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Gerilla savaşına karşı düşman sa
dece askeri cephe de mücadele et
mez. Propaganda cephesinde, ekono-

sık yinelediği gibi, balığı yakalamak 
için suyu kurutmak politikasını tüm 
imkanlarıyla hayata geçirmeye

mik alanda, yerleşim sorununda da 
yoğun bir çaba gösterir. 12\l)^/t\ı/

çalışır"
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Amerikan Emperyalizmi, bir za
manlar, Vietkong un her yerde hazır ve 
nazır kudretini sınırlamak ve giderek 
yoketmek için "stratejik köycükler 
planını uygulamaya giriştiler Vietnam- 
da. Küçük köyleri birleştirerek, dikenli 
teller kuleler ve güçlü projektörlerle 
çevrilmiş "stratejik köycükler kurdu
lar. Sorun, gerilla kuvvetlerini halktan 
tecrit ederek yaşayamaz hale getirmekti. 
Ama daha çok baskı altına alınan köylü
lerin bu stratejik hapishanelerde kendi 
başına bela olacağını ve bağrından daha 
çok Vietkong birimleri çıkaracağını he
sap edememişti. Sonuçta, milyarlarca 
dolara mal olan bu plan, kendi mimar
ları tarafından eleştirilir hale geldi ve 
çöktü.

Bugün Türk paşaları, Kürdistan da 
aynı çürük planı uygulamaya özeniyor
lar. Operasyonlarda komando birlikleri, 
köylere inmeleri için mezralara daha yo
ğun baskı uyguluyorlar. Yamaçlardaki 
tek evlerde bulunan ailelere ağır işken
celer uygularken, onları ölümle tehdit 
ederken yol göstermeyi de ihmal etmi
yor: EŞYALARINIZI TOPLAYIP KÖYE 
YERLEŞİN! Mezralara ve tek tek evlere, 
takım takım giriyor, bu yerleşim birim
lerinin ambarlarını tüketircesine ka
rşılıksız beslenerek ekonomik baskı uy
guluyorlar. Bu yağmanın ikinci ge
rekçesini de söylüyorlar: 
KOMÜNİSTLERİ BESLEYEN TÜRK 
ORDUSUNU DA BESLEYECEK! Kür
distan ın bazı yerlerinde, özellikle gü
neyde köylülerin yıllık erzaklarına el 
konularak bunlar askeri depolara çekil
miştir. Köylüler erzaklarını bu depolar
dan nüfus bildirimi yaparak peyderpey 
alabilmektedirler. Amaç, köylülerin 
bölgede ki gerilla birimlerine sunduğu 
erzak desteğini baltalamaktır. Bu tip şi
kayetlerin ve söylentilerin ayyuka 
çıkması üzerine Köy İşleri Bakanı bir 
açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Ba
kana göre zorlama sözkonusu değildir. 
Elcktirik ve benzeri altyapı ki Jtıfİ JI

bundan sonra mezralara değil, sadece 
köylere götürülerek mezraların köylere 
inmesi sağlanacaktır. Yanı bakan ekono
mik baskının planlı bir tarzda sürdürüle
ceğini açıklarken, askeri baskıyı reddet
mektedir.

Ormanın günümüzde helikopter et
kisine karşı, gerilla savaşı açısından öne
mi bir hayli artmıştır. Kitle desteğinden 
sonra gece ve orman gelmektedir. Ame
rikan emperyalistleri, Vietkong u açığa 
çıkarmak için geniş kimyasal operas
yonlarla ağaçların yapraklarını dökme
ye yangın bombalarıyla ormanları yo- 
ketmeye ve orman köylerini ormanlar
dan açık arazilere çıkarmaya çalıştılar. 
Bugün Filipinler de güçlü bir halk ordu
sunun yaşamasında, tali de olsa ormanın 
rolü küçümsenemez. Türk paşalarının 
Dersim deki ve Elazığ daki bazı orman 
alanlarının köylerden arındırılması şek
lindeki planlarının ardında yatan gerçek 
işte bu gerçektir. İlkin sadece iki yeri 
açıkladılar. Hemen ardından, planın 
açığa çıkmaması, tepkilerin etkisiz hale 
getirilmesi amacıyla, batıdaki birkaç 
göstermelik yeri de Dersim le Elazığ ı da 
ekleyiverdiler. Kürdistan daki durum, 
hükümetin ormanları koruma propa
gandasının inandırıcılığını, ileri kitleler, 
özellikle de Kürdistan halkı açısından 
ortadan kaldırıyordu. Gerçek amacı bi
len burjuva muhalefetinin bir kesimi, bu 
konudaki muhalefetini bilinçli olarak 

insan mı önemli orman mı sloganı 
çerçevesinde yürütüyordu. Onların, 
"siz bunu gerilla faaliyetlerini yoketmek 
için tezgahladınız diye muhalefet yap
maları sözkonusu olamazdı elbet.

Türk Paşaları bugünlerde bir yan
dan Irak tâki gerilla kamplarını yoket- 
menin planlarım kurarken, bu amaçla 
Irak Kürdıstanı nda operasyonlara giriş
irken diğer yandan da, Irak sınırında 
köylerden arındırılmış bir yasak bölge 
şeriti yaratmanın çabaları içindeler.

baskını, burjuvaziye güçlü bir propagan
da malzemesi sağladı. Masum çocuk ve 
kadın katilleri şeklinde yürütülen pro
paganda, özellikle Türk bölgesinde, kit
leler üzerinde yer yer etkili oldu. Bun
dan birçok demokrat aydın bile etkilen
di. Bir gerilla savaşında, eltıelte ki kadın
lar da, çocuklarda ölecektir. Kâh düş
manla karşılıklı çatışmalar sırasında, 
kâh düşmanın bilinçli kırımında, kâh ge
rilla birliklerinin hataları sonucunda 
masum insanlar ölecektir. Ama son olay 
bir istisna değildir. Daha önce de benzeri 
bir durum oldu. İhbarcıyı evden çıkarıp 
cezalandırmak yerine, evine bombayı 
sallamak ya da gelişigüzel taramak işin 
kolayı ve vahim olanıdır. Bu halk düş
manı nın cezalandırılması, halka karşı 
suç işlemeye dönüşmemelidir. Hakh sa
vaş, halkı ve masum insanları gözünün 
bebeği gibi korur. Faşist Türk Ordusu
na, tüm ülkede, kendisine çocukların ve 
kadınların koruyucusu şeklinde göstere
cek bu tip bir propaganda malzemesi 
vermek sorumsuzluktur. Eğer bu tür 
olaylar, düşmanın bir provokasyonu de
ğilse tabi.

Kürdistan da gerilla savaşı yoğunla
ştıkça, düşmanın dağınık yerleşim bi
rimlerini büyük köyler halinde birleştir
me ve ormanları köylerden arındırma 
çabaları yoğunlaşacaktır. Düşmanın da
ha fazla hata işlemesi, yığınlardan daha 
fazla tecrit olması, gerilla savaşının, doğ
ru bir çizgide sürekliliğini sağlamaya ba
ğlıdır. Bu ise kitle temelinin güçlü oldu
ğu daha çok bölgeler, daha çok Dersim- 
ler yaratma sorunudur. Destek üssü, eği
tim üssü, donatım ve kadro üssü sorunu
dur. Dersimlerin yaratılması, gerilla sa
vaşında ama doğru bir hatta sebat etme
ğe bağlıdır. Büyük bozgunlara, büyük 
yenilgilere rağmen, gerilla savaşında 
ısrarla, demir bir iradeyle inat etmeye 4 4
bağlıdır. On yıl, hatta yirmi yıl, halta 
otuz yıl, silahlı mücadelede sebat etmek, 
ruhumuzu bu perspektifle seferber el- 

sorun budur.
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Atlantiğin ötesinden, 1980 den bu 
yana, Doğu rüzgarına karşı esen bir poy
raz var. Bu poyrazın dokusunda. 
Troçkiden Sweezy den, Hebert Mar- 
kuze den, Kiewsky den ve Lîpton Sinc
lair den parlak renkler yer alıyor. Ame
rikan pratik zekası ve atılımı, bu poy
razın girişim ruhunu taçlandıran asıl 
öğedir. Kısa yoldan iş bitirmek, bir 
örümcek titizliğiyle saniyelerin kaderini 
bilerek çalışmak, asla ve asla zaman kay
betmemek. gölgeli ve lekeli hiç bir şeyi 
kabul etmemek, bu tip iklimleri alizeler 
gibi çiğneyerek geçmek, bütün otoritele
rin üzerinde yani atlas feleğinin zirvele
rinde esmek gibi yüce ve alabildiğine sat 
özelliklere sahiptir bu poyraz. Bulutsuz 
gökte çakan bir şimşek gibi bir anda 
tüm insanlığı şaşırtan ve azgın bir nük
leer şirretin kucağına atan, sonra da 
alevlerin arasından kızıl bir dünya yara
tan teorilerin, hayallerin hayranıdır bu 
poyraz. Metropollerin dünyadaki geliş
melere kulak bile vermeyen, rahatına 
düşkün, göbekleri hafiften yağlanmış 
proleterlerine lanet! Bunlar isterse ma
denlerde, yüksek fırınlarda, demir çelik 
gibi ağır iş kollarında çalışsınlar; ne eski 
dumanlı barikatları nede yeni, müstak
bel barikatları hatırlamayan mevcut ra
hatını dünyanın merkezine koyan bu 
proleterlere lanet! Evet umul, yabancı 
işçilerdedir. Onlar proleter devrimin iti
ci gücü öncü gücü, resimdeki gibi dün
yanın çekiçle zincirlerini kıran önlüklü 
biricik gücüdür. Birincilere —pek açığa 
vurulmayan— içten içe köpüren la neti- 
ni, İkincilere ise hayranlığını teorileşti- 

^^zen bu poyrazın anatomisini bundan 
sonraki yazılarımızda gözler önüne ser
meye çalışacağız. Tabi bu, tahlilci, eleş
tirel bir sergileme olacaktır.

Bu akım Marx tan Mao ya kadar 
tüm ustaları, önder komünistleri, ko- 
müntern i, zemzem suyuna batırıp çıka
rarak kirlerinden lekelerinden arın
dırıyor, onları insanlığın huzuruna 
yıkanmış, bayramlık elbiseleriyle yeni
den çıkarıyor. Bazen de büyük bir cesa
ret ve fedakarlık örneği göstererek Ame- 
rikayı yeniden keşfediyor. Biz bu yazı
mızda bu akımın, yurtseverlik ve ulusal 
şovenizme ilişkin olarak Dimitrof a ve 
Komüntern e yönelttiği eleştireler üze
rinde duracağız.

Bu anndıncı, imbikçi akım Dimit
rof tan şöyle bir alıntı alıyor:

"Biz komünistler temelde, burjuva mil
liyetçiliğinin biçiminin uzlaşmaz karşıt
larıyız. Ama. biz ulusal nihilizmin 
destekleyicileri değiliz ve hiç bir zaman 
öyle davranmamalıyız. İşçileri ve ezilenleri 
proleter enternasyonalizm ruhu ile eğitme 
görı her KP nın en temel < f \
biridir. Ama / kim ki bunun

Doğu 
Rüzgarına 

Karşı 
Atlantik 
Poyrazı!

geniş çalışan kitlelerin ulusal duygularını 
küçümsemesine izin verdiğini hatta buna 
mecbur ettiğini düşünüyorsa, gerçek Bolşe- 
vizmden uzak ve Lenin ile Stalin'in ulusal 
sorun öğretilerini anlamamış demektir"

Bu akımın lideri Dimitrof a şöyle 
saldırıyor:

Temel olarak, bence "ulasal nilizm" 
diye birşey yoktur: bir komünist bundan 
bahsetmez... Bu onun jdimitrof un! ya
zılarında oldukça önemli bir çizgidir ve bu 
ikinci dünya savaşı sırasında anayurdun 
savunulması çizgisine kaymak için kızak
ları yağlamanın bir yoludur... Ben ulusal 
nihilizmin mücadele edilmesi gereken bir 
sapma olduğunu düşünmüyorum... bence 
bu ulusai şovenizmle mücadelenin bir 
parçasıdır. Bir ülkeden bahsederken 
yertseverlik ve ulusal şovenizm keli

melerini değiştirilebilir olarak doğru kul
landığımızı düşünüyorum ve bence buna 
devam etmek doğrudur. Ulusal nihilizmle 
mücadele teorisi bana göre sosyal şove
nizmle mücadele teorisidir. ”

Dimitrof dan alınan sözkonusu alt-
ıntıda eleştirilecek hiç bir nokta yoktur. 
Ulusa! Mihilizm diye bir şey vardır. Ve 
bu Dimitrof un durup dururken uydur
duğu bir kavram değildir. Eleştirmenin 
kendisi de bu gerçeği, yanı gözdeki bu 
merteği hınzırcasma görmektedir. Bildi
ği için de aynı paragrafta çelişkiye düş
mekte saçmalamaktadır. Bir yandan,

Temel olarak, bence ulusal nihilizm' 
diye bir şey yoktur... bence bu ulusal 
şovenizmle mücadelenin bir parçasıdır ' 
derken, diğer yanadan da tüm baykuş
ları güldürürcesine ulusal nihilizmle 
mücadele teorisi bana göre sosyal şove
nizmle mücadele teorisidir diyebil
mektedir. Bir yandan Ben ulusal 
nihilizm in ' *। lele edilmen ■

u

varlığını şöyle teslim etmektedir: Ben
ce bu ulusal şovenizmle mücadelenin 
bir parçasıdır Hatta daha ileri adım at
makta ulusal nihilizmle mücadele te
orisini, sosyal şovenizmle mücadele 
teorisi olarak ilan edivermektedir. Bc- 
rekallah!!... Liderimizin mantığı kor
kunç keskin ve parlaktır. Öylesine par
laktır ki, aynı paragrafta peşpeşe yer 
alan cümleler birbirlerini yalanlamak
tadır. Tabi asıl önemli olan ve gözden 
kaçırılmaması gereken bu ünlü(!| liderin 
yurtseverlikle ulusal şovenizmi bir ve 
aynı görmesidir. Yurtseverliği ve ulusal 
şovenizmi birbirlerinin yerini alabilecek 
şekilde değiştirilebilir olarak görmesi
dir. Lider hazretleri, yurtseverlikle ulu
sal şovenizm arasındaki farkı göremeye
cek derecede süper enternasyonalisttir.

Yurtseverlik sömürge ve yarı-sö- 
mürgelerde, ülkenin zenginliklerini 
halkını ve hiç bir emperyaliste muhtaç 
kalmaksızın bağımsız yaşama isteğini 
sevmeye dayanır. Yurtseverlik, ulusal 
aşağılık duygusuyla, kendi ayakları üze
rinde duramamak, kendi gücüne güven
memek kendi kaderini tayin hakkı ko
nusunda kuşkuculuk gibi emperyaliz
min yarattığı pasafist kaderci anlayışlara 
karşı çıkarak varlık kazanır. Komünist
ler yurtseverliği tereddütsüz destekler
ler. Bunu, kendi bayraklarını, enternas
yonalizm bayrağını yükselterek yapar
lar. Ve yaparken de yurtseverlikle enter
nasyonalizm arasına kesin, net bir çizgi 
çekerler. Komünistler, yani bu yurtsuz
lar. bu dünya vatandaşları, yurtlarını 
sevmezler mi? Elbette ki severler. Ama 
enternasyonalizm zemininde kalarak... 
Komünistler, yurtseverlikle ittifakta, 
tüm ülkelerin işçilerinin birliği ve enter
nasyonalizm ruhuyla hareket ederler. 
Bu ülküyü ön plana çıkarırlar. Ulusların 
Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı uğruna 
mücadele edilmeden enternasyonalizm 
uğruna mücadele edilemeyeceğini, tek 
dünya devletini savunmanın ayrılma 
hakkını savunmaktan geçeceğini bile
rek hareket ederler.

Ulusal şovenizm, ulusun tüm ulus
lardan üstünlüğü teorisiyle yurtsever
likten kesinlikle ayrılır. Topraklar, tüm 
topraklardan daha aziz ve daha kut
saldır. Tarih, kültür ve dil diğer ulus- 
larınkinden daha üstündür. En başta 
kahramanlık olmak üzere tüm ulusal de
ğerle; eşsizdir. Bundan dolayıdır ki, di
ğer ulusların böyle bir ulusa bağıml
ılığından daha doğal bir şey olamaz ulu
sal şovenizme göre. Bu bağımlılık, diğer 
ulusların iyiliği için de şarttır.

Ashnda bu iki ayrı kavramı aynileş- 
t irmek sgımurge ve varı-sömürgelerde 
K2|p£^l£n)in işini kolaylaştırmaya. 
İmiıfclarını yağlamaya tüm mütte-
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fîklcrîni proletaryadan koparmaya ya
rar. Bay liderin, sömürge ülkelerde,...a- 
şağılık bir ulus olmadıkları konusunda 
halkın ulusal gururunu oluşturmanın doğ
ru olduğu şeklindeki bazı görüşleri, 
onun bu hatasını örtbas edemez. Kaldı ki 
O. bu söylediğinde de samimi değildir. 
Çünkü Dimitrof un, ’ geniş çalışan kitle
lerin ulusal duygularının 
küçümsenmemesi şeklindeki görüşü
nü bile tepkiyle karşılamaktadır. Bu bi
raz da onların, Dimitrof a duydukları 
kinden kaynaklanmaktadır.

Onlar, saldırmak için Dimitrof tan 
şu alıntıyı alıyorlar:

Faşist emperyalist ve onun gerici iş
birlikçilerine karşı mücadelede işçi sınıfı ve 
onun komünist partisi ulusal bağımsızlığın 
tutarlı savunudandırlar. Modern ulusal 
burjuva devrimi sürecinde doğmuşlardır. 
Gerici burjuvazi, burjuva devriminin tüm 
mirası ile birlikte ulusun çıkarlarına ihanet 
etmiştir. Burjuva devrimımm mirasını 
alan, hainlere karşı onu sürdüren ve onları 
daha zengin bir hayata geliştiren işçi sınıfı 
ve onun KP'sidir"

Bu görüş, sözkonusu akım tarafın
dan saldırıya uğruyor. Dimitrof bu gö
rüşleriyle "anti-enternasyonalist" ve 
"burjuva devriminin geliştiricisi ola
rak suçlanıyor. Peki bu görüşlerin, diğer 
ustaların görüşlerinden farkı nedir? Pro
letarya gerçekten de, "faşist emperyalist 
ve onun gerici işbirlikçilerine karşı... 
ulusal bağımsızlığın tutarlı savunucusu 
değil mi? Değilse sözkonusu düşmanla
ra karşı ulusun tutarlı savunucusu hangi 
sınıftır? Bu onurlu görev hangi sınıfa ait
tir? Bugünkü emperyalist burjuvaziyle 
işbirlikçi burjuvazi, geçmişteki devrim
ci burjuvazinin, — Cromvvel in, Garibal- 
di'nin, Robespiyer in— mirasına sahip 
çıkabilir mi? Jakobenizm mirasını gerici 
burjuvaziye karşı savunan Lenin değil 
midir? Sun Yat Sen hareketini, Çin pro
letaryasının sahip çıktığı tarihsel miras 
içinde gören Mao Zedung değil midir? 
Demokratik Devrimi, artık devrimci ba
rutu tükenmiş, gerici burjuvaziye, hain
lere karşı, devralıp sürdüren, onu daha 
zengin bir hayata, sosyalizme kadar ge
liştiren işçi sınıfı ve onun partisi değil 
midir? Süper enternasyonalistlerimiz 
yoksa bu yarım kalmış, "kirli görevi bir 
başka sınıfa mı devretmek istiyorlar. Pe
ki bu görüşün mimarı Dimitrof mudur? 
Lenin değil midir?

Dimitrof un bu görüşlerinin kökleri 
Lenin dedir. Dimitrof un bu görüşlerini 
tutarlı bir şekilde savunan ustalardan bi
riside Mao Zedung'dur.

Emperyalist ülkelerde burjuva dev
riminin görevleri tamamlanmıştır. Bu 
devrimi, bu ülkelerde proletaryanın 
önderliğinde sürdürmek anlamsızdır. 
Bağımsızlık sorununa gelince... Hiç kuş
ku yok ki, her ülkenin aynı derecede ba
ğımsız yaşama hakkı vardır. Bu hak baş
ka bir ülke yada ülkeler grubu tarafın*

emperyalizmi bu ülkeler içinde gördü
ğümüz için ayrıca belirtmiyoruz) tüm 
dünya zenginlikleri üzerinde yoğun bir 
çıkar çatışması cereyan ettiği için, patla
yan savaşlar haliyle soygun savaşları, 
yağmadan kimin daha kazançlı çıkacağı 
şeklindeki savaşlar olmaktadır. Emper
yalistlerin yurt savunması", ba
ğımsızlık savaşı şeklindeki propagan
daları. kitleleri aldatmanın, onları bu 
yağma savaşalarına katmanın aracı ola
rak ortaya çıkmaktadır bu savaşlarda. 
Ama bu genel ve ezici durum, emperya
lizm ve proleter devrimleri çağında, hiç 
bir emperyalist ülkede, şartlar ne olursa 
olsun kesinlikle bağımsızlık sorununun 
ya da savaşının gündeme gelmeyeceğini 
göstermez. Bu soruna mutlak bir kafayla 
yaklaşmak, şartlar ne olursa olsun kesin
likle olmaz. Binde bir ihtimalle bile ol
maz kabilinden herzeler ileri sürmek gü
lünçtür. Bir emperyalist ülke, o andaki 
çıkarları gereği savaşa girmek istemeye
bilir. Diğer bir emperyalist ülke ya da ül
keler grubu, savaşa girmek istemeyen 
ülkeyi, baskı altına almak, o ülkenin ba
ğımsızlığını çiğnemek isteyebilir. Bu du
rumda müdahaleye maruz kalan ülke
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için, o anda ortaya çıkan baskının defe
dilmesin! amaçlayan bir savunma sa
vaşı —çok istisna da olsa— sözkonusu 
olabilir. Hayat zengindir. Mutlak teori
ler, hayatın zenginliği ve şaşırtıcılığı kar
şısında tuz-buz olmaya muhkumdur. 
Mutlak reçetelerle hiç bir yere varıla
maz. Her özel durum. çıkan her savaş so
mut tahlil ister. Lenin, belli bir savaşın 
anlamını ve ne ifade ettiğini tahlil etmeden, 
onu tarihsel perspektif içinde görme yetene
ğine sahip olunmadan bir yere varılama
yacağını söyler. Ve şöyle der:

Eğer bir savaşın özü', örneğin ya
bancı zulmüne son vermekse (ki özellikle 
1789-1871 Avrupasmın tipik özelliğiydi! o 
zaman ezilen devlet ya da ulus açısından 
böyle bir savaş ilericidir. Buna karşılık, e
ğer bir savaşın özü sömürgelerin yeniden 
bölüşülmesi, yağmanın paylaşılmasıysa., o 
zaman ata topraklarının savunulmasına 
ilişkin bütün sözler, halkın aldatılmasın
dan başka bir şey değildir

Lenin Kievski ye karşı bunları 
söylediği dönemde, 1914-16 savaşının 
niçin bir emperyalist savaş olduğunu 
ayrıntılarıyla açıklamaya çalışıyordu.
Almanlar ın amacı,... sömürgelere el 

koymaktır diyordu; amaçları Fransız- 
ları ya da Rus lan, yabancı egemenliği al
tına sokmak değildir... Başka deyişle, sa
vaş. taraflarından birinin, ötekinin sürdür
meye çalıştığı zulmü ortadan kaldırmak 
amacıyla verilen bir savaş değildir diyor
du. Lenin in bu mantığı, meselenin çok 
yönlülüğünü ortaya koyan tek yönlü 
mutlak anlayışlara darbe vuran bir 
mantıktır. Bir emperyalistin diğerini 
egemenliği ya da zulmü altına alması ih
timalini; Almanlar ın Fransızlar ı yada 
Ruslar ı egemenliği altına alması ihtima-

dan çiğnenemez. Bu emperyalist ülkeler 
nde geçerlidir. Bununla

emperyal ilkeler arasında [şwW- w

bir biçimde söylemek amacıya hortla- 
yıvermesi tarihin garip bir cilvesi olsa 
8e,:k; . .

Yine Dimitrof tan şöyle bir alıntı a- 
hyorlar: .

Proleter entarnasyonalizmi yalnızca 
tek tek ülkelerdeki ezilenlerin milli, sosyal 
ve kültürel özgürlük mücadelesine karşı 
çıkmamakla kalmaz, ama ulus proletar
yasının dayanışmasını ve mücadele birliği
ni zorunlu (utar, bu mücadele zafer için ge
rekli olan desteği sağlar"

Sözkonusu akıma göre Dimitrof bu 
formülasyonuyla, ulusal mucadale ile 
enternasyonalizm arasındaki doğru ve 
Marksist ilişkiyi tersine çevirmektedir Ta
bi suçlamalar bununla kalmıyor. Onlara 
göre Dimitrof gibi komünist önderler, 
’'işçilerin kafalarını geriye doğru götürü
yorlar. Dünya üzerinde sınıfların kalkması 
ve ulusların kaynaşması demek olan çeşitli 
aşamalarla nihai amaç komünizme ilerlet
mek yerme tamamen burjuva olan bir şeyi, 
ulusu bir fetiş haline getiriyorlar zaten Di- 
mitrof ta, Şovenizme muhalefet etmenin 
tek temeli milliyetçiliktir, enternasyona
lizm değil"..

Yazı da görüldüğü gibi Dimitrof, bir 
ülkede, proleter enternasyonalizmi nin 
iki önemli görevine işaret ediyor., Birin
cisi ezilenlerin milli, sosyal ve kültürel 
özgürlük mücadelesine karşı çıkma
mak; İkincisi ise, ulus proletaryasının 
dayanışmasını ve mücadele birliğini zo
runlu tutmak, zafer için gerek'.i desteği 
sağlamak. Peki bunda karşı çıkılacak ne 
var9 Hiç bir şey. Peki bu alıntının nere
sinde, ulusal mücadele ile enternasyo
nalizm arasındaki doğru ve Marksist iliş
ki tersine çevriliyor? Bu belli değil. Za
ten sözkonusu yarı-troçkist akım da lüt
fedip herhangi bir ispatlama çabası içine 
girmiyor. Çamuru atıp çekiliyor. Bu son 
derece kaçamak, iğrenç ve sorumsuz 
laktik, onların pek yaygın uyguladıkları 
bir taktiktir. Aynı taktiği, saflarımızdan 
yeni ihraç edilen taraftarları da tıpa tıp “ 
uygulamaktadır. İdeolojik mücadeleyi 
bayağılaştıran, onun itibarını, ciddiyeti
ni sıfıra indiren bir akımla karşı kar- 
şıyayız.

Bu akımın eleştirilerinde Dimitrof, 
iflah olmaz bir sosyal-yurtsever bir ana
vatana, bir milliyetçi, bir sınıf işbir
likçisidir. Dimitrof tan öylesine alıntılar 
alıyorlar ki, sözkonusu alıntılar kendile
rini yalanlıyor. Ama alıntıda olmayanı 
eleştirme gibi ilginç bir hastalıkları oldu
ğu için Dimitrof süper enternasyonalist 
de olsa kendisini, bu süpermanların 
elinden kurtaramıyor. Ama bunlar 
açıkyürekli ve cesur insanlar değildir. 
Sinsidir. Açıktan Dimitrof un bir burju- «T 
va olduğunu ilan etme cesaretini göste
remiyorlar. Aynı şeyi Komüntern için 
yapıyorlar. Bakın ne diyorlar Komün
tern için:

Milliyetçilik ikinci dünya savaşından 
önce emperyalist ülkeler için komünist en- 
r<ideolojik çizgisi ve »r 

geidi ,
AhJf Lımüntern'in ideolojik çizş
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Ç eşitli milliyetlerden Türkiye işçi 
sınıfının öncü örgütü Partimiz TKP/.ML 
1972 de kuruldu, içinde bulunduğumuz 
19? 7 yılı, partimizin 15. kuruluş 
yıldönümüdür. Bugün 15 şanlı mücadc- 
’edo u yılı geride bırakan partimiz, daha 
atılgan, daha canlı ve daha insiyatifli ola 

_ rak nihai zafer olan komünizm için ırü- 
adelesini devam ettiriyor ettirecek.

Partimiz yoldaş Mac Zedung'un 
önderliğinde Çin’de başlatılan Büyük 
Proleter Kültür Devrirninin etkilerinin
funyayı bir kasırga misali sardığı. Bü
yük Proleter Küttur Devrimi kasır
ga sının dünyanın her alanında filiz filiz 
buy üyen yeni kızıl kuşaklar yarattığı ko
şullarda ve ülkemizde işçi köylü, öğren-

ı gençliğin mt id sinin çığ gibi b 
meşinin ürünü olarak doğdu. Partimiz i, 
şanlı Kültür Devrimi nin dokusu ve Tür
kiye ezilenlerinin yiğit mücadelesi şekil
lendirdi.

Partimiz, komünizm bayrağını ülke
mizde ilk kez göndere çeken Mustafa 
Suphi TKP sinin mirasını devralarak 
doğdu. Muştala Suphi den sonra TKP ni

ve politik programı dünya proletar
yasının ana merkezlerinde, kalelerinde 
milliyetçi ise. komüntem açık değil mi 
dir ki bir burjuva örgütüdür. Evet iddia 
ya da suçlama budur. Bu, Troçkıst 
Dördüncü Enternasyonal den daha cü
retli bir suçlamadır. Onlar, özde aynı şe
yi söylemelerine rağmen biçimde daha 
yumuşaktırlar. Hiç değilse komürtern i 
Stalinist bürokrasinin hakim olduğu 
an ti faşist bir Örgüt olarak gösterirler, 
ideolojik çizgide ve politik programda 
onu, burjuva milliyetçisi olarak suçla
maya pek sık baş vurmazlar. Ama Atlan- 
fiğin ötesinden esen yarı-troçkist rüzgar 
pervasız, sinsi ve korkaktır. Pervasızdır 
çünkü bol keseden, sorumsuzca per
vasızca suçlar. Sinsi ve korkaktır çünkü, 
suçladığı hareketin niteliğini, adım ko
yarak, ilan etmekten ödü kopar. Bu ya
ratıklar. lekesiz şeylerin gölsesiz, sat 
tertemiz şeylerin arayıcıları, definecileri 
olarak tarih sahnesine çıktıları için hiç 
bir şey, azize masumiyeti bile, amansız 
yargılarından kurtulamayacaktır. Ko- 
müntern in bazı hataları, Komüntern’e 
bağlı bazı partilerin hataları Komün-

ele geçiren revizyonist Şefik Hüsnü ve 
şürekası ile başlayan 50 yıllık sosyal 
şöven, oportünist gelenek partimizin do
ğuşuyla birlikte parçalandı. Karanlık 
partimizle aydınlandı. Kemalist Burju 
vaziye dalkavukluğun, Türk Devletine 
kuyrukçuhığun. ezilen Kürt Ulusu ve 
azınlık milliyetlerin varlığının inkar 
edildiği ortamda kısacası revizyoniz- 
ınin, oportünizmin her türlü egemenliği
nin panzehiri, parçalayıcısı olarak doğan 
partimiz le birlikle güneş daha görkemli 
açtı. Karanhk parçalandı. Ufukla hep 
kızıl bir meşale belirdi.

Marx, Engels, Lenin, Staiin ve Man 
Zedung yoldaşların silahlarıyla kuşanan 
partimiz doğuşuyla birlikte umut ve za
ferin teminatı olduğunu teori ve prati 
ğiyle ispatladı. Doğuşunu takipeden bir 
yıl içinde; devrimin tüm temel progra- 
matik sorunlarına ilişkin görüşlerim or
taya koydu. Gerçekleştirdiği merkezi 
önderliğe bağlı olarak, ülkemizin Der- 
sim, Siverek, İstanbul, Malatya gibi baş
lıca dört bölgesinde oluşturduğu yöneti
ci parti örgütleri çekirdekleri önderliğin

çizgisinin ve politik programının ne
den milliyetçi olmadığı savı üzerinde 
durmayacağız. Bu ayrı bir yazı konusu
dur. Ancak şunu belirtelim ki, partimiz, 
uluslararası proletaryanın devrimci tari
hine ve ideolojik hattına karşı işlenen 
suçların açığa çıkarılıp mahkum edilme
sinde üzerine düşen görevleri yerine ge
tirecektir. Bunlar Enver Iloca nın taktiğ
ini, kızıl bayrağa karşı kızıl ' bayrağı 
sallayarak mücadele taktiğini izliyorlar. 
Hoca, Mao Zedung a saldırırken, Sta- 
lin e ve Komüntern e sarılmayı, bunlara 
sözde toz kondurmamayı benimsiyordu. 
Bunlar ise. Staiin'e ve Komünitern e 
saldırırken Mao ya sarılıyorlar, onu 
sözde peygamber mertebesine yücelti
yorlar. Her ikisinin de yararlandığı cep
hanelik aynıdır: Troçkizm.

En büyük Stalinist Mao dur. Mao'- 
vu savunmadan Staiin i savunmak 
mümkün değildir; aynı şekilde Mao yu 
savunmak, onun üzerinde yükseldiği 
ML mirasın son halkası ve öğretmeni 
Staiin i savunmaktan geçer. ML bir bü
tündür ve bu teoriyi ınşaa eden ustalar
dan birini ayırıp karşıya almak,

de, Demokratik Halk Devrimi. Sosya
lizm ve komünizm mücadelesinde ciddi 
bir atak yaptı. Devrimin, komünizmin 
lafta değil pratikte savunucusu olduğu
nu ortaya koydu. Doğuşunu takibeden 
bir yıllık mücadele sürecinde, Demokra
tik Halk İktidarı, sosyalizm ve yüzce ko
münizm doğrultusunda, çok yönlü bir 
pratik faaliyete girişti. Bu mücadelenin 
bir aracı olarak kuru olan yerlerde 
bozkırı tutuşturdu. Basitten küçükten 
başlasada, onun önderliğinde haşlatılan 
silahlı mücadele şavkı her yeri aydın
lattı. Bir yıllık kısa mücadele donemi 
içerisinde, sadece Dersim ve Siverek'te 
on u aşkın karşı devrime sabotaj eylem
leri gerçekleştirildi. Düşman karakol
larının bir unsuru olan muhbir Muştala 
Mordeniz gibi halk düşmanlarım cane* 
vinden vuran kurşunlar onun eseriydi.

Türk Ordusundan medet umuldu- 
ğu, Tük devletine iyimserlik duygu
larının beslendiği, faşist düzenden umut 
beklendiği vb., koşularda tüm emperya
listlere, sosyal emperyalistlere ve uşak
larına karşı, devrim, sosyalizm ve komü
nizm sancağı onun tarafından açıldı.

Partimize En tehikeli ve ihtilalci 
akım diyen düşmanda kendisinin ca
nına okuyacak esas gücün partimiz ol
duğunu teslim etmek zorunda kaldı. İlk 
etapta çeşitli bölgelerde kurulan küçük 
sayılı (iki üç kişilik) seyyar birimlerle, 
yoğun bir propaganda-ajitasyon faaliye
tine gişen partimiz, özellikle köylü 
gençliğin etkilenmesinde önemli bir rol 
oynadı. İstanbul gibi büyük şehirlerde 
oynadığı fonksiyonlar baştı şçiler ol
mak üzere ezilenleri etkilenil de küçüm
senmeyecek bir şekilde rol oynadı.

la inamıyla ML bir siy&si, ideolojik, 
örgütsel hat üzerinde y ükseien partimiz 
1973 te diğer devrimci hareketleri de 
kapsayan bir yenilgiyle ’> arşı karşıya 
kaldı. Bu yenilgi kesinlikli partimizin 
ML programatık görüşlerinin sonucu 
olan bir yenilgi değildir. Evet, bu yenilgi * 
de partimizin içine düştüğü bazı yanıl
gıların, hataların rolü esastır Ayrıca ağır 
objektif koşullar da. söz konusu yenilgi
de, ikinci derecede de olsa rol oyna
mıştır. Bu yenilgide, partimizin içine
düştüğü hatalar parogramatik veya stra
tejik hatalar değildi. Bu dönemdeki ha-

Bu yn/ı i. K>.• ıvinteri• in id
mda ve devrimci dalgadak 
gerilemeyi göremez ve bu-
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na bağlı olarak silahlı geri çekilme takti
ği izlemememizdir. Bizler o dönem, ob
jektif durumdaki devrim aleyhine gün
deme gelen gerilemeye rağmen, objektif 
durumu (Türkiye deki) abartmalı bir şe
kilde, sübjektif olarak tesbit ettik. Du
rumdaki gerilemeyi göremedik. Objek
tif durumu mükemmel tesbit etmemizin 
doğal sonucu olarak ilerlemeci bir taktik 
izledik. Oysa objektif durum, geçmişe 
nazaran geriliyordu ve bizim de buna 
bağlı olarak geri çekilme taktiği izleme
miz gerekiyordu. Oysa biz, düşmanın 
topyekün saldırıda olduğu ve üstelik di
ğer devrimci hareketleri ezerek bize 
yöneldiği nisbeten kısmi bir sivasi istik
rar sağladığı bir dönemde, geri çekilme 
içinde saldırı değil, ilerleme içinde 
saldırı taktiği izledik. Bu taktik objektif 
durumla çatışan sübjektif durum tahli
linden kaynaklanan, sol bir taktikti. Ve 
bu taktik yenilgimizde birinci derecede 
rol oynadı. Yenilgimizde objektif koşul
larında önemli bi rolü vardır. Bilindiği 
gibi, zengin bir tarihsel mirastan yok
sunduk. Partimiz gençti tecrübesizdi. 
Devrim ile karşı devrimin güçleri arasın
da muazzam bir dengesizlik vardı. Ay
rıca dünyada durum iyiydi, ülkemizde 
de 12 Mart öncesi durum yine oldukça 
iyi bir vaziyet arzediyordu. Bütün bun
lar subjektivizmi körüklemenin objektif 
unsurlarıydı.

Kuruluşu sırasında partimiz ülkemi
zin uzak ve yakın tarihinin incelenmesi, 
ekonomik, sosyal, siyasal koşullarının 
somut tahlilini gayet bilimsel olarak or
taya koydu. ML in evrensel gerçeği, ül
kemizin somut koşularına ustaca uyar
landı. Ancak çıkarmamız gereken ders 
şudur ki, stratejik ve programatik olarak 
ML bir çizgiye rağmen, taktiklerde dü
şülen hatalar yenilgiye götürebilir. Bun
dan öğrenmeli ve taktiklerin önemini 
kavramahyız. Yalnızca stratejik bir hat 
ortaya koymak yetmez, startejiyi doğru 
laktiklerle hayata geçirmenin canahcı 
önemini kavramahyız.

12 Mart yenilgisini takibeden sü
reçte, bir dönem partimiz enderliksiz 
kaldı. 1974 le birlikte yeniden oluştulu- 
lan koordinasyon komitesi önderliğinde 
toparlanma faaliyetlerine başladı. Bilin
diği gibi, 1974 ü takibeden dönemde 12 
Mart ardından başlayan objektif durum 
yerini yeni bir duruma bırakmıştı. Dev
rimci durum, devrimci dalga bir yükse
liş yönünde seyrediyordu. Dağılmış, du
mura uğramış devrimci hareket topar
lanmaya doğru gidiyordu. Ne var ki 
koordinasyon komitesi (KK) döneme uy
gun taktikler izleyemedi. Hareketin ge
risinde kaldı. 12 Mart döneminin taktik
lerini olduğu gibi yeni döneme uygula
maya çalıştı. Evet! KK. partimizin prog
ramatik görüşlerini başta savunuyordu. 
Ancak onları somut koşullarla birleştir
mekten, somut şartları somut tahlil ede
rek stratejik çizgiyi doğru taktiklerle ha
yata getirmekten uzaktı. KK ile birlikte 
partiye güçlü bir mek. m ji'fV'A 
tizm t ısınn:ı;tı. Netiö* basar IfV

KK, başarısızlığın temelinde yatan ne
denlerin kendi dogmatik, mekanik ve 
sübjektif yaklaşımları olduğunu görece
ğine, partimizin ML programatik görü
nümlerine kuşku ile baktı, Başarısızlığı 
parti çizgisine bağladı. Neticede partimi
zin ML programatik görünüşlerine sal
dıran tasfiyeci bir karargah haline geldi. 
Bu tasfiyeci saldırıya, İK yoldaşın görüş
leriyle silahlanan parti kadroları, mili
tanları ve ağırlıklı orlarakta sempatizan
lar göğüs gerdiler. Merkezi yapıyı gasbe- 
den tasfiyecilere karşı, başta İstanbul ol
mak üzere yurtdışı ve doğu bölgesi tavır 
aldı. Partimiz tarihinde merkezi bir va- 
pıdan yoksun oluşan ancak İbrahim 
Kaypakkaya nın görüşleri temelinde ha
reket etmeyi faaliyetlerinin merkezine 4 4
koyan Bölgesel dönem olarak adlan
dırılan bir süreç başladı.

Bu dönemin en önemli özelliği, tasfi
yeci oportünist saldırıya karşı partinin 
ve parti programının savunulmasıydı. 
Bu tarihsel kesitte parti çizgisine sahip 
çıkıp, çıkmama ML olup olmamanın 
kıstasıydı. İlen ne kadar bu dönem sub- 
jeklivizm, dogmatizm aşılamamış olsa 
da Ik ninsürüşlerinesahipçıkma veonu 
her türden saldırıya karşı savunma ca- 
nahcı bir önem taşıyordu. Partimizin 
kızıllığı bu dönem, İK nın görüşlerine 
sahip çıkanlar tarafından korundu. Parti 
mızın ML mirası üzerinde yükselen kad
rolar bütün dezavantajlara karşın parti 
çizgimizin yönlendiriciliğinde örgütsel 
siyasi, ideolojik, askeri ve pratik alanda 
önemli mesafeler katettiler. Daha da
önemlisi oluşturulan örgütlenme komi
tesi önderliğinde, parti I. Konferansa 
götürüldü ve merkezi bir yapıya kavuş
turuldu. Bu dönemeç sadece partinin 
merkezi bir yapıya kovuşturulması 
açısından değil, İbrahim Kaypakkaya 
yoldaşın görüşlerinin temel alınması ve 
bu doğrultuda partinin konferansa götü
rülmesi, bu görüşlerin konferansta bir 
kez daha onaylanarak, bunun üzerinden 
merkezi bir yayının gerçekleştirilmesi 
vb. açısından önemlidir. I. Konfe
ransımız, partimizin ML hattını kendisi
ne temel alan bir konferanstır. Şüphesiz 
bu konferansımızın tali de olsa içerdiği 
bazı halalar vardır. Örneğin, dünya 
çapında haşçelişme dünya ve ülkede 
başdüşman teshillerinin yapılmaması 
bunların üç dünya teorisinin temel tezle
ri olduğu şeklindeki iddialar yanlıştır. 
Ayrıca parti geçmişimize önemli ölçüde 
inkarcı yaklaşımlar, yanlış eleştiriler söz 
konusudur. Diğer taraftan KK ile birlik
te partiye taşınmış olan dogmatizm illeti 
aşılamamıştır. Bunların değerlendiril
mesi başlı başına bir sorundur, yapıl
malıdır ve yapılacaktır

Her halükarda 1. Konferansızımız
parti tarihimizde ileriye doğru önemli ta
rihsel bir adımı içermektedir. I. Konfe
ransla seçilen I. MK \ 11. toplantısına 
kadar esas olarak ML bir hal izledi. I.
Konferansın zü yani ;wı ıl.ir.m
A/ ı IzıZ "cm^I i ’V ■ i INf\^Xi/,laııl İT11

larına rağmen ML bir önderlik olduğunu 
söylüyoruz. Ancak 7. toplantısıyla bir
likte geçmiş hatalar sistemleştirildi. 
Uluslararası planda yoldaş Mao Zedung 
şahsında ML ye yönelen saldırılar kar
şısında paniğe kapılındı, oportünist bir 
yol seçildi. Ayrıca ülkedeki sınıf müca
delesi karşısında da olumsuz bir pozis
yon sergilendi. Kısacası 7. toplantıyla 
birlikte parti merkez komitesi, sağ opor
tünist bir karargah haline geldi. Partide
ki ML kadrolar sağ oportünist çizgiye 
karşı mücadele bayrağı açtılar, 1981 de 
gerçekleştirilen parti II. Konferasıyla. 
sağ oportünist çizgi mahkum edildi. Par
timizin programatik görüşlerinin tasfiye 
edilmişinin karşısına çıkıldı. Mao Ze
dung yoldaşın, ML e yaptığı tayin edici 
katkılar kararlılıkla savunuldu. 
Opoı tünist-revizyonist-troçkisl kırması 
çizgi alaşağı edildi. Bu dönem 12 Eylül 
dönemiydi. Zorlukların ağırlaştığı, kor 
kaklığın karamsarlığın, yılgınlığın kol 
gezdiği bir ortamda partimiz mücadele 
bayrağını her zamanki gibi yükseklerde 
(uttu. Ne varkı Türkiye devrimci hare
ketinin karşılaştığı yenilgiyle, partimiz 
de bir kez daha karşılaştı. Şüphesiz bu 
yenilgi tesadüfü değildi. Yenilgimize yol 
açan ciddi sivasi, ideolojik nedenler var.o •

Örneğin; bu dönem devrimci durum 
ve devrimci dalga gerilemesine rağmen, 
partimiz objektif durumu sübjektif bir 
şekilde tahlil etti. Durumun gerilediğini 
tesbit edemedi. Devrimci durumun du
ru ksamadığın dan pek yakında 
patlayacağından söz etti. Karşı devri
min nisbeten kısmi bir siyasi istikar sağ
ladığı devrime karşı faşist genarallerin 
topyekün bir saldırıya geçtiği devrimci 
harekete önemli zayiatlar verdirdiği 
küçümsenmeyecek mevziler kazandığı 
ortamın özelliklerini partimiz isabetlice 
tesbit edemedi Kısacası, objektif ve süb
jektif durumun devrim aleyhine gelişen 
durumu görülemedi. Ve buna bağlı ola
rak izlenmesi gereken silahlı geri çekil
me taktiği içinde içinde saldırı yerine, 
ilerleme taktiği temelinde saldırıyı esas 
aldı. Bu taktik ve onun üzerinden vük- 
seldiği durum teshili gerçeğe uygun de
ğildi. Ve nitekim hayatın gerçeğine 
çarpan bu hatalı tesbit başarızhğa uğ
radı. Ardından bir dizi sağ hatanın geliş
mesine) la«J ı l 1er halükarda par mlz 
ve ona yön veren çizgiyi bu dönemde 
MI. olarak değerlendiriyoruz. Görüldü
ğü gibi parti tarihimizde, subjektivizm 
ve dogmatizm, önemli ve başlıca hata
larımız arasındadır. Bunları altetmek 
bugün önümüzde duran önemli bir 
görevdir.

Çeşitli eksiklik ve hatalarımıza rağ
men partimizin mücadele tarihinin asıl 
yönünü onun ML mirası teşkil etmekte
dir. Sorunlarımıza yaklaşırken tarihsel 
materyalist bir yaklaşıma sahip ol
malıyız. Yani, problemlerimizi ortaya 
çıktıkları tarihsel koşullardan soyut ola
rak ele almamal mdan sözken usu ob- 
e T i ktif koşullar i

rlıeliviz - »— /
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PA R TİMİZİN
15. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ 

FAALİYETİNE 
İL İŞKİN 

TALİMAT!
YD'daki Tüm Örgüt Kademelerine ve Parti Sempatizanlarına

Yoldaşlar!
Bu yıl partimizin 15. kuruluş 

yıldönümüdür. Partimiz, 15. Kuruluş 
yıldönümünü güçlü bir kampanya ile 
görkemli bir şekilde kutlama kararı al
mıştır. Bu karar ve kapsadığı faaliyetle
rin pratiğe geçirilmesi için tüm örgüt 
kademlerinin ve sempatizanlarının 
dikkatini çekiyoruz. Kampanyaya iliş
kin düşünülen faaliyetler ve derhal pra
tiğe geçirilmesi gereken görevlere işaret 
etmeden önce birkaç soruna değinmek 
istiyoruz.

Kaderciliğe ve inkarcılığa mahal 
vermemeliyiz, hataları açığa çıkarma ve 
eleştiri özeleştiride, Birlik Eleştiri 
Birlik anlayışıyla haraket etmeli. Par
ti nin mücadele gücünü pekiştirmeliyiz. 
Bozgunculuğa karamsarlığa karşı 
uyanık olmalı, hertürden burjuva sal
dırıya karşı, partimizin ML birliğini 
gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Bugüne 
kadar 125 in üzerinde şehit vermiş olan 
partimizin kızıl sancağını onun adına ya
raşır şekilde yükseklerde tutmalıyız. Bu- * ••
gun durum iyidir, ülkemiz yeni bir dev
rimci kabarışa sahne oluyor. Bugün, 
ayakta otan ender güçlerden biri duru
mundayız. Gücümüzü görmeliyiz. Parti
ye güvenmeliyiz. Yığınlara dayan
malıyız. 4

Çeşitli eksiklik, hata ve başa
rısızlıkları olsada partimizin rengi her 
zaman kızıl kalmıştır. Partimiz günümü
ze kadar ML niteliğini korumuştur, ko
rumaya azimlidir. Partimiz halalarından 
eksikliklerinden öğrenen aynı hatalara
düşmemek için geçmişten ders çıkaran
ve bu İ rslerle daha güçlü bk A f

ıhlanan bir part: r Partin^yh^y W

Partimizin ML şanına layık kadrolar 
ve sempatizanlar olmalıyız. Bu öncelikle 
gevşek ve vurdumduymaz olmamayı, 
hareketsiz ve miskinlikten sıyrılmayı, 
parti direktiflerine karşı sorumsuz dav
ranmamayı, hiçbirşey yokmuş gibi se
yirci pozisyonda kalmamayı, yan gelip 
yatan ense kaşıyıcılar olmamayı, dün
yası yıkılmışlar gibi davranmamayı, 
umutsuzluk, karamsarlık, yılgınlık ve 
çaresizlik tanımamayı, beceriksiz olma
mayı vb. vb. gerektirir.

Sürekli olarak parti faaliyetini yük»

duğu ML çizgi sayesinde her zorluğun 
üstesinden geleceğine inanmaktadır. 
Zengin, güçlü ML bir tarihsel mirasa sa
hip olan partimiz, enternasyonal prole
taryanın ülkemiz toprağındaki müfreze
sidir.

15. yıldönümünde bu kızıl meşale
nin daha gür yanması için görev başına! 
Onun ML birliğini mücadele yoluyla da
ha üst seviyede pekiştirmek, ona yöne
len tasfiyeci, inkarcı saldırıları püskürt
mek. onu sınıf mücadelesinde daha etki
li bir silah haline getirmek için görev ba
şına! Proletaryanın kurmayı olan kızıl 
müfrezemizi her yönlü güçlendirmek, 
geliştirmek, onun kaldırdığı sancak al
tında daha disiplinli ve çelikten bir birlik 
tesis etmek için görev başına!

15. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 
açılan kampanyayı güçlü ve görkemli 
bir faaliyetle sonuçlandırmak için tüm 
yaratıcılığımız, insiyatifimizle harekete 
geçelim!

—Yaşasın Partimiz TKP/ML!

selten, militanlığını güçlendiren, parti 
kararlarına titizlikle uyan, onları şevkle 
hayata geçirmek için parti çevresini kol- 
lektif olarak harekete geçiren enerjik, 
yaratıcı ve insiyatifli elemanlar duru
munda olmalıyız. Laçkalığa, adam sen- 
deciliğe meydan vermemeli, partinin 
gönüllü ve proleter disiplinini güçlendi
ren aktif. fâal unsurlar olmalıyız. Sürekli 
olarak ilerleyen, bir yerde çakılıp kalma
yan ileriye hızla bir gidişi temel alan, tu
tuculuğa. bürokratizme karşı savaşan 
insanlar olmalıyız.

Zorluklardan korkmayan, onların 
üzerine cesaretle yürüyen partiye ve 
yığınlara güvenen, sorunları altetmek ve 
kararları uygulamak için azimle müca
dele edenler olmalıyız. Yığınlarla canlı 
bağlar kuran, onları parti kararları doğ
rultusunda seferber eden, eğiten, parti
ye yakınlaştıran. kazanan, günlük pratik 
faaliyet içinde olan, parti içinde ve dışın
da ML aleyhtarı saldırılara göğüs geren, 
partinin ve halkın çıkarlarını herşeyin 
üstünde tutan. ML uyanıklığı elden 
bırakmayan militanlar olmalıyız.

A *

Her parti militanı, sempatizanı, 
yığınların öncüsü olduğunu unutma
malıdır. Öncüyüm demekle öncü olun
maz, öncünün vasıflarına sahip olmak 
ve gereklerini icra etmek lazım. Bunun 
için ise, laf-ı güzaf için de olan, durgun 
ve işlemeyen insanlar değil, devrimci 
canlılığı her alanda gösteren, ölü çalışma 
tarzına düşman olan, parti siyasetini 
parti kararlarını her somut koşula ustaca 
uygulayan, parti hayatını düzenleyen 
kurallara harfiyen uyan, eleştiri- 
özeleştiriyi tutarlı bir şekilde uygulayan, 
lafta değil hataları aştığını pratikte göste
ren uzak görüşlü insanlar olmalıyız.

Kitleleri ML bilinç seviyesine çıkar
manın silahı Parti dir. Parti tüm üyeleri
nin, militanlarının birliğidir. Parti bu 
görevini onlar sayesinde gerçekleştirir. 
Devrimin aletleri olduğumuzu kavra- 
malıyız. Devrim için işlemeyen alet, bir 
şeye yarar mı? Öyleyse donuk, ruhsuz, 
miskinliğe karşı savaş açmalıyız. Oblo- 
movluğa aman vermemeliyiz. Aksi hal
de. devrimin silahlı olmaktan çıkarız. 
Patlamayan, kırık dökük, sadece demir 
yığını olan silahlar bir şeye yaramaz. 
Patlayan ve fâal silahlar olmalıyız. Bu da 
oturmakla veya akşama kadar partiye 
bağlılık nutukları atıp, latta keskin dev
rimciliği kimseye bırakmayıp, gerçekte 
ise düşkünlüğü ifade eden özelliklerle 
olmaz.

Herşeyimizle proletaryanın hizme
tinde olmalıyız. Parti emirlerini başarıy
la yerine getirmeliyiz. Aldığımız karar
lar, kağıt üzerinde kalsın diye alınmıyor. 
Kararlar uygulanmak için alınır. Merke
zi kararlara uymayanlar tıpkı grev 
kırıcılar gibidirler. Veya hayırhah bir tu
tum olan, kılı kıpırdamıyaniar cansız bir 
et yığınıdırlar.

ML bir çizgiyi kabul etmek yalnız 
başına yetmez. Önemli olan ML taaliyet- 

— rJSu iııksa. lafta program ka hava 
llfcjETjt. silahlı ’nm..idrlrdi' ’-<:ı '.atına 
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gelince hızlılığı kimselere bırakmayan 
lafta militan, canavar kesilen Parti 
programını savunmada teoride gayet 
‘ yaman gözüken ama pratikte hasta* 
lığın, duyarsızlığın simgesi olan bir çok 
"şaheser örnek var. Parti mensubu ol
mayla bu nasıl bağdaşabilir?

Marksizme sözde inanmış ama 
pratikte bir hiç olanlar en kötü oportü
nist tutum içindedirler.

ML olmanın en önemli özelliklerin
den biri, teori ve pratik birliğidir. Bir in
san sözleriyle değere, pratiğiyle ne oldu
ğunu ortaya koyar. Devrimi geliştirmek, 
yığınları kazanmak ve eğitmek için çalış
mayan biri nasıl ML olabilir?

Hatalarında ayak direten, ÖE yi gü
nah çıkarma olarak yapan biri, nasıl tu
tarlı olabilir?

Bir kez daha önemle vurguluyoruz. 
Önemli olan pratik eylemdir. Sadece 
arzu ve niyet yetmiyor. Sözde çok keskin 
olan, en devrimci düşünceyi savunan, 
ama pratikte bunun zırnığını yerine ge
tirmeyen biri, parti ye layık bir mensup 
olarak değerlendirilemez.

KP nin mensubunun en önemli or
tak özelliği, ML bir çizgi doğrultusunda 
fâal olmasıdır. Çokça laf etmek ve bir 
kamyon dolusu OE vermek yetmiyor. 
Pratik bir adım, daha değerlidir. Aksi yol 
insanı lafazanlığın yozlaşmanın esiri 
eder. İşlerin iyi gitmediğinden yakınıp 
durmak yetmiyor. Sorun iyi gitmesi için 
çalışmaktır.

Evet! Tekrar bir kez daha belirtmek
te yarar görüyoruz! ML e, Parti ye, hal
ka bağlı, parti nin çelikten disiplinine 
uyan, yığınlar içinde canlı bir faaliyet 
yürüten, memurlaşmaya, bürokratizme 
aman vermeyen salt emir vermekle işin 
bitmediğini kavrayan, emirlerin uygu
lanmasına pratik önderlik yapan, lafa
zanlıkla işlerin yürüyemeyeceğini 
gören, dünyayı pratik te değiştirmeye 
çalışan, sorumluluk almaktan kaçma
yan, insiyatifli ve yaratıcı olan, engel 
tanımayan, engellerin üzerine karar
lılıkla yürüyen vs. militanlar olmalıyız.

Bu ruhla, Partimizin 15. Kuruluş 
Yıldönümünü güçlü ve görkemli bir faa
liyetle kutlamak için ileri!

Şimdi faaliyetlerimizin ve yerine ge
tirilmesi gereken görevlerin neler oldu
ğuna geçebiliriz.

1-Kampanya 15 Nisan da başlaya
cak 20 Mayıs ta sonuçlandırılacaktır.

a-Kampanya nin başlayacağı 15 Ni
san a kadar tüm yerel, bölgesel vb. 
örgütler örgütü kampanyaya 
hazırlamalıdırlar. Hazırlık, siyasi, pratik 
ve örgütsel bütün yönleriyle ele alın
malıdır. Sorun tüm örgüt kademelerin
de, Partizan toplantılarında ve yapılacak 
kitlesel hazırlık toplantı!arında görüşül
melidir. Merkezi vavında konuya Pişkin 
çıkan yazılar tartışılmalı, örgüt ve kitle 
kampanyaya duyarlı hale getirilmelidir. 
Ayrıca bizzat yerel vb. örgütler ara
cılığıyla, çeşitli parti materyallerinden

Harlanarak k anya hazfriA /%>|A 
la rı İmalıdır Her a

panyaya ilişkin özel örgütlenmeler inşa 
edilmeli, önlerine somut görevler konul
malı ve harekele geç ir ilmelidirler.

Çıkacak afiş en geniş şekilde, kam- W
panya dönemi boyunca yaygın bir şekil
de gerekli yerlere aşılmalıdır. Yörelerde 
bir tek afiş dahi elde kalmamalıdır. Bildi
ride öyle... Tek bir bildiri elde bırakılma
malı, hatta yörelerde gerektiğinde çoğal
tılarak geniş şekilde dağıtılmalıdır., Bu 
çok önemlidir. Yapılan denetimlerde 
yörelerde önemli ölçüde afiş ve bildiri 
yığınına rastlanmıştır. Bu son derece ib
ret verici bir durumdur.
b-Düzenlenecek merkezi faaliyetlerle 

4

çakıştırılmaması kavdıyla Parti nin ku
ruluş yıldönümüne ilişkin yerel geceler, 
toplantılar düzenlenmelidir. Bu toplan
tılar diğer faaliyetlerle birleştirilerek ele 
alınabilir. {Somut olarak 1 Mayıs la)

2-Partimizin 15. Kuruluş yıldönü
müne ilişkin düzenlenen kampanyanın 
en önemli unsurlarından biri, çeşitli 
bölgelerde gerçekleştirilecek merkezi 
toplantılardır. Bu toplantılara parti çev
resi ve devrimci, demokrat çevreler, kit
leler aktif olarak seferber edilmelidir. 
Her yöreden 3-5 kişinin bir arabaya bi
nerek gelip toplantıya katılmaları, top
lantı konusunda görevlerin yerine geti
rilmesi olarak düşünülemez ve düşünül
meyecektir. Böyle bir tutum insanın 
kendisini aldatmasından başka bir şey 
değildir. Vazifemi yaptım' desinler di
ye değil, gerçekten yükümlülüklerimizi 
yerine getirmeliyiz. Her yöre: en geniş 
kesimleri, toplantıya sevketmekle 
görevlidir. Örgüt kademelerini ciddi bir 
şekilde uyarıyoruz. Canlı bir propagan
da faaliyeti, kitle çalışmasıyla en geniş 
kesimi toplantılara çekelim. Bunun için 
işyerleri, kahve, mahallelerde propa
ganda, duyurular asma vb. faaliyetlere 
kafa yorulmalı, somut görevlendirmeler 
yapılmalı ve pratik olarak denetim sağ
lanmalıdır. Belirlenmiş tarihlerde her 
yöre salonu şimdiden tutmalı teknik 
hazırlıklara derhal girişilmelidir, Top
lantı salonları "susuz bir çöl görünümü 
arzetmemeii, kampanya nin içeriğine 
uygun, pankart poster vb. ile donatıl
malıdır. Merkezi bildiri haricinde yöre
ler toplantıya özel çağrı bildirileri 
çıkarmalıdırlar.

3-Her alan özel duvar gazeteleri 
çıkarmalı ve faaliyetlerine ilişkin yayın 
organına yazılar göndermelidirler.

4-Merkezi gecelere en güçlü katılım 
için her alan bütün enerjisiyle harekele 
geçmeli. Merkezi faaliyetlere ilişkin 
kendilerine verilen görevleri titizlikle ve 
zamanında verine getirmelidirler. Mer
kezi faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan 
alanlardan talep edilecek insan, teknik 
malzeme vb. nin derhal temini ve Parti - 
ve sunulmasına 
4

rilmelidir.
azami dikkat göste-

Yoldaşlar!
Partimizin 15. Kuruluş yıidönümü-

lii| sürdürülecek kampanyanın

■> l"rX 1V - ■ rluf'l <u|"| İlli'. I

Bölgemizdeki
Bağış Kampanyası

Başarıyla
Sonuçlandırıldı!

Yoldaşlar,
Partimizin açmış olduğu Devrimi 

Destekle, Partiyi ve Orduyu Güçlendir' 
kampanyasını, materyallerin elimize 
geç ulaştırılmasından dolayı, belirtilen 
tarihte başlatamadık. Bu sebeple, bölge
mizde kampanyayı geniş kitle toplantısı 
ile açıp, başlatmamız gerekirken bu nok- 
tadada eksik kaldık.

Esas olarak kampanyayı ele 
alışımız, Partimizin ML doğru çizgisini 
kitlelere maletmek, geniş kitleleri bir 
adım daha Partimize yaklaştırmak, kit
lelerden sadece maddi destek sağlamak 
değil, hertürlü manevi desteğinde sağ
lanması anlayışıyla oldu. Gidilen yörele
re. Parti yayınları ile birlikte Partimizin 
siyasi propagandası, Türkiye deki geliş
en sınıf mücadelesinin boyutları Parti 
ve Ordumuza yapılan maddi desteğin 
aciliyeti, önemi üzerine propaganda esas 
alındı.

Faaliyet alanımızın çok dağınık ol
ması, faaliyete katılabilecek arkadaş
ların 3-4 kişiyle sınırlı olması, kampan
yayı olumsuz yönde etkileyen faktörler
dir. Kampanyanın gec başlatılmasından 
dolayı zaman darlığıda olumsuz yönde 
etkilemiştir.

Faaliyet yürüttüğümüz alanlar, Bar 
le duc, ST. Dizler, Verdun, ST. Mihiel, 
Commercy Revigny, Reims, Chalon 
S/marne. Bu alanlarda gittiğimiz kitleler
den 50 nin üzerinde katılım sağlandı. So
nuç olarak 15.350 FF maddi destek sağ
landı. Bu seneki sonucu, geçen seneyle 
13.000 FFI kıyaslarsak beş kat bir artış 
sağlanmıştır.

Gelecek kampanyalarda, geçmiş fa
aliyetlerimizden çıkaracağımız dersler 
ışığında daha başarılı olacağımıza ina
nıyoruz. 

4

—Yaşasın Partimiz TKP/ML Ve 
Önderliğindeki Ordumuz TİKKO!

Fransa'ST. Dizier ve Bar le duc ten
Partizan Sempatizanları

şekilde başarıyla sonuçlandırılmasına 
çalışın! Savsaklayıcı tutumlara mahal 
vermeyin. Her birey kampanyaya suna
cağı hizmetin azamisini sunmalıdır. Da
ha önce görülen ağır aksak faaliyet, gibi 
durumlara kesinlikle bir daha düşülme- 
melidir. Partimizin şanına yaraşır men
suplan olarak görev başına!

Başarılar dileğiyle;

.net TKP/MI.-Yıırtdışı Kurusu 
Maıt 1987



İŞÇ1KÖY1.U KURTULUŞU Sayı: 78 Mart/Nisan 1987 Sayfa: 9

Gerilla Savaşında SA\ UNMA Ve 
S Al DH<1 Kavramları Üzerine!

Bir gerilla komutanının ve siyasi komise 
rin, gerilla savaşında savunma ve saldırı kav* 
ramlannı esaslı bir tarzda kavramaması; bun
ların karşılıklı ilişkileri, birbirlerine dönüşü* 
mü ve rolleri üzerinde derin bilgi sahibi olma
ması gerilla birliğinin kaderini düşmanın niş* 
angah dairesine sokar. Gerilla savaşının doğ
al karakteri ve temel ilkesi yoğun dinamizm
dir. Kuvvet toplama, geri çekilme, yani tüm 
yan çalışmalar ve hazırlıklar bile bunun için
dir. Bir gerilla birliğini var eden temel unsur 
harekettir. O, İnsiyatif başta olmak üzere he- 
rşeyini hareketle kazanabilir. Bu karakterin
den dolayıdır ki, gerilla birliği ya da gerilla sa
vaşı devince akla saldırı gelir. Bir gerilla birli
ği, savunma sözcüğüne biraz irkilerek soğuk 
ve yan yan bakar. Ama savunmasız saldın 
olabilir mi? Olamaz. Kuşkusuz ki gerilla sava
şında da savunma kavramına yer vardır. 
Ama bu, aktif savunmadır. Saldırıya dayanan 
bir savunmadır. Mevzi ya da pasif savunma 
$ ı b ı azra lir. Şırndi artık Körog 
çağında yaşamıyoruz. Tespit edilme, yoke- 
dilme ile eş anlama geliyor artık. Bırakalım 
gerilla savaşını, teknolojik atılım, düzenli or
duların savaşına, yoğun harektlilik ve şaşırt
ma Öğesini geniş boyutlara soktu. Mevzi sa
vaş, mevzi savunma kavramını allak bullak 
etti. Gerillanın uyguladığı şaşırtma, anı vu
ruş, ani kayboluş, mevzi savaştan kaçış gibi 
hareketli, kaypak, kurnaz taktikleri daha çok 
benimser hale getirdi. Sabit değil hareketli 
nükleer üsler, hızla kuvvet kaydırma gövdeyi 
doğuda gösterip batıda vurma ve umulmadık 
anda ilk vuruş gibi yıldırım laktikleriyle do
nandı. Bu, 19. yüyılın ve yirminci yüzyılın 
ilk yansının değişmez gibi görünen klasik tak
tiklerinin bir bölümünün müzeye kalkışı de 
mekti. Her modem savaş tekniği, savaş sah
nesine kendi ruhuna ve yeteneklerine uygun 
yeni savaş taktikleriyle birlikte girer. Bu du
rum karşısında eski taktiklere düşen görev, o 
sahneden derhal sıvışmaktır. Modern silah 
ve cihazlarla donanmış helikopterlerin orta
ya çıkışı, gerilla birliklerinin manevra kabili
yetini, esnekliğini, görünmeden kayboluş 
hızını. Örtünme titizliğini doruğuna vard
ırmış, bir nevi otomatik leştirmışlir.

Bazı arkadaşlar hâla büyük gövdelerle 
dolaşmaktın vanadırlar. Bunlara göre 
gc lenin biraz bi v ixi kıldı rb
do lanması savunmayı güdendi \f\juWV 

lar hâlâ Dadaloğlu çağındadır. O zamanlar 
Derviş Paşa nın kışlasından çıkıp dağlara 
tırmanışı bir haftayı bulurdu. Bu tırmanışı do
ruklardan seyreden keskin gözlü asi Yörük, 
kaçmassa Derviş paşa başarılı olurdu. 
“Savunman” ne kadar güçlü olursa olsun, 
günümüzde artık tesbit edilmenin imha an
lamına geldiğini bilmeyen kalmadı. Gerilla 
savaşında uygulanan eskimiş, yanlış bir tak
tik, gerilla birliğinin elindeki tüm diğer doğru 
laktileri ve silahları, tepeden tırnağa zırhlı ve 
yalın kılıç bir düşmana karşı ucu düğmeli bir 
eskrim kılıcı haline getirir. Tabi kapışma, ço
ğunlukla bir tarafın burnunun bile kanama
ması, diğer tarafın ise imhasıyla sonuçlanır.

Gerilla savaşında (tüm savaşlarda olduğu 
gibi) saldırının en etkin biçimi, mızrakbaşı 
baskınıdır. Baskın, düşmanı devrimci insiya- 
tifın ve iradenin çemberine sokan şahane bir 
taktiktir. Baskın yüzde seksen baskıncının iş
ine yarar. Bir zaman parçasına egemen ol
manın, insiyatif kurmanın temel yöntemidir. 
Bu sadece gerilla savaşının değil, genel olarak 
askerlik sanatının vazgeçilmez şahin prensibi 
olmazsa olmadığıdır. Düzenli ordularda kuv
vetlerin tanzimi ve hazırlık faaliyetlerinin, 
baskın öncesinde, hasmın durumu öğrenme
sine ya da sezmesine yol açma ihtimali bü
yüktür. Ama gerilla güçleri için böyle bir de
zavantaj sözkonusu değildi. Düşmana sürpriz 
vuruş hemen her zaman mümkündür.

Başarılı bir baskının manevi kazancı, 
maddi kazancından daha yüksektir. Gerilla 
savaşında düşman ile kendi aramızdaki ma
nevi terazinin kefesini kendimizden yana 
ağırlaştırmak başarılı baskınlara bağ'ıdır. 
Baskının en karakteristik özelliği, düşmanı 
Satıl avlamaktır. Beklemediği anda, bekleme
diği en zayıf yerinden vurmak baskının altın 
ilkesidir. Bunun için gizlilik ve hız (devrimci 
cüret olmadan, demir disiplin olmadan bu 
mümkün değildir) şarttır. Baskım başarısız 
kılan hantallık ve kararsızlıktır. Bir baskında 
Özellikle sürpriz Öğesi ne kadar güçlü ohırsa 
başan ibresi o kadar ilerler. Tabi buna vuruş 
gücüyle, hızla vurup hızla çekilmeyi de ekle
meliyiz.

Bir baskında, ayrıntılı bilgilere dayanan 
plan, komutanın dirayeti ve karar suretliliği 
şartur. Baskında kuşkulara, ikircimli davra-

eğilimlerini gözönünde tutmalıdır. Gönüllü
lük vuruş gücünü artıran temel bir unsurdur. 
Bu unutulmamalıdır.

Demek oluyor ki, gerilla savaşı, savun
ma kavramını, taktik zeminde değil, stratejik 
zeminde kabul edebilir. Peki bir gerilla birliği
nin, bugünkü ülke şartlarında kalabalık ol
ması etkili silahlarla donanması, zaman za
man düşmanla karşılaşmada -bazı arkadaş
la nn dediği gibi- düşmanın saldın isteğini 
caydırıcı bir rol oynamaz mı? Saldırması ha
linde ise -yani tesadüfi bir karşılaşma 
durumunda- gerilla birliğinin ya da biriminin 
ateş gücü sayesinde, düşmanın etkisi kırılmaz 
mı? Ve birim bu güç sayesinde kurtulma 
şansını artırmaz mı? Her şeyden önce soruna 
savaşın uzun süreli karakteri ve düşmanın 
stratejik saldın konumu açısından bakmak 
gerekiyor. Dış hatlarda hareket eden bir düş
manın kuşatma ve bir anda büyük kuvvetler 
yığma, kuvvetlerini kolayca kaydırma ola
naktan açısından bakmak gerekiyor. Gerilla 
birimi, sayısının kalabalık lığı ve ateş gücü sa
yesinde belki birkaç karşılaşmada paçayı 
kurtarabilir. Ama bu böyle sürmez. Mutlaka 
bir noktada imha edilir. Ateş gücü saldırı an
larında işe yarar. Saldın anları dışında, bu
günkü ülke şartlarında, savunmayı güçlendi
receğim diye, birimin sayı ve ateş gücünü art
ırmak ve onu bir foko gibi araziye, sürekli 
gezginciliğe salıvermek doğru bir taktik değil
dir.

Düşmandan gelecek güçlü misillemelerin 
her atanda tedbirlerini almayan bir gerilla or
dusu, yokolurum diye düşmana saldırmaya 
cesaret edemez; sakİıntan sürekli erteleyerek 
hantallaşır. Saldırması halinde ise misilleme
nin tüm tedbirlerini almadığı için büyük 
kayıplara uğrar. Tabi birinci durum, yani 
hantallaşma da tehlikelidir. Hantallaşmanın, 
uzun süre savaşmadan avare avare gezmenin 
sonu savaşçı ruhun dumura uğraması ve ge
rilla birimlerinin düşman saldırısına daha 
açık hale gelmesidir. Her iki durum da kötü
dür.

Gerilla savaşında saldırı ve savunma 
kavramları üzerinde, deneyimlerimizi 
gözönünde bulundurarak, bir kez daha kafa 
yormalıy ız. Bu hususta en iyi öğretmen Mao 

lafzını ve ayanntılanm değil, 
I T lıvramalıyız O’nun.



İŞÇİKÖYLÜ KURTULUŞU Mart/N isan 198

Faşist Türk Ordusunun Kürt Halkına Karşı Giriştiği 
Katliamı Lanetliyor Ve Kınıyoruz!

KÜRDİSTAN’DAKi SON GELİŞMELER 
VE TÜRK ORDUSUNUN 

SINIR ÖTESİ KİRLİ AMAÇLARI!
Iran ’ın son saldırısı karşısında Irak 

Ordusunun mevzi kaybederek 
çözülmeyle yüzyüze gelmesi, Orta- 

doğu daki gelişmeyi yeni bir aşa
maya getirmiştir. ABD ve NATO'lu 
emperyalistler Irak ın düşmesi ha-

Geçtiğimiz günlerde Faşist Türk Or
dusu. PKK'nın sınır köylerinde gerçek
leştirdiği eylemleri bahane ederek Irak 
Kürdistanı'na havadan ve karadan 

ar olduğu gibi bundan sonra

lan bombaladı ve Kürt savaşçılara zarar

linde Türkiye yi ileri sürmeyi plan
lamakta ve Kuzey Irak ı işgal etme
ye yönelterek, alternatif planlarını 
Türkiye 'yi İran ’la savaştırmaya da
yandırmaktadır.

saldırdı. Karadan geliştirdiği hareket et
kisiz ve başarısız kalmasına rağmen ha
vadan gerçekleştirdikleri saldırıyla, 
IKDP nin güçlerinin bulunduğu kamp- 

verdiler. Türk hakim sınflarmı, öldürü
len kadın ve çocukların bu denli ateşli 

koruyucusu durumuna getiren şey, 
ellerine geçen bu fırsatı kullanarak Dev
rimci Hareketi ve Kürt Ulusal Mü cad e- O
leşini ve PKK yı teşhir etmektir. Özellik’ 
le de gelişen eylemlerde öldürülenlerin 
çoğunluğunun hiç bir suçu olmayan 
çocuklardan ve kadınlardan oluşması, 
Tük Devletinin sözcülerine büyük bir 
koz vermiştir. Her yerde işkenceci ve 
katliamcı yüzüyle teşhir olan Türk Or- 
duşu çocuklar ve kadınlar gibi savun
masız inananlara kol kanat geren kur
tarıcı ve Kahramanlar dİ olarak operas
yonlarını yapabilir ve yeni cinayetlerini 
çok rahatlıkla işleyebilir, Kürt halkının 
bir bölümünü diğerine karşı örgütleye
bilir ve uluslar arası planda insan haklan 
savunucusu kesilerek güç toplayabilirdi 
artık. Diğer yandan, sınır ötesinde geliş
tirdiği askeri operasyonla güçlerini, Ker
kük e kadar olan bölgeyi işgal etmek için 
hazırlayabilir silahlı Kürt hareketine 

4

saldırarak geleceğe yönelik, kamuoyu 
hazırlayabilir ve nabız voklavabilirdi.

4 «4

Bunun için ellerine fırsat geçmişti... Kar
şı devrimciler her ne kadar bu emellerini 
gizlemeye çalışsalar da, bunu uzun vade 
için gerçekleştiremez tersine, onun kat
liamcı yüzü ve gerçek emelleri giderek 
daha fazla iı ke ndan gö
mektedir.

Türk Ordusunun Kürdistan da her- 
türlü teknikle techizatlandırılmış gece 
dürbünlü ve özel eğitimli bitlikleriyle, 
Kürt Ulusu nun en demokratik ve meş
ru haklarına yönelmiş caniyane 
saldırısını nefretle kınıyoruz. Bu sal
dırıların karşısında hangi ulustan olursa 
olsun her demokrat ve yurseverin dikil
mesi bir görevdir. Ozal ve diğer Türk ha
kim sınıf sözcülerinin, basında ve TV de 
resimlerini sergilediği kadın ve çocuk 
ölüleri üzerindeki demagojileri hiçte on
ları haklı gösteremez. Türk egemenleri
nin barbarlık ve uyguladıkları vahşetine 
karşı çıkmayanlar açıktır ki ona suç or
tağı olurlar. Saldırının en geniş teşhirini 
yapmalı, karşı çıkışımızı her vesileyle 
or t a y a k oy ma lı ve ey le mc dön ü şt ü r me I i • 
yiz. Türk Ordusu nun Kürt Ulusu na ve 
halkına yönelttiği saldırılara partimiz
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riyle cevap verecektir. Unutmamalıyız 
ki. Kürdistan da gerçekleştirilen bugün
kü saldırının asıl kaynağı, Türk Hakim 
Sınıflarının Kürt ulusuna uyguladığı 
milli zulüm politikasının kendisidir.

PKK, son dönemde geliştirdiği ey
lemlerini köy koruyucularına ağırlıklı 
şekilde yöneltti. Kov koru vucu lan nere
den ve hangi gerekçeyle örgütlendiril
miş olurlarsa olsunlar, karşı devrimin 
örgütlü silahlı gutu durumundadırlar. 
Bu güce saldırmadan ve dağıtmadan kar
şı devrimin resmi ordusu geriletilemez. 
Karşı devrimin haber alma ve sal
dırısında önemli dayanağını oluşturan 
bu gücü dağıtmak partimizin ve Kürdıs- 
tan da mücadeleye soyunan her sılahh 
hareketin önüne çıkacaktır ve çıkmak
tadır. İhbarcılara ve koruyuculara karşı 
mücadeleyi küçümsemek, genci orduya 
karşı silahlı mücadeleyi sınırlamak ve 
geriletmektir, yani ölümdür. Bu müca
delede kararlı hareket edilmeli, düş
manın planları bozulmalı, halk içindeki 
dayanakları yıkılmalıdır. ■ •

Köy koruyucularına karşı mücade
lede başvurulacak yöntemlere gelince, 
herseyden önce, bu kimselerden silahı 4
ile birlikte teslim olmaları istenmelidir.

Bazı yanlış anlayışlar özellikle de 
halka karşı zor kullanma yöntemleri bu 
karşı devrimci müesseseye kan vermek
te ve ona önemli bir sosyal taban bulabil
me imkanı sunmaktadır. Ayrıca "ya si- 4 4
lah elde bizimle savaşacaksın' , yada 
karşı tarafın safına geçeceksin şeklin
deki ikilemlerde yanlıştır. Halk birini 
zorla tercih etme durumunda bırakılma
malıdır, Şüphesiz yığınları devrime ka
zanmak devrim için silahlı mücadele te
melinde sevketmek temel görevdir. An
cak bu iş zorla yapılamaz. Sorunu kav
ratmak, ikna etmek temel yoldur.

NOKTA DERGİSİNİN ESKİ TUNCELİ 
VALİSİ KENAN GÜVENLE YAPTIĞI 
BİR RÖPORTAJ GÖÇ OLAYINDA 
HAKİM SINIFLARI ELE VERİYOR!

Feslim olanlar, denetim altında tutul-

Nokta:Yaptıgınız iskân projesi de ka
nuni mi efendim?
Kenan Güven://azt^/ iskan projesi?
Nokta:Dagınık yerleşim birimlerini 
ortadan ka’dıran ve köyleri bir araya 
toplayan proje. Bunu Tuncelililer kor
karak konuşuyorlar. Çünkü 1938 de 
herkes köyünden kentinden sürül
müş.

Teslim olmayanlar ise ölümle cezalan
dırılmalı ve silahlarına el konmalıdır.

barcılığın ve koruyuculuğun gerçek ni-
teliğini açıklayan, aydınlanmamış in-
sanları uyaran ve aynı şekilde bunlara 
karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği ko
nusunda, yığınları eğiten ve örgütleyen 
tavrın somut olarak geliştirilmesi gere-

PKK son eylemlerinde görüldüğü gi
bi, köy koruyucularını sindirmek ve saf

Kenan Güyeıv.Madenı öyle anla fayım. 
Benim projem il dışına de£U. îaşınma il 
hudutları içinde olacak ve 25OO-3OOO kişi
lik hanelik yerleşim merkezi kurulacak. 
Buralarda her türlü ihtiyaç teinin edilecek. 
Ayrıca güvenlik sağlayabileceğim. Ama 
daha gerçekleşmedi, 
Nokta:Engel mi var acaba?
Kenan Ciüvvvı:Engel yok. proje en üst 
makamlar tarafından uygun bulundu ama 
maalese f başlatılamadt, mevzuat engel gi
bi, Şimdi Başbakan *ın emri var. Bu proje 
Tunceli de pilot proje olarak başlatılacak.

simlerini de daha sonraları... Doğru poli
tika, düşmanı tecrit etmek ve en dar ala
na sıkıştırmaktır; tarafsızlaştırabilecek 
güçleri düşmanın safına itmemektir. 
PKK, bugünkü düzeyleriyle herhangi bir 
tarafı desteklemek durumunda olmayan 
geniş yığınlara zaman tanımamakta ve 
zor uyguluyarak saflaşmaya itmektedir. 
Böylece daha bir zorba olan devletin sa- 4
fına geniş kitleleri itmiş olmaktır.

Faşist Türk Devletinin ezilen Kürt 
Ulusuna yönelik saldırıları bugüne ka
dar Kürdistan dakı vahşi uygulamaları 

yeni önlemlerle pekiştirilerek, bütün 
iğrençliğiyle devam ettiriliyor. Türk ha
kim sınıfları, kendilerini tebdil *den, 
proletarya hareketi ve Kürt ulusal hare
ketine karşı çok yönlü özel bir savaş sür
dürüyor. Bu savaş sadece operasyon, 
katliam, işkence, soykırım ve tehditle 
sınırlı değildir. Karşı devrim her olanağı 
sonuna kadar kullanıyor.

Ekonomik alandaki, yatırımlardaki 
uygulamaları dahi, sürdürülen özel sa
vaşın bir unsuru durumundadır. GAP 
uygulamaları bunun somut örneğidir. 
GAP gerçekten Türk hakim sınıflarının 
iddia ettiği gibi, Doğu nun makus tali
hini yenmek Halkın refahı için 
himet midir? Buna aptalca iyimserlik 
içinde olan safdiller evet diyebilir. Oysa 
GAP, Türk devletinin ekonomik

landırma yoluna gitmiştir. Bu doğru bir 
siyasi çizgi değildir. Karşı devrimin milis 
gücü olan köy koruyucuları mekaniz
masının dağıtılmasında doğru bir kitle 
çizgisi uygulanmalıdır. Korucuların aile
lerine, çocuklarına, yakınlarına saldın 
kesinlikle doğru değildir. Tersi bir tu
tum, korucu mekanizmasını zayıflatma
ya değil, onun yeni insanlarla takviyesi
ne, böylelikle de güçlendirilmesine hiz
met eder. Ayrıca köy koruyucuları için
de de ayrım yapılmalıdır. Bilinçli bir şe
kilde devlet safında yer almış, bağnaz, 
uşak kesimle şu veya bu nedenden ötü
rü istemeyerek sozkonusu saflara katıl
mış, olanlara tutum ayrı ayrı olmalıdır. 
Birinci kategoridekilere silahlı eylemler
le yönelmekde dahil tecrit politikası izle
nirken, ikinci kategoridekiler kazanıl
maya çalışılmalıdır. Kazamla mayalı
ların dahi tarafsızlaştırılması siyaseti uy
gulanmalıdır. Ayrıca köy koruyuculu
ğundan vazgeçirmeye zorlamak gibi

Gönüllü mücadele prensibi esastır. Di
ğer taraftan devrimci mücadeleye her
kes aynı seviyede katılamaz. Bazıları, bu 4 4
mücadeleye en ön saflarda, en ağır yü
kümlülükleri taşıyarak en büyük zor
luklara katlanarak katılabileceği gibi, 
bazıları bu mücadeleye nisbeten daha 
geri seviyelerde katılır. Şu veya bu yönlü 
destek sunar. Bunların daha ileri mevzi
lere çekilmeleri için ikna edilmeleri, eği
tilmeleri gerekir. Açıktırki bu da zaman 
sorunudur. PKK nm yaptığı gibi halka 
zor uygulamak her ev bir asker verme
ye mecburdur demek, zorla para almak 
hiç bir şekilde doğru değildir. PKK güt
tüğü politika ile karşı devrimin milis

çıkmazını sözümona geriletmek için, 
Kürdistan m zenginlik kaynaklarının 
çok daha vahşice yağmalanmasının ürü
nü olarak devreye sokulmaktadır. Aynı 
zamanda bu yoksulluğun kıskacı içinde 
hayatı cehenneme dönmüş topraksız 
Kürt köylülerinin muhtemel tepkisine 
karşı bir önlemdir. Bu tepkilerin güçlü 
bir şekilde mücadeleye dönüşme eğili
minde olduğu bugün, hakim sınıfların 

toprak reformu yapacağız , "sîzleri 
çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracağız' 
lafları boş yere sık tekrar edilen sözler 
değillerdir. Gerek proletarya hareketi
nin ve gereksede Kürt ulusal hareketinin 
gelişme zeminini engellemek içinde bu 
tür uygulamalar piyasaya sürülmekte
dir. Sözde bu yolla, yığınların en canalıcı 
sorunlarına parmak basmaya, onların 
devrim safında kendilerine kafa tutanlar

yöntemlerde
4

uygulanmalı daha da
önemlisi bu müessesenin anlamı karşı 
devrimin bunu yaratmadaki amacı vs.
kitlelere kavratılmaya yığifilj|r

örgütlenmesinin yaygınlaştırılmasına
objektif olarak destek vermiştir. Biz-
den olmayan düşman dır mantığı yan
lıştır. PKK önemli ölçüde bu politika 
doğrultusunda hareket etmektedir. 
Yığınların kazanılması zaman ve müca- 
dale sorunudur. Bugünkü tecrübe ve bi-

bir zaman sonra mücadele yoluyla saf
larımıza ka’ ıklan şüp! götürme

olmasını engellemeye çalışmaktadırlar.
Türkiye 12 Eylül den bu yana sınır 

ötesi harekatın üçüncüsünü gerçekleş
tirdi Gerçekten bu PKK nın sınır boy
larında gerçekleştirdiği bazı eylemler 
dolayısıyla gündeme gelmiş bir saldırı 
mıdır^ Hayır, saldırının nedeni kesinlik
le bahsi geçen gerekçe değildir. Bu ge
rekçeyi vesile etmeleri gerçeği değiştir
miyor. Türk Ordusunu sınır ötesi hare
kata iten daha başka önemli nedenler 
var. Bu neden, Iran-Irak savaşının aldığı 
son boyuttur. Gelinen aşamada İran 
atak bir durum gösterirken, Irak cephe
sinde giderek bir gerileme, çözülme 
gözlenmekteydi. İran yeni mevziler ka
zanıp. yeni taarruzlarla ilerleme göste

Ft'-ı iin i î no " I! II I r
rirken, rak mevzi kaybetmekteydi.

Irar. 'j.aiJ’iyetı K. rûvır 
l»lünc girmesi demekti. Bunu
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ne emperyalistler ve ne de uşak Türk 
Devleti istemiyor. Körfezin elden gitme
si, İran ın kazanması Türkiye’nin çıkar
larını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. 
İran ın kazanması demek diğer taraftan 
Kerkük ve Musul'un, İran la birlikte 
Barzane ye kaptırılması demektir. Bar- 
zani hareketinin bu mevzileri ele geçir
mesi, gelişmesi, bağımsız bir Kürt Dev
leti olarak örgütlenme ihtimali, Türki
ye deki Kürt Ulusal Hareketine büyük 
ivme kazandıracaktı. Zaten başı epeyce 
ağrıyan Türk Devleti için neye malolur- 
sa olsun bu gelişme ve muhtemel sonuç 
önlenmeliydi.

İran'ın başarılar elde etmesiyle bir
likte, Türk Devletinin Kerkük ü ve boru 
hattını * ekonomik çıkar bölgesi olarak 
ilan edip, peşpeşe ültimatomlar vermesi 
boşyere yapılan blöfler değildi. İş pişiril
meye çalışılıyordu. Müdahale hazır
lıkları gerçekleştiriliyordu, Türk Ordu
su saldırıya hazır bir şekilde konum- 
landırılmıştı. Muş. Van, Batman üsleri 
tetikteydi. Sınırda yeni takviye güçlerle, 
yığınak yapılıyordu. Basra da İran ın ka
zandığı mevziler ve İrak yenilgisi ihtima
li, Türk ordusunu devreye çoktan sok
muştu. Her ne kadar PKK nın sivil 
güçlere yönelen saldırısı bahane edil
mişse de, saldırılıp bombalanan yerler 
PKK’nın değil İran la birlikte hareket 
eden İDKP mevzileriydi. Türk Ordusu 
bir bakıma Ortadoğu daki savaşa giri
yor girme hazırlığını yapıyordu.

Bölgedeki statükonun değişmesini 
ABD ve diğer emperyalistler de istemi
yordu. En azından statükonun korun
ması tümünün hem fikir olduğu konuy
du. Statüko da muhtemel bir değişikli
ğin. bölgede emperyalist çıkarlara 
önemli darbeler vuracağı ve yeni belala
ra yol açacağını düşünen ABD vediğer 
emperyalistler gelişmeleri dikkatle izli
yor ve gelinen aşamada gelişecek yeni 
durumlara müdahalelere hazırlanıyor
du. Özellikle ABD emperyalistler güçle
rini müdahale için hazır konuma getir
mişti. Türk Ordusunun sınır ötesi hare
katı, ABD emperyalistlerinin plarupın 
bir parçasıdır ve İrak ın yenilgisi duru
munda gündeme sokulacak alternatif 
planıdır. .

Emperyalistler ve Türk Devleti 
İran-İrak savaşından yanadır. Savaşın 
uzaması onlara önemli imkanlar snnu- 
yor. Herşeyden evvel ABD silah tekno
lojisine bağımlı olan İran Ordusunun bu 
durumundan yararlanılarak, Iran tüm
den ABD tezgahına düşürülmek, kaybe
dilen Şah hk kalesi yeniden kazanılmak 
istenmektedir. Savaşın uzaması bu im
kanı la ıda münık ale getirmekte
dir. Savaşın uzaması silah tekellerini bi
razcıkta olsun ferahlatıyor. Emperyalist 
sistemin krizine kesin deva olmasa da, 
nicel olarak bir yarar sağlıyor. Sadece 
İran ın tümden teslim alınması değil 
aynı zamanda İrak ın bağımlılığı bu vesi
leyle daha da pekiştiriliyor.

Savaş Türk Dt Üne i - a 'fİ i 
ölçüde ınsağlıyor. Türk DcV/t/Af

tadoğudaki ticaretini geliştiriyor. Çeşit
li gerekçelerle Irak sınırında ve sınır öte
sinde özlediği planlarını uygulama 
fırsatı bulabiliyor. Musul ve Kerkük pet
rollerinin Türkiye üzerinden Akdenıze 4
akıtılmasmda Irak a istemlerini kabul 
ettirebiliyor vs. vs. ...

Musul ve Kerkük üzerinde Türki
ye nin öteden beri hesaplarının olduğu 
bir gerçektir. Ancak, girişilecek herhan
gi bir işgalin Türk Devleti için yaratacağı 
rizikolar var. Böyle bir işgalle. Kürt Ulu
sal hareketinin yaygınlaşması ve Türki
ye parçasıyla birleşerek daha büyük bir 
savaş haline gelmesi Türk hakim 
snıflarını tehdit eden faktörlerden biri- a
dir. içte durumun iç açıcı olmaması, bir 
çok cephe den saldırı halinde olmasının 
güçlerini zayii düşüreceği korkusu, işçi 
sınıfı ve devrimci yığınlardan yükselen 
devrimci tehdit, bir başka faktördür. 
Kerkük ü işgal eyleminin, İran la doğru
dan bir savaşı gündeme getirme ihtima
li, bugünkü iç, bölge ve uluslararası ko
şullarda bunun Türk hakim sınıflarına 
çok pahalıya malolması yine bir başka 
faktördür. Hakim sınıfların kendi ara
larında işgal konusunda birlik sağlaya- 
mamaları, böyle bir işgal sonrası günde
me gelebilecek Rus tehditi, ülkede yeni 
bir devrimci kabarış yönündeki gelişme
ler vb. vb. Bu faktörler caydırıcı bir rol 
oynamaktadır. Ne var ki ABD ve Naıo - 
lu emperyalistlerin planları her an Tür
kiye nin böyle bir serüvene hazır ol
masını da zorluyor.

Kerkük ve Musul'un doğrudan ilhak 
edilmesi beklenen yakın bir ihtimal de-

dikleri destek, bu savaşın herhangi bir 
tarafın kazanmadan utunca bir zaman 
süreceğini göstermektedir. Ancak Türk 
Ordusunun saldırıya her zaman hazır bir 
şekilde konumlandırılmasına devam 
edilecek. Sınır ötesi harekat seferberlik
leri devam edecektir ... Irak Ordusunun 
bozguna uğraması halinde Türk ordusu
nun Irak a gireceği ve bu saldırının da 
İran la Türkiye arasında bir savaşa 
dönüşme ihtimalini çok güçlü bir şekil
de gündeme getirecektir. ABD ve NA
TO lu empeyalıstler, İran ı dize getir
mek ve bölgedeki çıkarlarım korumak 
için T ürk Hakim sınıflarını bu maceraya 
sürükleyecektir. Türk Devletinin iyice 
derinleşen ekonomik bağımlılığı altına 
girdiği borç yığını bağımsız davranış 
gösterme imkanını oldukça sınırla
mıştır. Ayrıca, Rus Sosyal Emperyalist
lerinin kak ı destekleyen son tavrı göz 
önünde bulundurulduğunda böyle bir 
gelişmeye sessiz kalarak destekleyeceği 
de güçlü bir ihtimaldir. Ancak Irak Or
dusunun bozguna uğramadan önce Tür
kiye nin böyle bir işgale girişeceği ihti
mali {böyle bir işgal İrak ın yenilgisini 
çabuklaştıracağı ve bölgede statüyü de
ğiştireceğinden emperyalistlerin plan
larıyla çelişir' yok denecek kadar azdır. 
ABD Emperyalistlerinin de teşvikiyle, 
İrak Ordusuna yardım, İran a ise göz 
dağı anlamından başka birşey olmayan 
sınır ötesi harekatlarını önümüzdeki 
dönem de geliştirebilir.

Gelişmeleri dikkatle izlemeli ve kar
şı karşıya kalacağımız yeni görevlerin bi
linciyle hareket etmeli, Kürt Ulusul Ha- 
pakeUtduldaha yakın bağlar kurmalıyız 

I I w
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İNKA RCI.TA S Fİ YECİ

YARI TROÇKİST-YARI LÜMPEN,

Sol Lafazanlıkla Gizlenmek îstenen Azılı Reformist ve 
Aydın Bozması Görüşleri Deşifre Edelim!

Göğüslerine ‘ TKP'ML taraftarları' etiketi asarak, sözü- 
mona ”ML muhalefet olduklarını iddia eden, aslında 
TKP/ML ve ona yön veren Marksizm-Leninizm ile hiç bir bağı 
olmayan bir grupçuğun, cırtiak sesine yurtdışındaki devrimci 
demokrat kamuoyunun son günlerde tanık olduğunu sanıyo
ruz. Partimizin sadece yurtdışı örgütü içinde ortaya çıkmış ve 
yurtdışındaki, Parti militanlarımızın, üye, aday üye ve sempa
tizanlarımızın ezici büyük çoğunluğu tarafından da mahkum 
edilmiş Türkiye'de ise, nefesi dahi olmayan, bu sakat, eksik, 
daha doğrusu Ölü doğmuş çocuğun, hayat hikayesine girme
den, velvelelerinin ne mal olduğunu ele almadan önce birkaç 
noktayı, bu vesileyle kısaca bir daha vurgulamak istiyoruz.

İki Çizgi Mücadelesi Kaçınılmazdır,

Sınıflı toplumların bir ifadesi olan ve bu toplumların her 
alanında süren sınıf mücadelesinin, yine sınıflı toplumların bir 
ürünü olan KP içerisinde de, kaçınılmaz olduğuna çeşitli defa
lar işaret etmiştik Sınıflı toplumların kaçınılmaz bir olgusu 
olan sınıf mücadelesi insan iradesinden bağımsızdır, nesnel- 
dır. insanların grupların, Partilerin keyiflen, niyetleri öyle is
tedi diye sınıf mücadelesi ortaya çıkmadı. Aksine, toplumsal 
gelişmenin l>elli bir aşamasına özgü olarak ortaya çıktı. Bu aşa
ma insanlık tarihinin ezen-ezilenier biçiminde bölündüğü, ya
ni sınıflı toplumların başlangıcı olan aşamadır. İnsanlığın ezen- 
ezilen, sömüren-sömürülenler biçimindeki bölünmediği ilk 
dönemler sınıf mücadelesi diye bir olgu da yoktu. Neden1 Çün
kü sınıflar yoktu da ondan. Öyleyse, sınıflı toplumlarla birlikte 
tarih sahnesine çıkmış olan sınıf mücadelesi, sınıfların ortadan 
Kalkmasıyla birlikte de yok olacaktır. Bunu gerçekleştirebile
cek yegane güç, tarihin en devrimci sınıf olarak tanık olduğu 
proletarya dır. Proletaryanın nihai hedefi, komünizmdir. Yani 
sınıfsız toplumdur. Proletarya bu hedefe, anacak ML bilimle 
donanması ve onun yol göstericiliğinde sınıf mücadelesini ni
hai zafere kadar amansız sürdürmesiyle varolabilir. Bağımsız, 
siyasal bir güç olarak tarih sahnesinde kendinden beklenilen 
rolü, proletarya ancak ML teoriyle silahlanmış öncüsü ara 
cılığıyla oynayabilir, kendisiyle birlikte bütün insanlığı kurtu 
luşa ancak bu yolla götürebilir. Proletarya nihai amacı olan 
kendisiyle birlikte, bütün sınıfları ortadan kaldırmaya, ancak 
komünizme ulaşma ile gerçekleştirebilir. Yani komünizm bir 
gerçek halini almada, sınıflar sınıf mücadeleleri olacaktır. Top
lumda artıde kısa alandasım ucadelesijçonnm ne olma^ <ksine bir ikiye bölünürge eği tamda b: fadeede 
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kadar mütemadiyen devam 
larm bir öğesi olduğunu soy I 

şünülmesi mümkün olmayan, parti içinde de sınıf mücadelesi 
kaçınılmazdır Ve zaten parti içindeki iki yol, iki çizgi, iki sınıf 
arasındaki mücadele tamda budur. Parti içindeki iki çizgi mü
cadelesinin maddi zeminin, toplumun sınıflara bölünmüşlüğü 
oluşturur. Bu bölünmüşlük ortadan kaldırılmadıkça, parti için
de iki çizgi mücadelesinin kaçınılmazlığının ortadan kaldırıl
ması da mümkün olmayacaktır. Sınıf mücadelesinde, proletar
yanın silahı olan KP sini eğer sınıf kavgasından bağımsız düşü
nemiyorsak, onun kendi içinde de kaçınılmaz olan sınıf müca* 
delisini anlamalıyız. Proletaryanın sınıf mücadelesini sürdür
mesinin bir aleti, olan KP, kendisini vareden koşullardan hiç 
bir şekilde ayrı, uzayda düşünülemez. Bunu ancak, toplum- 
parti, sınıf mücadelesi-parti arasındaki diyalektik ilişkiyi anla
yamayan metafizik idealist biri reddedebilir. Kısacası toplum
da süren sınıf mücadelelesi yine toplumdan Çin şeddiyle ayrıl
ması mümkün olmayan KP içerisinde de sürer. KP, ölü, donuk 
bir organizma değil, yaşayan canlı bir mekanizmadır. Onun 
bizzat varlığı iki çizgi mücadelesinin kaçınılmazlığının ilanıdır. 
Evet! KP'si, ML çizginin yönverdiği veya ML siyasi, ideolojik, 
örgütsel, pratik bir zemin üzerinde yükselen bir organizmadır. 
Fakat bu KP içinde İkincil çizginin ıburjuva) kaçınılmazlığını 
hiçbir şekilde yadsımaz yadsımamahdır. Şu veya bu boyutta 
da olsa, iki çizgi mücadelesi bir KP içinde mütemadiyen vardır. 
(Burjuva çizginin her konuda sistemli bir platform, program 
olarak kendisini ortaya koymamış olması bu gerçeği değiştir
mez. Veya iki çizgi mücadelesinin şu veya bu konuda ortaya 
çıkması halen bütün noktalarda başlı başına bir sistem olarak 
oturmamış olmasıda gerçeği değiştirmez. Ne varki, şu veya bu 
konudaki görüş ayrılıkları, çizgi mücadelesi ile, bunların sis
temli bir platform veya program seviyesi veya hizip noktasına 
erişmesi arasında, bir fark vardır, bu görülmelidir.)

Çelişki diyalektiğin aslı özüdür diyoruz. Veya diyalektik 
materyalizmin temel yasası karşıtların birliği yasasıdır diyo
ruz. Bunun ne anlama geldiğini bir çok kez ele almış ve genişçe 
üzerinde durmuştuk. Bunları yeniden, uzun, uzadıya ele alma
dan sadece konumuzla bağıntısı açısından kısaca bir iki nokta
ya işaret etmek istiyoruz. Her çelişmenin iki yönü vardır. Her- 
şeyin gelişme sürecinin veya her maddenin içinde varolan çeli
şmenin, bu iki yönünden herbirinin varlığı, diğerinin var
lığının önkoşuludur. Karşıtı düşünülmeden bir yönün düşü
nülmesi mümkün değildir. Her iki yön bir bütün içinde ve her 
biri varlığını diğer yöne borçlu olarak devam ettirir.

Yani çelişmeli yönlerden hiçbirinin yalnız başına varol
ması düşünülemez. Şüphesiz karşıtlar arasındaki bu iç. içelik, 
bağlantı, karşılıklı bağımlılık, hiçbir şekilde onların durağan 
olduğu bütünleştiği şeklinde kavranmamalıdır. İki birleşipbir

i yönlerden herbiri belli koşul- 
arti içi iki çizgi mücadelesi ko
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nusunda, bu yaklaşımın anlamı nedir? Diyalektik metaryaliz- 
min temel yasası olan çelişme yasası doğada, toplumda, her- 
yerde olduğu gibi prati de de işler. KP ye yön veren, onun nite
liğini ifade eden ML çizgiden bahsedeceksin, burjuva çizgi ol
mayacak diyeceksin veya canlı, yaşayan bir organizma olarak 
KP ni göreceksin onun içinde ve onun gelişmesinin temel nede
ni olan iç çelişmelerinden bahsetmeyeceksin. İşte bu mümkün 
değildir. Bu metafiziğin çamuruna batmaktır. Evet her madde
ye niteliğini veren o madde içindeki karşıt iki yönden egemen 
olanıdır. Örneğin kapitalizmde iki karşıt yön olan burjuvazi- 
proletarya arasındaki çelişki ve ilişki ele alındığında ana yönü
nün burjuvazi olduğu ve bu yönün topluma rengini verdiği, 
toplumun niteliğini tayin ettiğini görürüz. Sosyalizmde ise du
rum tersidir. Eskiden (Kapitalizmde) ana yon olan burjuvazi ta
li, ikincil yönü oluşturan proletarya ise ana yönü oluşturur.

Genel yönleriyle de olsa parti içinde iki çizgi mücadelesi
nin kaçınılmazlığını kısaca gösterebildik sanırız. Peki bu, parti 
içinde burjuva çizginin meşru olduğu, onların bütünleşeceği, 
bundan ötürü, ses çıkarılmaması mı demektir1 Buna Buharin- 
ci. Li Şiao-Şi, Deng Siao-Ping gibi modern revizyonist değilde, 
M L olan herkes hayır diyecektir. Karşıt ıkı yon veya çelişme
den bahsedilip, mücadeleden bahsedilmemesi diyalektik ve ta
rihsel mataryalizmden nasibini almamış olanların işi olur. 
KP si kendi içinde ortaya çıkan burjuva çizgiye karşı Ne ya
palım olacak ' veya "Kaderim bu’ diye yaklaşamaz. Onu açığa 
çıkarmak,, yerle bir etmek geriletmek, gelişmesine imkan ta
nımamak, müsade etmemek vb. için amansız bir mücadele yü

koşullara yukarılarda işaret etmiştik. Peki bu koşullar varlığını 
sürdürdükçe, örgütsel tedbirlerle nasıl olurda iki çizgi mücade
lesi önlenebilir veya üstesinden gelinebilir. Söz konusu maddi 
koşulları geriletmede, örgütsel tedbirler mi yoksa ML çizgi 
önderliğinde yığınların aktif bir şekilde harekete geçirilmesi mı 
daha etkili rul oynar ? Biz esasoiarak ıkmcısı daha etkilidir diyo
ruz. Kısacası örgütsel tedbirler siyasi mücadelelerin Önüne 
çıkarılamaz çıkarılmamalıdır.

İki çizgi mücadelesinde siyasi, ideolojik mücadele, esas 
alınmalıdır. Örgütsel tedbirler en son başvurulacak bir araç 
olabilir. Burada çizgi mücadelesinde örgütsel yöntemleri hiçe 
saydığımız düşünülmemelidir. İfade etmek istediğimiz siyasi 
ideolojik mücadele ile örgütsel tedbirler arasındaki mücadele- 
lede: siyasi ideolojik mücadelenin esas olduğudur.

ML muhalefet etiketinden başka Marksizm, Leninizm- 
le alakası olmayan hizipçi elebaşılar, parti içi iki çizgi mücade
lesinde, Partimizin yukarıdaki prensipler temelinde hareket et
tiğini çok iyi biliyorlar. Ancak çaresizliğin, çürümüşlüğün so
nucu olarak, sahtekarlıktan medet ummalarından ötürüdürkü 
bile bile gerçekleri çarpıtmakta parti çevresini devirimci kitle
leri beş para etmez metodlarla sözümona yanıltmaya çalışmak
tadırlar. Oysa gerçeklerin küllenmesi uzun süre mümkün de
ğildir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Gerçi parti çevresi yalan ve iftira üzerinde yükselen hizibin 
tarihsel gelişimi ve hatlarını yakınen bilmektedir. Bu konuda 
devrimci kamuoyunu bilgilendirmek için bir kez daha gelişme
nin seyrini kısaca ortaya koymaya çalışacağız.

rütür.
Parti içerisindeki iki çizgi mücadelesi aynı zamanda iki yol, 

iki sınıf yani burjuvazi ile proletarya arasındaki iktidar müca
delesidir. Burjuvaziyi ve onu doğuran zemini mezara gömmek 
ve "herkesten yeteneği, herkese ihtiyacı kadar bayrağının 
dalgalandığı, sınıfsız, sömürüşüz bir dünya yaratmak için mü
cadele eden proletarya, burjuva çizgi karşısında hiçbir zaman 
sessizliği yeğleyemez. Onu meşru ilan edemez, gelişmesine göz 
yumamaz. Peki ne yapar?

Hcrşeyden evvel iki çizgi mücadelisinde ideolojik ve siyasi 
mücadelenin anahtar rolü oynayacağının bilincinde hareket 
eder. Ancak bu yolun esas alınması kaydıyla, burjuva çizgi bü
tün yönleriyle açığa çıkarılabilinir ve devrimci kitleler ML çizgi 
etrafında birleştirilerek bilinçli bir şekilde harekete geçirilerek 
eğitilebilinir. Sorun burjuva çizginin deşifre edilmesi, devrimci 
yığınlara tanıtılması, gerici özünün açığa çıkarılarak, ML çizgi 
önderliğinde devrimci yığınların seferber edilebilmesidir. Bur
juva çizgiye en büyük şamar bu yolla vurulabilinir. Burjuva 
çizgiye karşı en büyük barikat ve onu altedecek en büyük silah, 
MLçizgi etrafında bütünleşmiş ve bu doğrultuda aktif bir şekil
de siyasi mücadeleye sevkedilebilen devrimci kitlelerdir. Parti 
çevresinin, devrimci kitlelerin eğitilmesi perspektiiinden uzak 
bir çizgi mücadelesi gerçek içeriğinden boşaltılmış olur.

Parti militanlarına, tabanına, çevresine devrimci kitlelere 
rağmen sürdürülen mücadelenin kesin zaferi düşünülemez. Bu 
anlamda iki çizgi mücadelesinde partiyi, devrimci yığınları e
ğitmenin önemine özel bir dikkat gösterilmelidir. İki çizgi mü
cadelesinde, siyasi ideolojik mücadelenin temel yol olarak alın
masının nedenlerinden biri budur. İki çizgi mücadelesinde ent
rika, hile ve yalan, dolana ML 1er hiç bir zaman itibar etmezler. 
Bu yollara zayıf ve güçsüz olanlar kendilerine güvenmeyenler, 
ML bilime inanmayanlar değer verebilirler. Bu yollar, burjuva
ziye özgüdür. Çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun, yozluğun ifa
desidir. Komünistler, ML bilimin yenilmezliğini, bilirler, 
güçlünün, doğrunun üstesinden, hiçbir şeyin gelemeyeceğinin 
bilincinde hareket ederler. Dolayısıyla onların sahtekarlıktan, 
iftiradan komplodan medet umacak hiçbir yanı olamaz. 
ML'ler dürüsttürler. Bilim üçkağıt taşımaz. Üçkağıt, çöküşe gi
denlerin, ölüme, yıkılmaya mahkum olanların sınıf tavrıdır.

Ayrıca ML 1er, iki çizgi mücadelesinde örgütsel ve idari 
tedbirlerin esas alınması yoluyla da işin üstesinden gelineme
yeceğinin bilincinde hareket etmelidirler. Açıktır ki, örgütsel, 
idari Ledbır'.cr •.cmelır.dc yııksıdun bastırmc ’a" i a 1-i^ly 
iki çizgi mücadelesi önlenen^ 
kendilerim aldatıyorlar. İki çiz

ilde

en

Hizipçi Faaliyetin Gelişiminin Genel Anatomisi:

Bugün, iftira, dedikodu karalama üzerinde yükselen ve 
grupçuğun çıkarı için, yurtsever, demokrat hiçbir özellikle da
hi bağdaşmayan davranışlar silsilesi içinde olan Makyavelist 
hizibin elebaşısı parti ile bir sempatizan olarak yüz yüze geldi
ği 1982 yılından beri, grupçu, proleter disiplini cendere gören 
vb. tutumlarıyla parti kamuoyu içinde haklı olarak kotu bir une 
sahip olmuştur. Parti işleyişi, hiyerarşisi, disiplini ve tüzüğüne, 
parti ile tanıştığı 1982 yılından beri ters tutumlar içinde olan bu 
yoldaşa daha başından itibaren parti sempatizanları ve çevresi 
tutum almıştır. Bir geri sempatizan kadar dahi, parti yaşamın
dan anlamayan bu arkadaşın tutumu, parti tarafından başta 
tecrübesizliğine, parti ile yeni yüz yüze gelmesine, bilinçsizliği
ne bağlanmış, arkadaş eğitilmeye çalışılmıştır. Sadece parti 
çevresi değil arkadaşın devam ettiği kitle örgütlerinde gelip gi
den diğer devrimci demokratlar dahi arkadaşın olumsuz tu
tumlarına şahit olmuşlardır. Olumsuz özellikleriyle parti çev
resinin ve tanıdığı devrimci demokrat kamuoyunun ciddi bir 
tepkisini kazanan arkadaşa durum parti taralından anlatılma
ya ve sözkonusu olumsuzluklardan sıyrılmasına yardımcı 
olunmaya çalışılmıştır. Arkadaşın parti çevresi içinde tecrit ol
masının adeta önüne geçilmeye çalışılmıştır. Parti, sempati
zanlarına çevresine arkadaşa karşı olumlu davranılması, hata
larını gidermesi için kendisine yardımcı olunmasını istemiştir. 
Bu konuya ilişkin düzenlenen eleştiri-özeleştiri toplantılarında 
arkadaşın kendisini aşması için, kendisine her yönlü yardımcı 
olunmuş, tecriti bizzat parti tarafından önlenmeye çalışıl
mıştır. ;

Bugün kendisiyle birlikte grupçu faaliyetin elebaşısı duru
mundaki tüm dostlarıda dahil, parti çevresi arkadaşa karşı aşırı 
iyimser ve iknacı tutum almak ve nlumsuzlukiarına göz yum
mak gerekçeleriyle partiyi eleştirmişlerdir. Hatta bugün ken
disiyle birlikte grupçu faaliyetin başını çekenler, kendisini dü
zeltmediği, hastalıklarının kronik bir durum arzettiğini belirte
rek partinin bu arkadaşla ilişkilerini kesmesi gerektiğini be
lirtmişlerdir. Parti ne yapmıştır? Kolaycı yol olan, ilişkiyi kes
me tutumunu benimsememiş bütün olumsuzluklarına rağ
men arkadaşı sabırla eğitme düzeltme yolunu seçmiştir. Peki 
butun bunlara rağmen, bu gun hizip başı durumunda olan un
sur ne yapmıştır?

PaH I siplinıne, ?yışı:ıt ters tutumlarını devam e 
s^ OTıru Partiy< utsuzolan ı 

n r jnîiMı4ie..ı,' ne, i - I. ir iv;. ■. : :
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demekten başka bir söz bulamıyoruz
Bilindiği gibi ilk çıkışında, mülteci, bürokrat oportünist 

YDhizibi de, iki merkez, iki platform, iki disiplin vb. gibi anla 
yışlara sarılmıştı. Bugün aynı anti ML anlayışlara sarılan yeni 
hizibinde tıpkı YDH gibi aynı yolun yolcusu olduğu görülmek 
tedir. Bize sadece hatırlatma görevi düşüyor. Bu yolda yürü 
yenler iflah olmadılar peki siz nasıl edeceksiniz?

11izibin Başçelişki Anlayışı

Şaheser idealist mantığıyla, başçelişki konusunda da 
yeni inciler ortaya koyan hizipçi baylarımız, tamamıyla di 

yalektik ve tarihsel materyalist dünya görüşüne ters pozisyon
da durmaktadırlar. Öncelikle bu konuda neler söylediğine 
kısaca bir bakalım.

Hizip, ülkemizde başçelişki, emperyalizmle çeşitli mıliyetler 
den halkımız arasındaki çelişmedir diyor. Sadece ülkemizde de 
ğil sömürge, yarı sömürge ülkelerin tümünde de başçelışkinin 

emperyalizm ve halk arasındaki çelişki olduğunu iddia edı 
yor. Gerekçeleri ise şöyle:

Bugün dünyada emperyalizm entegre olmuş bir sistemdir 
Emperyalizm A BD de de var başka yerde yok, Türkiye de yok dem
lemez.

......Türkiye içinde feodalizmi emperyalizme tasfiye 
ettirmeyen anlayışa soruv 'rum Türkiye de bu kadar hüküm su- 

r* güç, emperyalizme ba. hbk sorunu esasmıdırPTü le ha
kim olan, emperyalistlerin denetimi midir?

Bu işleri yönlendiren ordusunu devletini bağlayan şey emper
yalist malı sermeye mıdır? Onun temsilcileri midir? Türkiye de eko
nomiye. siyasete damgasını vuran, emperyalist sermayenin ihti
yaçları mıdır?

........Buna verilecek cevap: Evet emperyalizmdir! Mali serma
yenin hükümdarlığıdır.

........ Türkiye yı elinde tutan emperyalizdir. Onun malı serma
yesidir. I ürkiyede emperyalizm, bir dış olgu değil, bir iç ol
gudur." (Tartışma bantlarından hizibin kendi görüşlerini ya
zıya döktüğü belgedenl

Evet! Yukarıda Amerika nın müthiş bir şekilde yeniden 
nasıl keşfedildiğini ve yeni" "harika buluşlarla karşı kar 
şıyayız. Sözkonusu gerekçelerden ilkin birkaç tanesini ele 
alalım.

Mali sermayenin egemenliği yalnızca günümüzün olgusu 
değil, kapitalizmin emperyalizm aşamasına ulaşmasıyla birlik
te ortaya çıkmış olan bir olgudur. Emperyalist boyunduruk yi
ne aynı şekilde günümüzde yalnızca karşı karşıya olduğumuz 
bir olay değildir. Veya hizipçilerimizin görüşlerini güçlendir
mek için tartışmalarda sık sık gündeme getirdikleri Emper
yalizm bir dünya sistemidir olgusuda yalnızca günümüze has 
değil, kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmin or
taya çıkmasıyla birlikte, kapitalizmin örgütlenme biçimidir, 
Veya yeryüzündeki bütün toprak parçalarının kendi başına ba
ğımsız değilde, finans kapitalin ağına takıldığı, paylaşılmamış 
bir tek toprak parçasının kalmadığı yani Türkiye ve Türkiye gi
bi ülkelerin emperyalizmden bağımsız olmadıkları yalnızca gü- 
günümüzün bir özelliği değildir.

Kapitalizmin emperyalizm denilen aşamasıyla ortaya 
çıkan değişiklikler, gelişmelere Lenin yoldaş gayet çarpıcı ve 
bilimsel olarak işaret etmişti. Bu dönemle birlikte: Üretim ve 
sermayenin yoğunlaşma derecesinin had safhaya vararak te
kelleri yarattığı, banka sermayesinin sına i sermayesiyle kay
naşarak ve mali sermaye temeli üzerinde mali olgarşiye yol 
açtığı, sermaye ihracının meta ihracından ayrı olarak önem ka
zandığı ve Öne çıktığı, dünyayı aralarında paylaşan uluslararası 
tekelci birliklerin kurulduğu, dünya topraklarının en büyük 
kapitalist güçlerce paylaşımınının tamamlandığına işaret edil
mişti.

bazı unsurlar hiçte yeni keşif değil. İkinci olarakta hiçte bu ge
rekçelerden yola çıkarak, Lenin Mao Stalin gibi ustalar sözko
nusu soruna varmadılar. Hele hele. Mao ve İbrahim'i ağzına 
sakız yapan aslında onları gerçek özlerinden boşaltan fakat di
ğer yandanda sahtekarca onlara sahip çıkmaktan da geri dur
mayan baylarımıza başçelişki sorununda Mao ve İbrahim'in ne 
dediklerini bir kez daha incelemelerini salık verivoruz. Bu ko- *
nu üzerinde ileride bizde duracak ve hizbimizin pozisyonunu 
ortaya koymaya çalışacaığız.

Ancak hızıbın hakkım yemeden yeni bazı incilere ilişkin 
keşiflerini de onlara teslim etmek gerekiyor. Aslında başçelişki 
konusundaki zırvahklarına temel teşkil eden bu "ünlü ama 
aslında işe yaramaz ve eski bir türkü olan teshilleridir. Nedir 
bunlar? Emperyalizm iç olgu dur." tesbiti! Cabral, Debray. 
Castro dan aşırı İmiş ve Mahir Çayan'ın yazılarında 3. bunalım 
dönemi olarak ifade edilen bu teorinin yeni olmadığına parmak 
basmak istiyoruz. Bu teorinin ne olup, olmadığı hizibin emper
yalizm teori derini ele alırken ortaya koyacağız. Emperyalizm 
tüm sömürge, yarı-sömürgelerde başçelişmedir anlayışı bu te
ori üzerinde yükseliyor. Bu teori, emperyalizmin doğrudan ha
kimiyeti ile sosyal dayanakları üzerinden gerçekleştirdiği do
laylı hakimiyeti arasındaki ilişkiyi kavrayamıyor. Emperyalist 
bağımlılığı tek ilişki biçiminde ele alıyor. Bağımlılık ilişkileri
nin farklılıklarını (özdedeğili anlayamıyorlar. Klasik sömürge
cilikle yeni sömürgecilik arasındaki ilişkiyi ve bunun somut 
olarak gündeme getirdiği özgül farklılıkları (biçimde vb.| hesa
ba katmıyor. Bu durum onların her meseledeki düzlüklerinin 
sonucudur. Mahir Çayan da o farklılıkları göremediğinden 
ötürü, gizli işgal , sömürge tipi faşizm , "Türkiye de mali 
oligarşi gibi bir dizi yanlış tesbitte konakladı.

Ayrıca arkadaşlarımızın sözkonusu tesbitlerinin Mihri Bel
li'nin anlayışlarına da denk düştüğünü hatırlatmak isliyoruz. 
Hatırlatmamızın bir amacıda hizipçilerimizin, "Aslında İbra
him in amacı, niyeti iyiydi. O dönemler Yurtsever Birleşik 
Cephe adına burjuvaziye kuyruk sallayanlar yoğundu. Emper
yalizme karşı mücadele adına milliyetçilik boyveriyordu. İbra
him bu anlayışları önlemek emperyalizme karşı mücadele a- 
dına öne sürülen sınıf işbirlikçisi, oportünist, kuyrukçu siya
setlerle arasına çizgi çekmek için feodalizmle-halk kitleleri 
arasındaki çelişki başçelişkidir dedi" şeklindeki zırvalarına da 
bir cevap olsun diyedir. İbrahim döneminde başçelişki’yi 
emperyalizm ile halk arasındaki çelişki olarak gören ve bunun 
sonucu olarak milli devrim öneren, Mihri Belli'sinden tut bir 
dizi akım vardı. Ve İbrahim bu akımlarla arasına kalın ve bi
linçli bir ayrım çizgisi çekti. Sözkonusu teshilleri reddetti. Bu 
reddediş idari önlem olsun diye yapılmadı. Veya İK yanlış 
anlayışlara düşülmesin amaç kararmasın diye zorlama tesbit- 
ier yapmadı. Ivır, zıvır şeylerle hizipçi baylarımız kendilerini 
tatmin edeceklerine ve sözümona başkalarını aldatmaya kal
kışacaklarına açık ve dürüst olarak İbrahim in hu alandaki 
görünüşünün yanlış ve "oportünist" olduğunu ilan etmelidir
ler. Aslında koydukları farklı anlayışla bir bakıma bunu söylü
yorlar ama titrek utangaç ve sahtekarca! Sorunu İbrahim yol
daş m bu konudaki görüşleriyle açmaya çalışalım. Geçerken 
hizibin bugünkü başçelişme anlayışının Doğu Perinçek patent
li olduğunu ve İbrahim Kaypakkaya yoldaş'ın o dönemler hu 
anlayışa gerekli şamarı vurduğunuda belirtelim.

Başçelişme konusunda İK nın düşüncelerini de aktararak 
gelecek sayımızda hizibin anatomisini gözler önüne sermeye 
devam edeceğiz. • Tl '

Veya dünya üzerinde mali sermayenin egemenliğine par
mak basılmıştı. Fakat bütün bu özelliklerden yola çıkılarak 
emperyalizme bağımlı bütün sömürge, yarı-sömürgelerde 
emp< alimi ^çelişkidir biçimindeki d nekarykbir^rak- 
laşım da sergilenmemışti. Öncalihlcrijdbiri^i» ki İ pleri lira
larımızın başçelişki le »itleriW S online.net

online.net
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tün uyarı ve ikazlarına rağmen, ihbar
cılıktan vazgeçmeyenler yakalarını ge
rillalarımızın ellerinden kurtaramamak- 
ta. halka ve devrime verdikleri zararın 
hesabını tek tek vermekledirler.

Nitekim: 26 Kasım da Mazgirt te 
yoldaşlarımızın kaldığı evi ihbar eden 
muhbir Şubat ayı içerisinde gerilla
larımız tarafından ölümle cezalandırıl

Cezasız
Kalmayacaktır!

Faşist Diktatörlüğün halkımıza, 
devrimcilere karşı sürdürdüğü teröre 
destek olan, onun katliamlarına suç or
taklığı yapan satılmış, halk düşmanı ih
barcı ve muhbir çeteleri hesap vermeye 
devam ediyorlar. Faşist Türk Devletiyle 
gizli veya açık işbirliği yaparak, onun 
köylerdeki koruyuculuğunu yapan satıl
mışlar ihbarcı ve muhbirler bugüne ka
dar onlarca komünist, devrimci ve yurt
severin katledilmesinde aktif rol oyna
dılar. Düşman güçlerine, devrimciler ve 
köylüler hakkında bilgi verdikleri gibi, 
örgütlü ve güçlü oldukları yerde de düş
mandan silah alarak devrimci ve yurtse
verleri katletme görevini üstlenmişler
dir.

Özelllikle mücadelenin alabildiğine 
keskin olduğu Türkiye Kürdıstanı nda 
son aylarda la Kurt severi
nin faşist ordu birliklerince katledilme
sinde olduğu gibi, geçen yıl Kasım ayın
da da 12 yoldaşın Dersimin Ovacık ve 
Mazgirt ilçesinde katledilmesinde düş
manla işbirliği yaparak Önemli rol oyna
mışlardır.

Bu hain ve satılmışların verdikleri 
zararlar sadece katledilen yoldaşlarımız
la ve yurtseverlerle sınırlı değildir. Bu
nun ötesinde, düşmana verdikleri çok 
sayıda ihbar ve bilgi de gerilla birlikleri
mizin aldığı tedbirler sonucu boşa 
çıkarılmış, düşmanın hevesi çok kere 
kursağında bırakılmıştır. Partimizin bü

mıştır.
Geçtiğimiz iki ay içinde yine, Diyar

bakır, Ergani, Dicle, Bingöl, Kiğı 
mıntıkalarında, faşist ordu birlikleri ve 
satılmış milis sürüleriyle gerillalarımız 
arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda 
düşman gücü yaralanmış, içlerinden 
bazılarının da öldüğü söylenmiştir.

Son olarak da 30 Mart günü Dersim 
in Deşt mıntıkasında ihbarcı muhbir 
Efendi Çakmak ve Cebrail Sarıkaya - 
da gerillalarımız tarafından işledikleri 
suçlardan dolayı ölümle cezalandırıl
mışlardır.

Efendi Çakmak ve Cebrail Sarıka- 
ya nın akıbetlerinin de gösterdiği gibi, 
hiçbir halk düşmanı, ihbarcı, muhbir 
Partimizin elinden yakasını kurtarama- 
vacak ve cezasız kalmayacaktır. Ya düş- 4 *
manla işbirliğinden vazgeçer ve partimi
ze saınuni olarak suçlarını itiraf ederek 
bir daha tekrarlamamak kaydıyia teslim 
olurlar, ya da ergeç hak ettikleri cezayı 
bulurlar.

EGE'DE SA VAŞ BULUTLARI
TOPL A NDI!

Halk Papandrcu 
Hükümetine karşı 

gösterilerini 
artırıyor!

Türk ve Yunan egemen güçlerinin 
uzun zamandır körükledikleri gerginlik, 
Mart ayının son haftasında uç noktaya 
tırmandırılarak Ege'de bir savaşın eşiği 
ne gelindi. Yunanistan Hükümetinin 
Ege Denizinde petrol arama çalışma
larını yeniden başlatmasına misilleme 
olarak Türk Hükümetinin de MTA-
Sismik- l 'i Ege Denizindeki Türkiye kara
suları dışındaki bölgelerde petrol arama
ya gönderme kararı iki
ezeli düşmanlık zemini

ülke arasındaki 
üzerinde körük

lenen gerginliği bir anda yüksek boyut
lara tırmandırdı. Her iki ülke hakim
sınıflarının denetimindeki
yayın organları aracılığıyla koyu bir 
şövenizm körüklenirken, her iki ülkenin 
sınır bölgelerinde askeri yığınak yapıldı. 
Türk ve Yunan deniz kuvvet terine bağiı

ikk-online
savaş gemileri Ege'de toplanırken, hava 
kuvvetlerine bağlı askeri uçaklarda mo
ral uçuklarını yoğunlaştırdılar.

O’nun güney kanadında buhı- 
Ike arasında savaş çanları çalar-
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ken, NATO Genel Sekreteri Lord Ca- 
rington un ve ABD hükümetinin araya 
girmesi ve müdahalesiyle gerginlik yu
muşatıldı.

Bugün ik’ ülke arasında tırman
dırılan gerginliğin esas nedeni; iktidarda 
bulunan güçlerin ülkelerin içinde bu 
lundukları krizin daha da derinleşmesi 
sonucu gündeme gelen sorunları gizle
yerek, halkın dikkatlerini bu sorunlar
dan uzaklaştırmaktır. Bu amacı gerçek
leştirmek için de yoğun bir şovenizm 
propagandasıyla birbirlerinden hiçbir 
alacakları verecekleri olmavan ıkı kom- 4 
şu ulusu birbirine düşman ve hedef 
göstermektedirler. Yıllardır, Evren-Özal 
çetesi tarafından en koyu baskı ve terör 
aitmda inim inim inletilen, en temel hak
ları gaspedilen Türkiye halkına düşman 
olarak Yunan gösterilmekte 
Yunanistan-Türk iye gerginliğinden do
layı Cumhurbaşkanı ve hükümete olan 

^eleştirilerini durduran SHP Genel Baş- 
r*am İnönün nün de önerdi b. Yuna
nistan’a karşı "ulusal birli-' 1 » u;naya 
çalışmaktadır.

Aynı şekilde Yunanistan da, binbir 
vaat d bulu ak, sahte sloganlarla
halkı kandırarak 1981 de hükümeti ku
ran Papandrcu. o günden bu yana söz 
verdiği vaatlerinin hiçbirini yerine getir 
mediği gibi artan enflasyon karşısında 
ücretleri dondurarak işçileri, emekçileri 
ayağa kaldırmıştır. Bugün Yunanistan - 
da işlerin eskisi gibi yürümediği ekono
mik ve siyasi krizin derinleştiği başta 
işçiler olmak üzere emekçilerin düzene 
duydukları tepkiyi geniş katılımlı mili
tan mücadelelerle dile getirdikleri 
gözlenmektedir. Gittikçe daha fazla teş
hir olan Papandreu Hükümeti. Türk 
düşmanlığını körükleyerek Yunanis
tan m iç çelişkilerini gizleyebileceğin i 
işçileri ve emekçileri tekrar kandırabile- 
ceğini sanmaktadır. Yoğunlaştırılan şo- 
'enist propagandanın şu veya bu ölçüde 

etkisi olsa da, Yunan işçi ve emekçileri
nin hükümete karşı son aylarda yürüt
tükleri militan ve kararlı mücadeleler 
Yunan Halkının 1981’dc olduğu gibi 
sahte vaatlere ve sözlere kanmaya niyet
li olmadıklarını göstermektedir.

İki ülke hakim sınıflarının yarattığı 
gerginlik ABD ve Batılı emperyalistlerin 
çıkarlarına uygun düşmesine, her iki ül
kenin aynı kaynaklardan hızla silahlan
malarına ve bu anlamda da batılı silah te
kellerinin de işine gelmesine rağmen 
NATO nun güney kanadında yer alan 
bu iki ülkenin, yani Türkiye ve Yunanis
tan ın bugünkü şartlarda kendi araların
da bir savaşa tutuşması. AF»D ve diğer 
batılı emperyalistlerin zararınadır. ABD 
emperyalizmine bağımlı bu iki ülkenin 
kendi aralarında girecekleri bir savaş 
bu ülkelerde mevcut statükoyu tersine 
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çevirebilecek ortam yaratabilir. Böyle 
bir ortamdan, ML ve devrimci güçle 
devrimi gerçekleştirme doğrultusunda
yararlar. >ilece gil Rı yal L b ■ |eziatileriduzc rlı | i t ,t>
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daki gerginleşen duruma ABD ve NA
TO yetkililerinin müdahale etmesi ve 
her iki ülkeyi geri adım atmaya zorlama
larının esas nedeni, NATO nun kendi 
içinden zaafa uğratıİmasını engellemek 
içindir. Papandreu önderliğindeki Yu
nanistan ın Sovyetler e yanaştığı için. 
ABD emperyalizminin isteği doğrultu
sunda Türkiye tarafından tehdit edildiği 
anlayışı, ABD tesislerinin Yunanistan- 
daki faaliyetlerine izin verilmesiyle bir 
kez daha pratik olarak mahkum olmuş 
tur. Yunanistan Burjuvazisi ABD ve 
batılı emperyalistlere güçlü ekonomik, 
siyasi ve askeri bağlarla bağlıdır. Yunan 
hükümetinin uşaklığını iyi pazarlamaya 
çalışması bazı çevrelerde, PASOK hükü
metinin Sovyet blokuna yöneldiği yanlış 
izlenimini yaratmaktadır. 4

Eğenin bir barış gölü olması, 
Kıbrıs ın bağımsızlığına ve egemenliği
ne kavuşması, bölgedeki emperyalistle
rin, sosyal emperyalistlerinin etkinlikle
rinin kırılması, Türkiye, Yunanistan ve
Kıbrıs’ın, emperyalizme, sosyal emper
yalizme bağımlılık zincirlerinden kopa
rak işçi sınıfı önderliğinde ezilen halk
ların iktidarlarını kurmakla mümkün
dür.

Partimiz. Yunan ve Kıbrıs h ML'ler

P.4 R Tİ Yİ VE ORDU YU

G ÜÇLENDİRME KA MPANYA SI 
BÖLGEMİZDE HEDEFİNİ AŞTI!

Devrim kitlelerin eseridir' ama bu 
eseri gerçekleştirme işi kendisine
Marksizmi-Leninizmi temel almış, onun 
ışığında yürüyen tecrübe birikimlerini 
pratiğe aktaran bir parti yoksa DEVRİM 
bir hayaldir.

Partimiz Merkez Komitesinin aldığı 
bir karar gereği gelenekleşerek devam 
eden Partiyi ve Orduyu Güçlendirme*’ 
kampanyası, kararın ve A/P malzemele
rinin elimize geçmesiyle başladı.

Kampanyaya başlamadan evvel par
timizden gelen bildiri TKP/ML taraftar
larının hazır bulunduğu bir toplantıda 
okunarak, konunun önemi üzerinde du
ruldu. Geçmiş kampanyaların tecrübesi 
gözden geçirilerek kampanyayı yürüt
mek için bir komite kuruldu. Bu komite 
kendi arasında yaptığı çalışmada; kam
panyanın şu alanlarda sürdürülmesi ka
rarını aldı. .

1. Bağışlar için kitleye gidilecek
2. Dikiş fabrikalarından işler temin 

edilip, dikiş dikebilen parti sempatizan
larımızı parti için gönüllü çalışmaya 
sevk edilecek

gibi bu amaçla mücadele ederken, Türk 
şovenizmine karşı da sürekli ve sistemli 
mücadelesini sürdürmektedir. Şove
nizm bir ulustan ezilenleri başka ulus
tan ezilenlere düşman kılan onların 
gerçek düşmanlarını gizleyen hakim 
sınıfların halklara aşıladıkları bir zehir 
ve bu anlamda güçlü silahlarıdır. Prole
tarya. egemenlerin şovenizm silahına 
karşı ulusların eşitliğini, ezilen halkların 
kardeşliğini, dayanışmasını ve proleter 
enternasyonalizmini kendine görev edi
nir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
gerginliği körükleyenler Türk ve Yunan 
hakim sınıflardır. İki ülke arasında kış
kırtılan savaşta genci, haksız bir savaş 
olacaktır. İki ülkenin ezilenleri hakim 
sınıfların çıkarları ve istekleri doğrultu
sunda birbirlerine kırdırtılacaktır. İki 
ülkenin ezilenleri, emekçileri ve dev
rimcileri, hakim sınıflarının estirdiği şo
venizm rüzgarına karşı halkların kardeş
liğini savunurken, başlatan kim olursa 
olsun çıkabilecek bir gerici savaşıda iç 
savaşa dönüştürerek, devrim mücadele
sine hız vermeye, gerçek dostluğu ve ba
rışı devrımlerle sağlamaya hazırlan- 
malıdırlar. Gerçek görev budur.

rülecek
4. Kendi piyasa taksisi olan 

TKP/ML sempatizanlarım kampanya 
boyunca gönüllü parti günleri tesbit ede
rek o gün için partimiz için çalışma öne
rilecek. .

5. Gönüllü olarak evlerde kampan
ya boyunca PARTİ kumbaraları konula
cak , (bir öneri de kabul eden evlere birer 
parti kumbaraları konulsun, her yılın so
nunda açılarak toplamları partiye 
gönderilsin).

6. Kampanya boyunca TKP/ML ta
raftarları ayda bir gün parti için çalışa
cak,

7. Kampanya süresi içinde gene 
KÖ’ü gecelerinde bağış toplanacak.

8. Ucuz olarak temin edilen yerler
den giyecekler sağlanarak, veya bağış te
melinde alınarak giyecek satışları ya
pılacak,

9. TKP/MI. sempatizanları veya 
devrimci-demokrat kişilerden hafta so
nu yapılan dil kurslarından gelen hükü
met yardımlarının kendileri alınca, par
timize bağış yapılacak önerileri getirildi.

işgünü önerisinin haricin- 
jeliMimVbûtfln kar get
menler prati J g $emi i so-
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YÜRÜM NDİ!

İşçiler 
hakları uğruna 
açlık grevi ve 
direnişlerle 

mücadelelerini 
sürdü rü vorlar! 9

Türk Iş yönetim kurulunun, ta
banın geniş katılımlı ve etkili eylem tale
binin hiçe sayarak kararlaştırdığı 'Mec
lise yürüme" eylemi fiyaskoyla so
nuçlandı.' İşçilerin sıkıntılarını içeren 
bir “Açık mektubu” 25 Mart günü toplu 
halde Meclise verme eylemi, yüzlerce 
resmi ve sivil polisin sendikacıların top
landığı Turk-Iş Merkezinin çevresini 
kordon altına alması ve toplu yürüyüşe 
izin vermemesi sonucu amacına ulaşma
dan başladığı yerde bitirildi.

Kaybedilen hakların geri alınması

mut durumu, kitlelerin mevcut ekono
mik durumları gözönüne alınarak kam
panyanın hedefi olarak, 12 ile 15 bin 
Avusturalya Doları toplanması konul
muştu. Kampanyanın siyasi A P ı ola
rak: Türkiye devriminin içinde bulun
duğu durumu, partimizin Türkiyedevri- 
mindeözel durumu genel olarak dünya
daki devrimci hareketlerin durumu ve 
partimizle ilişkileri konulmuştu.

Geşmişten bu tarafa aşamadığımız 
bir anlayış, bu yılki Partiyi ve Orduyu 
güçlendendirme kampanyasında ken
dini gösterdi. Oda kampanyanın muhte
vasını kampanyayı yürüten komiteye 
esas olarak iyi kavratamama ve A/P nın 
cılız götürü tanesiydi. Biz bu yılki kam
panya da önemli tecrübeler edindik. Ka
mpanyanın yürütülmeye başlandığı 
dönemde partimiz ülkede önemli kayıp
lar vermiş, 12 yoldaşımız daha şehit ol
muş, bu da bölgemizde bulunan parti ta
raftarlarımız başta olmak üzere devrim 
isteyen her siyasetten insanları mateme 
boğmuştu. Aynı zamanda Türkiyede fa
şist diktatörlüğün yoldaşlarımızı katlet
tiği sırada yaptığı karalamalardan biri 
olan TKP/ML içinde ajan vardı propa
gandası, üzülerek bılertelinı ki bizim 
alanımızda dışımızdaki bir siyasi hare
ketin tabanından insanları etkileyerek 
partimize karşı bilinçsiz bir şekilde kara
lama kampanyasına yöneltmeyi ba
şardı.

Kampanyayı yürüten komitemizde
ki yoldaşlar, ülkemizdeki devrimin zor
luğunu, partimizin bu devrim içindeki 
önemi üzerinde propagandasını sürdü-

farklı ideolojik platformun netleşmesi 
biraz daha sağlandı. Kampanya boyunca 
kitlelerin özel olarak partimizi ve ordu
muzu genel olarak Türkiye devrimci ha
reketinin içinde bulunduğu durumu bi
lebildiğimiz ölçülerde anlatmaya 
çalıştık. Diğer üzerinde durduğumuz bir 
meselede Türkiye devriminin uzun va
deli olduğunu kolay bir devrim olmaya
cağını. sabırla matla sürdürülen bir sa
vaşım sonucu hedefine ulaştırılacağının 
bilincini vermeye çalıştık. Kolaycı dev
rim anlayışlarının ham hayallerinin biz- 
lere açacağı zararları üzerinde durduk. 
Partiyi ve Orduyu Güçlendirme Kam
panyasının ağırlıklı yönünün maddi de
ğil siyasi olduğunun bilincini vurgu
ladık.

Kampanya bölgemizde Türkiye lile- 
rin yoğun olduğu ve bizim faaliyet 
alanımızın olduğu Melbourne ve Sydney 
şehirlerinde sürdürdük. Kampanyaya 
katılım Melbourne şehrinde daha taz-
lav’dı Sebebini araştırdığımızda şu sonu- 
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cu çıkarabiliriz; Melborune 8 yıldan bu 
yanftpartımı/ tar«ıti ırl*ınmn önderliğin
de sınıf mücadelesini yürütmekte kitlele 
rin partimizle tanışması 8 yıl gibi uzun 
bir devreyi içermekte, kampanyayı bu 
alanda yürüten yoldaşlar daha fazla tec-
rübeye sahip yoldaşlardı. Sydney ise 
örgütlü faaliyet alanımız olarak 1.5 yıl 
gibi kısa bir dönemi kapsıyor o alanda 
kampanyayı yüreten yoldaşlar tecrübe
siz olduğu gibi, kampanya siyasi ve mad
di yanı komiteye gerektiği kadar kav- 
ratılmadığı gibi, önderlik vasıtasıyla çe
şitli kitle toplantıları ve Melbourne deki 

rerek, parti çizgimizin kitlelere ulaş
masını yanlış n strateji) ^VAAV/ 
devrimci gruplarla partimiz urVıVi Vı .net

kazıma, ıkincisi kampanyanın yürütüle
ceği alanı kampanya doğrultusunda eğit
me, sınıf mücadelesini ne ölçüde kavra
dığı devrimci ruhun hangi ölçülerde ol
duğunun bir barometresini verdi.

Partiyi ve Orduyu Güçlendirme 
Kampanyasının artık sonucunu ilan ede
biliriz 19. 439 Avusturalya Dolarıdır. 
Bu rakam bu ülkenin somutunda ve kit
lenin içinde bulunduğu du r u nA vı \ a k 
inen tanıyanlar için olumlu bir 
katılımdır.

Bizim bu kampanya boyunca Şiar • 
imiz “Kitlelere güvenmeliyiz. Partiye 
güvenmeliyiz. Bunlar iki ilkedir. Eğer bu 
ilkelerden şüphe edersek bir şey 
başaramayız diyen Mao yoldaşın ünlü 
sözleri oldu. O sözler bize ışık verdi. Par
timiz TKP/ML ve kızıl ordumuz TİKKO, 
12 Mart cuntacılarının ve ondan sonra 
partimizi tasfiyeye kalkan hizipçilere 
boyun eğmediği gibi, 12 Eylül cunta
cılarına, 12 Eyül ün ağırlığına boyun eğ
en partimiz içinden çıkan her türlü hi
zipçilere boyun eğmedi. Partimiz ve or
dumuz taraftarları da onun ışıklı yolun
da, yurtdışınm geçici refahına kendim 
kaptırıp, ne partimizden uzaklaştı, nede 
Türkiye devrimmden umudunu kesme
di.

Partimize ve bize bu ruhu veren ;ü- 
ce Marksizm-I.eninizm biliminin Türki
ye üneşi İBRAHİM KAYPAKKAYA 
yoldaşın komünist ruhu savaşçı 
inancıdır. Şan olsun partimiz TKP/ML 
ve Kızıl Ordumuz TİKKO, TMLGB ne

Avusturalyadan
TKP/ML Sempatizanları

3.3.1987
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için tabanın etkili ve yaygın eylem isteği
nin baskısı sonucu, 1986 yılı sonunda 
yapılan 14. Genel Kurul da alınan bir ka- 
rarla 1987 yılı, "Eylem Yılı ilan edildi. 
Çerçi bu kararın içeriğini, 12 Eylül dar
besinden bu yana işçilerin sorunlarının 
çözümü için hükümetler ve patron ku
ruluşlarıyla diyalogu esas alan Türk- 
Iş in başına çöreklenmiş işçi düşmanı 
sendika ağalan dolduracak olsa da 14. 
Genel Kurul da atılmış ileri bir adımdı. 
Eylem yılında, ilk eylemlerin neler ol- 
nıaju^e.e’diği 14. Genel Kurulun hemen 
ertesinde, yani, yeni yılın başından iti
baren Türk-İş içinde tartışılmaya baş
landı. Tabanın talebi, yıllarca her türlü 
haktan yoksun olarak dipçik gölgesinde 
koyu baskı şartlarında iliklerine kadar 
sömürülen işçi sınıfının biriken kin ve 
hoşnutsuzluğunu dile getirmek bugün
kü içler acısı sefil durumunu değiştir
mek amacıyla hükümete ve patronlara 

ıkarşı geniş katılımlı, işçilerin örgütlü gö
lünü gösteren ses getirici, etkili eylemle
rin örgütlenmesiydi. Muh k ■ j. imle
rinin sözcüleri tarafından ‘ bir sosyal 
patlamanın habercisi olarak gösterilen 
işçi simlinin bugünkü durumunun mü
cadele edilmeden, hükümet, patron ku
ruluşlarıyla diyaloglarla düzelmeyeceği
ni hiçbir hak elde edilemeyeceğini sıra
dan her işçi görebilmektedir.

Geçen yıl bazı sendikaların yıllar
dan sonra ik defa bazı işkollarında ve iş
yerlerinde yasaların getirdikleri engelle
rin yanısıra, Özal Hükümetinin özel 
baskılarıyla da etkisizleştirilmeye 
çalışılması, işçiler arasında işçi sınıfının 
birleşik, örgütlü gücünü oraya koyacak 
eylemlere yönelin inesi eğilim ve isteğini 
daha da artırmıştır. Hükümeti ve pat
ronları ikaz eden, düşünce özgürlüğü 
örgütlenme, grev, toplu sözleşme vb. 
haklarını kısıtlayan veya engelleyen ya
saların kaldırılmasını talep eden bir ge- 
ıel grev in örgütlenmesi eğiliminin ta

ban içinde yaygınlık kazanması, işçile
rin etkili eylem isteğinin somutlanışıdır 
İçeriğini tarklı ifade etmelerine rağmen 
çok sayıda sendika yönetimlerinin de 
desteklediği tabanın somut bu talebine 
karşı, Türk-İş yönetimi, 'İşçilerin 
sıkıntılarını içeren bir “Açık 
mektubu profesyonel sendikacılarla 
birlikte TBMM ne verme kendi önerisi
ni karar haline getirerek, uygulamaya 
geçmiştir. Türk-lş yönetimlerinin gele

Tek Gıda-İş 
Genel Maden-iş

Maden-lş 
Basın-lş 
Demiryolulş 
Koop-lş
Defi-İş
Habef-ts
Seiûloz-lş 
Toleyis 
^ezKooo-tş 
Kristal Çltser-lş

i______________

T«s-lş
Belediye-iş 
Dok Gemi-lş 
Hava-iş
Teksif
Denizciler

4 CenehSekreter Kuldan ilk demeç

HABERİ 6. SAYFADAI Emin KU. kollan srvaOt 1

•Genel Sekreter Emin Kul Milliyet e verdiği ilk demeç
te. önce kendilerine çeki düzen vereceklerini*' söyledi

•Türkiye yİ baştan başa dolaşacaklarını bildiren kul, “Et
rafı hallaç pamuğu gibi atacağız dedi -

neksel uzlaşmacı çizgisinin bir sonucu 
olarak katılımı çok dar tutmayı, hükü
meti ve patronları fazla ürkütmemeyi 
amaçlayan bu eylemi, Türk-İş ağası Şev
ket Yılmaz; Zarar göreceksek, işçiden 
önce bunu hız görmeliyiz sözleriyle sah
tekarca gerekçelendirmeye çalışmakta 
darbeden bu yana sanki işçi sınıfının 
kayıp edecek birşeyi ve zarar görmeyen 
bir yanı kalmış gibi konuşarak işçileri 
mücedeleden alıkoymasını gizleyerek 
demagoji yapmaktadır

Şevket Yılmaz m demagoji yaptığı 
ve işçileri oyalamaya çalıştığı, eylem 
sırasında da görülmüştür. Polisin kor
don altına alacağı ve Meclise yürüyüşü 
engelleyeceği bilinmesine rağmen, yü
rüyüş kararı alınması ve polis kordonu
nu görünce de eylemden vezgeçilmesi 
Türk-lş yönetiminin zararı göğüsleme 
bir yana, oyalama içinde olduğunun 
göstergesidir. Nitekim, Türk-lş merkezi
nin önünde toplanan yüzlerce sendikacı 
polis kordonu altında eylem öncesi 
TBMM ne verilmek üzere ellerine tutuş
turulan Açık mektup lan yakarak 
yönetimin uzlaşmacı, pasif kendi ka
rarını hayata geçirmekten aciz tavrını 
şiddetle protesto etmişlerdir. Türk-İş 
yöneticilerinin tüm uyarılarına rağmen 
bu anlamlı eylemlerinden vazgeçmeyen 
sendikacılar, hükümeti ve Tük-İş yöne
limini protesto ederek; “İşçiler el ele. 
Genel greve" sloganım haykırmış
lardır.

Türk-lş yönetiminin tabanın genel 
eğilimini h * sayarak, muhalefet parti
lerînc yaranmak, onlara kamuoyu için-

Yol-lş 
Tanm-iş 
Bass 
Çimse-iş 
TGS 
Aflaç-lç 
Şasisen 
Tûrk-Harp-lş 

ikk-orlline

de puan sağlamak amacıyla aldığı Mecli
se yürüme eyleminin fiyaskoyla so
nuçlanması, delegelerin 1/3’inin oyuyla 
seçilen Türk-İş yönetiminin, taban üze
rinde zayıf olan etkisinin daha da daral- _ w
tılmasına, Tük-lş tabanında yönetime 
duyulan güvensizliğin ve hoşnutsuzlu
ğun daha da artmasına yol açacaktır. Ey
lemin Türk-İş yönetimi tarafından biti
rilmesine sendikacıların Darılmıyoruz, 
yerlerimize gidince tabana ne söyleyeceğiz" 
diye haykırmaları da tabanın Tük İş 
yönetimine ve onun eylemine duyduğu 
güvensizliğin açık ifadesidir.

Meclise yürüme eyleminin engel
lenmesi, Türk hakim sınıfları içindeki 
çelişkiyi daha da keskinleştirmiş başta 
SHP ve DYP olmak üzere muhalefet par
tilerinin Türk-İş yönetimi aracılığıyla 
hükümeti yıpratma çabalarını daha da 
körüklemiştir. Nitekim. DYP lideri Cin- 
doruk. antrönör ün kaptanlık yıllarında
ki işçi sınıfına karşı oynadığı oyunları 
unutmuşçasına, hak arama hürriyeti 
kısıtlanıyor, işçiler parlamentoya di
lekçe veremiyorsa hu rejim meselesidir di
yebilmektedir. SHP lideri İnönü Cum
huriyet dönemi boyunca faşist yönetim
leri aklamada daha cüretkar davrana
rak: ANAP hükümetinin Türk-İş vöneti- 
minin eylemini engellemesi üzerine 
‘ antı-demokratık uygulama T.C. nin gele
neklerine uymaz, diyerek, tüm Cumhu
riyet dönemi boyunca başta işçi sınıfı ol
mak üzere ezilen halkımıza karşı estiri
len katmerli terörü, baskıları gözlerden 
gizlemeye çalışmaktadır.

Başta DYP ve SHP olmak üzere mu
halefet partilerinin Türk-İş yönetimine 
arka çıkmaları, işçilerin sorunlarına sa
hip çıktıkları anlamına gelmediği bugü
ne kadarki tüm açıklama ve icraatlarıyla 
görülmüştür.

Bugün işçilerin taleplerinin gerçek
leşmesi mücadelesinin güçlenmesi,
Türk-lş içindeki devrimci demokratik 
muhalefetin güçlenmesine bağlıdır 
Devrimci-demokratik muhalefet bir 
yandan Tük-İş yönetiminin uzlaşmacı 
çizgisini teşhir ederken, diğer yandan 

çilerin ı^cıl talepleri için mücadeleyi 
1^^ OT nücadclenin bir par< 
I I. indirmelidir
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KAMPANYASI FRANSA'DA SONUÇLANDI!
Devrimci Enternasvonalist Hare- 

ket in dünya çapında ortak ve koordineli 
bir şekilde başlattığı Mao Zedung kam
panyası Fransa da başarılı bir şekilde so
nuçlandı.

Anımsanacağı üzere, kampanya 
geçen yılın son aylarında başlatılmış, 
partimizin Fransa daki taraftarları ola
rak bizler de. enternasyonalist bir görev 
anlayışıyla harekete geçmiştik. Kam
panyanın Fransa da açılışı ilkin Paris de 
düzenlenen bir kitle toplantısıyla 
gerçekleştirildi. DEH komitesinin kam
panyaya çağrı bildirisinin çerçevesinde 
düzenlenen toplantıya geniş bir kitle 
katılımı sağlandı.

Toplantı sonrasında, çeşitli araçlarla 
yaygın bir propaganda-ajıtasyon faaliye
ti yürütüldü. Çeşitli kesimler arasına gi
rilerek binlerce bildiri dağıtıldı; üniver
sitelerde stantlar açıldı, tam o sıralarda 
patlak veren öğrenci grevlerine aktif ola
rak katıhnarak bu yığınlara Mao Zedung 
yoldaş ve Büyük Proleter Kültür Devri
mi tanıtıldı.

Dia programı da kampanyanın bir 
parçasıydı. Bu çerçevede yapılan top
lantıya yine Paris te çok geniş bir katılım 
sağlandı. Ancak işin en dikkat çekici 
yanı Afiş olayıydı. Paris, yılardan beri 
eşi görülmedik bir şekilde Başkan Mao • 
nun afişleriyle donatıldı. Onbine yakın 
afişle kentin istisnasız her köşebaşı afiş- 
lendi. Paris, Paris olalıberi bu durumu 
ikinci kez yaşıyordu. Anımsanacağı üze
re birincisi 1968 öğrenci hareketleri 
sırasındaydı. Bu durum burjuvazinin 
dahi dikkatini çekmiş olacak ki. basın 
buna hemen işaret ediverdi. Gazete baş
lıkları olaydan şöyle sözediyordu: 
‘68 den bu yana Mao ikinci kez Paris so

kaklarında ...
Kampanya, Fransa nın diğer bazı 

kentlerinde de çeşitli biçimlerde sürdü
rüldü. Metz Strasbourg, Villefranche - 
da yapılan seminerlere ayrıca Strasbo- 
urg'da Kültür Devrimi ni anlatan bir fil
min gösterildiği toplantılara devrimci 
kitleler büyük bir ilgi gösterdi.

Bu arada burjuvazi de bir kampanya 
başlatmıştı: Kültür Devrimini karalama 
kampanyası. Bu doğrultuda, elindeki 
her türlü olanağı seferber ederek Kültür 
Devrimine saldırdı. Örneğin kentin en 
çarpıcı noktalarına yerleştirilmiş koca 
koca reklam panolarında Çin Şeddi nı 
aşan Citroen i devrimci diye alkışla
yan bir Çin Köylüsü görülüyordu. Aynı 
şey TV de daha cafcaflı bir şekilde sergi
lendi.
Burjuvazi açıkça meydan « 

Seni teslim aldım Mao nun 
meye getiriyordu işi. Yine re

alay edercesine Mao nun özdeyişleri 
kullanılıyordu: bunlardan en dikkat 
çekici olanı ‘ dorukları fethetme slo
ganını içeren reklam panolarıydı.

Burjuvazi çok yönlü bir şekilde sal
dırıyordu, bu anlamda kampanyanın 
önemi bir kat daha artıyordu. Usanma 
nedir bilmeyen bir çaba ile en geniş 
yifjnlara Kültür Devriminin ne olduğu 
nasıl geliştiği, bu muazzam fırtınanın 
yönlendirilmesinden başkan Mao nun 
dehası anlatılmalıydı, anlatıldı da...

Evet nasıl gelişmişti bu devrim, kül
türel ve ideolojik cephedeki mücadele
nin önemi neden bu denli büyüktü vb. 
vb. bunları burada bir kez daha irdele
menin yaran var.

Bundan yirmi yıl önce, tarihte eşi 
görülmedik bir şekilde, Büyük Proleter 
Kültür Devrimi doğrudan Başkan Mao - 
nun önderliğinde başlatılıyordu. Mao 
Zedung un kızıl bayrağını yükselten ge
niş işç-köylü, asker yığınları, kadrolar ve 
devrimci aydınlar partiye sızmış olan 
burjuvaları, çürümüş tüm feodal ve bur- 
’uva ideolojileri bu devrim aracılığıyla 
silip süpürdüler.

Bu devrim çok keskin vc karmaşık 
bir sınıf mücadelesinin ta kendisiydi. 
Proletarya ideolojisinin gelişmesi, bur
juva ideolojisinin üstyapı ve ideoloji 
alanında temizlenmesini ifade ediyordu. 
Bu, burjuvazinin restorasyonuna karşı 
proletaryanın ölüm kalım savaşıydı. Ka
pitalist yolla, sosyalist yol arasında ölüm 
kalım savaşı...

Çin de sosyalizmin ekonomik te
melleri ve proletarya diktatörlüğünün 
sağlamlaşıp sağlamlaşmayacağı, gelişip 
gelişmeyeceği, partinin ve devletin deje
nere olup olmayacağı, Çin devriminin 
ve dünya devriminin geleceği hep bu so
runa bağlıydı.

Kimse bu olay karşısında tavırsız ka
lamazdı; nitekim öyle de oldu. Her sınıf, 
her akım, her grup bu olay karşındaki 
tavrını belirleyiverdi. Bu amansız kasır
ganın estiği yıllarda yerden pıtrak gibi 
biten ML partiler hep onun ürünleriydi. 
Partimiz TKİ’ ML de bu partiler arasın
daydı. Yine 68 Avrupa sının öğrenci ha
reketleri de O ndan aldığı ilhamla hare
ket etmişti. Hatta o sırada tüm devrimci
ler veya kendine devrimciyim diyenler 
başkan Mao ya ve Kültür Devrimine 
sahip çıkıyordu. Birkaç örnek vermek 
gerekirse;

Afrika-Asya Gazeteciler Derneği Su
riye bölümü sekreteri Abdül Rahman 
Abukos 66 yılında Hinsua ajansına ver-

mülakatta Japon Sosyalist Partisi mili
tanlarının delegasyon başkanı IkuzoSa- 
kai “Mao Zedung düşüncesini öncelikli 
olarak incelemek gerekir diyordu.

Filistin sendikaları Gaza Federasyo
nu üvesi Mahmut Abu Asteit ise, Baş- 
kan Mao nun düşüncesiyle silahlanmış 
olan Çin halkı dünya devrimini sıkı 
sıkıya desteklemektedir' diyordu.

Örnekler daha da çoğaltılabilir. El
bette burada örnekleri uzun uzadıya zik
retmenin fazlaca bir gereği bulunma
maktadır; ancak vurgulanması gerekli 
oldukça önemli bir şey var ki, o da 
BPKD nin insanlığı etkileyen çok büyük 
bir devrim olduğu ve bunun Çın de sos
yalist devrimin gelişmesinde en büyük 
yoğunluk ve derinliği ifade eden yeni bir 
aşama olduğuydu.

Neden Proleter Kültür Devrimi?

Mao Zedung yoldaş dahiyane bir şe
kilde uluslararası planda proletarya dik - 
tatöryasınm tarihsel deneyiminin bi
lançosunu bilimsel bir şekilde özetledi 
ve sınıflar, çelişkiler, sosyalizmde sınıf 
mücadelesi teorisini formüle etti.

O, bize daima sınıfsal bakış açımızı 
yitirmememizi, siyasete öncelik verme
mizi ve proletarya diktatöryasını sağ
lamlaştırmamızı öğütleyerek yönetimin 
revizyonistlerce çürütülmesine, kapita
lizmin restorasyonuna karşı tüm önlem
leri ihmal etmememizi istedi. Bu doğrul
tuda yoldaş Mao Zedung proletarya ide
olojisinin yayılması ve burjuva ideoloji- . 
sinin altedilebilmesi için ideolojik cep- 
hede bir smıf mücadelesinin başlatıl
masının gerekliliğini belirtti. Bu, 
Marksizm-Leninizmin geliştirilmesi 
doğrultusunda çok önemli bir adımdır.

O nun şöyle dediğini anımsıyoruz:
Bir rejimi devirmek için ilkin kamuo

yunu hazırlamak ve ideolojik alanda faali
yet düzenlemek gereklidir. Bu devrimci 
sınıflar için olduğu kadar, karşı-devrimci 
sınıflar için de geçerlıdir

Sınıf mücadelesi tarihi Başkan
Mao’nun bu sözlerini kanıtlamıyor mu? 
İktidarı feodal derebeylerinin elinden 
sökebilmek için burjuvazi saldırıyı önce 
ideolojik cepheden başlatıp kitleleri bu
na hazırlamadı mı? Rönesans'dan bu ya
na Avrupa burjuvazisinin feodal ideolo
jiye karşı tutumu bunun göstergesidir. 
İşte sosyalist bir toplumda da burjuvazi 
proletaryayı iktidardan alaşağı etmek 
için ilkin ideolojik cehpeden saldırıya 
geçer. Bu durumda proletaryanın bu 
cephevi lx>ş bırakması hiç de doğru de netnden sonra yönetilen duruma
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düşen burjuvazi hiç bir zaman proletar
yanın egemenliğine boyun eğmek iste
meyecektir. O, daima proletarya dik
tatörlüğünü devirerek geriye dönüş 
özlemlerini tayışacaktır. Bunu yapabil
mek için de oldukça elverişli koşullara 
sahip bulunmaktadır:
•Halen oldukça güçlü durumdadır, 
-Zenginliklerinin bir bölümüne el konul
mamıştır,
•Geniş sosyal ve uluslararası ilişkilere ve 
karşı devrimin deneylerine sahip bulun
maktadır
•Fn önemlisi de. sömürücü sınıf ideolo
jisi hâlâ ilgi alanı bulabilmektedir.
-Özellikle devrimci şatlardaki kararsız 
unsurlar sömürücülerin ideolojisiyle 
yozlaşıp karşı-devrimciler haline gelebi
lirler.
•Üstelik küçük-burjuvazi her an kendili
ğinden kapitalizme geçme eğilimi taşır.

Şurası bir gerçektir kı üretim 
araçlarının mülkiyetinin sosyalist dönü- 
şümünden sonra devrilen s nıfların ide
olojisi hâlâ önemli bir konumda bulun
maktadır. Burjuvazi restorasyon için 
esasta ideolojik alanda faaliyet gösterir 
ve proletarya diktatörlüğünü yıkmak 
için kitlelere çürümüş fikirlerini aşılama 
gayretkeşliğiyle binbır çeşit yolu dene
mekten geri kalmaz. Bu nedenden do
layı, proletaryanın iktidarı ele almasın
dan sonra, iktidarın y ıt i r ir i Imesi tehlike- 
si her an varlığını sürdürmektedir; yani 
sosyalist rejimin inşasından yıllar sonra 
dahi kapitalizmin restorasyonu gün
demdedir. Çin devrimi ve uluslararası 
proletaryanın deneyimi göstermiştir ki 
ciddi bir dikkat gösterilmediği ve gerekli 
önlemler alınmadığı taktirde devletin ve 
toplumun dejenere olacağı açık bir 
gerçektir.

Bilindiği üzere Sovyetler'de sosya
list üretim ilişkilerinin kurulmasından 
sonra Kültür Devrimi ciddi olarak ele 
alınmadı; üstelik burjuva ideolojisi her 
geçen gün bilinçlen zehirleyerek yayıl
maya başladı ve sosyalist üretim ilişkile
rini parçalama sürecine girdi. Malin in 
ölümünden sonra revizyonistlerin işi da
ha da kolaylaştı ve sonuçta bir darbeyle 
iktadan ele geçirdiler.

Proletarya diktatoryasının tarihsel 
deneyimi göstermektedir ki. eğer prole
ter Kültür devrimi verilmez, burjuva 
ideolojisini ortadan kaldırma mücadele
sine girilmezse proletarya diktatörlüğü 
ve sosyalist sistem hiç bir zaman sağlam- 
laştınlamaz. Burjuva fikirlerinin özgür
ce hareketi proletarya diktatörlüğünün 
devrilmesiyle sonuçlanabilir O halde 
burjuva ideolojisine karşı kararlı bir mü
cadele için güçleri tüm alanlarda sefer
ber etmek gereklidir, fakat faaliyetlerin 
tümü de kızıl bir çizgi önderliğinde ol
malıdır:
• Burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıf 
mücadelesi.
-S< syalist yol ile kapitalist yol arasındaki

çizgi önderliğinde olmalıdır.
Bu, Mao Zedungun çizgisidir. O • 

nun bu konuda şöyle dediğini anımsıyo
ruz;

'Sim/ mücadelesi asla sona ermiş de- 
ğildir. Proletarya ile burjuvazi arasındaki 
sınıf mücadelesi, çeşitli siyasal güçler 
arasındaki sınıf mücadelesi, proletarya ile 
burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesi uzun 
ve zorlu olmaya devam edecek ve harta za
man zaman çok daha keskinleşecektır. 
Proletarya dünyayı kendi dünya görüşüne 
göre değiştirmeye çalışmaktadır; burjuvazi 
de öyle yapmaktadır. Bu açıdan sosyaliz
min mi, kapitalizmin mi kazanacağı soru
nu henüz gerçekten çözülmemiştir! (Halk 
içindeki çelişkilerin doğru ele alınması 
üzerine)

Evet, proletaryanın mı burjuvazi
nin mi kazanacağı sorusu. İşte ideolojik 
alanda bu soruyu yanıtlayacak olan şey 
Kültür Devrimidlr!

Bunun için proletarya yukarıdan aş
ağıya toplumun her zerresini kendi dün
ya görüşü doğrultusunda dönüştürmek
le yükümlüdür. İşin odak noktasını ise, 
düşüncenin dönüştürülmesi oluştur
maktadır; evet, sözcüğün tam anlamıyla 
düşüncenin dönüşütürülmesi!

Burada şunu belirtelim, bugün oldu
ğu gibi. Çin deki bir takım komünistler 
de o sırada Kültür Devriminin gereklili
ğini kavrayamamışlardı. Şöyle ki 
•Kimileri burjuvazi ile proletarya arasın
daki polemikleri sıradan tartışma ya
zıları olarak ele alıyorlardı
•Kimileri ise faaliyetlerinde ideolojik ve 
kültürel mücadeleyle fazlasıyla ilgilen
miyor, özellikle ideolojik alandaki sınıf 
mücadelesine hiç dikkat etmiyorlardı. 
Elbette böylesi eğilimler son derece teh
likeliydi. Eğer burjuva edeolojsi özgür 
bırakılırsa, proletarya diktatörlüğü bur
juva diktatörlüğüne, sosyalist sistem ka
pitalist sisteme dönüşecekti. Böyleleri- 
ne, Başkan Mac nun çizgisiyle silahlan
mış olan Çin li yoldaşlar şöyle bağırıyor
du:

Yoldaşlar, düşman bızleri iktidardan 
alaşağı etmek ve kafalarımızı kesmek için 
bıçağını bilemekle meşgul. Siz bu duruma 
nasıl tavır sız kalabilirsiz. '*! 

• w

Özetlersek, iktidarın alınması için 
silah ve kalem gereklidir. Bunlar elbette 
iktidarın sağlamlaştırılması için de ge
rekli şeylerdir. Bu bağlamda, devrimci 
davanın savunulup geliştirilmesi için sa
dece silahı sıkı sıkıya tutmakla yetinme
mek, proleter kalemi ele almak ve burju
va kalemini silip süpürmek gereklidir. 
Demek ki, proletarya ancak burjuva 
ideolo&ini alt ederek silahını kavrayabi
lir.
BPKD'nîn Tarihi Tecrübesi
Bugün de Yolumuzu Aydınlatıyor!

Proleter Kültür Dev । imi evrensel bir 
olgudur Başkan Mao nun mirası ve ta
rih göstermiştir ki, sosyalizmin tarihsel 
sureci boyunca birkaç kültür devrımıvle

dönem keskin bir sınıf mücadelesi 
vardır. Bu esas olarak kendisini iki çizgi 
mücadelesinde gösterir: Bu iki çizgi, iki 
yol, iki sınıf arasında kıran kırana geçen 
bir mücadeledir. Bunun için Parti için
deki revizyonist karargahlara karşı dai
ma uyanık olmalı, onlara karşı mücade
le hiç ihmal edilmemelidir. Düşünceleri 
dönüştürme parti içinde çok daha geçer- 
lidir: burjuva ideolojisine karşı proletar
ya ideolojisinin hakim kılınması müca
delesi durmaksızın devam eder: bu tam 
anlamıyla parti içi iktidar mücadelesi
dir. Parti içinde Yen Pen Çen ler hortla- 
yacaktır. Bunlar merkezden çıkabileceği 
gibi, herhangi bir parti kademesinden de 
çıkabilir. Bu anlamda proletarya parti
nin her zerresine kadar uyanıklığı elden 
bırakmamalıdır.

Bugün bazıları Kültür Devrimini 
dogmatik bir tarzda yorumlamaktadır
lar. Hani Mao, Karargahı bombalayın 
demiş ya, hani bombalanan karargah 
merkez olmuştu ya, o halde her hangi bir 
dönem parti içinde iki çizgi mücadelesi 
keskinleşti mi, bombalanacak olan mer
kez olmalıdır. Ama bu formel mantığın 
ta kendisidir ve iki açıdan sakattır.

Bir kere, revizyonizm illa da mer
kezden çıkmaz; yukarıda da belirttiği
miz gibi, merkezden çıkabileceği gibi, 
daha başka bir parti kademesinden çıka
bilir. Nitekim Pekin Belediyesinin Parti 
Komitesini ele geçiren revizyonistlerin 
durumu buna çarpıcı bir örnektir.

Benzer örnekler partimiz tarihinde 
de yaşanmıştır. YDBK şahsında somut
laşan yurtdışı hizibı ayrılığında parti ta
banımızın ezici bir çoğunluğu revizyo
nist Önderliğe karşı ayaklanarak parti 
çizgimize sahip çıkmıştır. Aynı şekilde 
bir süre önce, Fransa organında küme
lenmiş revizyonist burjuva kliğine karşı 
Fransa parti tabanının devrimci insiyati- 
li ve isyanı böylesi örnekler arasındadır.

İkinci olarak, böylesi bir anlayış 
merkeze karşı alabildiğine dikkat göster
mek adına, partinin diğer kademelerin
den yeni burjuvazinin doğmasına karşı 
uyanıklılığı elden kaçıracaktır.

Bir noktaya daha değinmekte fayda 
var; Kültür Devrimi adına parti içinde 
hizipleri meşru gösteren birtakım anla
yışlar son derece tehlikelidir. Böylesi an
layışlar anti-Leninisttir ve partiyi SHP 
türü bir burjuva kulübüne dönüştür
mekten başka bir işe yaramazlar. Yüz 
çiçeğin açması, hiziplere meşruiyet ve
rilmesi değildir. Revizyonizmin başı ezi
lir: bunda kavranacak tek silah vardır: 
ideolojik mücadele!

Sonuçlandırırsak, parti içi çürüme
ce karşı uyanıklığı elden bırakmamak 
alt kademlere insiyatif tanıyarak on
ların yüksek mevkileri eleştirebilmesini 
cesaretlendirmek, yığınlardan öğren
mek, onların eleştirilerine kulak ver
mek. revizyonizme ve her türden burju
va ideolojisine karşı acımasız olmak...■ I I | ■ :

\aaa/\a/ İKK- VVVVVVBlı\ıX kzl İlil Ivz
ungun çizdiği güzergahtan 
reniyoruz.* 4 * <
Fransa IKK Haber Bürosu
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"ileri 'nin geriliği mi,
KOYLU KURNAZLIĞI MI?
• * * - A

Sosyalizmin inşası ve Üretici Güçler Teorisi:

İLERİ nin Temmuz-1986, 32. sayısında, 
“MZD'e Revizyonizmi ve sosyalist İnşa" başlıklı, 
Mao'ya iddia düzeyinde, dayanaktan ve her türlü te
melden yoksun suçlamalar getirilmişti; eleştirilerden 
biri: Mao'nun Üretici Güçler Teorisi ni savunduğu, 
diğeri de, Mao 'nun Burjuvaziyle birlikte sosyalizmi 
kurduğu savsatasıdır. 9 _ _ •

Bu yazımızda amacımız, İLERİ nin iddialarının 
tutarsızlığı ve ML dayanaktan yoksunluğuna ilişkin 
bir kaç şey söylemektir.

Üretici Güçler Teorisini Savunan Kim?

"Mao Zedung ve ÇKP, ... anti-kapitalist bir perspektife sahip 
değillerdi. Onların ufku anti-emperyalist demokratik dev
rimle sınırlıydı." (abç|
‘ant i-kapi talisi bir perspektiften uzak olduklarının kanıt

larından birisini, üretici güçler teorisini savunmaları oluş
turmaktadır."(abç)

Acaba gerçekler böyle mi? Acaba, koca Çin pratiği bu ya
lanların aleyhine bangır bangır bağırmıyor mu? Yazık ki, dev
rimcilik adına, bilim adına, ar damarı çatlamışcasına bunca yo
lunu şaşıran, aydın hafifliğiyle sulandırılmış bu tür karalama, 
yalan ve suçlamalar hâlâ kendilerine devrimci ve hatta bunun 
da ötesinde komünist diyen saflardan gelebilmektedir. Hem de 
ayan-beyan bir köylü kurnazlığıyla!...

' Ama bilimin eşiğinde, cehenemın giriş kapısında olduğu gibi, 
şu kurala uymak zorunludur: Burada bütün kuşkular kovulsun. 
Ve burada her türlü korku yok olsun'

Nedir üretici güçler teorisi?
Devrim ve sosyalizm davasına karşı çıkmak için Bernş- 

tayn dan bu yana Kautsky. Liu Şao-Çi, Yang Sien-Çen, Lin Biao 
ve Sovyetler modern revisyonistlerinin sık sık başvurdukları 
köhnemış bir silahtır. Kendilğındencılğın arkasında secdeye 
varan uluslararası revizyonist bir teoridir. Üretici güçlerin ro
lünü tekniğe ve üretim araçlarına indirgeyen bu teori, üretici 
güçlerin rol ve önemini alabildiğince abartarak, toplumdaki 
sosyal gelişmeyi bu güçlerin rolüne bağlar yalnızca. Ve öyle kı, 
üretici güçler kapsamındaki insan unsurunun varlğı ve önemi
ni tamamen yadsınır.

Bu teoriye göre, üretici güçler yeterince geliştiği zaman, bir 
sonraki toplumsal evreye kendiliğinden geçileceği, gelişmediği 
zaman (yeterince), proletaryanın devrime ve sosyalizm dava
sına sarılması beyhude bir çaba olarak telakki edilir.

Bu teori teorik planda, sınıf mücadelesinin yerine sınıflar- 
arası barışr felsefi planda da, devrimci diyalektiğin yerine, ka
ba evrimciliği koyar. Dolayısıyla, proletarya devrimi ve teorisi
ne temelden karşı çıkar.

lî. Enternasyonalin yolunu şaşırmış ünlü revziyonist Ber- 
nştayn, üretici güçler yüksek bir gelişme düzeyine ulaştığında 
kapitalizmin barışçı bir şekilde sosyalizme dönüşeceğini vaaz 
etmişti. Ve o, şiddete dayanan devrimin anlamsız bir deyim ha
line geleceğini söyleyerek devrime sırtını çevirmişti. Akabin
de Kautsky, evrensel refahın, kapitalizmin yola^tup iUetici 
gu ıpta gelişme si <l^nftyA^ıy /y/ağ1l1Ef ’Lf’İ
lizmin böylece gelişebileceğinre^l^felEkvMub I

nu karartmıştı. Öyle ki, Kautsky ve izleyicileri Rusya da üreti
ci güçler, sosyalizmi mümkün kılan gelişme düzeyine 
ulaşmamıştır savsatasıyla Sovyet devrimine karşı çıktılar. 
Günümüzün Sovyet modem-revizyonistleride eskiye kendi 
aralarında köprü kurarak esas sorunun ekonomi ve üretim 
olduğunu ve sosyalizm şartlarında ekonomi siyasetten daha 
önemlidir" vb. teorilerle, proletarya diktatörlüğü altında sınıf 
mücadelesinin sürdürülmesi teorsine karşı çıkarak sınıf düş
manlarımızın kortejinde yerlerini aldılar.

Sınıf mücadelesi ve proletarya diktatörlüğü teorisi yerine, 
sınıflararası barışı ve halkın savaşma azmini karartmayı 
öngören, Bernştayn ve Kautsky ile başlayan üretici güçler teo
risi, İLERİ yazarlarının iddialarının aksine Mao ve ÇKP değil, 
Liu Şao-Çi ve yandaşları tarafından yeni demokratik sistemi 
sağlamlaştırmak için ekonominin beş sektörü arasında işbirli
ği "bileşik ekonomik temel", ' ileri sosyalist sistem ile geri 
sosyal üretici güçler arasındaki çelişme baş çelişmedir vb. teo
rik kılıflarla Çin devrim mücadelesi sürecinde savunulmuştur.

ÇKP ve Çin devrimi tarihinin engin tecrübelerle dolu zen
gin mirasından bihaber İLERİ yazarları, ne yazıktır ki, Mao'
nun uzun karmaşık mücadelelerin seyri içinde üretici güçler 
teorisi ni savunmak bir yana ona karşı, Liu Şau-Çi ve hempa
larıyla yıllarca mücadele ederek, sınıf savaşımı ve proletarya 
diktatö ıgü teorisini savundı u uğurda rsef. ie
yılmaksızın değişik kılıflarla piyasaya sürülen bu teoriyi yerle 
bir ettiğini görmek istemezler. Bu teorinin Mao tarafından sa
vunulduğunu iddia etmek İLERİ yazarları adına utanılacak bir 
durumdur.

Mao'nun sosyalist toplum tarihi dönminde, sınıflar, sınıf 
çelişkileri, sınıf mücadelesi ve devrimin proletarya diktatörlü
ğü altında sürdürülmesi teorisi, Liu Şao-Çi ve hempalarının re
vizyonist üretici güçler teorisi , sınıf mücadelesinin giderek 
yok olduğu teorisine karşı karmaşık, zorlu mücadeleler içinde 
gelişti, şekillendi ve objektif gerçeklik haline gelerek proletar
yanın elinde etkili bir silah haline geldi.

1949 da Demokratik Devrimin zaferinden sonra Çin de,
kapitalist mi, sosyalist mi. hangi yolun tutulacağı sorunu, parti 
içinde çok zorlu mücadelelere sahne oldu. Mao önderliğindeki
ML ler, sosyalist yol şiarı, programıyla ML hattı savunurken. 
Liu Şao-Çi ve yanlıları kapitalist yol çizgisinde ısrar ediyor
lardı. Onlara göre, Çin, sosyalizmin kurulmasının koşulları, 
objektif unsurlarından yoksun, yoksul ve geri bir ülke olduğu 
için, kapitalist yolda ilerlemesi gerekiyordu, Ve onlara göre, 
sınıf ücadelesi giderek yok olmaktadır; dolayısıyla, sınıf müca
delesine giderek son verilmeli, üretici güçler teorisi' savunul- 
malıydı, işte bu revizyonist dönekler Mao nun proletaryanın 
elinde güçlü bir silah haline gelen sosyalist toplum evresi döne
minde, devrimin proletarya diktatörlüğü altında sürdürülmesi 
teorisine karşı, bu paçavrası çoktan çıkmış Bernştayn ve Ka
utsky nin uzantısı ölü çeşitlemelerle karşı çıkıyorlardı.

Onlar, "yeni demokratik sistemi sağlamlaştırmak 
için ekonominin beş sektörü arasında işbirliği karşı-dev- 
rimci teorilerini parti yedinci merkez komitesi, ikinci genel 
toplantısında ortaya atarak, ülkemizin üretimi geri kalmıştır: 
bugün özel sermayenin fabrika sayısı çok değil, azdır, şimdi 
özel sermayenin varlğına yalnızca izin vermemedi, aynı za
manda onu geliştirmeli ve yaymalıyız vb aldatmaca teorilerle 
kapitalizmin geliştirilmesi gerektiğini savundular.

Byı^unla da yetinmeye!. yonist güruh "yanlış, tehlike-
Mao nun tarımın adım adım 
sos । ı kooperatifler— ilen
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kooparatifier |tam sosyalisti yoluyla kollektivizayonuna karşı 
çıktılar. Mao, kapitalist yolda inat eden, bu kapitalist yolun yol
cularına demokratik devrimin başarısından sonra bazıları du
rakladılar , diyerek keskin bir mücadele açtı, 1953 lerde. Ve 
Mao onlar için, devrimin karakterindeki değişikliği göreme- 
yerek, sosyalist dönüşüme girişmek yerine, ‘yeni demokrasi
lerini devam ettirdiler , sosyalizmin gelişmesini engelleyici” 
tavırlara girdiler diyerek onlara karşı, sosyalist dönüşüm prog
ramını uygulamaya soktu.

Bu yolunu şaşırmış kapitalist yol yolcuları, yanlış yolların
dan dönmediler. YongSien-Çen, Liu Şao-Çi'nin desteğiyle "ye
ni demokratik sistemi sağlamlaştırma” programını yeni 
bir ambalajla “bileşik ekonomik temel” teorisiyle ortaya 
sürdüler. Her iki programda, partinin sosyalist dönüşüm genel 
çizgisine karşı çıkma adına üretici güçler teorisinin yeni şeklin
den başka bir şey değildir. Bu teoriye göre, sosyalist iktidarın 
ekonomik temeli: hem sosyalist, hem kapitalist ve hem de özel 
köylü ekonomisini kapsayan bileşik ekonomik temel" ol
malıdır; ve bu sektörler dengeli bir şekilde beraberce gelişebil- 
melidir. Sosyalist üst yapı, kapitlist ekonomide dahil bütün 
ekonomik temele ve burjuvaziye de hizmet etmelidir". Bu 
revziyonist hainlere göre, Mao nun kapitalist sanayi, el sanat
ları sanayi ve tarım alanında sosyalist dönüşüm programı uy
gulanmamalı; üretim araçlarının özel mülkiyeti, sosyalist ka
mu mülkiyetine dönüştürülmelidir. Zira Çin de ilkel, dağınık 
bireysel ve gen üretim araçlarıyla sosyalizm değil ancak kapita
lizm geliştirilebilir.

Bu teori, her alanda tam bir sınıf işbirliği ve teslimeyetidir. 
Kapitalizm ile sosyalizm arasında mücadeleyi değil, birliği: do
layısıyla birin ikiye bölünmesini değil, ikinin birleşip bir ol
masını. çelişmeleri ve mücadeleyi inkar demektir. Dahası, 
özellikle devrimin belli dönemeç dönemlerinde üst yapının 
üretim ilişkilerinin, üretici güçler ve alt yapı üzerindeki etki 
rol ve önemini yadsıyan bir teoridir.• • • •

Üretim araçları mülkiyetinin sosyalist dönüşümün 1956 
yılında tamamlanmasıyla birlikte. Liu Şao-Çi iflas eden “bileş
ik ekonomik temel teorisinin yerine , bu kezde, Çin toplumu- 
nun baş çelişmesi: 'ileri sosyalist sistemle geri sosyal üretici 
güçler arasındaki çelişmedir” diyerek üretici güçler teorisini 
bu yeni kılıfla ortaya sürdü. Oysa Mao, daha demokratik devri
min zaferinden sonra, Çin toplumundaki baş çelişmenin 
burjuvazi-proletarya çelişmesi olduğunu belirterek bu sorun 
beraklığa kavuşturmuştu.

Evet, kısaca Çin devrimi ve ÇKP içinde, mücadelelerin sey
rinde üretici güçler teorisi nin oynadığı rol ve buna karşı Ma- 
o nun verdiği mücadele bu.

Şimdi soruyoruz İLERİ yazarlarına: Üeretici güçler teorsini 
savunan kim?...

Ayan-beyan bir köylü kurnazlığıyla, Mao'nun eline utan
mazca tutuşturulan bu teorinin Mao’ya ait olduğu söylenebilir 
mi?

Bu teorinin Çin savunucularının Liu Şao-Çi. Yuan Sin-Çen 
vb. olduğundan dahi bihaber İLERİ yazarlarına diyoruz ki:

Öyleyse, bilim adına biraz dürüstlük'... Evet evet biraz 
çoğunu zaten beklemiyoruz!

Ve öyleyse, onların (kastedilen Mao ve ÇKP dir.BN) anti- 
kapitalist bir perspektiften uzak olduklarının kanıtlarından bi
risini üretici güçler teorisini savunmaları oluşturmaktadır" id
dialarının bir anlamı bir değeri olabilir mi?

Ensonu, İLERİ yazarları, bu yalan ve iftiralarını özeleştirel 
olarak aşamadıkları sürece, ömür boyu ağırlığını boyunlarında 
utanç taşı olarak hissedecekleri bir değirmentaşı olarak kalma
yacak mı?

Devrim, üretici güçlerin bağlarından köstek ve engelleyi
cilerinden kurtarılması, geliştirilmesidir. Ancak bir gerçeklik 
var ki, üretim ilişkilerinin dönüşürülmesinden önce üretici 
güçlerin mutlaka tam olarak gelişmesi gerekmez. Sırasıyla: 
Halkı hazırlamak, ikitadrı ele geçirmek mülikyet sorunu 
çözmek ve en sonu üretici güçleri geliştirmek

L’nutulmamaldır ki, her devrimin belli-başh döpeıncGev- 
rind< ada bellidurumlar^a*u>»timi fl^l/i.

f " l I î I İ I :ı i ItXitV"

dir.” Dolayısıyla, iktidar ele geçirildikten ve mülkiyet sorunu 
çözüldükten sonra, üretici güçleri geliştirme evresine ulaşılabi
lir. Bu durum, bu dönemeç döneminde üretim ilişkileri ve üst 
yapının, ekonomik temel ve üretici güçlere oranla tayin edici 
rolünden ötürüdür, diyalektik ve tarihsel materyalizminde ge
reğidir. Tıpkı BPKD döneminde üst yapının teyin ediciliği gibi.

Mao, Çin de, sosyalist devrimin amacını: üretici güçlerin 
gelişmesini alabildiğine engelleyen, köstek durumundaki eski 
üretim ilişkilerini değiştirmek, dolayısıyla mülkiyet sorununu 
çözerek bu güçlerin kurtarılmasını sağlamak, üretici güçlerin 
gelişmesine uygun yeni sosyal üretim ilişkilerine dönüştürmek 
olarak ele alır. Bunun içinde, el sanatını, kapitalist saniyi ve 
tarım alanında üç-beş yıllık plan program gereğince sosyalist 
dönüşümü uygulamaya sokmuştur.

Evet Mao nun üretici güçler, altyapı, üretim ilişkileri, üst 
yapı vb. hakkmdaki yaklaşımı budur. Bunun ötesindekiler 
suçlamadır, yel değirmenleri yaratarak, onlara saldırıdır.

' A fuo Zedung ve Çin fi revizyonistlere göre anti-emperyalisf de
mokratik devrimin zaferinden sonra uzun bir ‘yeni demokratik 
toplum döneminden geçmek mutlak bir zorunluluktur"

Mao Zedung'un bütünlüklü mantık silsilesinden sovutla- 
narak ele alınmış, tahrif edilerek yorumlanmış bir pasaj. İ LERİ 
yazarları, yorumlarının tahrifata dayalılığın bilincinde olduk
larından, uzun bir yeni demokratik toplum ibaresinin uzun bir 
kısmını tırnak dışında vermek durumunda kalmışlar. Zira 
Mao, yeni demokratik toplum döneminden geçmeyi İLERİ ya
zarlarının kendisine maletmeye çalıştığı uzunlukta ele almaz. 
Aksine O, 1949 daki demokratik devrimin zaferinden sonraki 
üç yılı biraz aşkın onarım yılları sürecinden sonra Lio Şao-Çi’
nin yeni demokratik toplum düzenini sağlam bir biçimde 
yerleştirin bulanık ve sosyalizm davasına zararlı formülasyo- 
nunu şiddetle eleştirerek; geçiş dönemi çelişmeler ve mücade
lelerle doludur der ve geçiş döneminde, “partinin genel çizgisi 
ya da genel görevi, esas olarak, ülkenin sanayileşmesini ve 
tarımın, el sanatlarının ve kapitalist sanayi ve ticaretin sosya
list dönüşümünü on onbeş yılda ya da biraz daha uzun bir süre 
içinde tamamlamaktır biçiminde ifade eder. 11) ve devamla 
Mao, biz sosyalizme adım adım geçilmesini önerdik, diyerek 
demokratik devrimde Çin'in çakılıp kalmasını isteyen revizyo
nist güruhu mahkum etmiştir.

Yeni demokrasi de ısrar edenlere karşı, bunlar devrimin 
niteliğindeki bir değişiklik meydana geldiğini göremiyorlar di
yerek, tarım alanındaki bu nitelik değişikliği ya da sosyalist 
dönüşümün merkezi görevini:" karşılıklı yardım ve koopera
tifleşme hareketini geliştirmek ve tarımda verimliliği sürekli 
olarak arttırmak |2|”olarak; kapitalist sanayi ve ticaretteki 
dönüşümünde devlet kapitalizmi yolu ile olduğunu belirler.

İLERİ yazarlarının iddialarının aksine Mao, “üretim güçle
rinin sosyalizm için olgunlaşmasını bekle“memekte, zira o bil
mektedir ki, eğer köylük bölgelerde mevzileri sosyalizm işgal 
etmezse, kaçınılmaz olarak kapitalizm işgal edecektir." (3) De
vamla. sosyalizm için çalışmalıyız, 'özel mülkiyeti 
desteklemek burjuva bir anlayıştır |4| der.

Çin gerçekliğinde üretici güçlerin sosyalizm içinolgunlaş- 
rnasını bekleyen Mao nasıl oluyorda şu satırları yazabiliriyor:

Genel çizginin hedefi bir anlamda mülkiyet sorununun 
çözülmesidir. Yeni devlet işletmeleri kurularak eskiler 
yenileştirilerek ve genişletilerek, devlet mülkiyeti yaygınla- 
ştırılmalıdır. Özel mülkiyetin iki türünden emekçi halkın mül
kiyeti kollektit mülkiyete burjuvazinin mülkiyeti ise devlet 
mülkiyetine dönüştürülmelidir, (devlet ile özel sermayenin or
tak yönetimi yoluyla sosyalizmle bütünleşme). Ancak bu şekil
de üretici güçler gelişebilir ve Çin 'in sanayileşmesi tamamlana
bilir. Ancak üretici güçler geliştiği zaman arz ve talep arasında
ki çelişme çözülebilir |5l

Demek ki, üretici güçlerin sosyalizm için geriliği sorunu 
sosyalizm için ya da sosyalist dönüşüm için zorlukları öngörse- 
de bu zorluklar, üretim ilişkileri ya da çok kullanılan yaygın bir 
ifadeyle mülkiyet sorunun çözülmesiyle aşılabilir ve aşıl-
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çalıştığı anlayış aslında kendilerinin savunduğu bir anlayıştır.
İşte o anlayışı işledikleri pasaj: 'Geri ülkelerde kırda eko* 

nominin sosyalist dönüşümünü başlatmaya elveren maddi ve 
teknik temele kavuşuncaya kadar, kır burjuvazine karşı 
kısıtlama politikasını izler ' (abç| Evet, bu pasajla İLERİ yazar
ları kendilerini ele veriyorlar (Bu konuya ileride tekrar dönece

tamasını bilmeli mızrağın sivri ucunu en ivedi şeye yöneltme
lidir. Demokratik devrimin zaferinden sonra 1952 nin sonun

ğiz.)
"Onlara göre, (Mao kastediliyor) anfi-emperyalist demok

ratik devrim ulusal kapitalist gelişmenin önünü açacak; ulusal 
kapitalizm özgür bir temelde, engelsiz üretici güçlerin sosyaliz
me geçişi olanaklı kılacak düzeye dek geliştirecektir. Böylelik
le, bu uzun ara dönemde, kapitalizm, sosyalizme geçişin tüm 
ön koşullarını ^ekonomik, toplumsal ve kültürel alanda) hazır
layacaktır." 

4 .

İLERİ-tutar yanı olmayan bir yargı.
Şurası bir gerçek ki. Çin gibi yan-somürge, yarı-feodal sta

tüdeki ülkelerde ulusal kapitalizmin geliştirilmesi, sosyalizmin 
“tüm" değil ama, ön koşullarım hazırlayacaktır, Mao nun eli
ne tutuşturulan ' sosyalizmin tüm önkoşullarını 
hazırlayacaktır ifadesi dayanaktan yoksun bir iddiadır.

Elbetteki. bunca geri bir ülkede sosyalizmin gelişmesi 
önündeki geri unsurların sökülüp atılması ve bıröiçüde kapita
lizmin geliştirilmesi, sosyalizmin maddi on şartlan açısından 
gereklidir. Ama bu nc kapitalizmin sınırsız ölçüde özgür bir 
temelde** gelişmesi ve ne de bu kapitalizm n sosyalizmin tüm 
ön şartlarını yarattığı biçimindedir.

İşte Mao nun söyledikleri:
‘Bu dönemde, şehirlerdeki ve köylük bölgelerdeki milli 

ekonomiye zararlı değil yararlı olan bütün kapitalist un
surların varhklannı sürdürmelerine ve gelişme erine izin veril
melidir. Bu yalnız kaçınılmaz değil, aynı zamanda iktisadi ba
kımdan gereklidir de. Ancak, kapitalizmin Çin’deki varlığı 
ve gelişmesi kapitalist ülkelerdeki gibi kısıtlamasız ve 
sınırlaması/ olmayacaktır **[6) (abç) Piyasa fiyatlarıyla, ver
gi siyasetiyle işçi çalıştırma şartlan vb. yolalarla sınırlandırıla
caktır. Öyle ki, kısıtlama ile kısıtlamaya karşı çıkma arasındaki 
mücadele sınıf mücadelesinin merkezini oluşturacaktır.

Demokratik devrim sosyalizm için bir hazırlık, bir ön aşa
ma olduğuna göre, sosyalizm için gerekli ön şartları yansıtma
ya elverdiği ölçüde neden kapitalizm bu ölçüler içinde gelişti
rilmesin? Bilinmelidir ki, bu devrim iktsadi açıdan, emperya
lizm ve onun işbirlikçi bütün büyük teşebbüslerin ve onların 
sermayesinin millileştirilmesini; toprak ağalarının elindeki 
topraklanda yoksul ve az topraklı köylülere dağıtmayı hedef
ler. Ama buna karşın özel kapitalist teşebbüsleri genel olarak 
muhafaza eder ve zengin köylü ekonomisini hemen tasfiye et
mez. “Böylekle bu yeni tip demokratik devrim bir yandan kapi
talizmin gelişmesine izin verirken, diğer yandan sosyalizm için 
gerekli ön şartlan da yaratır (7)

Demek ki, sosyalizmin maddi koşullarını geliştirmesi 
açısından kapitalizmin sınırsız, kısıtlamasız gelişmesine asla 
göz yumulamaz. Ve demek ki kapitalizmin sosyalizmin tüm 
ön şart kırını hazırladığı da söylenemez; ancak onun, gözardı 
edilemeyecek önemde koşullarının baslıcalarını hazırlar. Evet, 
hepsi bu!

da ÇKP, en ivedi görevin partinin geçiş dönemine ilişkin çizgisi
ni saptamak ve uygulamak olduğunu belirlemiştir. Nitekim 
partinin geçiş dönemine ilişkin genel çizgisi ya da program: ül
kenin sanayileşmesini ve tarımın, el sanatlarının ve kapitalist 
sanayi ve ticaretin sosyalist dönüşümü olarak saptanmıştır. 
İşçilerin, köylülerin, tüm halkın durumunu iyileştirmenin, 
proletarya diktatörlüğünü sağlamlaştırmanın en olanaklı yolu
nun bu olduğu belirtilmiştir. Bunun için yapılması gerekli ilk 
ış, genel ilkelerin sunuluşu açısından ortaya konan bu çizginin 
hangi yol ve araçlarla ne gibi yöntemlede hayata geçirileceği
dir.

Çin gibi koşullardaki bir ülkede bu yol; darım Alanında: 
"adım adım ilerleme yöntemidir, ilk önce köylüleri gönüllü
lük ilkesi ve karşılıklı yardım temcimde, sosyalizmin bazı nü
velerini taşıyan KARŞILIKLI YARDİM EKİPLERİ içinde Örgüt
lemek, akabinde, toprak hibelerinin birleştirilmesi ve birleşik 
yönetimle belirlenen yarı-sosyalist nitelikteki İLKEL KOO- 
PBRATİFI ER i kurma ve nihayet, aynı ilkeler temelinde ya- 
rı-sosyalist kooperatiflerden, tamamen sosyalist büyük tarım 
üreticileri seklindeki İLER! KOOPERATİFLERİ'! örgütlemek. 
Genel olarak durumun iyileştirilmesi, tarım alanında bu 
yöntemlerin uygulanmasına bağlıdır. Bu yolla, köylülerin ha 
vat tarzlarını değiştirmeleri ve sosyalist bilinçlerini yavaş ya- 
vaş yükseltmeleri de olanak ı bale gelir. Nitekim Mao nun re
vizyonist ele başlara rağmen. Liu Şao-Çi, ’ı ang Sien Çen vb.le- 
rine rağmen hayata geçirdiği yolda budur. Kapitalist sanayi ve 
ticaret alanında ise’: ‘ Aşağı yukarı uç-bes yıllık plan dönemi 
içinde'* tarımla koşutluk halinde, devlet kapitalizmi uygula
masıyla sosyalist dönüşümün esas olarak tama lan ması yolu- 
dur. . ‘

Proletaryanın öncüsü birinci yolu yani tarımın sosyalist 
dönüşümünü toprak devrimi temelindeki işçı-köylü itti:akı 
ile değil, yeni bir temelde; sosyalist devrim temelindeki işçi 
köylü ittifakı ile başarabilir. Tarımın sosyalist dönüşümündeki 
amaç: "geniş köylük bölgelerde kapitalizmin kaynağını kurut- 

ktır 8| Demok ı İevrim dönemindeki işçi-1 
fakı yeni dönemde artık köylüleri yeterince tatmin etmekten 
uzak kalmaktadır. Onların durumlarını daha üst seviyeye
çıkarmanın yolu, onlara sosyalizm yolunda rehberlik etmekten
ve sosyalizmi inşasından geçer. 7 arım alanındaki kollektivizas- 
yon hareketi, köylülerle ittifakı, sosyalizm temelinde sağlam
laştıracaktır.’ Bu meselede insafsızız. Bu meselede Marksizm
gerçekten açımasız ve merhametsizdir, çünkü emperyalizmin
feodalizmin, kapitalizmin ve küçük üretmin kökünü kazımaya 
kararlıdır.** (9|

İLERİ yazarlarının sosyalist dönüşüme —kırdaki— ilişkin
olarak "Geri ülkelerde kırda ekonomnin sosyalist dönüşümü

"Burjuvaziyle Birlikte Sosyalizmi Kurma mı, 
"Kullanma, Kısıtlama, Dönüştürme' mi?...

“Mao Zedung ve ÇKP, Marksizm-Lcninizm adına Çin de, 
burjuvazinin barışçıl yoldan sosyalizmle bütünleşmesi yoluyla 
sosyalizmi kuracaklarını uve kurduklarını savunmuşlardır.

"Demokratik devrimi proleter devrime dönüştürme diye 
bir sorunu olmayan Mao ve ÇKP, proleter devrimi ve proleter 
devrimin temel içeriği olan proletarya diktatörlüğünü yad
sımanın teori ve pratiği olan sömürücülerin barışçıl yoldan sos
yalizmle bütünleşmesi Buharin ci tezine sıkı sıkıya sarılarak 
"milli burjuvazf ’vle birlikte sosyalizmi (!) kurma işine girişti-

nü başlatmaya elveren maddi ve teknik temele kavuşuncaya 
kadar: kır burjuvazisine karşı kısıtlama politikası izler man
tığı, Sovyet tecrübesini, dahası, Sovyet Rusya daki tarımın kol- 
lektivizasyonu yöntemini, doğmalar haline dönüştürme man
tığıdır. Bu evrensel gerçekliğe sahip olanı değil ekonomik ve 
toplumsal bakımdan farklı olan, ayrı çerçeve ve farklı koşullar
da gündeme gelen devrim biçimlerini bunların öngördüğü 
özgün yolların Özgüllüğünü kavrayamayan kalıpçı bir yakla
şımdır. Öte yandan Mao ve ÇKP yı bilinçi öğelerinden yoksun 
"üretici güçlerin sosyalizm için olgunlaşmasını bekleyemeye- 
ceği gibi ’ patavatsızlıklarıyla eleştirmeye kalkan İLERİ yazar
larının hr eni sayfa sonrasında ıklerin h İç
memişler gibi geri ülkede tarımdaki sosyalist dönüşümü, bu 
dönüşüme elveren maddi ve teknik temele kavuşacağı ana ka
dar bağlamaları şaşkın ık değilde nedir? Bu çelişkili ifadelar, 
İLERİ yazarlarının çözecekleri bir durum-nasıl çözeceklerse?

Belirtmeliyiz kı geri ülkelerde kırda ekonominin sosya
list dönüşü ’ kırın mutlaka maddi ve teknik yönden ya da tarım
tekniği yönünden gelişmesini öngörmez. Sovyet tecrübesini ya

Prolı ıryadiktatörlüğu eegemensıı B rak ?ı le 
taryanın politikayı yönetmesi

th « likle, en « memii sorunu çö^fej

da Kapitalist ülke gerçekliğinde izlemesi gereken genel yo- 
b «i yan-sömürge,yan-feodal ülke statüsünde uy-
U! İl buda gerçeği olgularda d eC
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için geçerli olan bir yolu, yani Sovyet tarımındaki sosyalist 
dönüşümü yolu, Sovyetlerden çok geri seviyede olan yarı-feo- 
dal bir ülkede aramak, Marksizmi bayağılaştırmak değilde ne
dir? Sovyet Rusya da geçerli olan tarım tekniğinin gelişimi te
melindeki dönüşümü yolu, Çin şartlarında tam tersi bir hat iz
ler. Zira, kapitalist ülkelerde, tarım kapitalist bir biçimde geliş
irken, Çin gibi ülkelerde bu dönüşüm tarım makinalarmın ku- 
lanılmasından önce gelir. Dolayısıyla, önce tarım tekniği son
ra kooperatifleşme bu dönüşüm tarım makinalarmın kullanıl
masından önce gelir. Dolayısıyla, önce tarım tekniği, sonra ko
operatifleşme yolu, yarı-sömürge, yarı-feodal ülke gerçeği ile 
bağdaşmaz Sovyet Rusya koşullarında doğru ve gerekli olan 
bu yol. Çin koşullarında uygulanamaz bir yoldur. Biri tarımın 
kapitalist bir biçimde gelişmesinden ötürü kapitalist ülkeler 
için genel geçerliğini korurken, diğer Çin vb. ülkeler için genel 
geçerliliğini korur.

îşte İLERİ yazarlarının, kavrayamadığı, algılayamadığı ya 
da çarpıttığı nokta bu, yalnızca budur.

Demek ki, tarım makinaları olmadan da, tarımın mutlaka 
kapitalist bir biçimde gelişmesi gerekmeyen Çin'de koşum 
hayvanlarının koşulduğu küçük çaplı üretimden, makinaların 
kullanılacağı büyük ölçekli üretime, kooperatifleşme yoluyla 
geçmek doğru ve olanaklıdır. Çin pratiği buna en iyi örnektir.

Çin de bîr yandan tarımda kooperatifleşme hareketi sürer
ken, diğer yandan kır burjuvazisine karşı da SINIRLAMA siya
seti uygulanmıştır. Zeng.n köylülere, ticaret, tefecilik ve top
rak kiralamaya hiç bir kısınh getirmeyen TengZu-Huy un dört 
büyük özgürlük programına karşı, Mao, sözü edilen özgürlük 
alanlarına ve dolayısıyla zengin köylülere sınırlama koymuş
tur. Böylece onlara, kullanma, kısıtlama, dönüştürme siyaseti 
uyarınca kısıtlı bazı özgürlükler tanımıştır. Neden tüm Özgür
lükler, kır burjuvazisinin elinden alınmamışta, kısıtlı da olsa 
küçük bazı özgürlüklere serbestlik tanımıştır denilebilir? Unu- 
tulmamalıdırki, başka şeylerin yanında her şeyi koşullar belir
ler. Koşullar onlara bu sınırlı özgürlükleri kullanmayı emredi
yorsa, bu neden yapılmasın> Yapılmalıdır ki, olgunlaşan koşul
larla birlikte, burjuvazinin elinde kalan son özgürlüklerde on
lardan koparılıp alınabilsin. Mao nun değişiyle: “Bu küçük 
özgürlükleri de burjuvazinin elinden almanın koşullarını 
hazırlamalıyız” (10|

Diğer ittifaka gelince... Bu da milli burjuvaziyle olan itti
faktır. (Şehir burjuvazisi) Bunun yararı nedir? Bu ittifak, tarım 
ürünleıiyle değiştirilecek daha fazla mamul madde elde etmeyi 
sağlayacaktır. Burjuvaziyle ittifak yapmamız ve şimdilik ka
pitalist işletmelere el koymaktan kaçınarak bunları kullan
mak, kısıtlamak ve dönüştürmek siyasetini benimsememiz, 

zköylülerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve tahıllarını ve hatta 
bazı sanayi hammaddelerini satmada gösterdikleri isteksizliğin 
üstesinden gelmek için daha fazla mamul madde elde etme he
defini gütmektir. *(1V Şu sorulabilir: Burjuvaziyle yapılan itti
fak. serbest pazarların açılmasını, mamul malların serbestçe 
satılmasını ve hammaddelerin serbestçe satın alınması gibi ka
pitalist yolu açmaz mı? Bu bir kaç bakımdan mümkün değildir. 
Kapitalistlerin elinde herhangi bir hammadde yok. oysa devle
tin elinde var. Zira, köylülerle yapılan ittifak devlete tahıl ve sa
nayi hammedesi sağlayacaktır. Burjuvazi hammadde istiyorsa 
ellerindeki mamul maddeleri devlete satmak zorundadır. Do
layısıyla devlet kapitalizmini kubullenmek zorundadır. Bu yo
lu reddederlerse hammaddesiz kalmayı göze almak zorunda
lar; buda onların işine gelmez. Böylcce devlet kapitalizmi yolu
nu benimsemek zorunda kalan burjuvazi, kapitalist yolda iler- 
leyemeyecek ve kapitalizm dizginsiz gelişemeyecektir. Adım 
adım devlet kapitalizmi kanalıyla sosyalizme dönüşecektir.

Burjuvaziyle yapılan ittifak vazgeçilmezdir ama, aynı za
manda geçicidir de. Zira, kapitalist ekonomi adım adım kullan
ma, kısıtlama ve dönünüştürme siyasetiyle sosyalist ekonomi
ye dönüşecektir. Dolayısıyla özgün aşama ve koşullarda vaz
geçilmez olan şey, zamanla dönüştürüleceği için geçicidir de.

Devlet kapatilazmi, devletle özel sermayenin çeşitli biçim-

laması, ve tüm mamul maddeleri alması koşulu ile özel işletme
lere verdiği siparişler biçiminde, c- Devletin mamul malların 
bir kısmını alması temelinde yaptığı siparişler biçimi, d- Ve ni
hayet. burjuvazinin, belli bir sabit faizle üretim araçlarının 
(fabrika ve iteletmeleri vs.) özel mülkiyetine son verme biçimi, 
olarak sıralayabileceğimiz dört biçimde ortaya çıkmıştır.

Bu bir bakıma kapitalist bir ekonomidir ama sıradan bir 
kapitalist ekonomi değil, kapitalist ekonominin özel bir türü
dür, başka bir deyişle yeni türden bir devlet kapitalizmi ekono
misidir."! 12^ İşçilerin ve devletin yararına işlev gören bu eko
nomi çok büyük ölçüde sosyalist bir nitelik kazanmakta dır. 
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Devlet kapitalizmi yoluyla, bir yandan ekonominin gelişi
mi teşvik edilip geliştirilirken, diğer yandan pazar fiyatları, ver
gi sistemi, hammadde sınırlaması ve denetimi gibi yollarla eko
nominin kapitalist yola yönelimi sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla 
Mao, Çin de, kısıtlama ile kısıtlamaya karşı çıkma arasındaki 
mücadele sınıf mücadelesinin esas biçimi olacaktır der.

Peki bütün bunlar, kır ve kent burjuvazisiyle ittifak, prole
tarya diktatörlüğünün ortadan kaldırıldığı ya da "yadsındığı" 
anlamına mı gelir? Elbette hayır. Bu, proletarya diktatörlüğü 
altında sınıl mücadelesinin yeni biçimiyle sürdürülmesi siya
setidir. Aslolan, proletaryanın politikayı yönetmesi sanatıdır. 
Özgün koşullar, öncü ve egemen sınıf olarak, yönetici sınıf ola
rak, ideolojik, politik, örgütsel kumanda merkezinde bir sınıf 
olarak, proletaryanın öncüsünden burjuvaziyle İTTİFAKI 
öngörmüşse, proletarya, gelecekteki mevzilerini sağlamlaştır
mak, zaferini güvence altına almak, halkın maddi gereksinim
lerini karşılamak, işçi-köylü ittifakını güçlendirmek ve dolayıs
ıyla, sınıf çıkarlarını korumak istiyorsa burjuvaziyle bir blok 
bir anlaşma ve bir ittifak kurması gerektiği ortada değil midir?

Benzer bir ittifakın 1917 Ekim inden sonra Lenin önderli
ğinde Sovyet Rusya'da yapıldığı herkesçe bilinmeyen bir 
gerçek mi?Tarım ürünleriyle değiştirilecek mamul madde elde 
etmek, köylülük bölgelerdeki kendiliğinden kapitalist unsur
larla başa çıkabilmek için proleter devlet iktidarının, devlet ka
pitalizmi uygulaması siyaseti bilinmeyen bir şey mi?

Lenin devlet kapitalizmi için "...sosyalizm için tam bir 
maddi hazırlık, sosyalizme bir başlangıç ve tarih merdivenin
de sosyalizm adını olan basamakla arasında başka basamak
ların olmadığı bir basamaktır.’ (14) diyordu. Açıktır ki mad
di, iktisadi ve üretken açıdan henüz sosyalizmin eşiğinde olma
yan bir ülkede, devlet kapitalizmi tekelinden bir sonraki 
adım olan sosyalizme geçmek için ve sosyalizmin kapısından 
geçmek için henüz ulaşılmayan, varılamayan ve devlet kapita
lizmi yolu uygulanmadanda varılmayacak, ulaşılamayacak 
olan bu eşiği aşmanın gerekli olduğu ortada değil midir? "Bu
günkü kendine özgü durumun, Sovyet hükümetinin hizmetine 
girmeye ve devlet sanayini mümkün olan en geniş çapta 
örgütlemeye samimi olarak yardıma hazır olan kapitalistler 
arasındaki en kültürlü, en becerekli ve en yetenekli örgütleyi- 
cileri satın almak" için, işçilerin kendine özgü bir öneride bu
lunmalarını gerektirdiği açık değilmidir?"(15)

Artık anlaşılmıştır ki, ekonomik ve toplumsal olarak çok 
daha geri seviyede olan Çin için bu ittifak çok daha fazla gerekli 
ve geçerlidir. Demek ki, koşulların, Çin için, çok daha geçerli 
olduğu ortadadır, a

mın
işçilerin Burjuvaziyi satın almaları anlamında sosyaliz- 

barışçı bir zafarle elde edilmesi örnekleri, geçmişte de.

lerdeki ortak yönetiminide kapsayan çok çeşitli biçimlerde or
taya çıkar. Çin özgülünde bu:
taklaşa yönetimi biçiminde, b- ıMi/mnleB^'JSö'

devrim ve sosyalizm davasının geçmişteki liderleri önüne bir 
gerçeklik, bir olgu olarak çıkmıştır. Buna iyi örnek sanayi ser
mayesinin egemenliği döneminde, ya da bu sermayenin henüz 
mali sermaye dediğimiz finans-kapitalist sermaye üzerindeki 
tekelci kapitalizmi oluşturmadığı ya da o evreye ulaşmadığı 
İngiltere dir. Marx. ne kendisini ve nede sosyalist devrimin 
gelecekteki liderlerini, biçim sorunlarına, devrimi gerçekleş
tirme yöntemlerine ve yollarına bağımlı kılmadı. Bir çok yeni 
sorunun ortaya çıkabileceğini, durumun devrim süreci içinde 
sık sık ve köklü bir biçimde değişebileceğini tam olarak
kavranu ^ |16)veMarx belirILkoşullar altında, işçilerin I r-

-U/loJulILI iıijıkiz LÇından sözetmiş ve işçiler 
bette reddetmeyccekler-
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dir."( 17) diyordu. (abç|
O dönemlerde, sosyalizme barışçıl geçiş için İngiltere deki 

gerekli şartlar, ya da İLERİ yazarlarının umacı gibi korktukları 
anlamda İngiltere'de kapitalistlerin işçilere bağımlı kılınması 
şu unsurlardan dolayı gerekli olmuştu: Birincisi; nüfus içinde 
köylülerin bulunmayışı yüzünden işçilerin mutlak ağırlığı. 
İkincisi; proletaryanın işçi sendikaları içindeki sağlam örgüt
lenmesi. Üçüncusü; Proletaryanın nispeten yüksek kültür dü
zeyi ve son olarak; İngiliz kapitalistlerinin siyasi ve iktisadi so
runları uzlaşma yoluyla çözme alışkanlıkları. Evet, tüm bu şart
lar. kapitalistlerin satın alınmasını öngörmüş ve güvenlik al
tına almıştı. Ve bu şartlar, burjuvaziye barışçıl yönden boyun 
eğdirmenin olanaklı fikrini yaratmıştı.

Durumun kendine özgü niteliğini, olanca uzakgörüşlüiüğü 
ve derin sezgisiyle değerlendiren Lenin, peki Sovyet Rusya 
hakkında ne diyorsunuz, sorusuna şu karşılığı verir: İktidar 
proletaryanın eline geçikten sonra ve sömürücülerin silahlı di
renmesi ve sabotajları ezildikten sonra, o sırada, sosyalizme 
barışçı bir geçiş başlanmış olsaydı, yarım yüzyıl önce İngiltere'
de mevcut olabilecek olan koşullara benzer belirli koşulların 
hüküm sürdüğü açık değil midir? ' (18)

Nedir bu koşullar?
Elbette ki. İngiltere'de o günkü koşulların tümünü 1917 

Sovyet Rusya sında bulmak mümkün değil, ama. belirli koşul
ları bulmak mümkün. İşte o koşullar: Rusya da ne nüfus içinde 
işçilerin mutlak ağırlığı, ne yüksek örgütlülük düzeyi, ne yük
sek kültür düzeyi ne de uzlaşma alışkanlığı vardır. Buna karşın. 
proletarya. Sovyet Rusya da, hızla sefalete sürüklenen yoksul
ların desteğini kazandığı gerçekliği vardır. Ve iktidar proletar
yanın elindedir. Bu özgün koşullar dikkate alındığında Sovyet 
Rusya’da, Lenin, hem uzlaşma ve hem de acımasızca ezme gibi 
iki yönetimi birden uygulamayı önerir. Bir yandan, vurguncu
lukla yoksul köylüleri dolandırarak, Sovyet devletinin aldığı 
önlemleri baltalayan, her türlü uzlaşma ve devlet kapitalizmi 
yönetimini reddeden Kültürsüz Kapitalistler acımasızca ezilir
ken ote yandan, devlet kapitalizmini kabul eden ve onbınlerce 
insana ürün sağlayan mamul madde sağlayan proletaryaya 
faydalı Kültürlü Kapitalistler satın alınır. Yani UZLAŞMA 
yöntemi kullanılmıştır.

Lenin devlet kapitalizmi uygulamasının bir biçimi olan, 
kültürlü kapitalistlerle uzlaşma biçimlerinden biri olan AYRI
CALIKLAR için, ‘ayrıcalıkların bizim için yaralı ve tehlikesiz 
olan derecesi ve koşulları, kuvvet ilişkilerine bağlıdır ve müca
dele tarafından tayin edilecektir; çünkü ayrıcalıklar da, müca
delenin bir biçimi, sınıf mücadelesinin başka bir biçimde sür
dürülmesidir ve hiç bir şekilde sınıf mücadelesinin yerine 
sınıflar arasında barışın konması değildir. Mücadelenin biçim
lerini pratik tayin edecektir" 119)

Peki Çin'deki koşullar nelerdir?
Dahası burjuvaziyi barışçıl voldan altetmeyi. ona boyun 

eğdirmeyi öngören unsurlar ya da koşullar nelerdir?
Her şeyden önce Ingiltere deki koşullara benzer koşulların 

çoğunun Çin de olmadığı bir gerçektir. Ama şu da bir gerçiktir 
ki, Çin de İngiltere’dekıne benzer koşullardan biri, burjuvaziy
le uzlaşma alışkanlığı, hemde defalarca pratikte tanıtlanmış, 
bir gerçeklik halini almış bir koşul var. ÇKP nin kuruluşundan 
1949 daki devrim zaferine ve sonraki yıllara kadar, Çin ulusal 
burjuvazisiyle gelenek haline gelmiş ya da gelenekselleşmiş bu 
durum. Sovyet Rusya da olmayan bir durumdur. Bunun dışın
da Sovyet Rusya'da uzlaşmayı mümkün kılan proletaryanın, 
yoksul ve hızla sefalete sürüklenmiş olanların desteğini 
sağlaması koşulu Çin de uzun yıllardan beri, ta kızıl siyasi ik
tidar yıllarından beri mevcuttur. Dolayısıyla, iktidarın prole
tarya ve bağlaşıklarının eline geçmesinden sonra dışa bağımlı 
komprador ve toprak ağalarının silahlı direnişi ezildikten son
ra, burjuvazinin uzlaşma alışkanlığı geleneğinde etkisiyle, bur
juvazinin barışçı yoldan boyun erdirilmesi Çin de çok daha faz
la mümkündü.

Ve işte bu şartlar, Çin de burjuvaziye boyun eğdirdi; ve 
onunla bir blok, bir anlaşma vrJ>ıı1 Uıtfak kuruLİı^as: 
ni hazırladı. \f\f \f\f \f\f

Tüm bunlardan sonra Çin deki uygulama için

diktatörlüğünü yadsımanın teori ve pratiği olan sömürücülerin 
barışçıl yoldan sosyalizmle bütünleşmesi Buharin ci tezine sıkı 
sıkıya sarılarak "milli burjuvazi yle birlikte sosyalizmi!!) kur
ma işine giriştiler vb. vb. savsatalarının bir anlamı olabilir mi?

Dahası var.. Dünya kapitalizmi ile olan uzlaşma içinde şöy
le der Lenin: ‘Dünya kapitalizmine belirli bir haraç oduyoruz; 
ona bir fidye' vererek şu ya da bu formüllerle kendimizi 
kurtarıyoruz ve derhal Sovyet hükümetinin durumunun istikrar 
kazanmasında belirli bir artış, ekonomimizin koşullarında bir iyi
leşme sağlıyoruz." (20)

Devamla Lenin, Kapitalizmin belli oranlardaki gerekliliği
ne ilişkin olarak geliştirilmesine ilişkin olarak da şöyle belirtir:

"Sosyalizmle kıyaslandığında kapitalizm kötüdür. Küçük üre
ticilerin dağınıklığıyla ilgili olan ataerkillikle, küçük üretimi bü
rokrasi ile kıyaslandığında kapitalizm iyidir. Küçük üretimden doğ
rudan doğruya sosyalizme geçmemiz mümkün olmadığı sürece, 
küçük üretimin ve değişimin basit bir sonucu olan bir miktar kapi
talizm kaçınılmazdır. Ve bunun için, küçük üretimle sosyalizm 
arasındaki ara bağlantı olarak, üretici güçleri artırmanın bir aracı, 
bir yolu, bir yöntemi olarak kapitalizmden yararlanmalıyız (ve öze l- 
likle onu devlet kapitalizmi kanadına yöneltmeliyiz).' (21)

Mao’nunda çok daha geri bir ekonomiye sahip Çin için 
söyledikleri şunlar: "Şehir burjuvazisine karşı ondan yararlanma,, 
onu kısıtlama ve dönüştürme siyasetini benimsiyoruz. Burjuvazi
den yararlanmalıyız, ama aynı zamanda onun milli ekonimiye ve 
halkın geçim koşullarına zararlı yönünü kısıtlamalıyız.' (22)

Şu sorulabilir: "Özel sermayenin sosyalizme yardımcı olması 
çelişkili bir durum değil midir?" (23)

"Hiçte çelişkili değildir; bu. reddedilmez bir iktisadi gerçek
tir/ (24) devamla "...sosyalizme (devlet kapitalizmi şöyle dur
sun* özel kapitalizm vasıtasıyla destek olma olanağı mev
cuttur." |abç|

Artık anlaşılmıştır ki, özellikle Çin koşullarında, sanayi ile 
tarım arasındaki değişme kilit vurulması anlamına, tarım 
ürünleriyle değiştirilecek mamul madde sağlamanın anlamına 
gelen burjuvaziden yararlanmama siyaseti, yada onunla göreli 
ittifak siyasetine gitmeme kadar budalaca bir şey olamaz. Bu
nunda ötesinde, burjuvazinin elinde hiç ayrım yapmadan, 
hiç koşulları gözönüne almadan "tüm üretim araçların ve işlet
melerini zor alımla devletleştirir, proletraya siyaseti kadar 
sığ ve proletaryayı yalnızlığa iten ve onun iktidarının temelleri
ni sarsan 'sol' bir siyaset yoktur.

Milyonlarca milli burjuvazinin ve onun işletmelerinin hâlâ 
varlığını sürdürdüğü bir ortamda, milli kapitalizmin hır çırpıda 
ortadan kaldırılması, proletaryanın öncüsünün yıkımı, intiharı 
demek olur. İLERİ yazarlarının, ustaların yapıtlarından soyut-\ 
lanarak alınmış alıntı ve pasajlara aşırı bir biçimcilikte bağlı ka
larak aşırı devrimci lafazanlıkla onları eklektik (defşirmecil 
olarak sunmaları "İLERİ nin geriliği ve apaçık bir köylü kur
nazlığıdır. Ama unutulmasın ki, incir yaprağı ile mahrem yer
ler örtünemez.”
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masında bunun büyük bir rolü var. Her 
ne kadar sözde Lübnan in toprak bütün
lüğü ve devlet bağımsızlığından yana 
görünüyorsa da işin aslı başkadır. Suriye 
iplerinin kendi elinde olduğu bir Lüb
nan özlüyor. Cemayel le çelişmelerinin 
temelinde bu var. Cemavel ve ekibinin 4
Hıristiyan Arap oluşu daha da önemlisi 
dünya ve bölgede sırtını başta ABD ol
mak üzere diğer batılı emperyalistlere 
dayanmış olması, Suriye nin ise Rus
ya'nın başını çektiği bloğun bir unsuru 
oluşu da çekişmede ki diğer faktörler. 
Bekaa ve Kuzey Lübnan da kontrolü 
elinde bulunduran Suriye nin buraları
resmen i İha t etmemesi veya doğrudan 
Lübnan ın devlet bağımsızlığına karşı 
tutumu olmamasının altında da ince he
saplar var. Aksi bir tutumun beraberin
de Cemayel önderliğindeki Hıristiyan 
Arapların Lübnan da ayrı bir devlet 
ilanına götürebileceğinin bunun bölge
de daha aleyhte bir durum yaratacağı 
düşüncesinde olan Suriye asıl emellerini 
maskeleyerek değişik laktikderle hallet
meye çalışıyor.

Suriye, Filistin'in bağımsızlığından 
ve kurtuluş mücadelelerinin zaferinden 
hiçbir şekilde yana değildir. O dejenere 
olmuş ve hayal uğrunda yürüyen, bölge
de çıkar çatışmalarında kullanabileceği 
bir hareketten yanadır. 1976 da Tel Za-
atkâida, Trablus Şam da gerçekleştirdiği 
Filistinlideri katletme operasyonların
dan sergilediği vahşet. Ebu Musa üzerin
den oynadığı senaryolar ve giriştiği katli
amlar, Suriye nin Filistin halkının mü
cadelesi karşısındaki pozisyonunu bü
tün çıplaklğıyla ortaya koyuyor.

Hafız Esat, Cemayel ve İsrail'den 
sonra Filistin halkının azılı düşman
larından biridir. Filistin sorununda Esat
karşı-devrirnci bir rol oynamaktadır. Ne 
varki anti İsrail vb. gibi tutumlarla o bu 
rolünü sözümona örtmeye ve Filistin 
kurtuluş mücadelesinde sözde yana ol
duğunu göstermeye çalışıyor. FKÖ-Esat 
veya yandaşları arasındaki çatışmada 
Esat ın yanında yer almak ne adına 
yapılırsa yapılsın karşı devrime kan ver
mektir.

Hafız Esat'ın gerek bölge gerekse 
uluslararası planda müttefiği olduğu 
bloğun barışın başım çeken Rus sosyal 
emperyalistlerinin ,RSE| bugün FKÖ'ye 
karşı açıktan saldırı tutumu benimseme
mesi daha temkinli hareket etmesinin 
çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan ba
zıları şunlardır. RSE leri FKÖ nün gü
cünü ve otoritesini, etkisini çok iyi bili-
yor. Aynı şekilde Suriye destekli örgütle
rin şimdiki durumuda gelecek vaadet- 
mediğini de görüyor. Bu ve benzeri ne- 
etenlerden ötürü RSE, FKÖ'yü doğrudan 
hedeflemekten kaçınıyor. Onu tezgah
ına düşürebilme taktikleri izliyor. Asl
ında RSE leri, Filistin lilerin bağıms-
ızlığından. kurtuluş mücadelelerinden 
yana değillerdir.

Filistin halkının mücadelesi dört bir 
yandan kuşatma altındadır. Öyle ki Lüb
nan da ‘ ilericiyim diyen örgü

tünü dahi Filistin kurtuluş mücadelesi
ne karşı olumsuz bir tutum almaktadır
lar. Filisıtin lilerin mücadelesini Lüb
nan dışına sürükleme isteğinde hepsi he
men hemen birleşiyor. Veya en azından 
kendi kontrolünde bir harekete ancak 
müsamaha edebiliyorlar. Şüphesiz bu is
temleri gerçekleşmiyor. Böyle olunca da 
FKÖ ne karşı düşmanca bir tutum içine ♦ * ♦y
giriyorlar. Özellikle FKO'nün ve basta 
Arafat in politikasının, Lübnan’da tut
ması güç kazanması sözkonusu güçlerin 
yoğun tepkilerine yol açıyor.

Lübnan da FKÖ nün ve önderliğin
deki mücadelenin en amansız düşman
larından biri Cemayel ve şürekasıdır. 
ABD uşağı olan Cemayelin son Suriye 
mücadelesindeki sözde FKÖ den yana 
olan demagojik demeçlerinin temelinde 
yatan gerçek bazıları tarafından kav
ranmıyor. Cemayel i sözkonusu müda- 
heleden ötürü sözde Arafat tan ve Filîs- 
tinlilerden yanaymış gibi görünmeye 
iten sebep kendi menfaatleridir. Lübnan 
üzerinde Suriye egemenliği, Cemayel - 
inde işine gelmiyor, böyle bir durum 
onun temsil ettiği kesimin çıkarlarını da 
tehdit ediyor Aslında düşman olmasına 
rağmen Esat a karşı tutumundan ötürü 
bir engel olduğunu bilen Cemayel, Suri
ye nin istemlerinin gerçekleşmesine 
karşı bir barikat rolü gören FKÖ ne işi
ne geldiği için sözde taraf gözükmesi
nin anlaşılmayacak bir yanı yoktur.

Filistin halkının bağımsızlık müca
delesinde olumlu rol oynayan FKÖ'dür. 
Suriye kontrolündeki Havetme önderli- 4
ğindeki demokratik cephe gibi örgütler 
Flisitin bağımsızlık mücadelesinin tem
silcisi olamazlar. Filistin halkının müca-
delesinde bugün devrimci pozisyonda 
olan güç FKÖ dür. Arafat ın oynadığı rol 
devrimcidir. Binbir ipte oynayan bir 
cambaz misali kendisini ortava kovan 

4 4

Arafat ın uzlaşıcı, yalpalayan vb. özel
likleri gerekçe gösterilerek bu gerçek 
bulandırılamaz.

Arafat tam da temsil ettiği milli bur
juva sınıfının çıkarlarına, niteline uygun 
bir pozisyon sergiliyor. Bunun içindir ki
alpaldffı|-ır.| uzlaşmacılığım zavıf

rı

şak olduğu emperyalizme ve uşaklarına 
teslim olduğu şeklindeki tez gerçeği ifa
de etmiyor. Arafat'ın ve temsil ettiği mil
li burjuvazinin uzlaşıcı vb. yapısının do
ğal sonuçları olan örnekleri peşpeşe sıra
layarak sözkonusu tezlerini haklı çıkar
maya çalışanlar büyük bir yanlış içinde
dirler. Bunlar milli burjuvazinin karak
terini anlayamamakta ondan proleter 
tavırlar beklemektedirler. Beklentileri
ne ters tutumlarla karşılaştıklarında ise 
hemencecik kolaydan karşı 
devrimcidirler çamurunu atabilmekte
dirler.

Milli burjuvazinin genel sınıf yapısı 
olan kaypaklık, uzlaşmacılık gibi özel
likleri, Filistin gerçeğini çok daha yoğun 
körüklemekte, onu daha tutarsız tutum
lar almaya iten güçlü sabepler bulun
maktadır. Herşeyden önce FKÖ topra
ğından sürülmüştür, dayandığı bir top
rak yoktur. Bölge devletleri, efendilerin
den tutunda bölgede ilerici kimliğiyle 
dolaşan örgütlerin ezici çoğunluğu 
FKÖ ye düşmanca bir tutum içindedir
ler. Uluslararası ve bölge koşullanda 
FKÖ nü oldukça zorlamaktadır. Bu ve 
diğer sebepler onu daha uzlaşmacı dav
ranmaya zorlamaktadır. Ancak, 
FKÖ nün teslim olduğu teorisi yan
lıştır. Bunu söyleyenler iflas etmiştir. 
Arafat ın politikası mevcut objektif ko
şullar içinde değerlendirilmez ve onun 
temsil ettiği sınıfın özellikleri doğru kav
ranmazsa, her zaman kolay yoldan 

uşak ilan etme tavrına götürecektir.
Biz FKÖ nün uşak ilan edilmesine 

karşıyız. Bağımsız siyasal çizgimizden 
ödün vermeden ve FKÖ nün dayandığı 
mili burjuva sınıfın özellikerini ve nerey 
e kadar götürebileceğini açık, seçik orta
ya koyarak onun zayıf, tutarsız, uzlaşıcı 
özelliklerini sergileyerek, proleter dev
rimci alternatifin ne olduğunu göstere
rek FKÖ önderliğindeki Filistin ulusal 
kurtuluş mücadelesinin demokratik 
içeriğini destekleyeceğiz. Filistin ulusu
nun kendi kaderini tayin etmesinden ya
na olacağız. FKÖ ne karşı, hem eleştiri 
hem dostluk siyaseti izleyeceğiz. Onu 
daha ileriye çekmek için mücadele ede
ceğiz.

Sonuç olarak, Filistin halkının mü- 
cadesinde boşluğu en çok duyulan şey, 
proletaryanın öncüsüne sahip olama
yışıdır. Mücadelenin en zayıf yanıda bu- 
dur. Filistin halkının mücadelesinin 
şanssızlığı da buradadır. Mücadeleyi 
emin bir şekilde ilerletecek, gerçek kur
tuluşa götürebilecek yegane güç ML si
lahıyla donanmış proletaryanın öncüsü
dür. Perspektifi milli bir devletle sınırlı 
olan bugünkü alternatif bir noktada 
çal.ılıp, kalacaktır. Bu alternatifin 
özlemleri gerçekleşse dahi emperyalist 
sistemden kesin kopuş gerçekleştirilmi- 
yecektir. Sözkonusu alternatif er veya 
geç mevcut dünya sistemine teslim ola
caktır. Gerçek kurtuluşa proletryarnn 
öncülüğü sayesinde ulaşılır. Ne yazık ki 
Fmstinjkjt>qgttn böyle 1 ir önderlik vok- net
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Kendisine Yönelen Bütün İmha Savaşlarını Kırdı, 
Yaşama Hakkını Dişiyle, Tırnağıyla Savundu!

Lübnan da başta ABD destekli İsrail 
saldırılarının yanısıra, son günlerde bir 
kutbunda Arafat önderliğindeki 
FKÖ nün diğer kutbunda ise Suriye des
tekli Nebihi-Berri yönetimindeki Şii 
Ernel örgütü ve müttefikleri arasında 
çatışmlar yeniden alevlenerek yoğunlaş
tı. Filistin hlerin kamplarında yeni mev
ziler ele geçirmeleri ve giderek güç ka
zanırdan. Filistin halkının kurtuluş mü
cadelesi aleyhtarlarını tedirgin etmekle
dir. FKÖ'ne karşı yoğunlaştırılan ve ba
şını Suriye destekli Şii-Emel örgütünün 
çektiği saldırılar bu bağıntıda ele alın
malıdır.

FKÖ ne yönelen bu saldırıları aynı 
zamanda Filistin halkına da yönelen 
saldırlar olarak değerlendirmekteyiz. 
Bilindiği gibi son saldırılarla kuşatılan 
Filistin kamplarında vahşi bir tablo ser
gilendi. Şabra, Burç-EI-Barajini gibi Fi
listin kamplarında onbinlerce saldırgan
lar tarafından kuşatmaya alındı. Kamp
lardaki evlerin % 80 den fazlası harap 
edildi. Binlerce Filistin li göçe zorlandı.
Kamplara yiyecek, ilaç vb. malzemele
rin girişi, kuşa t maçı, Şii-Emel örgütü ve 
müttefikleri tarafından engellendi. 
Kamplarda açlık kol gezer, insanlar 
köpek, kedi etleriyle idare ettiler. İnsan 
etinin yenmesi için fetva istediler. Lüb
nan kabinesinde Adalet Bakanlığı göre
vinde bulunan Nebihi-Berri yönetimin
deki Şii-Emel örgütünün sergilediği vah* 
itabloonlı ı k yûzûnvk çaİMcıİL < 

ortaya koymaktadır 1 ‘iliştin W v*V 
kötü ünlü hesaplarından biri olarak

Nebihi-Bcrri şimdiden notunu almıştır.
1982 de FKÖ nün Lübnün ı terket- 

mek zorunda kalmasıyla birlikte doğan 
boşlukta, belli bir güç toplayarak, nisbe- 
ten güçlenen Şii-Emel örgütü, Suriye ile 
ittifak halinde 1983-1984-1985-1986 
yıllarında da FKÖ nün etkinliğini 
kırmak Filistinli lere boyun eğdirmek 
için saldırılar tertiplemişti. Suriye ile 
birlikte sürdürülen bu taaruzlarda iste
nileni elde edemediler. Zararlı çıktılar. 
Bugünde yeniden aynı amaçlar doğrul
tusunda FKÖ ye saldırmaktadırlar. Ay
rıca Şii-Emel örgütünün iç çelişkilerinde 
belli bir derinlik arzediyordu. Şii halkı 
arasında Nebihi-Berri kanadı güç kaybe- ♦
diyor, halk Hizbullah ve Islami Cihad 
örgütlerine yöneliş gösteriyordu. Ve yi
ne Şii halk içerisinde FKÖ ile dost geçin
me eğilimleridc gelişiyordu. Nebihi- 
Berri sarsılmaya yüz tutan otoritesini ye
niden tesis etme, iç çelişkileri geriletme, 
yeniden güç kazanma, FKÖ ye yakınış
ma eğilimlerini bastırmak acısından da 
FKÖ ne saldırıyı gerekli görüyordu.
Aynı durum Suriye içinde geçerliydi.

Ne varki kuşatmacılar emellerine 
ulaşamadılar. Filistin liler dişiyle, tırna
ğıyla direndiler. Saldırıyı püskürttüler. 
FKÖ etkinliğini daha da arttırdı, yeni 
mevziler kazandı, başarı hanesini geliş
tirdi. Sonuç saldırganların aleyhine ol
du. FKÖ ile arası iyi olmayan bazı Lüb-
nan lı^örgütler dahi B B Şii Emel

nist Partisi Lübnan ilerici Sosyalist

Parti" ile de Şii-Emel örgütü çatıştı. FKO 
kazançlı çıkışında uyguladığı geniş cep
he siyaseti "başarılı diplomasi nin 
yanısıra, Filistin halkının mücadelesin
de oynadığı devrimci rol sayesinde ka
zandığı haklı prestijin de payı vardır. 
Ayrıca saldırının gündeme geldiği koşul
lar ve Suriye ile Şii-Emel örgütünün bu
lundukları pozisyon, bugüne kadarki 
durumları, Filistin kurtuluş mücadelesi 
karşısında önceleri ve bugün sergiledik 
leri olumsuz tablo, kısacası haksız ko
numda bulunmalarıda gelişmelerin on
ların aleyhine sonuçlanmasına yol açtı. 
Suriye bir çamurun içen batmış du
rumdadır. 1982 de Lübnan da gerçek
leştirdiği işgal sırasında sürüklendiği ba
taktan ve bütün dolaplarının serüvenle
rinin, çıkmazını daha da derinleştirdi
ğinden halen ders almayan Suriye nin 
yeni numaraları da tutmayacaktır. Ne 
doğrudan silahlı güçlerini Lübnan da 
bulundurarak ve nede müttefikleri arac
ılığıyla Lübnan ı kontrol ederek Filistin
li leri dize getirme laktiği uzun sürede 
başarı kazanamaz.

Suriye nin, Libya, Cezair, Güney 
Yemen vb. ile aldığı anti-İsrail tutum iş
in içine Lübnan sorunu ve FKÖ girince 
bir kenarda duruyor. Arafat önderliğin
deki FKÖ ye ve onun üzerinden Filistin 
halkına karşı almış olduğu tutum ve bu
güne kadar ki bu konudaki pratiğiyle 
İsrail in değirmenine su taşıyor. Suriye 

M^y^lXntrol istiyor. Arafat'la tış-
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