göre bugün gerilediği 
gerçektir. Ne varki ABD emperyalizmi 
Rus sosyal-emperyalistleriyle birlikte 
dünya jandarması durumundan çıkmadı.

ABD emperyalizminin siyasetinde sal
dırı esastır. Ancak bu saldırı boyunu 
....ığı gibi rakibinin işine yaramaktadır. 
ABD emperyalizminin esas rakibi Rus 
sosyal emperyalizminin nüfuz bölgesin
de bir parça koparmak (Polonya örneği) 
istemesi ve hem de bu ölçüde direnmesi 
onun hala dünya jandarmalığı mücadele
sinde saldırganlığı bırakmadığının kanıt
larından biridir.

ABD emperyalizminin 2. Dünya savaşı 
sonrası ve özlükle de 1960 yıllarında 
"Yıldızı parlaktı". Bir dediği iki edilmi
yordu. Oysa bugün yarı-sömürge, sömür
ge ülkelerde yıldızı yavaş yavaş sönmek
tedir. Epeyce gerilemiş bir güç sayılır. 
Bu durum geçtiğimiz aylarda ve günler
de Avrupa'h müttefikleri arasında bile 
açıkça göze çarpmaktadır. Polonya 
konusunda ki yaptırımları istediği şekil
de gerçekleşemedi.

Eskiden, yada 1970 li yılların sonuna 
kadar, Nato'nun korunması, gücünü 
yoğunlaştırması gereken ilgi alanı Avru
pa, Avrupa'nın doğusu, güneyi, batısı 
ve ortası idi. Haig'in deyimiyle burada 
yoğunlaşmıştı. ABD emperyalizminin 
tek başına diğer bölgeleri idare etmeye- 
gücü yetiyordu. Ama bugün yetmiyor ve 
bu işi bugün tek başına ABD değil, 
"Nato yapmalıdır" diyor. Haig "Nato 
yer yuvarlağının tümüyle ilgilenmelidir" 
diyor. Bu durum ABD'nin gerilediği ge- 
rileme durumunda olduğunu gösteriyor.

Sayfa 4

Eskiden Nato içinde, Nato toplamlıla
rında karar almada olsun, bildiri çıkar
mada olsun ABD'nin sözü olurdu. Oysa 
bugün ABD Nato içinde ne Avrupa ülke
lerine ne de bir Yunanistan'a bile kolay 
kolay söz geçiremiyor. Nato içindeki bir 
çok ilkesi füzeler, savunma harcamalar, 
Türkiye'deki Faşist Cunta'ya karşı tavır, 
Polonya ya karşı tavır, Yunanistan bil 
diri konusunda, RSE karşı tavırda özel
likle Almanya engelleme yapıyor, 
ABD'nin direktifleri doğrultusunda 
hareket etmiyorlar.

Batı Avrupa emperyalistleri, ABD'nin 
bu gün dünyada izlediği politikadan da
ha farlı bir politika güdüyorlar, özellikle 
yarı-sömürge ve sömürge ül klerdeki yö- 
letimlere karşı siyasetlerinde farklılıklar 

vardır. Bu farklılıklar Nato içindeki çe
lişmeleri ve anlaşmazlıkları derinleştirdi. 
ABD yeterince desteği sağlayamadığın
dan, Nato'da istediği aktifliği, bütün 
gösterişle çabalarına rağmen gösteremi
yor.

ABD emperyalizmi sömürge ve yarı- 
sömürge ülkeleride; faşist rejimlerle, 
darbeler İç, dolaylı yoğun müdahale ted
birlerinin alınmasıyla ayakta kalma siya
seti izlemektedir. Oysa B.Avrupa em
peryalistleri genel olarak "demokrasi" 
havariliğine bürünerek güçlenmek siya- 
seti izliyorlar.

Bu farklı siyasetin nedeni şudur: 
a)— Yan sömürge, sömürge ülkelerde 

sivil faşist veya askeri faşist diktatörlük
ler tezgahlama ve sürdürmede ABD em
peryalizminin ve RSE'ninekonomik as
keri ve siyasi gücü vardır. Fakat B.Avru
pa emperyalistleri bu alanda RSE ve 
ABD Emperyalizmi ile boy ölçüşemez.

b)— AvrupalI emperyalistler ABD em
peryalistleri ve RSE’lerle boy ölçüşeme- 
yince, geri bıraktırılmış ülkelerde etkin
lik kurma yarışında bu yolla yaya kalın
ca, etkinlik kurmak için daha değişik 
etkili yarış yöntemine baş vuruyor. Bu 
yöntemde sözde "Demokrasi" savunu
culuğudur. Bu ekonomik ve askeri ba
kımdan masrafsız ve yüksek bir yön
temdir. Ayrıca da bu, yarı-sömürge ve 
sömürge ülkelerin halkları, "Demokrasi" 
güçleri için bu yöntem çekici ve bu ne
denle onların düşmanlığına pek neden 
olmaz. Hatta çoğu kere dostluğuna, des
teğine (Kendilerine bağlı hakim sınıf 
kliği desteklemelerine) geçici de olsa 
neden olur. Ve dolayısıyla bu ülkelerde
bu yolla güçlenmeye çalışır.

Yine bu yolla etkinlik kurma yarı-sö- 
mürge, sömürge ülkelerinde bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesini, ulusal ve 
sosyal patlamaları erteler, daha uzun 
ömürlü olmasını kılar.

Bu ülkelerde Avrupa, hakim sınıflarda 
"Demokrasi" havarisi kesilerek iktidara 

egemen olmaya çalışır, ülkemizde CHP 
buna örnektir.

İşte yukarda belirttiğimiz farklı siya
setlerden dolayı da Nato içinde ABD'- 
lin her istedği doğrultuda karar alınamı
yor.

Rusya'ya karşı tavır da Alman emper
yalizmi ABD ile açıktan farklı yaklaş
mıştır. Almanya bir yanadan Doğu blo- 
ku ve Polanya ile ekonomik ticari ilişki
lerinin olması, diğer yandan da Orto-do-
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»e ougünau durumunun korunması 
ısteğindedir.

Geçtiğimiz yılın son ayında Brejnev'in 
F.Almanya'yı ziyaret etmesi, Almanya 
ile RSE'leri arasında doğan ve diğer ti
cari anlaşmalar ABD emperyalistlerinin 
istemesine rağmen gerçekleşmiştir.

Fransa'da Mitternad'dm ABD'ye daha 
fazla yanaşmasıyla RSE’nin Alman, em
peryalistleri ile daha yakın ilişkiler 
içine girmesi ABD'yi epeyce kızdırmış
tır.

Chrtadoğuda, Basra Körfezinde, yada 
Afrikanın güneyinde istikrarsızlık Batı 
(ama esas olarak da ABD ve ABD'nin 
dünya hakimiyeti mücadelesi) için fela
ket olur. Çünkü bu bölgeler veya alanlar 
Rusya'nın göz dikip yüklendiği, ABD ile 
RSE arasında en alevli çatışma alanları
dır. Dolayısıyla ABD'nin bu bölgelerde
ki siyasetinnin esas temeli "istikrar", 
statükeyi korumaktır. Yani ABD esas 
olarak bu gün dünyanın çatışmah ve a- 
levli bölgelerinde Rusya'ya karşı savun
mada, elde olanı koruma, şimdiki mevzii 
de tutma, tali olarak ta fırsat buldukça 
Rusya nm hakimiyet alanlarına saldırı 
siyasetini izlemektedir.

ABD emperyalizmine göre, bu bölge
lerdeki "iskitrarm" bozulması biçim
lerinden biride, "iç olaylardır".

Yani bu ülkelerde gelişen bağımsılık, 
demokrasi ve ulusal kurtuluş mücadele
leridir. Ve ABD'nin bu bölgelerdeki "is
tikran" koruma siyasetine bu mücadele
lere karşı çıkmak, onları bastırmakta 
dahildir.ABD emperyalizmi Rus sosyal- 
emperyalistleriyle birlikte dünya ulusal 
ve sosyal kurtuluşmücadelelerininen bü
yük düşmanlandır.

ABD emperyalizmi bu bölgelerde geli
şen hareketleri ister Rusya'ya karşı ol
sun, ister Rus Sosyal-emperyalizmi her 
gün her saat yoğun rekabet, kışkırtma ve 
entrikalar döndürme faaliyetine daha da 
hız vererek devam etmektedirler.

Rusya, Libya ve Suriye'yi kullanarak 
bunlar vasıtasıyla "istikrarsızlığı" körük
lemek istemektedir. "Fahd" planı taa 
başından beri tavır olarak İslam ülkeleri 
arasında birliği bozma rolleriyle başı 
çeken Libya ve Suriye'dir.

İran-Irak savaşıyla, İsrail'in şovenist, 
ırkçı ve saldırgan politakasıyla her gün 
yeni saldırılar, yeni işgaller sürdürerek 
Ortadoğu'yu kaynayan kazan durumuna 
sokmaktadırlar.

Türkiye’nin gerek karada, özellikle 
denizde, Ortadoğu'ya açılan stratejik bir 
noktada bulunması, muhtemelen bir 
üçüncü dünya savaşında emperyalistle, 
rin özellikle de Rus Sosyal-emperyaliz- 
minin ve ABD emperyaliztlerinin ilk 
vuruşma kıvılcımlarını tıtuşturacaklan 
bir alanda bulunmaktadır.

özellikle 'J’ürkiye'nin, ABD emperya
listlerinin Rusya'ya karşı savunma ve 
askeri üs haline gelmesiyle Rusya'nın ilk 
saldın yeridir. Bu durum, Ülkemizdeki 
komünist devrimciler başta olmak üzere, 
bütün devrimci, demokrat, yurtseverleri, 
XBD ile kölelik, daha çok bağlılık çok 

yönlü işbirliği ve anlaşma siyasetine gi
den Amerikancı faşist genareller cunta
sına karşı amansız bir mücadele yürütme 
görevini daha da adileştirmektedir. Bu 
gün bu yolda epeyce mesafe kattetmiş 
olan cuntaya ABD emperyalizminin sah
te "dost"luğuna karşı çıkmak ne kadar 
gerekli ve zorunlu ise, yüzüne "Sosya
list" maskesi takmış yeni Rus çarlarının 
dünya hegomanyası ve yayılmacılığı po
litikası ve bu politikanın bir parçası ve 
hatta önemli bir parçası olan Türkiye’ye 
hakim olma politikasını görmekte o ka
dar zorunlu ve gereklidir. Bu açıdan, bu 
gün ABD emperyalistleri yanında diğer 
emperyalistleri ve özellikle yanı başımız
daki Rus Sosyal Emperyalistlerini hedef
lemeyen bir hareket ve politika oldukça 
yanlış sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye, Waşinghton'un bakış açısıyla 
"Körfez stratejisinde vaz geçilmez bir 
unsurdur." Rus Sosyal emperyalistlerin 
Ortadoğu'daki zengin petrol kuyularını 
ele geçirmek için muhtemel saldırılarına 
karşılık, ABD emperyalizmi Türkiye'yi 
genel olarak Nato'nun, öze) olarak 
ABD'nin askeri üs alanı haline getirmek 
için yoğun bir çaba sarfetmektedir.

Türkiye'nin içinde askeri yığmaklar 
yapan ABD, Nato içinde Avrupa ülkele
rinin bu konudan da yeterince desteğini 
alamamaktadır.

üçüncü emperayilist dünya savaşının 
yoğun hazırlıkları gereğince stratejik 
konumu olan ülkemizde ABD'nin, Rus
ya ya karşı giriştiği bu faaliyetlerin iha
netini açık seçik sergilemektedirler.

ABD emper yalistlerinin isteğiyle Van 
tünde askeri hava alanları genişletilerek, 
Türkiye'nin sahip olmadığı, ABD’ye ait 
modem savaş uçakları ile donanmıştır.

özellikle geçtiğimiz aylarda yoğun i- 
kili ilişkiler, peşpeşe ziyaretleri ve yap
tıkları anlaşmalarla gözle görülür bir bi
çimde kimlerin "vatan haini" olduğunu 
göstermiştir.

ABD emperyalist lerinden gördükleri 
yardım ve aldıkları cesaretle halkımız ü- 
zerine gittikçe baskılarını artıran faşist 
cuntanın halk düşmanı yüzü daha iyi 
görülebilinmektedir.

Waşhington Türkiye'ye iki açıdan 
bakmaktadır. Bir yandan Türkiye Nato’- 
ya bağlı olduğu için Nato çerçevesinde
ki ilişkiler, diğer yandan Türkiyenin ö- 
nemli konumundan dolayı, yani bir Or
tadoğu ülkesi olmasından kaynaklanan 
Nato dışında, ABD emperyalistlerinin 
ikili ilişkileri; Nato Çerçevesinden Av
rupa 'h emperyalistlerin yeteri desteğini 
alamayan ABD, Türkiye ile ikili 
anlaşmayı ön plana alıp sürdürmektedir.

Avrupa h emper yalistler, yazımızın 
içinde de belirttiğimiz gibi ekonomik, 
askeri ve siyasi güçlerinden dolayı genel 
olarak yarı sömürge, sömürge ülkelerde 
etkinlik kurma yöntemini "demokrasi" 
havarisi kesilerek yürütme siyasetinin ge
reği olarak bu günkü faşist cunta'ya kar
şı gelmektedirler. Nato içinde bir yan
dan Türkiye'deki faşist cuntaya karşı 
çıkan Avurpalı emperyalistler, diğer 
yandan Yunanistan başbakanı ırkçı, şo
ven, milliyetçi, Papendreu'nun Türkiye- 
yi sözde "kendi ülkesi için tehdit" göre- 
rek tavır alması, ABD’nin Nato çerçeve

sinde Türkiye ile ilişkelerini güç duruma 
düşürmektedir.

AvrupalI emperyalistler, ABD'nin kör
fez stratejisinde askeri yığınaklarla çö
züm yerine, Rus sosyal emperyalistlerine 
karşı "siyasal önlemleri" almayı savuna
rak ABD'nin Türkiye’ye yoğun askeri 
yardımına karşı çıkmaktadırlar.

Avrupa'h emperyalistlerin bu gün 
genel olarak etkinlik sağlama yöntemle
rine göre bu politikanın ürünü olarak 
cuntaya tavır almaların da bu yardımlara 
karşı çıkmasının rolü vardır.

Avrupa emperyalistleri ülkemizdeki 
Amerikancı faşist cunta kliğinin ülke i- 
çinde ve dış siyasetinde ABD emperya
lizminin etkinliğini artırmasına karşı 
çıkmaktadırlar. Avrupa emperyalistleri 
bu güne kadar Türkiye'de kazandığı 
mevzilerden geriletilip, ülke içindeki u- 
zantılanna içte ve dışta konan siyaset 
yasağı, devlet kademelerinde çeşitli 
tasviyeler ve tamamen ABD'nin 
"Demokrasi" havarisi kesilmişlerdir.

Nato dışında ABD ile ortak askeri 
savunma konseyi kurmak, ülkenin her 
alanını ABD nin askeri üst ve tesisleriyle 
donatan uşak ruhlu Faşist Cuntadan 
Halkımız elbette bir gün hesap 
SORACAKTIR!

ABD emperyalizmi bir zamanlar yete
rince teşhir olmamıştı ve bu günden da
ha güçlü durumdayken, bağımsızlık, De
mokrasi, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
geliştiği ülkeleri açıktan işgal ediyordu. 
Bu gün ise Dünya halklarından önemli 
ölçüde teşhir oludğu için, kukla ordular 
vasıtasıyla darbeler tezgahlamakta ve el 
altından yardıma ağırlık vermiştir. RSE 
de Afganistan'a açıktan müdahale edin
ce teşhir oldu. Polonya'ya ise kukla hü
kümet ve orduyla, o ül kedekilerin hal
kına karşı yerli uşaklar vasıtasıyla darbe 
yapma taktiğine baş vurdu. Tıpkı Güney 
Amerika'da, Türkiye'de ABD'nin. uygu
ladığı ve nisbeten daha kârlı çıktığı tak
tik gibi.

Emperyalizmin İki yüzlü politikası ge
reği Polonya’da Rus sosyal emperyalist
lerin kukla ordusu vasıtasıyla, Polonya 
halkına karşı "sosyalizmin" korunması 
tıpkı Amerikancı yönetimlerin ve Türki
ye'deki faşist cuntanın kukla ordusu 
vasıtasıyla "Hürriyetleri" "Demokrasile
ri" kendi halkına karşı kurtarması ve 
koruması gibi.

Afganistan işgaliyle çıkmaza giren Rus 
sosyal emperyalizmi Polonya’da "sosya
lizmi" koruma safsatasıyla darbe tezgâh- 
lıyarak işçi sınıfı diğer emekçiler üzerin
de yoğun baskılara girişti. Polonya'da
ki baskılan sözde protesto eden, kendi
sini Polonya halkmın"dostu" ilan eden 
Reagen’m "Polonya halkımızla dayanış
ma" günleri ilan ederek kendilerince 
"sosyalizmin" "komünizmin iflası" ola
rak değerlendirdiler.

Polonya'daki darbenin esas olarak 
Rusya’nm baskı, tehdit, istek, teşvik 
ve desteğiyle gerçekleştiği gittikçe daha 
çok açığa çıkmaktadır.
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İşbirlikçi Jaruseİski kliği, esas olara 
bir yandan parlamentodan geçire 
yasa tasanlarıyle oluşturacağı 
sıkıyönetim" baskılan, diğer yandaı 'a 
kilise ve "dayanışma"nın içindeki uzlaş
macı kanat aracılığıyla denetimini kur
mayı amaçlıyordu. Böyle bir diktatör
lük, işçilerin mücadeleyle elde etmiş ol
dukları kısmi demokratik haklar da yü
rürlükten kalkacaktı.

Fakat dünya çapında hegemonya mü
cadelesi veren tek başına dünya jandar
malığına sahip olmaya çalışan ve sosyal- 
faşist diktatörlüğün hüküm sürdüğü 
Rusya, sosyal faşist yeni Çar ların yarı-, 
sömürgesi olan Polonya da da böyle bir 
gelişmeye müsade edemezdi. Sosyal-fa- 
şist bir diktatörlüğe bile razı olamazdı. 
Onlar kendisine tam bağlı, ülkede "tam 
siyasi tekel kurma" taraftarlarıdır.

Polonya'da iktidarı işbirlikçi ve uşak
ları dişindekilerle paylaşılmasına taham
mülü yoktu. Bu nedenle Jaruseİski kliği
ni darbeye zorladı.

Polonya'daki ekonomik bunalımdan 
'çıkış yolu" olarak, askeri faşist dikta

törlüğü gerçekleştirdiler.
Polonya ekonomisini bunalıma sürük

leyen yapısal bozukluk, yani ekonomiyi 
korkunç şekilde dışa bağımlı hale geti
ren neden, tarımın sırtından -ağır şekil
de ihmal edilerek- ağır sanayiye yönel
mek değildir.

Rus şcısyal-emperyalistlerinin hesabına 
emperyalist bir ortaklık olan COME— 
CON içinde, doğa Avrupa ülkelerinin 
ekonomilerinin dünya tarafından "eko
nomik izlaşma ve birbirini tamamlama" 
teorisiyle çarpıklaştırmasıdır.

COMECON içinde Polonya'ya ağır 
sanayi (demir-çelik) alanında gelişme 
görevi verilmiş, Polonya ekonomisi, 
tarım ürünleri, ham madde ve hafif sa
nayi açısından Rusya'ya ve diğer Av
rupa ülkelerine bağımlıdır. Keza ağır 
sanayide kullanılan teknolojinin geriliği
nin nedeni de Rusya'dır. Çünkü Rus 
sosyal-emperyalizmi bu ülkelerde ancak 
kendi teknolojisini şart koşmuştur.

Elbette ağır sanayi-tarım ilişkisinden, 
tarımın ihmal edilmesindeki hataların 
sürdürülmesinde payı vardır. Ancak bu 
talidir. Bu yüzden genellikle Polonya’da 
olduğu gibi, doğu Avrupa ülkelerinin bir 
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çoğunda gıda maddeleri halkın zaruri ih
tiyaçlarının kırşılanmasında oldukça 
zorluk çekilmı itedir.

JARUSELSK KLİĞİ DARBEDEN 
SONRAKİ DEFLERİ VE ÇELİŞ
MELER.
' - ■ ■■■■ - ■ :■<■■■

Jaruselki kliği dünyanın baskıyla 
darbe yapmasına rağmen hedefinin halâ 
değişmediğini, yani Ağustos 1980 önce
si duruma dönülmeyeceğini, kazanılmış 
haklardan geriye dönüş olmayacağını 
söylüyor. Halâ kilise ve ’Dayanışma"- 

--nın uzlaşmacı kanadını tam karşısına al
mak istemiyor görünüyordu. Ancak bu 
işçileri yatıştırmak, direncini kırarak ha
kimiyetini sağlamak için bir taktik güt
medi. Bu sözlerin bir taktik olduğu dar
benin arkasındaki esas gücün Rus sosyal- 
emperyalistlerinin olduğu, emellerinin 
ne olduğu da açıktır.

Jaruseİski kliğinin darbeye rağmen a- 
macı bu olsa bile, Rus ve P içindeki 
dört dörtlük organ Rus uşakları, bu uz
laşmacı çizgide durmayacaklar, tam ha
kimiyet için çalışacaklar ve zorlayacak
lardır. Bu da işçilerin halkın direnişiyle 
Rus sosyal-emperyalistlerinin ve azgın 
tam uşakları arasında kalan bu uzlaşma
cı kliğin tasfiyesine yol açacaktı. Çünkü 
Afganistan'da da Rusya’nın üst üste yap
tığı darbe, işgal tam hakimiyet amacın
dan ve siyasetinden kaynaklanıyordu.

İşçi sınıfına baskı sopası ele alındın» 
önce bu alanda en hızlı olan ve sopayı 
en iyi kullanan en iyi sopacı çıkar. Diğer 
yandan darbenin arkasında ki esas güç 
zaten böyle bir uzlaşmaya müsamahası 
yoktur. Bu durum ilerde de RSE'nin is
teğini en iyi yapan başa geçecektir.

Bu noktalarda ani taktik yapan Rus 
sosyal-emperyalizmidir. O bir yandan 
işçilerle, halkla kavgalı haldeyken, on
larla dövüşürken, öbür yandan da ikinci 
bir cephe açarak ılımlı uşağına karşı, o- 
nu iktidardan zorla indirme kavgasının 
kendisine pahalıya mal olacağını gör
müştür. Diğer yandan da bu uzlaşmacı 
kliğe darbe yaptırır, onun uzlaşma vaad- 
leriyle halkı yatıştırıpkestaneİeri ateş
ten kızardıktan sonra onu koruyarak 
çekerken kendisine tam sadık olanları 
piyasaya sürmek daha akıllıca bir İşti.
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Bütün dünyadaki devrimciler sorunun 
bu yönünü açıkça teşhir ederek, darbe
yi, halk gaspına ve Rus sosyal-emperya- 
lizmine karşı mücadele etmelidirler.

Türkiye'deki Mehmet BARLAS'lar, 
Nazlı ILICAK'lar, Avrupa emperyalistle
ri, Polonyadaki kilise, Polonyadaki işçi 
sınıfına "cuntaya razı ol" tavsiyesinde 
bulunuyorlar.

Onlara göre "beterin de beteri" olan 
Rus sosyal-emperyalizminin açık işgalini 
davet etmemek için "işçilerin cunta ve 
darbecilerle uzlaşması" gerektiğini söy
lüyorlar. Cuntanın yöneticilerinin istek
lerine razı olup, ona karşı koymamayı ö- 
ğütlüyorlar. Rus işgali ise içte daha çok 
baskı, ızdırap, daha azılı bir diktatörlük 
dışta ise "dünya barışı"nın tehlikeye a- 
tılmasıdır diyorlar. Dünya barışı ve Po
lonya'daki kazanımlar! korumak isteni
yorsa cuntaya razı olunmalıdır diyorlar"

Oysa cuntanın arkasındaki asıl gücün 
RSE olduğunun ve ona boyun eğmenin 
RSE'ninhakimiyetini kabul etmek oldu
ğunu görmek bunların işlerine pek gel
miyor. Jaruseİski kliğine uzlaşmacı da 
olsa, istediklerini tam yaptırmayıp orta 
yolcu davranırsa onu tasfiye edecekleri
ni görmemezlikten geliniyor.

İşçilerin "batının desteği olmadan ka
zanmaları mümkün değildir" diyen gö
rüş kitlelere, halka güvenmiyen hakim 
sınıfların görüşüdür. İşçiler 1980 protes
tosundan sonraki kazanımlar) batının 
desteğiyle eide etmediler. Onlar bunları 
mücadeleleriyle elde ettiler.

Şüphesizki dünya halklarının desteği 
ve bu arada batının dolaylı desteği işleri 
kolaylaştırabilir ama o batı desteğinin 
ardından Polonya'yı kendilerine bağımlı 
kılma amacı vardır. Elbette Polonya'yı 
RSE'nin tahakkümünden çıkarıp, batı
ya ABD’ye bağımlı kılınmak istendimi 
ve amaç bu olunca da, Polonya'daki 
mücadele de Nazlı ILICAK'ın dediği 
gibi "batisız" olmaz. O zaman Nazlı 
ILICAK'lar da, Mehmet BARLAS'lar da 
haklı olur.

Bu nedenle, devrimci taktik Jaruseİski 
kliğinin uzlaşmacısından yararlanarak 
kitlelere sonucun eninde sonunda tam 
RSE hakimiyeti olacağını, bu yola veya 
uzlaşmacılığı RSE'nin müsade etmeye
ceğini açıklayarak direnmektir.

EL SALVADOR
vSOtfc' ■■■■ 1

Son günlerde dünya komuoyunu en 
çok etkiliyen EL SALVADOR'daki mü
cadelenin şidetlenerek devam etmesidir.

ABD emperyalizminin iki yüzlülüğü ve 
sahtekârlığı, EL SALVADOR’daki ba
ğımsızlık, demokrasi mücadelesi karşı
sında ne kadarda açığa çıkmaktadır. 
Bir yandan Afganista'nın Rus sasyal 
emperyalizminin işgalinin üçünçü yıl 
dönümünde "Afgan halkıyla dayanışma 
günleri" ilan ederken diğer yandan,ezil
memeye sümüriilmemeye ve bağımsız
lığa aşık EL SELVADOR halkının üze
rine acımasızca katliamlar yaptırmakta 
durmadan silah yığmaktadır.

Nevarki tarih bugibi barbarlıkların, 

katliamların, halkların ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadelelerini engelliyemedi- 
ğini göstermiştir, öyleki bugün El Sal
vador'da bugün katliamlara girişen ABD 
emperyalizminin kontr gerilla taktikleri 
dün Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos'da 
ve daha birçok ülkelerde sökmemiş, ka
rarlı ve inançlı halkların zulme karşı yü
rüttüğü şanlı mücadelelerle ABD emper
yalistlerinin yediği şamarların sersemle- 
tici etkisi hala silinmemiştir.

El Salvador'da çoluk çocuk, kadın, 
kız demeden en acımasız işkenceler uy
gulayan ABD emperyalistleri utanmadan 
Polonya ve Afganistan halkı için sahte 
"gözyaşı" döküyorlar.

ABD ve RSE'leri dünya hegemonyacı- 
lığında baş rakiptirler. Bunlar herkesten 
fazla "halkın dostu, insan haklarına say

gı, yardımsever" görünüyor ve çırpını
yorlar. Ama bu çırpınma ve emperya
lizmin iki yüzlü politikaları gözden 
kaçmıyor. Nerede darbe, işgal ve savaş 
varsa orada iki en büyük emperyalist 
devlet var demektir.

El Salvador Orta Amerika'nın ve dün
yanın en yoksul ülkelerinden biridir. 
1821'lerden önce Ispanya'nın sömürgesi 
durumundaydı. 1939'lanla İspanya gü
dümünden ayrıldıktan sonra girdiği "Or
ta Amerika federasyonu "ndan ayrılarak 
"devlet bağımsızlığına" kavuştu. Kişi 
başına düşen milli gelir 870 dolardı. 
(126.350—TL.) sanayi oldukça cılızdır. 
İhraç mallarının % 73’1 tarım ürünlerine 
dayanır.

Devamı Sf. 7'de
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Baş tarafı Sf 6'da
Ekilebilir toprakların % 50 den fazlası 

nüfusun % 2'sini oluşturan küçük bir a- 
zınlığa aittir, ülke yönetimi toplam 14 
zengin aile elindedir. Nüfusun % 82 si 
açtır. Toplam nüfusun % 60" dan fazlası 
okuma yazma bilmiyor. Bu oran kırsal 
kesimde % 95 e yükselmektedir. İşsizlik 
oram % 25'dir. (1.250.000) Halkın % 
89'u Mestizelar, % 10‘u yerliler, % İ'i 
ise Kafkaslı'lar oluşturuyor.

El Salvador halkının mücadele gelene
ği epeyce eskilere dayanıyor. 22 Ocak 
1932'de Baralunda MARTİNİN önder
liğinde yapılan halk ayaklanmaları tarihi 
bir öneme sahiptir. Ayaklanma sırasın
da FARABUNDA MARTİNİN ve 1000 
kişi katledilmiş, ayaklanma sonrasında 
ise bir yandan silahlar toplanırken, diğer 
yandan da katliamlar devam ederek 30 
000 kadar köylü katledilmiştir.

1940'lardan 1970‘lere kadar El Salva
dor "Komünist Partisi" önderlik ediyor. 
Daha sonra bölünmeler oluyor, (bu bö
lünmeler tam kesin bilinmiyor. Ayrıca 
da KP'de ideolojik siyasi hattını tam bi
lemediğimizden gerçek bir KP olup ol
madığını bilemiyoruz.) Bu bölünmeler
den ERP doğdu. ERP'de bölünerek "U- 
lusal Muhalefeti" doğdu. (RN). Daha 
sonra KP sekreteri de ayrılarak RPL’yi 
(Halk Kurtuluş Gücü)nü kurdu. Geriye 
kalanlar ise "Silahlı Kurtuluş Güçleri" 
(kAL) adında ordu kurdular. PTCA ise 
ERP'den aynlan bir guruptur.

Bugün El Salvadorda cephe'yi meyda
na getiren guruplardır. Cephe'nin aldığı 
isim ise FMLN'dir. Her gurubun kendi
sinin kontrol ettiği alanlar vardır, (kay
nak: FMLN—FOR.nin İsveç YD temsil
ciliği üyesi RAUL FLERS AYALEK ile 
Sencabun’un yaptığı röportajdan)

Nikaragua'da Somoza'nm devrilmesiy
le ABD'nin yediği darbenin etkisi bir
çok Orta Amerika ülkesinde bağımsız
lık mücadelesinin daha da alevlenmesine 
yol açtı. Bu ülkelerde gelişen hareketler 
ne yazıkki RSE'ne karşı çoğu kere orta 
yol izlemekte, ya da eninde sonunda 
RSE'lerinİn boyunduruğuna düşmekte
dirler. Bu ülkelerde ABD emperyalizmi
ne karşı gelişen ve bu mücadelelerin en 
tehlikeli yanlan budur. özellikle bura
larda SE'ne karşı mücadelenin geliştiril
mesi özel önem taşımaktadır.

ABD emperyalizmi, ister Rus yanlısı 
olarak gelişsin, ister tamamen bağımsız 
olarak gelişsin bu ülkelerde kendisine 
yönelen her hareketi amansızca bastır
mak yolunu seçmektedir ve seçecektir.

ABD emperyalistleri El Salvador'da 
darbe yedikçe saldırganlaşmaktadır. Bas
kıyla zorla, darbe ve müdahalelerle "is
tikrar" ve "statüke”yi korumaya çalı
şacaktır. RSE ise kendi etkinliğindeki 
hareketi geliştirme çabasındadır.

Bugün Vietnam'da olduğu gibi açık
tan işgal yerine el altından yardım ve 
hareketi bastırma yolunu seçmektedir. 
Çünkü ABD'nin kamuoyunda açıktan 
savaştığı Vietnam halkından yediği dar
benin etkisi halâ mevcut olduğundan 
"Amerika kesin kazanamıyacağı savaş

lara girmemelidir" diyen Amerikadaki
Devamı Sf. U'de

ÖLÜMÜNÜN 4. YILDÖNÜMÜNDE 
PARTİMİZİN DEĞERLİ ÜYESİ.

PROLETARYANIN SIRA NEFERİ

İSMAİL HANOGLU
YOLDAŞI ANIYORUZ

Ismali Hanoğlu yoldaş 1978 20 Ni
sanında İstanbul'da faşist katiller tara- 
fmadn katledildi. Onurlu yaşamı bo
yunca inandığı ML düşünceler doğrul
tusunda bir an bile olsun yılgınlığa,tes
limiyete kapılmadan mücadele etti. Pro- 
leteryanın bu yiğit sıra neferi, kuruldu
ğu günden bu yana halkımıza en acıma
sız sömürü ve baskı uygulayan kompra
dor patron ağa düzenine karşı kararlı bir 
şekilde savaştı. Halkımızın yiğit evlatla
rından biri olan İSMAİL HANOĞLU 
yoldaş, komünist kararlığın,fedakarlığın

PARTİMİZ TARAFTARI ALİ SARIBAL 
FAŞİST CUNTANIN KÖHNE

ZİNDANLARINDA 
KATLEDİLDİ

Ali sanbal 22 Eylül 1980 günü Diyar
bakır'da yapılan bir operasyon sonucu 
hakim sınıfların eline geçti, Yakalandı
ğı zaman partimizin üyesi idi. O bu sı
nıftan olumsuz tavır göstererek çözüldü. 
Bu nedenle üyelik hakkını kaybetti. An
cak partimizin bir taraftan olarak ceza
evinde kendisini toparlamaya ve düzelt

HAYDAR DÖNMEZ YOLDAŞ FAŞİST 
CUNTANIN İŞKENCEHANELERİNDE 

KATLEDİLDİ SER VERDİ SIR VERMEDİ

HAYDAR SÖNMEZ yoldaş klirtulu- 
suna mensup Dersim' li orta halli bir ai
lenin çocuğudur.

HAYDAR SÖNMEZ yoldaş bir ihbar 
sonucu hakim sınıflann eline düştü. Ha
kim sınıflar ona günlerce işkence yaptı
lar. Ama işkenceci zalimlere karşı dim

alçak gönüllüğün sembolü idi.
İSMAİL HANOĞLU yoldaş yanlızca 

bu faşist düzene karşı değil, ML yabancı 
her türden oportonist revizyonist vs. 
sapmalara karşı da tavizsiz bir mücadele 
verdi. Ancak düşmanı küçümsiyen tavrı 
sonucu halk düşmanı azılı bir faşistin ce
zalandırma eylemini yenlız başına ger
çekleştirmeye çalışması, eylem başanh 
olmasına rağmen kendi yaşamına da mal 
oldu. O öldü, ancak onun uğruna şehit 
düştüğü ML ideoloji sınıf mücadelemize 
ışık tutuyor, yüreğimizi aydınlatıyor.

meye çalıştı. Hakim sınıfların cezaevle- 
rindeki faşist politikasına karşı mücade
le yürüttü. Bu durum karşısında hakim 
sınıflar ona işkence yaptılar, günlerce 
hücrelerde aç susuz bıraktılar.Bütün bu 
işkence sonucu partimizin taraftan Ali 
SARIBAL Kasım 1981 de yaşamını yi
tirdi.

dik halkın ve partimizin devasını savun
du. Bu durum karşısında işkenceci za
limler HAYDAR SÖNMEZ yoldaşı Şu
bat 1982‘de alçakça katlettiler. O parti
mizin mücadelesinde sonsuza dek yaşı- 
yacaktır.
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Yoldaş SÜLEYMAN CÎHAN'ı Türki
ye'deki askeri faşist cunta tarafından 
katledildiği haberi—üstelik bu cuntanın 
ABD hakim sınıflarının güdümünde ol
ması—bizi üzüntü ve hiddetle doldurdu.

Devrimci mücadele içindeki çalışma
ları sırasında TKP/ML kurucusu ve ilk 
Başkanı İBRAHİM KAYPAKKAYA'da 
dahil olmak üzere, devrimci mücadele 
uğruna birçok şehitler vermiştir. Bugün 
Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, 
ABD ve yanındakileri, Türkiye'deki yer

lerini korumak için daha çılgınca yolla
ra iten, devrime karşı olan ve tek çıkar 
yollan olan yeni bir dünya savaşının ha
zırlıkları içindeki, emperyalist krizin 
çarpıcı örneğidir.

Devrimin yükselen şartlan tüm dünya 
proletaryasını üzüntüye boğan yoldaş 
CtHAN'ın ölümünü hazırladı.

Ama bu aynı zamanda, ölüm karşı
sında iki ay boyunca onu yenemiyen 
işkence karşısında yoldaş CtHAN’ın 
devrimci mücadelesine daha çok önem 

kazandırıyor. ML çizgi ve uluslararası 
proletaryanın tarihi görevinin iyi kavran
masına dayanan bu yenilmez cesaret i- 
le devrimci güçler yaralarını sarabilirler 
ve Türkiye’de ve diğer bölgelerde çok
tan patlamış olan yükselen mücadele
lerde büyük atıhmlar yapabilirler.

Yoldaş CtHAN'ın ölümü karşısındaki 
acımız daha büyük ve bununla dövülen 
gücümüz daha büyüktür.

ABD DEVRİMCÎ KOMÜNİST 
PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ

Devrimcî Komüriist Lider 
îŞ Yoldaş -2^

Süleyman Cihan
Türkiye'de Katledildi I

TKP/ML’nin Merkez Komitesi Siyasî 
Büro üyesi SÜLEYMAN CtHAN'ın 20 
Ekim'de hapishanede katledildiği haberi 
geldi.

Yoldaş CtHAN 1974 yılından beri 
Türk hakim sınıflarınca aranıyordu. O'- 
nu TKP/ML'nin lideri olarak nitelendi
ren cunta sıkıyönetim komandolarına 
görüldüğü yerde vurulmasını emretti. İs
tanbul ve çevresinde onu yakalamak i- 
çin geniş çapta aramalar yapıldı. ABD 
uşağı cunta işi karısına ve 9 yaşındaki 
kızına işkence yapmaya kadar vardırdı. 
Sonuçta kızı ruhi bozukluğa uğradı, ka
rısı da ciddi şekilde sakatlandı. Kürt mil
liyetine mensup olan yoldaş 1 Ağus
tos’da çelik yelekli polisler tarafından 
yakalandı.

SÜLEYMAN CtHAN'ın tutuklandı
ğından öldürülüşüne kadar olan süre için 
bulunduğu yeri ve durumu hakkında 
bir bilgi vermekten kaçındılar. Şimdi bi
le ölüm nedenini açıklamayı, ve Ölüsünü 
ailesine vermeyi reddediyorlar.

Yoldaş CtHAN iki aydan fazla bir süre 
aralıksız işkence altında tutulmuş, bize 
ulaşan bir habere göre, SÜLEYMAN 
CtHAN'ın babası SÜLEYMAN’la yüz
leştirilmemiş, diğer işkence gören tu- 
tuklulardan öğrendiğine göre, arkadaş
larını, hatta kendi kimliğini bile açıkla
mayı reddetmiş, diğer cezaevlerindeki 
siyasi tutuktular da onun idamını yasal
laştırmak için ClHAN'ı tanımak ve o- 
nun hakkında "tanıklık" etmek için 
zorlanmışlar.

SÜLEYMAN CtHAN'ın tutuklanma
sından hemen sonra cunta’nın SÜLEY
MAN CtHAN'ın yerini açıklaması ve i- 

danunt önlemek için uluslararası kam
panya açıldı. 15 Ağustos'da devrimci 
PARTİZAN dergisinin 80 taraftarı, dı- 
şardaki basına sesini duyurabilmek ve 
Türkiye içinde cuntanın basma uygula
dığı sansürü yıkacak bir davranış olarak 
Batı Almanya, KöLN'de Türk Konso
losluğunu işgal ettiler. Bu eylem aynca 
TKP/ML sempatizanları tarafındaıi yö
netilen, Temmuz ayında başlayıp 7 
hafta süren ve emperyalizmin dayanak
larına güçlü bir siyasi darbe olan 500'- 
den fazla devrimci siyasi tutuklunun ka
tıldığı bir açlık grevi cuntayı iktidara ge
tiren darbeden sonra yapılan en büyük 
eylemdi.

TKP/ML ve sempatizanları tarafından 
yönlendirilen bu gelişen mücadele, cun
tayı, Partiyi yıkmak ve ellerindeyken li
derlerini öldürmek için daha çılgın yap
tı. Geçtiğimiz aylarda cunta, ülke ça
pında yer altı basınını sürdürebilen 
TKP/ML'yi yıkmak için gayretleri yo
ğunlaştırdı. Baskınları artırdı. Şu anda 
TKP/ML üyesi olduğu ileri sürülen 26 
kişiyi tutukladı. Bugün 1000'in üzerin
de üyesi ve sempatizanı askeri cezaevle
rinde, bunun yanında "yıkıcı" ve "te
rörist"'olarak gösterilip, yargılanıp ceza 
almayı bekleyen 100 binin üzerinde tu
tuklu devrimci, ilericiler var. Başka ö- 
nemli gösterge de cuntanın 5 EyKil'den 
beri Türkiye'nin Kürtçe konuşulan 
doğu bölgelerinde, köyleri de kapsa
yan ve gerilla savaşının geliştiği yer
lerdeki halk desteğini de yok etmeyi a- 
maçlayan büyük çapta bir karşı-devrim- 
d harekete giriştiği haberleridir.

Tüm bunlar geçen Eylül'kü darbelerin

den beri "sol terörü" kazıdıklarını tek- 
rarlıyan cuntanın gözünün önünde olu
yor. Aslında bu, faşist general EVREN 
ve ABD güdümlü generallerin "Milli Gü
venlik Konseyi" nin sağ ve sol arasında
ki kavgayı durdurmayı, gelecekte Tür
kiye halkının desteğini kazanmayı bir 
"yurtseverlik görevi" sayan "iyi niyet
li" , "tarafsız güçler" olarak gösterme
ye çalışan Orta Avrupa'nın yalanların
dan biridir.

Bir yıl önce Eylül ayında askeri cunta
yı başa getiran darbenin "ABD malı" 
olduğu her yerde yazılıyor. Aslında 
darbe Türkiye'de yapılmadan önce 
Waschington'da açıklanmıştı. Açıkça 
ABD bu İşe hiç şaşırmadı, çünkü cunta
nın yönetici üyelerinden biri olan Hava 
Kuvvetleri Komutanı faşist generali 
Tahsin ŞAHtNKAYA tanklar sokaklara 
dökülmeden hemen önce ABD’nin üst 
düzey askeri yöneticileriyle bir toplantı
dan dönmüştü. ABD bloğu ülkeleri 
1970'li yıllarda Türkiye'ye milyonlarca 
Dolar ve Mark pompe etmişti ve Türki
ye'ye, Rusya sınırı yakınındaki 25 ABD 
üssü ve istihbarat bürolarıyla ABD ve 
NATO savaş plânlayıcılannın stratejik 
hesaplarında daha çok göze batmaya 
başladı. Türk hakim sınıflan içindeki 
bir iki ağız dalaşının, ülkeyi kendi hal
kına karşı "koruma” gibi önemli bir gö
revin önüne dikilmesine izin verilmezdi.

Cuntanın "tarafsızlık" sağ ve solun dı
şındaki olduğu sözü,, yoldaş CtHAN'm 
katledilmesinden birkaç gün sonra, es
ki başbakanlardan, 1970'lerde başa gel-

Devamı Sf. 11 'de.
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YURTDIŞINDA YASAYAN TÜRKİYELİ EMEKÇİLERDEN

İŞÇÎ-KÖYLÜ KURTULUŞUNA

Değerli Yoldaşlar,

Yurtdışında yaşamak zorunda bıraktı
rılmış ve sîzlerin bir parçası olarak biz- 
ler, bir yandan faşist cuntanın emekçi 
halkımız üzerinde estirdiği kanlı terörü 
teşhir edip mücadele ederken ve özgür
lük mahkûmlarının haykırışlarını, işken
celerde ser verip sır vermeyenlerin şanlı 
mücadelelerini dünya kamuoyuna iletip, 
her yölü destekleyip, yürüyüşler, miting
ler, toplantılar, geceler ve konsolosluk 
işgalleri yaparken, diğer yandan Le- 
nin in dediği gibi; "Oportünizme ve re- 
vizyonizme karşı mücadele edilmeden 
emperyalizme karşı mücadele edilemez" 
şiarım kendimize rehber alarak her turlu 
sapmaya karşı ideolojik ve siyasi müca
deleyi elden bırakmıyoruz.

İşte bu anlayışın ürünüdür ki; ideolojik 
ve siyasi mücadelenin bir parçası olan 

MAO ZEDUNG SAVUNULMADAN 
M-L SAVUNULAMAZ" şiarını atarak 
MAO ZEDUNG, Ç.KP ve ÇİN DEVRİMİ 
ni savunma toplantıları düzenlendi . Av
rupa'nın çeşitli bölgelerinde yapılan top
lantılar M-L'in zaferiyle sonuçlandı. Bu 
toplantılara "bizim Mao diye bir soru
numuz yok", "jörev cuntaya karşı müca
dele etmektir" deyip ideolojik ve siyasi 
mücadeleden kaçan HK revizyonistleri, 
tabanın bu toplantılarala M L den 
etkilenebilceklerini düşünürek katılmadı
lar. Meydanı boş bulduklarında hodri 
meydan, ölü meftenizi savunun' diye 
nara atan dHB yalnız bir kaç toplantıya । 
katılabildi ve dHB için ağır bir yenilgi 
ile sonuçlanıp pişman olma durumuna 
düştü.

Bu mücadelenin devamı olarak; "AEP-I 
in Modern revizyonist-Troçkist Kırması 
Çizgisini Mahkûm Ediyoruz" şiarından 
hareketle Almanya'nın çeşitli bölgelerin
de tartışma toplantıları düzenlendi. Bu 
toplantıların amacı; AEP dönek yönetici 
kliğinin inkarcılığını ve modern-revizyo- 
nist ve troçkist kırması çizgisini mahkûm 
etme ve M-L'in saflığını korumaktı. Bu 
toplantılara eşit söz hakkı temelinde tüm 
siyasetler çağrılmasına rağmen yalnızca 
bir toplantıya HY ve YDH katıldılar. Ama 
katıldıklarına da pişman oldular. HK yine 
aynı telden çaldı ve katılmadı. dHB ise 

meydan" okumanın verdiği pişmanlıkla 
katılmadı. Çünkü, MAO ZEDUNG top
lantılarından gerekli dersi almış ve kendi 
içlerinde bir kargaşa ve hoşnutsuzluk 
almış gidiyordu. Onlar için "eğer AEP 
toplantılarına katılırsam! sonum ne ola
cak?" düşüncesiyle meydanlarda görülme
diler.

Bu tartışma toplantısı esas olarak üç 
bölüm üzerinde sürdürüldü. Birincisi, AKP- 
sinin kuruluş mücadelesi, inşaası, DHD 
ve DHÎ, İkincisi, AEP'nin inkarcılığı, 
üçüncüsü, AEP'nin bugünkü çizgisinin 
mahkûm edilmesiydi.

AEP'nin ir,’âreı|Çı ve <'i7njsini nr1-:

HABERLER

etmek için diğer ustalardan çokça alıntı
lar yaparak değil, esas olarak AEP'nin öz 
geçmişine sahip çikılarak ve ona daya
nılarak teşhir ve mahkûm edildi. AEP'nin 
ne denli inkarcı bir pozisyonda olduğu 
M-L'e ne kadar düşman olduğu ve bu sal
dırıların MAO ZEDUNG, ÇKP ve Çin 
Devrimi şahsında M-L e ve özellikle de 
STALİN'e bir saldırı olduğu gözler önüne 
serildi.

Geçmişte doğru olarak savunduğu ve 
"büyük ilham kaynağı, yüce komünist, 
M-L’in büyük teorisyeni" vb. diyerek 
MAO ZEDUNG'a övgüler dizdiği ve "ça
ğımızın ikinci büyük olayı, sosyalizmin 
büyük başarısı" deyip Çin devrimini övdü
ğü, AEP'nin... daima ML kalacağı.... sadık 
partisi ÇKP'ne bağılıhğını belirtip savu
nurken, bir çok ülkede geriye dönüşlerin 
verdiği korku, telaş ve yılgınlığın bir 
sonum olarak, hiç bir özeleştiriye gerek 
görmeden bir çırpıda M-L’den 180 derece

RIN İŞIKLI YOLU !

Avrupa'da İKK Okuyucuları

ÖZGÜRLÜK MAHKÛMLARI
" SUSTURULAMAZ

-. x . • a? >?>• • 
v' '>

Teslimiyet ve ihanati
ezercesine tepeleyerek 

Darağaçlarında 
direnişlerde

işkence tezgâhlarında 
Zafer ve ihtilâl türküleriyle 
Cellada, bıçağa 

cereyana, falakaya
ve kahredici açhğı-susuzluğu 

acıya ve sızıya 
Meydan okuyarak 
Duvarları y ıkarcasına 
MAMAK'ta-NlGDE'de-METRlS'de-DA- 
VUTPAŞA'da-SELlMİYE de 
ve diğer zindanlarda AYAĞA KALKAN 
Halkımızın soylu evlatları ÖZGÜRLÜK 
MAHKUMLARI yla DAYANIŞMA 
KAMPANYALARI COŞKU VE HEYE
CANLA DEVAM EDİYOR!

Faşist cuntanın tozlu, nemli zindanla
rında yoldaş kanıyla sulanan hücrelerde, 
ihtilal güneşinin kıvılcımlarının hasretiyle 
her türlü zorluğa göğüs geren halkının ve 
sınıfının onurunu TAY DAĞI'nın üstün
de tutan ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI'- 
na açılan bağış kampanyasının hemen er
tesinde dayanışma geceleri düzenlendi.

Yapılan tüm gecelerde gösterilen dia
larla faşist cuntanın neden tezgahlandığı 
ve çetenin tüm ideolojik saldırıları; başta 
v'1’"ali7m çökerttik ve devrimcileri fa

lik bir çarkla inkarcı bir pozisyona dü
şüp, troçkist tezler inşa etmesi elbette 
sosyalizme indirilen ağır bir darbeydi.

Bu ihanet akamına karşı mücadele et
mek ve dünyada Troçkizmin güçlenmesi
ni engellemek ML’lerin önünde duran gö
revlerinden biridir. İşte bubilinçten hare
ketle biz de bu tür kampanyalara devam 
ederek M-L'in dünya ölçüsünde saflığını 
koruyacağız.

AEP'nin inkarcılığını ve M-L düşmanı 
çizgisini teşhir kampanyası Almanya'nın 
Frankfurt, Stutigart ve Duisburg şehirle
rinde başarıyla sona erdi. Önümüzdeki 
dönemde de 10 ayrı yerde bu kampan
yaya devam edilecektir.

- REVİZY0N1ZM-1NKARCILIK MACE
RACILIK YENİLGİ, ML ZAFER KA
ZANACAKTIR !

-YAS VIN MARKS-ENGELS-LENİN- 
STAIİN-MAO ZEDUNG YOLDAŞLA

şistlerle barıştığı palavraları teşhir edildi. 
Ayrıca başta yiğit işçi sınıfımıza ve tüm 
halka karşı uyguladığı fiili saldırılan, kor
kunç zulmü, sömürüsü ve cuntanın işken
celeri, katliamları, darağaçları, milli zul
mü özellikle Kürdistan'daki korkunç ko
mando zulmü dialarla sergilenerek teşhi
ri yapıldı.

Bunun yanında işkem «hanelerde, dara 
ğaçlarmda, çatışmalarda şehit düşen dev
rimcileri, komünistlerin mücadelelerini 
haykıran devrimci marşlar ve türküler söy
lenildi.

Gecelere katılan binlerce ilerici ve dev
rimci coşkuyla, faşist cuntaya karşı kini
ni ve nefretini haykırarak ÖZGÜRLÜK 
MAHKUMLARI için açılan bağışlara da 
yürekten katılıp destekliyerek, isbatladı- 
lar ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI nın 
yalnız olmadıklarını.

-ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI SL'STU- 
RULAMAYACAKT1R!

BATI ALMANYA'da İKK okuyucuları.
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rak devam ettirmek içindir. Yani nesnel 
olgulardan yola çıkan, temsil ettiği sını
fın siyasi çizgisini pekiştirme ve güçlen
dirme sanatıdır.

Ancak, şunu unutmamalıyız, bugün 
halk saflarında gördüğümüz tüm sanat ve 
kültür çalışmasını yapan güçlerle birlik- 
yönünde çalışmayı esas almayı amaç
lamalıyız. Sol "salt sözde proleter sanat 
ve kültürü ön plana çıkaran burnu 
anlayışlara karşı çıkılmalıdır. Çünkü, 
onlar, mütefıkleri kazanma yerine geri 
iterler. Birleştirme yerine dıştalamayı 
esas alarak halkın öz kültürünü sanatını 
yadsırlar. Küçümserler, reddederler. 
Böyle anlayışlar bilinmelidir ki, proleter 
kültürüne, sanatına, edebiyatına zarar ve
ren anlayışlardır. İçimizde varolan bu gi
bi yanlış yönlerle mücadele edilmeli, sa 
nat, edebiyat ve kültür çalışmamızı ML 
ideolojisiyle kavranmalıdır.

YAŞASIN DEVRİMCİ HALK SANAT 
VE KÜLTÜRÜ!
KAHROLSUN FAŞİST—FEODAL
YOZ SANAT VE KÜLTÜRÜ!

Dışarda kar yağıyor 
İstanbul çok soğuk 
Yıkılası Metris'ten sesler geliyor 
Boğuk boğuk 
Bu sesler ta derinden gelen 
Özgürlüğe susamış yiğitlerin sesleri 
Bu sesler yılmadan usanmadan 
Faşizm itlerine haykırarak söylenen 
Sosyalizme ışık tutan marş sesleridir

Dışarda kar yağıyor
Metris daha da soğuk
Diren yılmadan, usanmadan
Diren arkadaşım, canim kardeşim
Soğutmasın bu kar, içindeki ateşi
Dondurmasın bu soğuk
Damarındaki sosyalist kanı
Beklenir heyecanla ziyaret günleri
Dökülür yollara ana, batia, bacı, kardeşleri
Hepsi suskun, düşünceli ye kederli
Kalbine gömmüş bu çilekeş halk nefretini, kini 
Korkma emekçi kardeş sanl silaha, sende ileri 
Korkutmasın seni faşizmin itleri.

riı
Bu şiir İKK okuyucusu bir bacınındır. Metriste 
yüzlerce insanın duygularını, çilesini ve özlemi
ni dile getiriş bakımından önemlidir.
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GULASOR(l)

Bilmem nasıl başlamalı 
Ne demeli
Nasıl etmeli gula sor...
Dün gece yoldaydım
Arka koltukta kırk numarada dimdik.
Uyuyamadım.
Akıp giden arabanın seyrine düşlerimi 
Anlatmak istiyorum sana.
Geleceğin düşü ne kadar güzel 
Ve ne kadar engin.
Düşlerim daldan dala konan
Durmadan kıpırdayan
Bir serçenin canlılığını, kıvraklığını
Ve hareketlerindeki karmaşıklığı taşıyordu.
Ama, bu ' 'düşler” hayal değil.
Olacak ve olması gerekenin 
Beynime yansımasıydı.
Bazen en barbar gericiliğin
Zulmün ve acının
özgürlük türkülerini engelieyemediği 
Mnnzıımft, Toroslarm donıklanndaydım 
Mavzerler çatılı, ateşler yakılı
İçimdeki ateşle, doğanın dondurucu soğu 
Birbirine karşı savaşıyor.
Nöbetteki yoldaş
İnceden inceye bir türkü tutturmuş: 
"De lori lori berxemı lori” (2)
Bir iç geçiriyorum derinden 
Nedendir bilmem.
’n? Mercedesin artan hızına
Uyuyor düşlerim
Eteklerde bir baskındayım bazen
Elimde dünya gericiliğine kan kusturan 
Halkların silahı...
Kendimi yivle set arasında dönen
Döne döne düşmanın ciğerim dağlayan 
KIZIL kurşunda hissediyorum.
Toroslardan geçiyoruz
İNCE MEMED'i düşünüyorum
Kel Apü’yi
Memed'in gün batmadan
Anavarzalan tutan kanatlı atını
Hatçc'ye olan aşkını...
Sen geliyorsun aklıma, seni düşünüyorum 
Gula Sor.
Gül yanağı, bal dudağı, zülüf saçını 
Minicik yüreğini düşünüyorum.
Bildiğin tek Kürtçe cümle geliyor aklıma 
"Ez buka kurmancanım..." (3) 
için için gülüyorum
Uyumuşum çok kısa bir süre
Şimdi hurdayım, anandan aldım haberi 
Yakalamışlar seni.
İçim buruk, yüreğim çok daha katı 
Üzülmedim diyemem, üzüldüm ama 
"yanıp yıkılmadım"
Unutma birbirimize verdiğimiz "bahtı" 
Bilmem biliyor musun?
"Düşman zindanlarda yenilmez diye 
düşünme hiç bir zaman"
Hatırla
İbrahim'i, M. Zeki’yi, Orhan'ı 
Daha sımsıcak, kurumadı 
' 'Cihanınuzın''kam
Ve haykır sancağımızdaki kızıl şian 
Haykır açıkça olmasa bile içten içe 
"Gerillalar ölmez, yaşasın mücadelemiz" 
Sana diyeceğim şu ki, 
Sen oimasan da olur
Ama olmanı istiyorum GULA SOR...

(I) Kızıl gül
(2) Uyu uyu kuzucuğum uyu
(3) Ben Kürdün geliniyim

Babam mayın tartısından geçerken 
Anam sancılanmış tarla yolunda 
Bayırın dibinde doğmuşum, 
Sıcağa özlemimiz bundan

Mültezimler kaldırmış hasadımızı 
El koymuşlar mala, davara 
Tavuklarımızı kesmişler, 
Yumurtalırımızı almışlar 
Kamımız aş görmemiş 
Ekmeğe özlemimiz bundan.

Puştlukları. arş-ı âlâyı almış 
Haince sırtımızdan vurmuşlar 
Kahpeliğin bin çeşidini görmüşüz 
Kenetlenmişiz kol kola sıkıca 
Mertliğimiz, güvenimiz bundan.

Zam, zulüm, baskı, vahşet, zindan 
görmüşüz
Bedenimiz vucütluktan çıkmış işken
cede
Kızıl güllerimizi soldurmuşlar, gönül 
bağlarımızda,
Bu sömürücü düzene, kan emici iktida
ra isyanımız bundandır dostlar.

İLTİCACILARLA DAYANIŞMA,FA
ŞİST CUNTAYI TEŞHİR KAMPAN
YASI DEVAM EDİYOR!

Bizler,çeşitli siyasi nedenlerle B.A1- 
manya'da siyasi iltica talebinde bulunan 
Türkiyeli ilticacı devrimcileriz. Bizim 
için Almanya'da katmanında kurtuluş 
olmadığını,tek kurtuluşun Türkiye'de 
olan DHD olacağını kavramış ve bu u- 
ğurda her türlü fedekârlığa katlanarak 
mücadele etmek ve mücadele haberle
rini size iletmeyi bir görev sayıyoruz.

"tnsan hak ve özgürlüklerinin savunu
cusu^)” "insan haklarının evrensel be- 
yanemesini" kararlı savunuculuğunu!.... 
maskesini kimseye kaptırmayan B.Al
man devleti dünya halklarının zorlu mü
cadeleler sonucu söke söke almış olduğu 
siyasi iltica hakkına çeşitli bahanelerle 
gespetmeye ve bizleri faşist cuntanın eli
ne öldürülmek üzere teslim etmeye çalı
şıyor.

Acaba iltica için başvuranların hepsi 
"ekonomik nedenlerden" dolayı mı baş 
vuruyor. Elbette hayır mesela Türkiye'
de normal yaşam şartları içinde yaşıyan 
nice doktor,avukat,öğretmen,rejisör,ak
tör,mühendis B.Almanya’da iltica taleb 
etmektedir. Bunların iltica talebi "eko- 
nomik" midir? Yine haklarında arama,i- 
dam tutuklama ve hapis cezası verilen, 
nice devrimci, yurtsever ve demokrat il
tica etmek zorunda bıraktılmıştır. Bun
larında nedeni "ekonomik"midir? Gö
rüldüğü gibi "ekonomik nedenle ilticaya 
baş vurmuştur"yaygarası boş bir demo- 
gojidir.

Tüm bunların bilincinden hareket ede
rek biz siyasi ilticacılar, gaspedilen hak
larımızı geri almak ancak ve ancak örgüt- D
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Baş tarafı Sf. 10'da 
lü bir mücadele ile olacağını düşünerek 
harekete geçtik. Bunun ilk adımı olarak 
Türkiyeli ve diğer milliyetlerden ilticacı
larla dayanışma içine girerek İLTİCA
CILAR KOMİTESİ kurduk.

Kurulan İLTİCACILAR KOMİTESİ, 
kuruluşunu bir bildiriyle komuoyuna 
duyurdu. İLTİCACILAR KOMİTESİ’ne 
bağlı olarak çeşitli dillerde komiteler o- 
luşturuldu. Bu komiteler vasıtasıyla ilti
cacı emekçileri birleştirme ve mücadele
ye seferber etmek için çeşitli toplantı
lar, yürüyüşler düzenlendi.Bildiriler dağı
tıldı.

Bizler iltica hakkımızın gaspedilmesine 
karşı mücadelemizi faşist cuntaya karşı 
mücadeleyle birleştirip sürdürmek zo
rundayız. Çünkü kurtuluşumuzun ilti
cayla değil DHD ile olacaktır. Bu an
lamda Türkiye'deki mücadeleye omuz 
vermeli ve desteklemeliyiz.

Avurpa'da ilticacılarla dayanışma,fa
şist cuntayı teşhir kampanyası devam 
etmektedir. Bu mücadle seyrinde Önemli 
olayları ve mücadele haberlerini düzenli 
bir şekilde sizlere bundan böyle iletece
ğiz

-İLTİCA HAKKIMIZ GASPEDİLE— 
MEZ!

-KAHROLSUN B.ALMAN EMPER 
YALİZMİ!

-KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

Avurpa'da ilticacı 
IKK Okuyucuları

Su yi 38 Nisan 1982

Baş tarafı Sf. 7’de.
bazı temsilcilerin sayısı az değildir.

özellikle bizim gibi ülkelerin Komü
nist Devrimcileri El Salvador'daki geril
la mücadelesinden dersler çıkartmalıdır
lar.

El Salvador halkının devrimci mücade
lesi sürerken ABD emperyalistleri ve 
uşakları alei acele seçime giderek süngü 
zoruyla halktan oy alıp seçim yaptırdı
lar. Her zaman olduğu gibi kendilerinin 
"desteklediklerini" göstermeye çalıştı
lar. Sözde ne kadar "demokrasi" yanlı
sı olduğunu göstermeye çalıştılar. Em
peryalistler ve uşakları her türlü hile ve 
komplolara baş vurmaktan geri kalmı
yorlar. Türkiye'deki faşist cuntanın 
kendilerinin keyifleri ve istekleri doğrul
tusunda hazırlayacağı "anayasa"yı süngü 
zoruyla halka kabul ettirmek istemleri 
gibi, El Salvador'daki iç savaş koşulla
rında zorla saç İmler yaptırıp halkı re
form vaadleriyle aldatıp, gerillaları halk
tan koparmak siyasetini güden ABD em
peryalizmi ve uşaklarının bu ikiyüzlülü
ğü gizlenemez.

Baş tarafı Sf. 8’de
miş ve gelecekte yine emperyalistlere 
yararlı olabilecek bir sosyal demokrat 
olan Bülent ECEVİT'İn cuntaya aleni 
ve hiddetle çatmasıyla (bütün politik 
partileri kapatıp, kendisini işsiz bırak
masından dolayı) daha iyi anlaşıldı. 
Ceza olarak kendisine sert bir uyarı ve
rildi. VE birkaç aylık hapis yedi. E— 
CEVtT'in tevkifi dış basında "demk- 
rasiye dönmekte" "yavaş davranıyor
lar" şeklinde bir iki tepki yaptı ama ge
nişlemedi.

Gerek cunta, gerekse yerini aldığı 
"demokrasi" tarafından 1974’den beri 
yakalanmaya çalışılan SÜLEYMAN 
CtHAN'ın öldürülmesine Amerikan ba
sını hiç bahsetmedi.

Ama Türkiye halkının, dünya prole
taryasının bu konuda söyliyeceği çok 
şey var. Aslında bu köpekler hiçbir za
man sonlarını düşünmüyorlar.
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SANAT

DEVRİMCİ KÜLTÜR VE SANAT 
ÜZERİNE

Sanat ve kültür ele alınırken nereden 
hareket ederek işe başlamamız gerekti
ğini açıklamalıyız. Aksi halde sanat ve 
kültürü kavrıyamayız, kime nasıl hizmet 
etmesi gerektiğini bilmeyiz. Yani,sanat 
ve kültürü " sanat ve kültür için yapmış 
oluruz". Amaçsız kalınz.Buda bizlerin 
ve İKK okuyucusu kitlenin yapacağı sa
natın ve kültür çalışmasının nasıl ve 
hengi temelden hareket etme hedefimizi 
görmeyi engeller.

Bu nedenle sanat ve kültür ele alırken 
ve İKK'ya konuyla ilgili yazı yazarken 

< reciğimiz perspektiften ve anlayıştan
1.1 ıkarak çalışmalar yapılmalı.îKK - 

ı hazırlanmalıdır.
ı-, ulur ve sanat ele alınırken ML'ler 

şunu çok iyi kavramak zorundadırlar, 
diyalektik ve tarihsef materyalizmi kav
rayan her parti,grup ve kişi kültür ve sa
natın toplumda bulunan sınıf ve zümre
lerin hizmetinde olup, sınıfların mücade- 
lesine.iktidar kavgasına veya devrim yap
masına bütün olarak hizmet eder, ve si
yasetle içiçedir. Ve siyasi çizginin hiz
metinde yeralır. Sanat ve kültür çalışma
sına yaklaşırken sanat ve kültürün belli 
bir sınıfın temsilcisi olduğunu ve onun 
siyasi çizgisi hizmetinde çalıştığını kav
ramak gereklidir.

Bazı kişi veya gruplar sanatı ve kültürü 
sivasetle karıştırmanın yanlış olduğunu, 
ikisinin tamamen ayrı farklı şeyler oldu
ğunu söylerlerde de sanat ve kültür siya
setten ayırarak sınıflar üstü olduğunu 
söylerler. Sanat ve kültür çalışmasını sa
nat ve kültür için yaptıklarını söylerler. 
Oysaki, yaşadığımız toplumda sanat ve 
kültür çalışmasını toplumdaki sınıfların 
idelojisini, düşüncesini siyasi anlayışını 
ve kavray işini yansıtır. M AO
yoldaş, konuyla ilgili bize şu ML doğ 
ruyu kavramamızı anlatırken şöyle der:

"Bugün dünyada her kültür, her sanat 
ve edebiyat belli sınıfa AİTTİR. Ve 
belli bir sınıfın çizgisinin hizmetinde
dir. Aslında sanat için,sanat, sınıflar 
üstü sanat, siyasetten uzak sanat yada 
bağımsız sanat diye bir şey yoktur. 
Proleter sanat ve edebiat, proleter dev
rimci davanın bütününün ayrılmaz bir 
parçasıdır, Lenin'in dediği gibi, bütün 
devrim makinesinin dişleri ve çarkla
rıdır” (Seçme Yazılar Sf.244.) 
Görüleceği gibi sanat ve kültür, "belli 

bir sınıfa hizmet eder",onun siyasette 
topluma ve kitlelere kendi hakimiyeti 
ve düşüncesi altında bütünleştirmeyi sağ

lar. Kısaca ele alınıp kavrandığında kül
tür ve sanatın esas özü itibarıyla dünya
mızda ve toplumiarda zıt kampı oluştu
ran sınıfların ideolojisine ve siyasi çizgi
sine hizmet ederek onunla bütünlük 
kazanırlar. Bunlardan birincisi burjuva 
kültürü ve sanatıdır.Burjuva kültürü ve 
sanatına dolaylı ve direk hizmet eder. 
Ara sınıf ve katmanların da kültür ve sa
nat uğraşları vardır. Bunlar zaman za
man devrimin de yararına hizmet görme
lerine rağmen, özü değişmedikçe burju
vaziye sonuç itibarıyla hizmet eder. Be
lirtilen ara sınıflar ve katmanlar şunlar
dır; küçük burjuvazi, köylülük, milli 
burjuvazi.

İkincisi ise proleteryanm öz kültür ve 
sanatıdır. Proleterya kendi ideolojisini 
ve dünya görüşünü, sanat, edebiat ve 
kültür çalışmasıyla kitlelere anlatır.Kav- 
ramlannı sağlıyarak yoz burjuva kültü
rünü mahkûm eder, onu silahsızlandıra
rak yok olmasını sağlar, toplum, 
sömürüşüz, sınıflarsız olan komünizme 
hazırlanarak ona hizmeti ve bütünlüğü 
sağlar.

Emekçi halkın toplumda öne çıkan i- 
lerici sanat ve kültürüne sahip çıkarak 
onu yaşatır. Yoz burjuva yöne karşı çı
kıp onu atarken, ilerici yönünü olarak 
onu ML öz vermek için nakış nakış işle
yerek proleteryanm başarıya ulaştırma
nın, sürekliliğini sağlamanın metodudur.

Belirtilen ara sınıflar, devrim kavga
mızda olduğu gibi, sanat ve kültür dalın
da da iki kamptan birine uzun vadede 
katılmak zorundadırlar. Bağımsız varlık 
korunamaz. İmkansızdır. Ya proleterya- 
nın kızıl sancağı altında yada burjuvazi
nin beyaz sancağı altında. Başka yol 
yok.

Peki, bu genel anlayış ülkemizde nasıl 
ele alınmalıdır? Ülkemiz emperyalizmin 
yarı-sömürge, yarı-feodalıdır. Devlet 
yönetimini elinde bulunduran sınıflar, 
komrador nitelikli patronlar ve feodal 
nitelikli toprak ağalandır. Bu sınıfların 
diktatörlüğü olan faşizm vardır, ülke
mizin sanat ve kültürüne demgasım vu
ran bu sınıfların burjuva feodal ve siya
si çizgisidir.

Faşist-feodal sanat ve kültürü yayın, 
basın, sinema, radyo, gazete, TV, tiyat
ro vb. yollarla geniş kitlelere empoze 
etmeye çalışır. Ezilen ve sömürülen hal
kı böylece kendi siyasi etki alanlarına 
çekerek uysallaştırırlar. Sınıf çıkarlarını 
ve kendi bağımsızlıklarını elde etme kav

gasına atılmalarını böylece önlemeye ça
lışırlar. Asla halkın devrimci kültürünün 
gelişmesine müsaade göstermezler. Her 
türlü baskı ve şiddet yöntemiyle yasak
lar koyarlar. Halk kitlelerinin kendi ile
rici, devrimci kültürünü yozlaştırarak 
kendi hizmetlerinde kullanırlar. Böyle
ce halkın ilerici sanat ve kültürünü özün
den ve amacından saptırırlar. Onu tesir
siz hale getirerek etkisiz kılarlar.

Biz ise, tam zıddı yönde hareket ede
riz. Temsilcisi olduğumuz proleteryanm 
kültürünü ve sanatım her alanda en geniş 
şekliyle yapmaya çalışarak devrimden 
önce "ideolojik zemini" yaratmaya ça
lışırız. Halkın sanat ve kültürüne doğru 
gerçek ML öz vererek devrimci kavgada 
güçlü silah olmasını sağlamaya çalışırız. 
Halkı bu silahla donatarak birliğini sağ
larız. ülkemizin yapısı sonucu özü top
rak devrimi olan DHD süresinde bulun
maktayız. Ondan dolayı emperyalizme, 
komprador burjuvaziye ve feodalizme 
karşı olan, ona karşı mücadele yürütün 
bütün sınıf ve katmanlar halktır. Yaptık
ları sanat ve kültür de halk kültürü olup, 
devrimcidir. Bugün saydığımız katman 
veya sınıflarla dostuz. Aramızdaki çeliş
ki halk içindeki çelişkidir.

Proleterya partisinin amacı.bu sınıf ve 
katmanları kazanarak etkisi altına sok- 
mak,onları ML özü kavratmaktır. Onla
rın haklı ve gerçek yönlerine sahip çıka
rak devrimin ve proleteryanm menfat- 

lerine uygun hale getirmektir. Yanh ve 
boş idealist yöntemede karşı çıkmak, 
mücadele etmektir. İşte, bizim sanat ve 
kültür konusundaki anlayışımız budur 
ve bu olmalıdır.

Bizim yapacağımız sanat ve kültür ça
lışması, esas olarak halk kitlelerine eğil
mek içindir. Başta işçi sınıfı olmak üze
re, köylüler, küçük burjuva kisimlerdir. 
Onlara doğruları ve garçekleri anlatarak 
hizmete sokmaktır. Şu unutulmamalı
daki, Bizlerin yapacağı sanat, sınıf mü
cadelesinden kopuk, öznelci .olamaz. Bi
zim yapacağımız sanat, sınıf mücadele
siyle iç içe, ona hizmet eden, devrim 
sonrasına kültürel olarak da 
orada proleteryanm ideolojisini etkin o- 
larak devam ettirmek içindir. Yani nes
nel olgulardan yola çıkan temsil ettiği 
sınıfın siyasi çizgisini pekiştirmek ve 
güçlendirme sanatıdır.

Kültürel olarak da hazırlanmak, orada- 
da proleteryanm ideolojisini etkin ola-
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