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Sosgafizn için, EnpeIgaJ-izme ve Faşizme
karşa, devIim mücade7esinde

PnüETEn ı

"ULUSAL VE TOPLUMSAL
KURTULUŞ , BAĞIMS I ZLİ K
DEMOKRASİ VE SOSYA-
LİZM SORUNUDUR... "

Vuruıı Dolfza,t haşyazı

l1r77 seciınleri ve
disk kororı üıeıine

"... Ama böyle bir ittifakrn zo-
runl^u şartr (Lenin burada ÇaİJ-J-k
otokrasisine kaışı burjuva de-
nokİat7ar7a sosga7 demokxatJ"ax
( proLeter sosgalistfex ) arasında
qapı7acak ittifaktan söz ed,igor )
sosyalistJ.ere işçi sınıfr kitle-
si ijnünde işçi sınıfı iJ.e burju-
vazinin çıkarları aras ı"ndaki, çe-
lişmenin lzIaşfiaz doğasının a-
çrklanması olanağının, tam ola-
rak sağ].arıma§ ından ibarettir (V.
İ.Lenin, 1902, Seçrıe Eserler, C.
1, s.146) .

2 ]--2 2 Şubat tarih7erinde topLa-
nan oısx Gene7 yönetim kurulu ve
Başkanlar konsegi, bir dizi J<ısa
öz gerekçeleıle 7977 seçinletinde
CHP'gi desXek]"eme kararı a7dı. Ka-
raz ve getekçe7eıi, kzsa ve özdü.
Fakat ifade extik7eIi an7am gönün-
den üzerinde çok düşünü7nesi geIe-
ken şeg7eıdi bun7ar. -

Bu gaz1nl,n amacı; hem bu kararın
(öze77ik7e gerekçesinin) e]_eştiIi-
goıuüunu gapmak, hen de 7977 seçin-
LeIinde pxo7etex üutuİruı ]2ası_ı şe-
ki]7endir i7nesi getekxiğİ konusunda
düşünc e 7 ex iniz i aç J-klamaktl t .

Bu kaIarın bütünse77iğini gözden'
kaçIrmaks]-zın bö7ün böLün ince7en-
nesine geçe7im.

"... Tekelci sermaye güçlü ikti-
dar adı altlnda Paılementolu ve
parlamentosuz bir terör rej imini
kurumlaştırınapolitikasr i-zle-
mektedir. Faşist saldrrı ve ci-
nayetler, çeşitli biçimlerde yo-
ğunlaşarak devaın eden baskrlar,
bu politikaıIln gereğidir..."

(Devamı s.2 ıde)

PnotDTEn GIı{ARIIDıı'
a

"Proleter'ı yürürlükte o1an sömürü, zulüm
ve talan düzeninin bazı yönlerinin düze],ti-
lerek "ı.slahı" için deği1, bu düzenin de-
ğİşmesi için mücadele etmek üzere, yayrn ha
yat]-na at11]_yor,

Temel amacrmız 1

üreten insanlar üzerinde sömürünün ve
baskınrn olrnadlğl,

İnsanrn ürettiklerine yabancılaşmadr-
ğ1,

Üret iın araçlarr üzerindeki mülkiyetin,
sosyalleştirildiği,

Bugün artı_k en yüksek düzeyine varmış
bulunan ve gittikçe uçurumlaşan srnrf fark-
1ılıklarrnın ortadan kaldrrılacağı,

"Ilerkese çalışrnasına göre" ilkesinin
teme1 allndı.ğr, bir topluın düzeninin kuru]--
mas:. davasha hizrne t etmektir.

Öyle bir düzen ki, o düzende sömürücü za
liml"er, bütün toplumun tam bir baskısı a1-
tı"ndadır1ar,

Onlar:"n yeniden d ir ileb i]-rneler ini sağla-
yacak bütün maddi temel]-er ortadan kaldr-
rllm].ş t]"r.

İşte biiyle bir düzen, yani sosYALizll i-
çin, emperyal_izme ve faşizme karşr bağım-
srzlık ve demokrasi mücade],esine at11lyor
PROLETERİ

Bugünkü sömürü, zulüuı ve talan düzeninin
başlrca egemenleri başta Emperyallzın (özel-
likle ABD eınperyalizıni) oİİIE-İZZ?EI işUir-
1ikçi Serınaye ve Feodal MüÇğgal l ibe ' dIr-rrJ:

Emperyalizm ve yer.L i ortaklara bugün ya1-
nlzca proletaryaya değil, fakat başta pro-
letarya olmak üzere, köy emekçisine, küçük
memura, esnaf ve zanaatkar.a, yurrsever ay-
dınlara, yalın ifadesi ile bütün çalışan
ha lkadüşmandrrlar. Bu zuJ.ün üçgeni, çalışan
halkın varlrğ].na yöhelmiş en büyük tehlike
olrnasr nedeniyl,e devrim davasının da başlr-
ca hedef ler id irler.

Egemen sınrfların en işbirlikçi, .İ g"-
4ici, en zalim, en sömürücü ve düzenbaz ke-
s imi, Amerikan emperyalizminin denetiminde
ve yönetiminde halkrmrza karşl tam bir sa]"-
dırı halindedirler. Yani "Amerikancr fa-

_ ( Devanr s,2'de )
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'...Güçtü iktidat adü ,a7xlnda
paı7anento]u ga da paİJ,amentosuz biI
terör rejininin kuıum7aştzrılmak is
tendiği" doğİüd,ur. "Faşist saldrİı
ve cİnaqet7er, çeşit7i biçinlerde
uoüunlasatak devam eden baskrlaI"
İn "bu'po7itikanın geıeği" o7duğu
da doğİdur. Ama sonun bütün bun7a-
rı *inin gapmakta otduğudur, "Ka-
rat", "Tekelci Seİnage" digor- ogsa
li, Lilig"ru. ki; ü7kenizde ve bi-
zin gihi tüm empetga7izme bağLn7L
ü7ke7eıde; faşizn doğrudan emperva-
Liznin gözeXiminde ı deneXiminde ve
giderek gönetininde getçekLeştiri-
1en biı olgudLlı. Efuperga7izm taıa-
fından dikte ediLen faşiznin uggu-
Jagıcısı o7an seımagenin, diğet bü-
xün a7anlaİda 614uğu qibi, eganen
kataktet i onun enperga7iznin !5!ğ-
Jjkcisi olmas3-dlI.

-'.- - 
başta işçi sı.nı,f lmlz ve o-

nun s].nlf örgütleri olmak üzere,
tüm emekci halklmı-z ve tüm ile-
rici güçİer tekelci sermayenin
veni aipte bir faşist yapr oluş-
İt,.., politil.aslna karşı hızla
bilinçleniyor ve savaş:.m verı-
yorlar..."
Bizce bu xah7İ7 gerçeği gansJ,t-

nıgoir. Eğeı geniş enekçi ha7k kit-
7e]-eLi "hJ.zla bilinç7enigor ve Sa-
vaşım verigot7at" sa, faşisX sa]da-
Iı7arLn bög7e ıahat7ıkla azgJ,n7aşa-
biligor olmalaıı nümkün d,eğildir,
Üsteıi* henen iki Satar aşağada bu

mücad,elenin "örgüt7ü kiX7e savaşım"
dige nitelendiğini gözönüne a7ır-
sak, »isx gönexici7erinin bize bi,
rer toz penbe göz7ük hedige ettik-
leti düşünülebilir -

Bugün kin, "başta işçi sznıfımız
ve onun srnrt Öıgütleri oLmak Üzere
tiİın enekçi ha7kJ.n Ve xijm i7etici
qüçlerin örgüt7ü kitLesel sayaşı,ı
İeraiqina"n" bögJesi bir rahat7ık]a
sözedi]-ebilir? Faşist sa7dırz7arı,n
en kahpece olanlatını, işkencegi,
zindanı, .kuışunu görmüş, AmexikancL
faşiznin siliesinj geniş hangi, d,ev-

riİci unsut, bugün verilen mücade-
leden böglesi tatninkeİ bir ifad-e
i7e sözedebi7ir?..

"Bağruıs ı-z 1 ık, OeqsEg§.ir___Perü§
.,;ft;lffi;T-IG;leme doğrultu-
6n?;'b;-T;gEtTil: TiETesel sava-
samın,en birinci ve en aci]- he-
İefi: Tekelci sermayenin Demok-

rasi ve halk düşıııanr gerrcı !a-

şizm" bugün gundendedir. Mücadeleninde gün-

"al ve ivedi sorunu budur.
Öyleyse; Türkiye topraklarında yaşayan

Uilttiİ tılrl<İn başlİca düşmanı,.üretici cüq-
lerin o1duğu kaİar ulusal ^culiş,9li" ___.^9:
;;;ii", ,yJtbug,. EMpERyALlzME KARşI, tlı.usıı,
BAĞIMSIZLIK tÇİN:

Türkive toplumunun gelişrnesini zincirle-
,.rr. kaoİtalizm öncesi serf],ik düzeni \e:
İr.,İrl".r.,r., tasfiyesi için, yani FEODAL

ffiTTCmriE'E E' KARŞI, erıperyalizm tararlndan
vöneEilen en gerici, en çağ drşr unsur,Larla
İttifaka gialen, uluslararası tekellerln mut

İ.t-"*"."İİlci.,i, 1tti,tiy"'nin crlız.burju-
vazisİni, özellikle küçük burjuvazls],n1 yoK

utr.k pah.srrra) vahşice kurmaya çalışan
alcakca bir terörün uygulayrcr lar rna, yanr,

eıdnrrulıcr FAŞİ,ST BURJWAZ tYE KARşI,---Or"İr" 
feoİa1 ınütegallibeye ve Aınerikan-

cı fasist burjuvaziye karşı, DEMOK,RASI (de-

mokraİik devrim) İ.ÇiN, Ulusal ve demokratlı(
görevlerimiz vardır,- Bu görevler nası-l başarrlacaktır?

İ;.İiy" toplumu, yukİrrda niteliğini a-
cıkİaOığrrorz )ulüm üçgeni Earaflndan öyle-
İ i""-"Oİ"rt ilmi ş , öyİesine çürütülınüştür
ki. topluın çol< tOtlii değişiklİklerl: y,.?l:
cat UOyr"s i 

- 
aeğiş ikl ikler in gerektirdlğ1

vöntemİer1e "oİrr,1",ı..,, çözümleyebilecektir,' To.rl,rmsal selişmede ve halkrmrzrn kurtu-
r""u"İu t"eii""ihtİyaç cluyulan şey başta da

Ueİirttigimiz g7bi bazı, reformlarrn yapll-
*""İ. Uaİl. biİ ilerlemenin sağlanrnası de-
;iİ;İ.. İ<tıı<ıti aegişiı<likler gereklidir ve

Üu değişiklikler, bir alt-üst oluşun sonu-

",rrJr"gİrç.treşmek 
zorundadır, Yalnız bura-

;;-;;; hİtırlatııaktayarar. vaT; günlük. mü-

""a]l.J. 
işçi sınıfınİn ve'diğer ernekçi sı-

nrf].arrn micadele güçlerinin arttrrllmas1
icin ileri sürü]-en Ealepler ile proletarya-
nİn ittidar programlnl birbirine karrştlr-
.rr"l.yır. Vİ aolayısıyla proletaryanın gün

lük mücadelesinin gerektirdiği (ve bİtüı cİl
lük rnücadele biçimlerini içeren) eyleml oe

birbirine karı.ş tırmamallyı. z, 
.

özet olarak denilebilir ki, emekçi. hal_-

tr"-İ"t turtrlrş yolu ilevrimdir, Devrim o1-

..t"rrrrr, prol"eİaİyanın ve diğer emekç i sr-

.,İtr., iİtİtrtınrn, kendiler inisömüren ve

.r."-"rİİrl.rrn egeınenlik zincirini krra-
İİİr"r..i rnümkün Jeğildir, Cerçek ilerleme,
valnız ve ancak devrimle olur, Brr yarl-so-
İrür*"-Uİt"İ" 

-devr 
imden sözetmed en "Top luın:-

"rİ-tr". ruru"den sözeimek müınkün değildir,
İ İ İ" 

- 
İ" ""İ."ı " 

- 
İo sva,ı tzı,,ı iç iN, EI,EERvAL i zıG

vİ reştzıc KARş r IJLu sAL vE DEMoKRATIK Go-

nıvİşİ.İııizrıı ıeşınrsı BiR DEvRiM sORuNuDlJR,'*'İ;;İ"" 
devrİrninin karakterini saptarken

""""-İİ"'""l-n.rot."t 
it niteliği ne denli ö-

(Devama s.jıde)
(Devafia S-3ıde)

,tBl[fiıİEn
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neınl i ise, devrinimize ay:_rrcı (özel) bir
durum kazandlracak o].an da Ulusa]- sorundur.

Tutumumuz en krsa ifadesiyle şu il-keler ü-
zerinde inşa edilecekt_ir:

t- a) "İlusların kendikaderlerini tayin
hakkını" ne pahasına o]-ursa ölsun tavi-zsiz
savunmak. Ve busorunu halkrn bilincine,dev-

^ riınci hareketin gündemine sokmak,' b) Zaman zaman "Jenosid" biçiminde i-
fadesini buJ-an rnil l iyetç i-rrkçı "Ulusal zu-
1"üın" pölitikasına karşı durmak ve bu konuda
sürek].i çaba harcamak.

I1- a) Ulusal sorunun ancak emperyalizme
karşl yürütülen Ulusal Denokratik Devrimlde
çözürn bulacağıiıı,

b) Devrimin önüınüzdeki görevlerinin
başarrlabilmesi ve bütün ınilliyetlerin ya-
rarına o1abilmesi için; proletaryanın bir-
liğinin ve işçi sınrfının -(işçilerin ınilli-
yet].eri ne kadar farklı olursa olsun) her
ülkede tek bir partisinin olması gereklili-
ğini rsrarla savuünak.

Ulusal sorunun ancak bu i]-ke]-er çerçevg-
sinde çözüm bulacağrna inanıyoruz. Mücade-
1enin geleceğinin t,espit edeceği, Ul"usların
Kaderlerini Tayin Hakkı ilkesinİn farklı.
biçimlerdekiuygulamalarrkonusunda ise
knhinlik yapnayl deği1, bunu her ulusun ken
di eylemiylepro]-etaryanln çıkarları arasr-n-
daki çelişınenin niteliğine göre saPtzımayı-
yeğliyoruz.

Devrirıi kiın başaracaktır?.. Kuşkusuz bu
sorunun cevab! en net ifadesiyle, "her ü1-
kenin emekçi halkı" biçiminde olacaktlr.§a-
kat as1l sorun, devrimin kesintisiz olarak
sürdürüleb ilmes i sotunudur (2).

Milli kurtuluş savaşları iJ-e emperyaliz-
me karşı kazanılan başar,.larln kallcl o1-
masını.n, Demokratik Devrimlin başarı ile
sürebilmesinin, son tah]-ilde Sosyalizme ke-
sintisiz geçebilmenin ilk ve tene]- koşulu,
uLUsAl DE}1oKRATIK DEVRİM'de PRoıETARYANIN
öNDER,tĞiDiR. Devrinin önderliğinin prole-
tarya dı.şı.nila bir sınrfın elinde olması, e-
mekçi haİk için yakın bir gelecekte yeniden
"kaİanlık günler" deınektir. Bunu en iyi,ta-
rihin ilk rnilli kurtuluş savaşlnı kazaıaı
ama burjuvazinin önderliğinde kazanan, ve
kısa zamanda yeniden eınperyaliznin boyun-
duruğuna giren, Türkiye emekçi halkı bi],ir.

lkinci erıperyalist savaşta, SSCBlnin e-
ınekç i halkrnrn gerçekleş t irdiği anayurt sa-
vurunas rnda yurLseverliğin o zaınana kadar bi-
linen bu en büyük örneğinde, önder sı,nıf
olarak Proletarya,

Çi" E6TE-ldffiuriyetinde, yüz ıııilyonla-
rın inanılmaz biçimde gerçekleş tird iği Ulu-
sal Demokratik Dİvrirı ve Sosyalizmle yöne-

şist stratejisini bozguna uğrat-
ınak, " 1a],tr çizili kısınlar hak-
kındaki eleştiıileriniz sak]-r
ka7mak üzete) ,

Yapı7an bu hedef tespitine ka-
tahnanak ntiıİkün deği7. Biz karaıL o-
kumaga devam ede7im.

"...faşizm teh].ikesini yok etrnek
üzeıe MClyi demokratik yo1 ı dan
düşiirnektir...'t
Bu ikİ satJ.r7J-k cijnle be7kİ de ka

ıarın gerekçesinin en önen7i bö7ü-
nünü içernektedir. Bugün rürkige' de
'ı f aşizn teh7İkesinden" sözetmek fa-
şizmin halen var olan bit oLgu ol-
duğunu inkAr etnektir, Bu söz7eİi-
nizle, "faşizm vax mI, qok mu" q}--
bisinden bizantizm tüıü bir tartrş-
maga biz de katz7mak istigoıuz so-
nucu çJ-kaxl7masl.n.

Faşizme karşL nücadelenin şögJe
ga da bögle bir tah]"i]- sonucu gün-
deıne getiri}diğinde gapı7acak iLk
iş kuşkusuz bunun biı eg Leın pıogra-
ma haline dönüşnesini sağ7anaktır.
AmacamJ-z bir noktaqr vutgu7amak ve
konunun aglJ.ştarlcı iş-levİni göS-
teİmektix. " Faşizme kaışı nücağle"
i7e "faşizn teili.kesjne katşı müca-
de7e" ilk anda pratik sonuçları ba-
kzmınd.an faık7ı oLmagabiLir. Ya da
ög7e görü7negebiLir. Fakat önenli
o7an bu tah7iLJerin proletaİgagJ-
taxk7ı nücad.e7e ve öıgüt7enme bi-
çin7eri saptamaga zorLagacağıdıt.
Bir biLdİİi dağütJ-mJ- ga da afişle-
me, biİ nİtingi öıgüt7enek ve q1p-
makı paİ7amenxoda vexi7ecek bit mü,
cade7e ga da seçimJ,erde hangi paı-
tige og veri7eceği konulaIında her-
kes tıenfikir oLabiliı. Pakat geI-
çekten soi.unun en önem7i ve can a-
7J-cL ganJ- "faşiznin" ga da "faşizn
xeh7ikes inin" goked i7nes i soruİ]uduİ.

"KataI" ın bu soıuna verdiği ce,
vap açıktır. "...Mclgi denoktatik
7önden düşürmek..." Bu "çare" ! nin
ganJış7ığı hiç lıiı tarttşnaga meg-
dan vermegecek kadaİ açaktır.MC'nİn
düşürülmesi -gani CHP iktidarı- i7e
taşizn teh7ikesinin gok o7acağını
sarııırak en igi nigetLi ifade i7e saf
Llktlr. Ana hemen söglege7in ki,hiç
kimsenin " saf7ığznın" güİıahını, pıö-
Leteİ kitlefere gük7emege hakkı gok
tuİ. Endonezga'da ve Şililde o7duğu
qibi..-

Bugün üJkernizde faşizm, biİ teh-
7ikenİn değiL, halkzn kanıg7a bes-

(DevamJ- s.4'xe ) ( devamı s.4 l te)
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7eneIek gaşagan bir vampirin adı-
d,ar. Yaşagan bix o]-gudur-.. Bunu en
igi DİSK göneticiLerinin temsil et-
mek durıımunda o7duklaİJ- işçi, sıııfı
kixle]eİi bi7iI. Ka7da ki, "taşizm
teh7İkesinİn gok edilnesi" bir se-
çim sorunu deği7dir. DüşmanLn (rJa
da düşnan tehlikesinin) gok ediLne-
si, bir muhaıebe soİ.unu değiL, bi-
zatihi savaşJ.n büxününe bağ7ı .bir
Sotunduİ. Savaş bütünügle kazanlL-
madan, aıada kazanl7mış bit muhare-
be i7e -bu muharebe önen7 i o7sa bi-
Ie- düşnan teh7İkesi gokedilniş ka-
bu7 edilemez.

Deneç, bi7diIi, paİlanento için-
d.e mücade7e, niting, gösteIi ve haX-
ta üİetim si7ahznın kul7anJ-ImasL tiin
bun7ar faşizme karşı gürütü7en mü-
cade7ede işçi sınıfznın ve müxxe-
fikLerinin başvuracakLaıJ. qöntem-
7exdit. Ama üLkesinde faşiznin (9a
da faşizn teh7ikesinin) bir daha dön
memek üzere gok edi7nesinin bir
devrim sorunu o7duğunu hiç bir za-
man Unutmagan ve unutmagacak o7an
pıoletarqaı bunlaI]-a getinemez, o
sl"nrf mücadeles inİn gerekxirdiği bü
tün mücade7e ve örg,ütJenme biçin7e-
rine başvuıur ve başvutmalıdır da.
, Eğer bugün bir teh7ikeden söz et_

mek ihxigacJ,nı dugügoİSak bu fa-
şizn teh7iİesi deği7 faşizmin mut-
]ak aateri tehlikesidit. Bu iki du-
rün aras]-ndaki farkı hetkes dik-
kaxle götebi7me7i ve gelecek hak-
kındaki hesabrna ona göte gapnaLa-
dar .

"Geniş emekçi kitle]-erin bu i-
lerleyen savaşımln:.n hedefi işç i
sınıfının, üretici köylünün, ıne-
ırıur ları-n ve tüm teke'l d:-şı kat-
manların ülkemizin çıkarlar1 doğ
rultusunda ekonomik, topluıbsa1,
ve siyasal dönüşümlerini gerçek-
leştirecek işçi sınıfrnrn ser-
bestçe siyasal örgütlenmesine ko
nan yasağl kaldıracak, demokra-
tik hak ve özgüılükleri terninat
altına alıp genişletecek, iler i-
ci, denokratik, halktan yana u-
lusal bir iktidarr kurmak için
gereken ortam], yaratmaktLr.
D1SK Genel Yönetim Kurulu ve Baş
kanlar konseyi bu nedenlerden do
layı bugün ülkemizde iktidara en
güçlü aday durumunda o1an tek
ilerici ve demokrasiden yana ör-
güt olan CHPıyi 1977 Genel se-

1içteki başarısıyla Pİo letarya,
yiğit vİetnaın ha].EGİİ-Ti?iit. bi].inen

en şanlı Ulusa]- Kurtuluş mücadelesine ön-
derİik eden sı"nı.f olarak ProJ-etarya, kendi-
sinin tek tutarll Ul,rsa]. EiiETilii (emper-
yalizm çağında burjuvazinin devrimei özel-
liğini yitirdiginden dolayı) ve dernokrat
sını_f olduğunu ispat etrniştir.

Ve yine geçirilen bunca deneyimler gös-
Eeriyor ki, çağdaş toplumda devrimde önder-
1ik, Proletaryalnın işidir.

- Sömürü düzeninin değişınesinde zi,ncir-
lerinden başka kaybedecek hiçbirşeyi yok-
ken, kazanacağı koca bir dünya olan sosyal
sln:.f o1arak PToletarya,

- Bir]-ik, dayanı-şma ve disiplin bakrmrn-
dan örgütlü mücadele yetenekleri en çok ge-
1işmiş srnıf olarak Proı.etarya,

-Çağdaş toplumdalT6İİ7EİTn olmadrğı
geleceğin üretim ilişkilerine tekabü1 eden
tek slnı.f olarak Proletarya, yalnızca dev-
rinin önderi degiTlE!İİ-Zimanda öNDERLİK
NlTELİĞt lLE DEVRİMiN öRGüTLEYiclsl vE GE-
LEcEĞlN TEMİNATIDIR.

İşte I'PROLETER" in isrıi ile ifade ettiği
ideolojik tutumun en krsa ve gene1 ifadesi
budur .

Biz mücadelenin ana doğrultusunu, Emper-
yalizme, Faşizrne karşı_, ve aynr zamanda da-
yandrkları egemen srnrflara karşr yijnelte-
ceğiz. Bugün ideolojik mücadele ad], altlnda
yürütülen, bir sürü gereksiz ve giderek o-
1umsuz sonuçlar yaratan laf cambazl rk]-arın-
dan uzak durrnaya çalrşacağız. Şimdi bu söz-
]_erimiz iizerine bir çokları, ustaların de-
ğerli irğütlerini hatrrlayarak bizlere dudak
bükecektir:. Ne kadar yerilirsek yerilelin,
ideolojik mücadeleden ne anladrğrmız ve bu-
nun nas1l yürütülmesi gerektiği konusunda
kendi verdiğiıniz kararlarr ve biliinsel sos-
yalizmİtı genel öğretilerini uygulayacağLz.
. - Halkın devrimci taleplerini, basit ve
asla çözümleyici olmayacak o].an reformlarla
uyutmaya ça1]_şan CHP'nin burjuva reformiz-
mine karşr,

- "Halkrmrzın baş düşmanı Rus sosyal-em-
peryalizmidir" diyerek anti-komünizm med-
dahlrğrnr yapanlara karşı,

- İster, "Barrş ve Topluınsal İlerleıne"
diyerek, ister, "Sosyalist devriıı" kavraırır-
nın arkasına sığrnarak, devrim ve sosyalizm
davasrnı reddeden, "Barışçı1 geçişi" resmi
program haline getiren ve (türkiye gerçek-
lerine uymad ık]. ar ından dolayr) revizyonizme
sapan bu görüşlere (3) karşr, ideolojik mü-
cadelenin nasr1 verileceğini göstermeye ça-

.1rşacağız.
!'akat üstüne basarak bir keredaha belir-
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çiınlerinde DISKıin 5. Genel Ku-
rulu 33 no.lu kararı doğrultu-
sunda ve i]_eri demokratik bir
düzenin kurulmasının ön şartl
olarak desteklemeyi, . . "
Kısacai gukaxJ-da niteLik]eıi be-

Litxi7en "i7eti denokratik düzeni
kurmak için gerekLi oItamJ. gaİatma-
nın ön ].oşuJ,u o7aıak 1977 GeneJ Se-
çin7eıİnde cHPıgi desteklenek. . . ''

DİSK Gene7 Yönetim xutu7u've ıaş
kan7ar Konseglnin 27-22 Şu.batta a.l -
dlk7arr karaItn güncel öneni olan
böLünü budur -

Bu bölüm aşağıda gösteti7en ne-
den7erden ötürü eJeştir i]"mel idir:

a) cHPıden ve onun İktidarlndan
gapmasJ. gapabiLnesi getekenden çok
şeg bekLennektediİ. Bu pIoJ"etarga-
nrn boş hiaga77eı7e avutu7maslnd.an
haşka bir şeg deği7dir.

b) Kendi ]<eıdjsjne saptadrğJ- ge-
ıekçeJ.erLe ve hiçbiI öı _koşuJ ite-
İi sürmeksizin (cHP'ge karşz) bur-
Juvazigi destek7emek pro7etaı1aga
qol gösterici o7amaz.

c) "İ7eıici, denokratik, ha7ktan
gana ulusa7 biı: ikXidaIJ. kurmak i-
çin gereken ottamJ. gauatmak'' cüP'gi
desteklemek soıunu deği7, bizzat iş
çi sınzfımzzın ve onun devrinci de-
mokratik kitle ve sJ_nrf öIgütü o]an
DİSK'in örnek]-etini defa7arca göS-
terdiği devrinci eg7en-mücadeLe So-

'runudui.

"... tüm demokratik kitle örgüt-
leri ile demokrasiden yana olan
tüın siyasal partileri de ayn1
doğrultuda davrarunaya çağlrmayı.,
DİSKie bağll tüm sendikalarln
yürütme kurullarr yönetim kurul-
larr ve D1SK organlarrnın seçim-
lerden önce muhteme 1 saldrrrlara
karşı seçim sandıklarrna sahip
ç r.kmak üzere DİSK görevlilerini' §aptamak Üzere ayrı ayrr toplan-

. maslna ve saPtanan görevlilerin
bu konuda b ilgil endir ilme]"et ine
karar vermiştir,.."
Buradaki bazı öneri7er bazı kim-

seJ_ere biı kitJe örgütijnün göıevi
,o7maqan işLeti (adeta biİ patti.gi.
bi) DİSK üst7eııniş gibi ge7ebi7ir.
Amane çaIe ki, proJetarganın sigasi
hareketinin bu içinde bulunduğu du-
tun baza görey7etİ bit bakLma da
zotan7u oJ,axak DİSK'e gük7enekte-
dİr. Bu baklmdan biz bu kaxarLn 1on
bölününü kendi mantığı içinde tu-

telim; ekonomik ve politik yönü ile olduğu
gibi, ideolojik yönü ile de ınücade leıııiz in
temel hgdef i emperyal izm ve f aŞi7İ7?İ7]-

0n1iiin ''ınedenTyeaaT- ;-'EEFiirat ç i " , "ıni1
1iyetçi", "ülkücü!' deınagoj ilerini açığa çr-
kartmaktı"r. Toplumu çürüten, kokuşturan,
toplumdang kadar gerçek değer varsa hepsi-
ni para ile ölçülebilir hale getiren, "ü1-
kücülük" adına toplumda biliınin, aklın,man-
t:-ğın düşmanlığını' yayan ideolojik saldlrr-
yı göğüsleınek, teşhir etDek ve yenebilmek-
tir.

Çoğu kimse şimdi sorabilir; bu ideolojik
tutumun adı nedir?..

ÇizgimLz ENTERNASYOML 1in devrimci çiz-gisidir. Çinlden Koreıye, VietnamIdan An-
golalya kadar, yarı-sömürge ülkelerdeki sa-
yrsrz deneylerle zenginleşmiş çizgidir. Pro-
1etaryanln dünya çapındaki devrimci hareke-
tİnin bö]"ünmesinden önceki -ne acrdrr ki,bu
bölünıne bugün büyük bir gerçektir- devrİmcİ
çizgisine bağlıyız ve tüm belgelerine say-
gı|ıyız. Bugün o çizginin yalrıızca emper-
yaLi.zme karşr savaşan söEıürge halklarrnrn
deneyleri ile değil, o çizgiyi inkar eden-
lerin etkinliği altına girerek büyük acrla-
ra gark o1muş Endonezya, Şili gibi talihsiz
ülkeler halklarınrn deneyleri ile de zeıı-
8inleştiğine inanıyoruz. Ya]-nrz ve ancak
gerçek ıııücadele, proletaryanın ve ezilen
halkları.n bilincinin gelişıııesine hizmet e-
diyor. Zafer ya da yenilgi, ... |ıHatta za-
ferden çok yeniJ"giler, prol-etaryan]-n ente1-
lektüel gelişınesine hizmet ediyor".

Bizim tutumrırnuz, çizgiiiz işte budur.

PROLETER NEDİR, NE DEĞİLDİR?
"Proleter" bir örgütlerune bracı değildir

ve olmayacaktlr. Bu ne "Proleter" in savun-
duğu devrimci görüşle bağdaşabilir, ne de
onun aylık bir organ olarak böyle bir iddi-
aya sahip olması. mantı"klıdrr. Aslında bizim
gibi ülkelerde yayın organlar]-nt birer "ör-
gütlenme şakülü'ı olarak görmek, baştan sa-
kat bir anlayışr savurunaktlr.

Biz belli bir siyasi çizgisi olan, Pro-
leter sosyalizminden kaynaklanan ve o doğ-
rultuda Ulusal Demokratik görevler için e-
mekçi halkr ve devrimci kadrolarr uyarmaya
çalışan bir gazeteyiz. Göreviıniz; gücümüz
oranrnda y].ğ]-nlar]- aydlnlatmaktlr. . . Başa-
rabildiğimiz oranda da yığı-nlardan aydın-
lanmakt:-r.

Bugünün sömürü, zulüm ve talan düzenİne
karşr her türlü demokratik muhalefet bizce
olumludur, Emperyalizm ve faşizm ile ilgi].i
olan her tür hareket ise hasrm.. . Ve zalen
mesele de bu büyük kavgada dostu düşmanr i-
yi belleyip, mücadele etmek deği1 midir?

Yolumuzu proleter sosyalizmi aydlnlat-
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tarl7 ve pİaxik uggulaüıasL aç]is].n-
dan doğrü bulugoruz. Ka7da ki, bu
tarz davıaİızşlart gösteİen bu J<a-

raıLardan tahatsız o7an7ar zaten
vaı. Tiitk Metal sendikasr gİbi. Pro
ieter sosga]j stleri DİsK'in a7d7ğ1
böglesikaıaı7arJ<aışısıııda Türk
Metat sendikasanan patale].İne düş-
memeli ve xam aksi ofaıak DiSK'İn
işçi sanrfrna mücadelege sevk eden
kaıat7arıve bu kaıarlatın hagata
geçiti7nesi J<onusunda bn önd.e saf
tutmalLdlrLaİ .

Ka,:aıJ'n genelinde eleştirisine
ge7İnce; gan7ış7atınzn ganlsIra ek-
sj]rl,erj de var. cğP'nin desteJ.ler-
mesjnden sözedeİken onun tek ganl-
nrn (o da abartalarak) vuİguLa na-
sınJ,n ganı sıta burjuva tabİatanzn
işçi sl-nıfana düşnan gönünün ve ö-
zel7İkle empeİgalizm iLe ilgi7i tu-
Xaıslz tavırn:- gözetmeden konuşmak
bizce çok önenıli bir eJ<siJ<tjı,

Bizce 1977 seçiııierine itişJ<in
pıoleterce tuturı şu esasJar üzerine
inşa edi7neLidi?.

Ha]"krn po7İtikaga i7gisinin be7-
ki d,e en goğun dönenJ'erden biri o-
larak seçim döneninde;

x Bugünkü sigasa7 zuLijüı d.üzeni,
nln ve onun simgesi durıınundaki ta-
şİSx l,ıcınin teşhir edi7nesi eg7eni-
nin örgüt 7 end i İ i Imes i,

* Ptoletarga içİn kazanı7nış ö-
nen7i bir hak o7an "og hakkının"
mutfak SuIetxe ku7lanı7mas ı,

* İleİ tü-rJü faşİst saldırıqa kat
şı seçım sandJ-k7arLna sahip çakna
eg ! eminin ör güt l end i ı i lnes i,

* İşçi srnİfı na gabancı bir dü-
zen partisi olan cHP'nin burjuva
nite7iğinin açrk7anarak ve fakat
Somut duümun (seçİn sisteni ve par
]amento arİtnetiği, faşist cephenin
bunlara ili§kin taktik7eti ve maa-
lesef sosga7istha,:e]<etin'içinde
buLunduğu dağı-nık durumun ) zorunLu
sonucu oLatak LIC'nin bütün a7anlaı-
da o7duğu gibi seçin sandıklarznda
da geniLgige uğtatz7masünan zorunJu
bir götev oLmas L ve bu görevin pıa-
xik gataİ7 açısından mevcat xek Se-
Çeneğin cHP oLnasL nedenigle og
hakkrmlzJ-n cHP Lehine _r,yLla4+J.qas1,
(ıuiiaa bix noktaga kısaca ifad-e e-
delin: SeçinteIde cHP'gi desxek7e-
mek i7e og7aİlmlzJ- cHPlge verelim
demek arasında sigasaf ve ideolojik

sın. Güvencemiz enelcçi ylğı.n]lF, onlarrn
bitnez tükeıınez mücadeleler id ir.

Devrimci selamlarımı-zla. . .

PRoLETER

(t) Feoda7 Mütegat7ibe : Empergalizfiin ta-
biaxa gereği şeki77end,iınek zorunda kaldığı
ve bugün hakim üretim şekli oLan (çarpak)
kaplt;Iist üİeximin çözebitdiği, kapita7 izm
öncesi ütexin şeklİnd,en aLxa ka7an, teoda7
kal:.ntJ-7anln temsi].ci7eri ve gaıt-feodal
uısur]aı.
(2) Buradaki "kesintisiz devrin" söz,iinden,
MahiI Çagan'J-n "kesintisiz devr im" görüşü
an7aşı7mamalıdır .
(3) Burada, BilimseL, Sosga7izme ustalar ta'
taf7ndan kazandırı7mış olan kavtamlaıı e-
7eşxİıdiğiniz anlaşı7mamaladix. Ancak, bazJ,

çevre7etin bu kaııtam7arı, usxa7alln an7at-
nak istediği amaç ve tarihi şartlaİJ-n dı-
şında "öze7" o7aıak gorum7aısıp geni bir ta-
İın "sapma7arln" gaiatlfmasJ-nda maXeıgal o-
Larak kul7anmak isteme7etinden d.o7agıi ve
oItaqa çIkarJ.Jan "geni şeki7Lerine" karşa
el eştiıj, geX irmekte o 7duğumuzu an latab i 7mek
İçin bu açık7amagı gaptrk-

(x) Yukaru-daki gazamlzda mücade].enin sadece
anti-empeİga]isx gönüne ağırlık verip, sl,-
nıt mücad,e7esini 2. p7ena ittiğiniz zanne-
dilmesin. Her n_ekadaı sınıf mücad,elesinden,
ne anfadağJ.mız've işçi san:,fanan hedefleıi
konusund-a geterti açık7ama7aı getirnişsek
de konunun özet olarak e7e alınnasınd.an do-
laga gaılrş anlaşmaga go7 açabileceğini dü-
şünerek, agnl konulaİda daha geniş oJ,arak
sunacağımız wD gazJ-sJ-nJ-n diğer bölünle--
tinde "işbir7ikçi buıjuvazi" ve "Feod,al
kaJ-J-ntL7aI" i7e "garı-feodaJ- unsurların"du,
tİmu ve işçi sınıfımızzn mücadele hedefLe-
İi qeniŞ o7aİak e]e a7J-nacaktrİ.

'EMPERYALİZME, §ZELLiKLE AMERiKAN E[,IPER-

YALİzMİJlE KARsI MüCADELE OLMADIKÇA, DüN-

YA BARIŞI KORUNAMAZ, ULUSAL KURTULUŞ,BA-
ĞlMsIZLİK, SOSYALızMİN VE DEMOKRASİNİN

inrını an§nnıLAMAz, EMpERvALizM KONusUN-

DA HİC HAİALE KAPILMAMALIDIR; EMPERYA-

lizı.ı'«ı§tıı oLARAK yENiLMEDiKçE, BiziM
tciıı- oivntu BAyRAĞINI TAşIvARAK ANTi-
nüinirnıı, ANT!-EMpERvALisT MtıcADELEvi DE

vnı.ılİ bıAnar yoĞUNLAşTIRMAK ZORuNLuDUR. "
Kin İI S-ag
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o]-aıak çok önen]-i fark]-ar vaıdJ-t).

içinde bu7ınduğumuz dönemd,e; oıJ
hakkınızın ku]-Ianı7manağl genel bir
ganfJ-ştzr. Öte gandan og7arln cHP-
ge verilmemesiise öze7 ve fakat -ne
den]-erinİ gukaııda belirlediğiniz
Sonut duxumdan öxürü- somut bir gan
l,J.ştıı. Heı iki gan7ışı gapan da
faşist MCıge bir deği7, iki og ba-
ğışIar. Bu gerçek basit bix axitme-
tik hesap işidiı (bir kez daha be-
7irteLin ki, cEP've seçim sözkonusu
olduğunda soı.un ıJaLnlzca og vermek-
ten İbaİetxİt. seçjırı oItam]-nda ko-
tarJ-7acak eg7emLer konusunda pto7e:
targanln bağımsız bir po7İtikasr oI
ma7ldır. Çün]<ü pIoletaİga bugünkü
düzene karşı biI muha7efeti gürü-
türken uğ?unda mijcadeLe extiği prog
ramlü- da kİt7elexe aktarmak, kit-
leJ"eıİn biLincine kazJ-mak zoIund.a-
dır ) -

ağer bug:ün tek bir sosga7ist par
ti o7sa idi, tün SosgaLisx hareke-
tiniz birlik içinde bu7unsagdr, og,
laI cHPıge denek nünkün nügdü?... o
zaman çok daha bügük biı tahat7tk7a
"ogLar denokİasi cepiresiıe " digene-
geceknigdik?

Bu konu i7e ilqiLi açLkLanmasü
gereken önem1i husus da şu;

Bİr po].ixik parteden bek7enen
kesin]ikxe, sigasa] tutum beklenek
DİSKıi kendi sigasaJ- paİti7exi iniş
gİbi ku]lannak istegenler7e EgnJ- ha
taga d.üşnek o7uİ. o (DİSK) bugün
çok daha esnek çok 9ön7ü bir tutüm
izfemek zorıındadır. ve izleme7idir
de-

Öte gandan koşu7laı ne den]i es-
nek taktikLexi zotun]u kı7zgor o7ur
sa o]sun hiç bir şeg DİSK göneti-
ci]-etinin ganl1ş tah7illet gapnala-
xJ.njr meştu kı7maz. EğeI biI takxik,
ge7iştitiLnesi zoıun7u bazı taviz-
Leri gerektirigorsa, bu dost düşman
iıerkesin niteliği açzkca saptanarak
gapılır, Taviz veri7diği ga da bög-
7e bir esnekliğin zorun7u o1duğu
sögJenerek gapı7ıı. Yoksa bir takJ-m
güzegse7 gerçek ve bilin dışı tah-
Ii7leıle davıanı ş7arına mazeret a-
tamakLa deği7. vapılnası gereken
doğru ise getçek alınan kaıar doğ-
rultusunda jse J<onu açIktlr. Getçek
devıimcidiı ve getçeğin mazezetLen-
dirilnege ihtigacı goktuİ. ve bi-
lİnç7İ pro7etaıga her zaman ve het-
kesten çok gerçeği görebiLecek ge-

Büyük ekonomik buhranln geliştiği sıra-
larda kapitalizmin genel buhranı. açıkca
belirl"enince, eınekçi kitleler giderek dev-
rimçiliğe yöneldi. Bu devrinci yöne1işe
karşı faşizrn de geniş bir saldırıya geçti.
Yönetici.burjuvazi daha sonra kurtuluş yo-
1unu faşizınde aradr. 3unlarrn amaçları, e-
mekçilere karşı yok edici tedbir].ere baş-
vurmak, emperyalist bir talan savaşı haz:.r-
lamak, Sovyetler Birliğilne hücum etmek,
Çin|i köleleştirmek ve bölüşnek; böylelİkle
de devrini engellemekt ir.

Eıoperyalist çevreler buhranrn bütün yü-
künü enekçilerin omuzları.na yükleıneye çalı-
şıyorlar. Faşizınin gereğini duymal"arın:-n ne
deni budur.
Yoldaş 1ar ,

Kouünist Entefnasyonal, Yönetim Kurulu-
nun onüçüncü oturuıounda işbaşrndaki faşİznİ
finans kapitalin en gerici en bağnaz ve en
emperyal ist unsurlar]-n]-n açı.k zorba dikta-
törlüğü olarak doğru bir biçiınde tanm].adl.

(...) Faşizuıin bu gerçek yüzünü özellik-
le be].irtmek gerekir. Çünkü faşizm, birta-
krm ülkelerde -toplurnsal demagoj i maskesİ
altlnda- buhranın yerindejı oyiıattı-ğl küçük
burjuva kitlesinin, hatta proletaryanın en
geri tabakalarının bazı- kesinlerinin deste-
ğini kazannı_ş t:.r. Bu güçler faşizmİ eğer
onun gerçek s].nr.fsal nite]-iği ve gerçek ya-
fısınr kavrayab il selerdi, asla destekleme-
yeceklerdi.

Tarihsel, topJ-umsal ve ekonomik koşul-
lar1 ulusal- özellikler hattabir ülkenİn u-
1uslararası duruınur. faşiznin ve faşist dik-
taEörlüğün değişik ülkelerde değişik b içiın-
lerde gelişmesine yol açmaktadlx. Faşiznin
geniş bir kitle dayanağı bulunmadığı ve fa-
şist burjuva kampın çeşitli gruplarr ara-
sındaki ırıücadelenin kesin ol-duğu bir takrm
iilke]-erde bu rejim, ijncelik]-e par]-amentoyu
feshetme yo]-una gitmez. Sosyal Demokrat Par
tiler de dahil olmak üzere öteki burjuva
partİlerinin biraz meşruiyet. elde etmeleri-
ne göz yrımar. Başk4 ülkelerde eğer yöneti-
ci burjuvazi erken bir devrimin patlak ver-
mesinden korkuyorsa, faşizın srnırlandırı1-
mamı-ş olan siyasa1 t,ekelini kurar. Bunu,
ya hemen yada rakip parti ve gruplara karşı
terör yönetimini ve kan kusturmay]- art]-ra-
rak yapar. Kendi durumu özellİkle aç:-klı.ğa

. kavuşunca bu durum faşiznin, kendi teınelini
geniğletrnesi4i ve sınrfsal yapı.sı.nr değiş-

Foşizın ve İşçi Sınıfı
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tenekleresahiptiI. Yanlış gerekçe
ve tahlil7exLe göneLi7en hareketleI
ilk anda pratik o7atak doğıu görün-
se_le, de i7erde daha bügük gan7tş-
larr (ve hatta i7k anda sağLadığı-
mzz pratik garatı da silip süpüre-
cek derecedeki gan7ışIarı) getite-
cek7erdir. Uguşturucu madde kuJ.Lan-
mak gibi bir şegle iLk anda belki
dertLerinizi unuxabiJixsiniz ana
bir nüddet sonra ög7e dett7ere tu-
tllluIsunuz ki, at7attağınüz dertle-
riniz hiçbitşegair.

Bu kararJ.n zananl erken ni idi?.
Bu soruga cevap veımeden önce bir
noktagJ- gİneb7itte7in. DİSK bir
sendikal ötgüttüİ ve DİSK üzetine
.kon uşuİ.keİ bu hiç gözden kaçırJ-Ima-
maLıdıı. Bizim kanaatimize göte ka-
rar be7ki de a7znabiLecek en i,Ji
zananda alaünaştlr. Çijnkü;

a) Pa:rtİLer üstü politikanın it-
7asz daha bit hız kazanmlş, rtjRK-İŞ
tam an7ama iLe köşege sı&ışmıştrI.
sürat_le tutun aLmak zorundadlt, og-
saki, bögLe bir zamanının kaLdığı
sög7enemez.

b) rüİk-İŞ'in kararsız7zğına kar
şJ- DtSK'in aldzğı kararl7 xutün cHP
gi tutum aLnaga ixnektedfu (ki bu
iki faktöı sendikaL d.uıum açlsündan
DİSK İçin tevkaLade önenJidiı).

c) SosgaList parti7er için geniş
bir manevra zamanı sağlanmlştJİ. Sa-
nırız tün bu faktör7er, böqle bir
kalaIln alınmas ındaki zamanz hak7ı
gösterecek şegletdiı.

Bugün bu katar üzerine sög7ene,
ıek sö" bu kadardıt. önümüzdeki gün-
Ierde durumda ve geLişme7erde bir
değişiklik oLnadığı sürece de bög7e
kaLacaktır. Elbette sorun çok daha
detag7ı konabi7irdi, fakax önünüZde
daha 6 agı aşİrn bj, süıe var. Yeıi
ve zamanJ. ge7dikçe düşüncelerimizin
aç J-k]-amas J-nJ- gapaİlz.

Şunu bi7e7in: Bugün DİSK'i DİğK
gapan şeg, fraksigon çekişme7eri i-
çindc, buna7nış, i7eıi doğru atz7mış
adl,ıı]-ara Jl,.,;amİij o1an devtimci kit-
lefeI dünde DİSK'in bir dizi "bir
düzine program.lan d.aha önenli i7eri
doğru atı7mış adımLarı" gerçekleş-
tirniş o7nasıdE. Şöglc ga da bög7e
eleştirileriniz o.Iabiljr ama bu a-
dımlatı görmek ve onların işçi sı-
nJ-frn+zrn ve DİSK'in tününe aix of-
duğunu bilerek saggı dugmak zoIltn,
dagıZ.

Sorun bu tarzda efe afanmalJ.dLr.

tirmeksizin açrk terörist diktatoryayr kaba
ve uydurma bir parlament arizüle birleştir-
mesini engellemez.

Faşizmin yönetimi ele geçirmesi, sadece
bir burjuva hükümetifl bir diğerini izlemesi
değildir. Burjuvazinin -burjuva demokras i-
sinin belli bir sınıfsal egemenliği içeren
devJ.et biçiıninin, bir diğeriyle; açı.k terö-
rist diktatörlükle, değiş tir ilmes idir. Bu
farkr gözden ırak tutmak çok yanlış o].ur.
Çünkü bunun unutulması devrimci proletarya-
nın, eınekçilerin en yaygln o1duğu şehir ve
köy kesiınlerinde yönetiıni eline geçirmeye
çalı"şan faşistlere karşr mücadeleye gİriş-
mesine, ayrrca burjuva kamprnda söz konusu
olan iç çelişki]"erden yararlanma§ana da en-
gel olabİlir. Yine faşist diktatörlüğün yer
leşmesi açısından, bugün burjuva dernokratik
ülkelerde burjuvazinin gittikçe gelişen ge-
rici tedbirlerinin önernini küçümsernek de
aynı oranda ciddi ve tehlikeli bir hatad:_r.
Bu tedbir].er eııekçilerin detıokratik özgür-
lüklerini baskı altrnda tuttuğu gibi, par-
lamentonun hak]-arrnr da zedeler, sınrrlarve
devrimci hareketin engellenınesini de güç-
1endirir.

Yoldaşlar, faşizmin yönetimi ele geçir-
mesi sanki bir finans kapital kurulu ya da
organl, faşist diktatörlüğü başlatEak için
bir tarih saptamış gibi bas it leştir ilmiş ,

düzgün bir olay olarak düşünülrıemel idir. Fa-
şizuı gerçekte gene1 olarak eskiburjuvapar-
tilerine ya da buni"arın belirgin bir kesi-
nine karşı verilen karşılrklı, bazen de

şiddetlİ bir kavga sonucu ortaya çlkar. Bu
kavga faşist kamprn kendi içinde de sözko-
nusu olabilir. Bu kavga bazr durumlarda si-
1ah1:_ çatışınalara da yo1 açabilir; Almanya,
Avusturya ve birtakrm ülkelerde giirdüğüınüz
gibi. Ne var ki bunlar şu gerçeğin ijnemini
azaltaaz ı Burjuva hükümetler, faşist dikta-
tijrlük kurulmadan önce belli bir takrm ön
aşaınalardan geçerler ve faşizmin yönetiıni
ele geçirınesini doğrudan doğruya ınümkün kı-
lan birtakrm gerici tedbirler alrrlar. I{er
kim ki burjuvazinin koyduğu gerici tedbir-
lere ve bu ön aşamalarda faşizınin gelişme-
sine karşı koymaz, o kişi faşizmin zaferine
engel o 1mak durumurlda değildir; aksine o za
feri ko 1ay laş t rrrr.

(...) Ancak surat]_arlndaki maske ne o-
1ursa olsun; kendini hangi biçimde tanltrr-
sa tanltsın; hangi yo1_lardan yönetimi ele
geçirirse geçirs in:

Faşlzn sernayerıin qrekçi kitlelere yo-
neltebileceği eİı azğln saldan_dır;

Faşian dizginlerırrEfiüş bir şoverı:izn ve
yağna saÜaş]_dır,

Faşianı kudurrrıış bir gericiliJ< ve bir kar
şr_-devİjm hareketidir.
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l"Iarxl rn Komüıü değerlendirişi Kuge1- Ieri azarLayan okul müdürleri gibi ''Ben
mann'a Mektuplar'rn, şeref tacrdrr. Ve size söylemiştin, sizi uyarmaştrnı, ro-
bu değerlendirme sağ kanat Rus -go§ya,_l.,De mantikliğinizin, devrimci çllglnlağanr_-mokratlarınln metoduyla kar ş r }aş t 1rı' ldr:-----z:_n.-..s iz eneye malolduğunu göİüyor musu-
ğrnda özellikle değer kazanrr. Plekhanov nuz"-ıiü dedi? Kibirli fitistenlerin va-
1905 Aralrk ayrndan sonra "Silaha baş izi Plekhanov'un Aralrk savaşçıları için
vurmayacakl ardr" diye korkakça feryat e* "silaha baş vurmayacaklard r" dedidiği gi
derken, kendisini Marx ile karşrlaştrr- bi, KomünIlülere vaazlar mr verdi?
mak Levazuünu gösteriyordu. Plekhanov, Haylr. Kugelmanı'a )-2 Nisan 187]- ta-
Marx'ın da 1870 devriıııini frenlemeye rihli heyecanlr bir mektup yazdl. Bu mek
çalrştrğrnr iııa ediyor. tubu bütün Rus Sosyal Dem.kratlarlnan

Evet, Marx da devriıni frenlemeye ça- ve bütün okuma yazma bilen Rus işçisinin
1rştr. Ama bu karşllaştlrma ile (ki kar- evinin duvarrnda asrlı görmek iJierdik.
şrlaştrrmayr PlekhanovIun kendisi yapl- 1870 Eylül'ünde, Marx, ayaklanmanınyor) Marx İle Plekhanov arasında ne de- ünitsiz bir çrlgrnlık olacağrnı s6yle-
rin bir uçurum açı-lryorl mişti, fakat 1871 Nisanıında, halkın kit

"Paxis Komün'ünün 706, gı7dönününde; MaIx|an ''Ku
gelmann'a Mektup]_aİ" InJn, Lenin taraf7ndan ka7e-
me alırunış önsözünü gagın7ıgoruz. Bu önsözün,geç
rıiş-Zeri i]-e patis Komünarlar.]- anaslnda bir ''para
]el7İk" kurnak istegen baz.7 hareket7erin bugünkii
mitasçılaıına da gararı dokunacağını ünid edigoı,
giğit Paris Komünar7aıanJ- saggz ile anagoIuz..."

1905 Kasrnılında, iJ-k devrim dalgası le halinde hareketini gördükten soıra,
zİrvesine varmadan bir ay önce, Plekha- olayr dünya devrimci hareketleri tari--
nov Rus proletaryası.nr şiddetle uyarmak- hinde bİr ileri adrın olarak değerlendir-
tan kaç ınmaklakalmryor, aksine, "silah- di ve onu büyük olaylara katılan bir a-
1anmaırn ve silah kullanmayı öğrenmenin" damrı dİkkati ile ele atdr.
gerekliliği konusunda kesin sözler söy- 0 bunun bürokratik askeri nekanizma--
lüyordu. Bununla beraber, bir ay sonra, nrn sadece sahibini değiştirnıek değil,
rnücadele alevlendiği zaman, hareketin fakat onu yok etnek yolunda bir teşebbüs
anlamrnr, olayların gene1 akrşr içinde- olduğunu söyler. Ve Proudhonist ve Blan-
ki yerini ve daha öncelerdeki mücadele quistler'ce yönetilen "yiğiE" Paris işçi-
biçimleriyle ilişkisini tahti1 etmek için lerine gerçekten "şükreder".
en ufak bir çaba göstermeksizin, aceley- "Bu Paris'lilerdeki" diyor, "ne büyük
le pişman olmuş bir aydın kisvesine bü- esneklik, ne büyük tarj.hsel öncülük ve
rünerek feryat etti: "Silaha baş vurma- ne büyük fedaknrlrk gücüymüş... Tarihte
yacaklardr. " benzer büyüklükte bİr örnek daha yok-

1870 Eylül'ünde, Komün l den altı ay tur."
önce, meşhur EnEernasyonal Hitablnda Marx Kİtlelerin tarihse1 öncülük gücü; iş-
Fransı"z işçilerini kesin bir dille uya- te Marxıın herşeyden çok değer verdiği
rarak, yeni hükümeti devirmek için yapı- şey. Ah, bİzİnı Rus Sosyal Demokratlarr
lacak herhangi bir teşebbüsün, vahim bir Marx'tan, Rus işçi ve köylülerinin 1905
budalalrk olacağrn:_ sdylemişti. Onda oy- Ekİm ve Aralrk ayrnda ortaya koyduklar1
lardan sonra değil fakat aylar önce, "si tarihse1 öncülüğü değerlendirmeyi öğre-
laha başvurmayrn" diyecek bilgelik var- nebilselerdi]
dr. Başarls]-zllğl altr ay dncesinden gö-

Ve 1871 Martlnda bu "ümitsiz kavga" ren bu büyük düşünürün kitlelerin tarih-
(bu kendisinin Eylül Hitabılndaki sözle- se1 öncülük gücüne gösterdiği bu saygl,
ridir) gerçekleşmeye başladrğrnda, Marx- ve cansı.z, ruhsuz bilgiçin feryadr: "Si-
1n tavrl ne oldu? Kornün'ü yönetmekte o- laha baş vurmayacaklard ı- 1" ıu ikisi,cen-
1an düşmanlarr Proudhou'cu ve Blanquİ' netin dünyaya uzak olduğu kadar, birbi-
cilerin kusurunu söylemek için, bunu rine uzak değil mi?
bir fırsat m1 bildi? (Plekhanov Aralı_k
olaylarını böyle kullanmlşt,ı), ÖPlrenci-

kitle mücadelesine bizzat katrlan bir
kişi gibi, bütün o karakteristik şevk ve

"'.'., 
'*,
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lıeyecan1 ile davranan Marx, Londralda
sürgürrdeyken, "çrlgrnca cesur" ve "yeri
göğü altüst ettıeye" hazrr Paris ' lilerin
attlklar1 ilk adrmların eleştirisini yap
maya koyuldu.

Ah, 1906-1907 Rusyal s rndaki devrimci
ronıantizm}e alay eden, Marxistlerimiz a-
ras rndaki bazr "realist" uka].alarrmrz
Marxl la kimbilir nası1 eğlenirlerdil
"Cenneti altüst elme teşebbüsiine" saygı
gösteren, bu materyalİst ve ekonomisti,
bu ütopya düşmanı_nr kiınbilir nasr]- hakir
görürlerdi I

Onun isyancr eğilimi, ütopyacrlrğr,vs
vs., ve cenneti altüst eden hareketi de-
ğerlendirişi yüzünden, biziınkiler, l'kaş-
kollar içindeki adam" (1) örneği, kiırıbi-
1ir nasr1 sel gibi göz yaş1 dökecekler,
ona tenezzü1 edip gülüıns eyecekler ve on-
dan merhamet}erini es irgeıneye ceklerd i I

Ama Marxl ta, devrinci mücadelenin,
daha ileri biçinılerinin tekniğini tar-
tlşmaya korkan bu tatl], su balrklarrırn
bilgel"iği yoktu. Oysa, onun tartlştağ1 da
ayaklanmanın bu "teknik" sorunlarrydı. Sa
vunma mı., lıücum rnu? diye, sanki askeri
operasyonlar Londra çevresinde cereyan e-
diyornuş gibi soruyor ve hücum edilmesi
gerekliğine karar veriyor; "Derhal Ver-
sailles' a yürümeliydiler. . . "

Bu satlrlar, Mayrs'rn o büyük ve kan-
1ı günlerinden birkaç hafta eweJ,, 1871
Nisanrnda yazllmaşt1.

"Ümitsiz bir çı_lgı_n1ı.kla" (Eylü1 1870
cenneti altüst etmeye başlayan ihtilal-
ciler, "Derhal Versailles 'a yürüıneJ.iydi-
ler .

1905 Aralrkıında, öneeden kazanrlmrş
o1an haklarrn geri alınmasrnrn ilk te-
şebbüslerine kuwetle karşr koymak için
"s i laha baş vurmamal ryd:. J,ar . "

Hayrr, Plekhanov'un kendisini Marx i-
],e karşllaştrrmasl o kadar da boşuna de-
ği1:

Marx "teknik" eleştjrisine devanJ_a di
gor ki: "İkinci hata, Metkez Konite-
Si, (Ulusal MuhafizfarLn Merkez Komi-
tcsij.. - getkiLetini çok çabuk teslim
etti -

Marx, olgunlaşmamış bir ayaklanmaya
karşr liderleri uyarabilnıişti. Fakat cen
neti altüst etmekte olan "proletaryaya",
karş1 tutumu, bir pratik danı-şman, Blan-
qui ve Proudhon'un yanlış teorilerine
rağııen bütün hareketidaha ileri bir saf-
traya taşlmakta olan kitlelerin hareketi-
ne, sanki bilfii1 katllan biri gibiydi.

"HeI ne o7uısa olsun" digot Marx,
"Paris'te megdana geJen agaklanma,
eski topJumun kuttlara, domuz7arı ve

Iezi7 Sokak köpek7eri taIafJ-ndan e-
zi7se bile Partinizin, HaziIan ihti-
7alinden beri, en şerefli eglemidir."
Ve Marx, Komün taraflndan yaprlan ha-

talarln bİr tekini proletaryadan sakla-
maksızın, bu "yiğitliğe" bir eser ithaf
etEi, ki bu eser bugüne kadar "cennet"i-
çin yaprl"an mücadelede en iyi rehber o-
larak hizmet gördü ve liberaller ve ta-
dikal "domuzlar" için, korkunç bir umacr
o1du.

Plekhanov ise, Aralrk'a, neredeyse
Kade-tlerin (2) incili haline gelen bir
eser ithaf etti.

llayrr, Plekhanovlun kendisini Marx i-
le karşllaştlrmasl o kadar da boşuna de-
ğil .

Anlaşılan, Kugelmann Marx'a, bir ta-
krrn şüphelerini aç:.ğa vuran bir mektup
yazdı- ve durumun üıni ts iz 1iğinden s'6ze-
dip, gerçekçilikle romantikliği karşı--
1aştı.rdı. En azlndan, bir ihtilal olan
Komün|ü, Pariste 13 Hazir aı 1849lda ya-
prlan barı-şçr gösteriyle karşrlaştrrdı,.

Marx, derhal Kugelmannla sert bir kon
ferans veriyor. (17 Nisan 187l tarihli
mektup) şöyle d iyor :

"EğeI nücadeJ-e ancak kesin]^ikle ]-ehte
olan şansJ-ar]a kabu7 edifsegdi, dünga
tarihi şüphesiz çok koLag gaplfırdr-"
1870 Eylül'ünde Marx ihtilalin üınit-

siz bir çllgı.n].]"k o1acağrnı- söylemişti..
Fakat "kitleler" bir kere ayaklandrktan
sonra Marx onlara bürokratık nasihatlar
etmedi, aksine, onlarla beraber yürümek,
onlarla beraber mücadelenin sürecini ög-
renmek istedi. o,başarr şansınl tam bir
kesinlikle önceden hesap etmeye çalı-ş-
manın şarlatanlık ya da ümitsiz bir bil
geçlik olacağını anlamıştr. "iler şeyden
önce de" işçi srnrfrnrn kahramanca, fe-
dak6rca ve öıcülüğü ijzerine alarak, dün-
ya tarihini "yapmasrna" değer veriyordu.
Marx, meseleye başarı. şansın1 önceden
"kesin" o1arak he sap layamayanlar 1n gözü-
ile baklı,, "başEan zaten belliydi... si-
laha baş vurmayacaklardı . . . " diyen ah-
lakçr aydrn ve filistenlerin gözüyle de-
:il.

Marx, ümitsiz bir dava için bile o1-
sa, kitlelerin tehlikeli mücadelelerinin
tarihte yer aldığr zamanlarln, bu kitle-
lerin daha fazla öğrenrnesi ve "gelecek"
mücadele için eğitilmesinde, "zorunlu"
olduğunu bil iyordu.

Bizim yarı Marxistlerimiz, Marx' üan
yalnrzca geçnıişi değerlendirmeyi öğren-
mek için alıntllar yaparlar, ama gelece-
ğe biçim verme yeteneğini kazannıaya hiç
çalrşmazlar -böyle bir meseleyi suıluş

l DevanJ. s. 24'de)
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]-2 Mart faşizminin aJ-xüncL gıldönününün şu günLerinde, aşağı-
daki gazının özeL bir önemi oLacağın]_ umaI i 72 Marx faşjst,le-
rirı,ce kat7edi7en devrimci arkadaş7arımızJ_ biI kez daha Sagga

ife anaIJ-z. . -

BOLüM I: DüNYADA

Kapitalizmin eşitsiz gelişmesi ve te-
kellerin devlete egemen olmasr olgusu-
nun, tekellerarasl rekabet olgusuyla üst
üste çaklşt].ğ]. yerde paylaşıın savaşlarl-
n]-n başladrğl dönemi biliyoruz. Yine bu
dönemde SSCBıde sosyalizmin inşaasrnda
atllan dev adımlar ve bunun emperyalizm
dünyasında, emekçi yığınlarr üzerindeki
fi]azzam etkisi de geçmiş yüzyılda yaşan-
ınış gerçeklerden.

Kap ital is t-enperyal is t dünyaıın te-
mellerinin sarsılrnası ve emperyalist bur
juvazinin kendi ülkesinde içine düştüğü
buna].rm.., İşte bu noktada burjuvaİinin
en alçak, en sömürücü, en kanj.ı kesiııi-
nin mücade].esi, yani faşizm. Büyük bir
şovenist fı.rtlna, namussuzca'bir ant i-
komünizın, geniş emekçi ylğrnlar için zu-
lüm ve sefalet, bütün dünya b,alklarr i-
çin savaş .

Faşizm, empepyalist çağda burjuva e-
geııenliğinin en alçak biçimidir. Ve ayn1
zamanda ürünü. l'Bugün dünya, gelişııiş ka
pitalist ülhelerin önünde sc.ısyalist dev-
rinlerin o1duğu, emperyalis t kapitalist
ülkeler taraflndan sömürülen ülkelerin
ise Milli Demokratik Devriırılere gebe o1-
duğu bir dünyadır." Evet btı sözler ger-
çek ve doğru sözler. Ne vaı: ki, yine bu-
.gün dünya, genel tanrmlamanrn ötesinde
yaşanan somut gerçeğiyle, enperyalis t
burjuvazinin ve işbirlikçjllerinin faş iznı
yolunda enekçi halklara k;ın kusturduğu
bir dünyadrr. Yarr-sömürge ülke].erin ta-
lan edilmesiyle sağlanan milyarlarca do-
larlı.k servetlerin bir. b;jlümüvle besle-
nen İşçİ aris tokras is İndıen temellenen
revizyonist ideoloj ilerlle emperyalist ü1
keler proletaryas ın],n u,yutulmak istendi-
ği bir dünyadlr da. Dürryanrn her bir kö-
şesi devrime gebe bir nitelik gösteri-
yorsa, bunun nedeninin artrk dünyanrn i-
yicene keskinleşrıiş bü.yük çel işmelerin
oluşturduğu bİr yumak ,clmasıdrr.

Bu çelişkileri srra larsak;
1, Emperyalist dev]_etler ile emperya-

1j-st devletler taraf]-lrdan sömürülen ta-

M, SaLLh OIJüLLz"

lan edilen ülkeler ha lklar ı
çelişki.

aras ınd ak i

2. Emperyal is t-kap ital is t ülkelerle
sosyalist ülkeler ailesi arasrndaki çe-Lişki.

3. Emperyalist tekel].er ve onlarla
tam bağı.lnl1 hale gelen emperyalist dev-
letlerin kendi aralarrndaki çe 1işki.

4. Burjuvazi ile proletarya arasında-
ki çelişki.

Bu büyük ve teme1 nitelikteki çeliş-
melerin başlr.casr yani tüm çelişmelerin
çözüınünün kendisinin çözümüne bağlr çe-1işki o1arak baş çelişki, (1) srra numa-
rasıyla belirtilen emperyalisE devletler
ile ezilen halklar aras:,ndaki çelişki-
dİr. Eğer bugün proletaryanrn dünya ça.
prndaki devrimci hareketinin esas (stIa-
tej ik) hedefi emperyalizmin yokedilınesi
ise, bunun yolu; emperyalizınin dünya ö1-
çüsünde yok edilmesi, sosyalist sisteınin
dayanışmasr ile mücadelelerini sürdüren
sömürge ve yarı-sörnürge ülkelerin halk-
larının ulusal kurtuluş mücadeleleri o-
lacaktrr. Nice]" ve nitel olarak büyük po
tansiyeli ifade eden enıperyalist ülkeler
Proletaryaslna rağmen, emperyalist sis-
tenİ yaşatan, vareden, onun damaı,_arın
kan pompalayan, si5mürge ve yarr-söırürg
ülkelerdir, Emperyalizmin sonu: danıar la
rrna gidcn kanrn pompalarınln ..n.ls1
le gerçekle ş eb ilecekt ir .

Bugün sorun eııperyalist sisteı
krlmasıdır. 01aya diyalektik bakış,
nenin iç dinamiğinin kavranı i.: ,,r o_Lı:

1rdrr. EmperyalisL sistcmin il , l ıaıı
ise onun "sömüren" ve "sömüri 1t-n" '.
1er o1arak iki ayrr kamptan oluşuyoı o1
maslndan kaynaklanrr, ki bu da emperya-
1İst sisternin teme1 çelişmesidir. Dava,
bu çelişınenin ortaya çlkarllmas:_, tarihi
brkımdan ileriyi temsi], eden güçlerin
serpilip, gelişebilmesi olanağrnın (or-
tanrnrn) yaratrlmasr için proletaryanrn
dünya çaprnda devrim hareketinin ve müt-
tef iklerinin seferber edilmesidir.

"Proletaryanrn dünya çapındaki devrim
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harekeLiniı teme1 stratejİk planı- millİ
kurtuluş mücadelelerinin başarrsr amacı-
na uyarlanmalrdrr".

Emperyalist-kapitalist ülkeler 1 ener-
ji srkıntrsr, para sistemindeki denge-
sizlik ve enflasyon, d:"ş Eicaret açıkla-
rı, işsizlik ve özünde ezi].en halklarrn
mücadelelerinin emperyal is t pazarLatı. her
gin biraz daha dara]_tmasr sonucunda eko-
nonıik durgunluğun içine düşmüşlerdir, Bu
nedenle, "emperyalist-kapitalisL ülke-
lerdeki bunalımrn bağrmsrzlık ve demok-
rasi mücadelesinin yükseldiği ülkelerde-
ki yansımasr, FAŞiZM o1arak ortaya çlk-
maktadrr".

Emperyalist ülkelerin içine düş tüğii
bunalrm, doğal o1arak bu ülkeleri poli-
tik bakrndan da zaafiyeLe sürüklemekte--
dir. Bu zaatiyet ise sdrnürge ya da yarr-
sömürge ülkelerdeki devriıııci hareketin
güçlenmesİne zemin oluşturuyor. Bu tür
iilkelerin işbirlikçileri burj uvaz ileri
de kendi ülkelerindeki ha]-krn yükselen
mücadelesini bastlrmak için faşizın yolu-
nu tutuyorlar. İşbirlikçi burj uvaz inin
bu yöneliıni hiçbir zaman emperyalizmin
denetiiıi dlşrnda değildir. Eııperyal i s t-
kapital is t ülkelerin, kendi ülkelerinde-
ki krizi atlatmak, sömürge ve yarlsö -
nürge ülkeleri ralıatça Eal:rn edebİlmek
için, 200 Y.Y,'rn ikinci yarrsrıda maz-
lum halklarr faşizm yoluyla muazzam bir
baskınrn altlnda tutmaktan başka çaresİ
yoktur.

T iııor adalarından Mı_srr'a, Şili'ye,
Arjanıinlc kadar LJm sömürge ve yaTl-
sömürge ülkelerde tezgahlanan faş i zııin
ardrndaki gerçek şudur: "Enperyal i s t-ka-
pitaliznin içinde bulunduğu kriz"... Biz
bu krizin dünkünden daha ağlr olduğunu
bildiğinıiz içindir ki, faşizmin artan
bir hrzla başta emperyalizm ve işbirlik-
çilerininkanlldiktatörlüğü olduğunu
bildiğiniz içindir ki, silnh, kan ve
gözyaşlarr içindeki bir dünyada, devri-
min geleceği için mutlak umutluyuz.

İpliği pazara çrkan ABD emperyalİst-
leri, giderek daha da saldrrganlaş ıyor. .

Tayland'da Amerikancı subaylar, F il is-
tinıde lsrail gericiligi, Türkiye, Yuna-
nistan ve diğer Asyalnrn, Latin Amerika-
nrn gerici yönetiııleri, dünya emperya-
1is t sisteminin jandarmalrğınr yapan
ABDIden ald:-klarr destekle kendi halkla-
rı_ üzerinde baskr ve terör uyguluyorlar.
BOLüM I]: FAŞlZM VE TüRKİYE

Yukarrdaki satlrlarda "sömürge ve ya-
rı-sömürge ülkelerde [aşiznıin orEaya çr-
krşr emperyalizınin denetimi dışrnda de-

ğildir" deıniştik. ülkeınizde de dururı ou.
dan farklr deği}dir. Ülkemiz, tarihin be
lirli bir anrnda (ve daha önce girişi-
mizde de belirttigimiz gibi), gelişmiş
kapitalist ülkelerde oltaya çlkan faşiz-
ınin klas ik özelliklerini göstermiyor.Di-
mitrov; "... bütün burjuva dev7etfeıi e,
ninde sonünda ,Ja bir hükünet darbesi i7e
ıJa da barJ.şça bir gol7a, ga gaddarca qa
da tat7J- sert bit biçinde faşizme geçer;
geçiş göntenLeri önen]i deği7diL Ve be,
7ir7i biı ü7kenin özef şartJaranat sos-
ga1 gapısına, poLitik giiçlet ve sınıfLar
arasındakidengege bağlıdıt..." diyor,
Daha sonra ayrlntrlarl ile ele alacağr--
nırz faşizmin ülkemizdeki durumuna bu ba-
krş açİsr ile yaklaştlk. Ve yine Dimit-
rov'un şu sözlerinin doğruluğunu da göz-
dan uzak Lutmayarak;

" Bütün ülkeler ve ha7kları için ge-
çerli evrense7 bit faşiznin ge7işin

şemasJ- oİtaqa kognak bügük bir gan7rş7ak
o7acaktat. Bu, getÇek bir nücadefe sür,
düImenize qaİdln etmegecek, zaİaIJ.J, oLa-
caktar. üstefik meseJ"enin bög]e konu]-ma,
sı, doğıu ve tutar]-a ofaİak gakLaşı7dı-
ğında ,ge7işinin be7li bir aşamağanda-
faşizme katşı mücade7e cephesi içine a,
fanabi7ec,ek vega en azündan tarafs7Z ha-
1e getiri-Lebi7ecek. gurupJarın faşizm kam-
pana itilnesi sonucunu doğuracakxrr. , . "
(Faşizıne l(arşr Birleşik Cephe, s.154).

ülkemizide ABD enıperyaliznıi , işbirlik-
çi burjuva.zi ve feodal zorballğrı tem-
silcisi o1tın sağ cephe, her geçen gün
dayandrğı s,rnıflarrn dahİ desteğİni yİ-
tiriT}ekte ve daha da zorbal aşnıaktad]_r . Bu
işbirlikçi 1ıartiler İopluluğu, daha başrn
dan geniş ernekçi ve aydrn çevreleri kar-
şısına alar;ık kurulmuştu. Kurulduğundan
beri ülkemizde başta işçi sınrfr o1mak
üzere bütün emekçi srnrf ve tabakalarln
ulusal ve denokratik taleplerini reddet-
meyİ ve hatta mevcutlarr dahi çiğnemeyİ
iş edinen ikcidar, her geçen gün i.şçi sr-
nı.[ının ve em,ckçi halkln artan d_Lrenrşr
ile karşılaşılıor.

Eeodal istj.bdatı.n yı.kllrp yerine 16ik
bir burjuva cuııhuriyetinin kurulduğu kur
tuluş savaşlnr izleyen yrllarda feodal
zorballğln ve i,şbirlikçiliğin ınaddi te-
rnelleri yerle bi.r edilmediğinden, gide-
rek bu güçler emperyalizm ile birlikte
siyasi e tk inJ- iklelr ini arttrrdllar ve ge-
nel anlamda karşır-devrinci bir hareketle
halkrmrzrn ulusa,l bağ:"ııslzllk ve demok-
rasi özleıılerinirı baş düşrnanr oldular.

Ülkeınizde burj uva demokratik devrimi-
nin tamamlanmamış o1masrnın getirdiği,
işbir7ikçi buıjuv,azinin kendi geris inde-
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ki güçlerle siyasi iktidarr paylaşma
zorunda olması ve Türkiye halkının emper
yalizID ve işbirlikçileri tarafrndan çif-te sömürüye uğratılmas!'nln yaratt].ğ]. u-
1usal tepki, Türkiye'de klAsik anlamda
bir burjuva demokrasisine olanak tan:-ma-
maktadlr. Ancak; emperyalizm ve işbir-
likçi burjuvazinin sahte bir parlamenter
düzenle egeınenl ikl erini sürdürebiliyor
olması, egemen sın:"flarrn hiç değilse
şimdilik açrk faşist diktatörl.üğe ihti-
yaç duymad ıkl_arın]-n kanltldır. Bu ar ad.a
önemle ele alrnmasr gereken bir CHP oi.-
gusu var. Yeri gelmişken gerektiği kadar
bu konuyu da açıklığa kavuşturaltm.

Esasen burjuva demokratik devrimini
tamamlamamlş olan ülkeııizde siyasi par-
tiler, Batr t nı-n burjuva top 1urrılar].ndaki
kürneleşmeyi gijstermezler. Şekilde b irb i-
rinden farklı yapı_ya sahip olsalar da,ge
nelde tününü "işbirlikçilik" ortak pay-
dasrnda toplamak mümkündür. Tabanını" ge-
nellikle yoksul ernekçi yağanlarln]_n o-
luşturduğu ve özünde bu sınrflara bağlr
olarak belli ölçüde ulusal ve demokratik
potansiye1 taşr"yan CHP!yi bir AP ile bir
MSP İle aynr kefeye koyamayız elbette.
Ancak, cHPldeki bu kitlesel gelişmeyi
gören ve CHP programı ile çelişmeyenişbirlikçi burjuvazinİn ai]lrllkll bir ka
nadr bu partiye yönelip, özellikle son
kurultayda köşe kapmaca oynarıalarrnı ve
1 yrldır çevirdikleri binbir entrika i-
le Anadolunun yurtsever muhalefetini (2)
partiden zorbalık]_a tasfiye ederek yöne-
tiıni alan Ali Topuz'larrn, Orhan Eyüb-
oğlu'larrn Nato l cu politikalarını da gör-
mezlikten gelemeyiz. Üstelik, son gün-
lerde Sanayi odalarr Birliği taraflndan
hazırlanmrş, "4. Beş Yıllık Plan için Sa
nayileşıne Stratejisinde Görüş ve Öneri-
ler" adlr rapor, işbirlikçi burjuvazi'
tarafl[dan CHP programlnrn ne oranda be-
nimsendiğini yeteri kadar ortaya koymak-
tadlr. Bu da CHP ilİ işbirlikçi burjuva-
zinin süreç içerisinde kaynaşması konu-
sundaki görüşleriınize hakl1]^ lk kazandrr-
maktadar.

Emperyalizme bağrmlı ülkelerde bütün
ulusa1 ve demokratik güçleri, kişiliğin-
de temsi1 eden lider]_er vardır. Bunlar
ernperyalizme karşı halkın güçlerinin bir
leştirilmesinde önemli ro1 oynarlar. Em-
peryalizme karşr kurulan Birleşik Cephe-
de Sihanuk, işçi srnıf :_nr temsi1 etmedi!
ğİ halde bütün halkln güven ve desteğini
aldr. Bir komünist olan llo Chi Minh tüITI

ulusal güçlerin emperyalizrne karşr se-
ferber edilmesinde önemli ro1 oynadı.
Günümüz Türkiye'sinde emperyalizme'karşr

aktif ve kararll tav],r alnanrn nesnel
koşullarınrn düne nazaran çok daha o1um-
lu bir biçimde gelişiyor olmasrna rağmeı
emperyalizme karşı uzlaşrcl tavlrda ]-s-
rar eden CHP yöneticilerinin ve Ecevit-
in yukarrda açrkladığlmlz sınrfsa1 ge-
rekçelerden ötürü, TUTARLI anti-emper-
yalistliği ve TUTARLI anti-faşistliği ko
nusunda ciddi endişeler duymak bugün i-
çin yanlış olmasa gerek, Zira gerek ü1-
kemiz, gerekse dünya devrimci pratiği
g_österiyor kİ, bir ayağan vatan topra-
ğ-rnda bir ayağln Briikse1 NATO karargi-
hlnda Eutarl1 anti-faşisElik olmaz. ÜL-
TiE}4tzDE FAşİZME KARşI TuTARLI MÜCADELE
VERMENiN ÖLçÜTÜ, EMPERYAı1ZME KARşI KA-
RARI,I TAVIR ALMAKTIR.

CHP Genel Başkan]- Bülent Ecevit, NATo
ittifakr içerisinde kalarak Doğu Bloku
ülkeleri ile de dostane ilişkiler sür-
dürmenin, "bagrmsız ve onurlu bir drş si
yaset" olduğunu söylüyor. Ulusa1 bağı.m-
s:-zlrk sorununa bu denli çarpık bakış,
bizi MClnin desteklenmesine kadar götü-
rür. Zaten bugün MC hükümeti, NATO itti-
fakı içerisinde kalarak Sosyalist ülke-
lerle dostane ilişkilerin en güzel örne-
ğini veriyor. Seçim bildirgesinde CHP,
"Türkiyenin ulusal güvenliğini en sağ-
1aın biçimde koruyabilmek üzere ortak gü-
venlik (l) sisteminde kalmay1 zorunlu sa-
yar" derken bunun halktan vergi olarak
toplanan ve bütçenin Z?8| iıL o1uşturan
paralarrn askeri harcamalar ad]. altlnda
ABD'nin nıilitarist tekellerine aklar11-
ması, Ortak Güvenlik (l) sisteminin di-
siplini içerisinde, gerekirse ulusal kur
tuluş savaş]- veren bir halka karşı Kore-
de olduğu gibi savaşmak, ulusal güvenlik
örgütlerinin CIA ile iç içe darbe iç"-
risinde darbe tezgahlamasr demek olduğu-
nu düşünüyormuydu bilemeyiz aın, bildi-
ğimiz bir şey var, o da yakrn bir za-
manda temsi1 ettiği sınrflar karması i-
çindeki emekçiler veya NATOlcu, AETl ci
unsurlar taraflndan bir yol ayr]"mrna zor
1anab ileceğidir .

1şçi sınrfı_nrn gerçek anlaüda Mark-
sist partisinin yaratllnadr,ğ]. günümüzde
yığı-nlarrn devrimci muhalefeti, her ge-
çen gün daha büyük boyutlara ulaşmasrna
rağmen, işçi srnrfın:"n politik örgütün-
den yoksun olmasr, ülkemizde srnrf müca-
cielesinde hala ABD emperyalizmi ve iş-
birlikçilerinin rahatça tayin edici rolü
oynayab i lınes ine imknn sağlamaktadrr.
Proleteryanln bu görece ve geçici zaaft
kendi sağındaki güçleri işbirlikçi bur-
juvazinin siyasi planda CHPlyi itaat a1-
tı"na almasr, ekonoııik planda ise, birçok

l
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küçük ve orEa büyüklükteki esnaf teşek-
küllerini ı'Hür Teşebbüs Federasyonu" adı
altlnda denetİme almayl başarab ilmes i
proleterdevrİmcİhareketİn proleter
devrınıci hareketin bu zaafından ötürüdür.

Proleter devrirnci hareketin bu geçici
görece zaaf:. sadece burjuvazinin değil,
ama tüm oportünis t].er in işçi sınrfr İçe-
risine gireb ilmelerine , giderek başı-na
ç ör e k leıırııe le r ine o1anak sağlanaktadrr.
Her türden oportünizm, Amerikancr faşiz-
rnin baskr ve terörü al.ttndaki ülkemizde
" tırmaruna" ya da "gerileme" teorileri i-
le faşizıııin arkası,nda yatan gücün kendi-
ni gizlene politikhsrnın sadık hizmetçi-
1iğini yapıyor.

Yeri gelnişken bu konuyu da aç:.k].ı.ğa
kavuştura]_ım. Herşeyden önce ülkemizde
faşİzııı, devletİn tüm kurumlarlnı ele ge-
çirmiş ve henüz kendisine istediği oran-
da kİtle taban!. oluşturabilmiş değİldİr.
Bu nedenle parlamentoyu şu anda kullana-
bilen faşist burjuvazi, devletin tüm
kurumlarınr ele geçirme ve kendisine bu
yolla kitle tabanl oluşturabilıne çaba-
srndadrr. Dolayrsryl_a faşizınin dev]"et i
ele geçirme mekanizması "aşağıdan yuka-
rıya" doğru değil, "yukarrdan aşağrya"
doğru çal ı şuıaktad ]_r. En kısa ve kaba bi-
çiııiyle "faşist tırmanma" kavramının i-
fade ettiği anlamr, gerek faşist burju-
vazinin dev].etin tifuı kurumlarlnr ele ge-
çirememiş olmas]-nı, gerekse kendine he-
nüz yeterikadar kit]_e tabanl oluştura-
mamış olnıasını açıklayanamrş o1masından
dolayr, kısrr ve yanlrş bir değerlendir-
me olarak görüyoruz. Çünkü biJ.diğimİz ka
darlyla tırmanma sözcüğünün ifade ettiği
anlam, "aşağıdan yukarrya doğru ç:.k:-şr
anlatmak için kullanılı_r Türkçede. Bin-
bLr yaygara ite birbirinden pek farklr
şeyler söylüyormuş havasanl veren ama
özünde aynı şeyi söyleyen bu çevreler,
"tlrmanryor", "geriI"iyor" tartı.şmalar1
İle faşizınin özünü ve anti-faşist müca-
delenin önündeki somut görevleri rsrarla
gözden ç23|a tutmaya çalJ-şı-yoılar. Bu du-
ruma benzer bir konuda G.Dimitrov şunJ-a-rı söylüyor:

"... Bazı üLkeJ_erde faşizne karşı" kit
]-eLer halinde mücade7elet geLiştiri-
Leceği gexde, "gene7 oJarak" faşiznin
nixe7iği gibi kısır taItlşma].ara qer
vetiLdi- Ve partinin en önde ge7en si
gasal ödev7erini saptamak ve çöznek
için dar bir partici7ik eği7inine gö-
ne7di göneLİcilet . . . " (Faş izme karş r
Birleşik Cephe).
Bugün ülkemizde başını dünya emperya-

1ist sisteminin j andarıııalrğınr yapan A-

merika ile, başını işçi srnrfrn:-n çekti-
ği yurtseverler arasında tarihi bir mü-
cadele kendisini meydana getiren güçle-
rin durumlarına göre bazen birinden, ba-
zen diğerinden yana ağrr basabilınekte-
dir. Bu denge değişikliği bazen (27 Yla-
yıs-12 Mart darbelerinde olduğu gibi)
uzun vadeli, bazen de (TöB-DERIin kapa-
tılmas ı-Danrş tayın yürütrneyi durdurması
kararrnda olduğu gibi) krsa vadeli o].a-
biliyor. Maddi yapını.n özünü değiştirrıe-
yen bu küçük zaferlerden hareketle maddi
değişiın üzerine ahk6m kesmek, kişiyi,
TÖB-DER kapatr.ld].ğ1.nda, "faşizm t].rmanr.-
yor", Danıştay yürütrneyi durdurduğunda,
"faşizın geriliyor" gibisinden tutars ı.z
tahli].]-exe 8ötürür.

Oysa Aıııerikancl faşizm, emekçi halkın
muhalefetinin, egemen 81nı.flarrn çizdiği
srnrrlar dışrna çıkıp, onun srnrf salta-
natr.n]. tehdit ettiği oranda şiddetini
arttlrtyor (12 Mart faşist darbesinde o1
duğu gibi). Emekçi srnıflarrn örgütlü
direnmesi ile karşrlaşt:.ğlnda sahte par-
lamenter demokrasi, roaskesini atarak s1-
n:-f saltanatrnın en çrplak bİçİmİ o1an
açık faşist diktatöIlüğü için gerekli ze
mini hazırlama yoluna gidecektir.

"... rarihsel, toplamsaf ve ekonomik
koşullaü ulusal özeLlikler hatta bir
ülkenin uJuslararası dutunu, faşiz-
min ve faşist diktatörlüğün değişik
ü].ke7erde değişik bi çin7etde gelişne-
Sine go] açnaktadlr. Faşiznin geniş
bir kitle daganağı bu7amadığı ve fa-
şist butjuva kanpın çeşit7i guıupları
arastndaki nücade7enin kesin o7duğu
biI takrn ü]ke7etde bu rejin, önce-
Jiklepat7anentogufeshetne go7una
gjLmg!@
7er de dahi7 o7mak üzere öteki burj,J,
va paxti7exinin biıaz neşİuiget e7de
etneLerine göz gumar. BaŞka ü7ke7er
de eğeı gönexici burjuvazi erken bir
devximin pat7ak vermes inden koıkugot-
sa, taşizm S tnJ.rlandlr7fmamtş o7an Si
gasaL Leke7ini kurar. Bunu, ga hemen
qa da rakip paxti ve guIuplaxa karşa
Xerör göneXinini ve kan kustuımagJ- at
xararak gapar. Kendi durunu öze77ikle
açık7zğa kavuşunca bu darum faşizmin,
kendi teme7 ini geniş7etmesini ve
sJ-nlfsa7 gapJ-s7nr değişti xneks izin a-
çJ-k teröIist dikxatorgagJ- kaba ve ug-
durma bir par]amenXaIiznle bjt7eştit-
nesini engel7eııez" (G.Dimitrov, age ı
s.60).
Yukarldak i sö z ler ülkemiz için tapatlp

bir benzerlik göstermiyorsa da faşizmin
şartlara göre açı'k faşist diktatörlükten
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gayri, parlamenter bir görünümle de ken-
dini gösterebileceğini belirtmesi açı s rn
dan öneml id ir .

Bizimgibiyart-bağlrnll ülkelerde,
yani ulusal bağlmslzlrğ1 ve demokras is i
emperyalizme karş]- vereceği savaşla ger-
çekleşecek olan ülkelerde; "taşist dik-
ıatörlük vardrr", "yok, hayrr, kitaplar
satl1]-yor, dernekler, sosyalist parti-
ler, sendikalar kurulabiliyor, serbest
seçimler yaprlabiliyor vb, öyleyse ü1-
kemizde faşizm yoktur" gibisinden par-
1ak (:) kanı"tlar ileri süren]-ere söyle-
yecek sözümüz var. Bağ],mlı" ülkelerdeki
demokrasi sorununun nihai çözümünün an-
ti-ernperyalistmücadelenin zaferinden
geçeceğİ bilİndiği ha{de Türkiye toprak-
1arrnın Amerikancı faşizme karşr kavgada
şehit düşerı devrimci kardeşlerimizin
kanı ile sulanmasr küçük burjuvalar i-
çin belki "ant i-demokrat ik uygulamalar"-
dır, arna, bu kan proleter devrimcilerin
lügatlnda (görünümü hangi biçiınde olursa
olsun) FAş1ZMıin döktüğü kandlr.

ür,rcı,ıİzoı FAşİZME KARŞ I oLMANIN öLÇü-
Tü ANTİ-EWERYALiST oLMAKT İR.

1973 seçimlerinin ertesinde kurulan
CHP-MSP koalisyonunun yarattrğl nisbİ öz
gürlük şartlarrnda "koalisyon özgürlüğütl
bataklrğrna saplanan ve orada kalanlar,
artlk Türkiyelde Filipin tipi parlaınen-
ter denıokrasi şartlarlnln tamamen iflas
ettiğini, gayri bu noktadan sonra ya a-
çrk faşist diktatörlüğe yada demokrasiy-
le dönü leb i 1eceğini söyleyerek CHP k,ry-
rukçuJ"uğunun, daha net bir deyimle ö1-
çüsüzlüğünün açı.lrşrnı yaptrlar. Yurtse-
verliğin ölçüsü elden bir kaçrrrlmaya
g6rsün. Emperyalizme bağrmlı ülkelerde
yurtseverliğin, anti-faşistliğin ölçütü
emperyalizme karşı belirginleşen tavlr-
dlı. Bütün ilerici hareketlere yaklaşı,-
mrmrzdaki ölçüt, o siyasi gurubun, hare-
ketin ya da partinin emperyalizme karş1
tutacağl saf olmalıdrr. Aksi takdirde a-
yağı yerden kopuk aydrnlarrn 1946ılarda
işbirlikçi DPlyi desteklemekle düstük].e-
ri duruma düşülür ki, o zamanr4 proleter
devrimcileri yurtseverlik ölçütünü iyi
değerlendirİp DPtye karşı aldıklarr ta-
vrrla bugünün proleter devriıncilerine ör
nek olmayr bilmişlerdi.

FAŞiZME KARŞI TÜRKiYE PROLETER DEV-
RİMCILERİNİN GÖREVİ NE OLMALIDTR?

BOLüM iII:
"EmekÇi SLnlfan etkin savaşçıları o-
Lan bizfer, mi7gon7arca enekçige iş-
kence çektiIen şu Soruga Cevap veİmek
zorundagızı FAŞİZl4jN ZAFERİ ENGELLE-

NEBİLtR Mİ? NASIL? Ve iŞte ni]_gonJar-
ca enekçige cevap verigoruz: Evet ar-
kadaşlaİ, faşizme giden qol kapatlla-
biLir, nünkündür bu. Bize bağLıdır bu
emekçi7ere, kög7ü7ere ve ça7ışan bü-
tün insan_Lara" (G.Dimitrov, age, s.
76).
İşç1 SINIFININ SEND1KAL BİRLİĞİ DoĞ-

RULTUSUNDA VE TİjM EMEKÇİ YIĞINLAR İÇİNDE
KOPMAZ BAĞLAR KuIiABİLMEK:

İşçi sınıfınrn sendika1 birliği uğ-
runda mücadele yürütmek dedik. Evet, ö-
nümüzde büyük görevler var bu konuda.
1şçi srnrfrnın en yiğit, en fedaklr .un-
surlarr ile sınrf savaşında omua omuza
mücadele ederken ve kalıcı- bağlar kurar-
ken bu sorun daha da bir önem kazan].yor.

Bugün ülkenıizde 5 milyondan fazla ni-
celiğe sahip bir işçi sınrfı var. Büyük
bır bölümü sarr send ikalar ın denet ininde,
Türkiyelde sarı sendikacrlrk ve işçi sı-
nıfrmızın içerisindeki ihanet şebekes idenilince akla TüRK-IŞlten başkası gel-
mİyor. Kurulduğu günden bu yana Amer ikan
eınperyal izminin denetiminde o1an bu ku-
ruluşun o günlerdeki başkanı Seyfi De-
mirsoy, Türkiye işçi srnı.frnr Amerikan
emperyalizmine hançerletınenin öyküsünü
şu sözleri ile anlatryor:

"195I'de gaprlan Istanbu]- SendikaJ-ar
Birliği'nin kongıesini takibeden ko-
nuk7aİ arasJ-nda Anerikan İşçi Sencti-
kalaıı Federasgonunun AvIupa tensiJ--
cisi de hazır bu7unugordu- Kongxeqi
haber a7mış, davetsiz gelnişti. jşte
bu iLgi, rürk SendikacllJ-ğand.a Batl,ga
açılan ilk pencerenin işareti oLdu.
Bir nüddet SonIa agnl temsi7ci, Türk
sendikacJ-lıkhareketininni77i biı^
nerkez etrafında top7anmasa goLunda
telkinferde bu7unnak üzeIe s7k s:-k bi
zi zigarete geJniştir, TüIk-İş'in ku-
ru7uş tohun7arını eken].6?----İ}İğIİda

Türkiye işçi srnrfrnı, Aınerikan em-
peryalizmine peşkeş çekmenin bedelini dealryor kuşkusuz Türk-iş. Türk-lş kongre-
rerı.fıe sunulan raporlardan elde edilen
bİlgilere göre, 1960-70 döneminde, Türk-
İş'in AIDlden L3.447 .6t4 'IL. , uluslara-
rasr teke].cİ sermayenİn kalk:-nma örgütü;
OECDlden 382.976,L6 IL., Uluslararas r
Hür Sendikalar Konfederasyonu (UHSK) dan
733.005 TL, ve Çalrşıııa Bakanlığrndan;l
938.000 TL. aldlğ1 görülür. Türk-İş'in
durumunu, dayandrğr enperyalist güçlerin
sözcülerinin ağzlndan bir kez daha din-
lcyelim: AID uzmant Mr. Podol bir rapo-
runda şöyle denektedir; "on gr]dan tazLa
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zanand7İ rürkjqe'de faa]iqette bu7unan
Amexikan !]axdam proqramL, bir zamandan
beri meqva7aran1 vermege başJanzştır. "
İşte en klsa ve en özet tanrmlamayla Tüı:.k
iş budur.

Amerikancrfaşizmekarşı verilecek
mücadele, sarr sendikacr"llğa karş1 müca-
dele demeli, aynı zamanda emperyalizme
karşr işçi sıııfın:.n mücadelesi de de-
nektir.

Tarrm kes irninde çalrşan eııekçilerin
ve yoksul köylülerin sendikal örgütlen-
ııesinin heırüz çok yetersiz bir durumda
cılııasr, proleter devrimcilerinin bu a-
lanlarda çalrşrnasrnr ikinci plana itnıez.
Ancak, Tiirkiye işçi sınıfrnı-n sendika1
brgütleri denince, bağmsız send ikalarrn
drşı.nda çok büyiik bir yer tutan Türk-lş
ve OlS« geliyor akl].m]-za. Bu nedenle iş-
çi sınrfrnrn gerek sendika1 gerekse son
günlerde az da oLsa, siyasal yönde ey-
lemlerinin günderıde olrnası. ve işçi srnr-
f:.n:.n geleceğinin incelenmesinin sağ 1rk-
lr maddi temellere oturtulabilmesi, biz-
leri bu iki kuruluşu doğru değerlendirıne
ye itiyor. Bu nedenle yukarrda kısaca
t an rmlad ],ğ ]_maz ve proleter devrimcİlerİ-
nin faşizme karşr rnücadelesinde boy he-
defi olmasr gereken gerici Türk-tş yöne-
timinden sonra, DİSK'in durumu hakk]-nda
da söz eEmek gerekiyor.

DİSK kurulduğundan bu yana bir çokjsimsiz kahraruan devrimcinin ve yiğit
proleter kadroları,nrn çabasr ile bugüne
ulaşt1. Geçmiş inden bu yana pek çok fe-
dak6r, alkış beklerneyen proleter devriın-
cisi DİSK binasrna harç taşldl, tuğla
ördü. Bugün işçi sınıfr hareketi içeri*
sinde (konfederasyon olarak) "srnıf sen-
dikacrlrğı" nrn başka temsilcisi yok.
DİSK mirasr, Türlriye devrimci hareketine
katkıs1 o1muş tüm sosyalistlerİn. Bugün
DİSKle karşr alı-nacak lavlr üzerinde tar
taşanlar, hattatavlr alanlar var. Bizce
DİSK yönetiminde şu veya bu siyasi guru-
bun etkİnlİğl var diye bu tür tavlr al-
mak proleter devrimci bir tutum olmaz.
Değişik siyasi gurupları_n etkinliği ne-
deniyle DİSK yöneticilerinin zamafl zaman
zigzagLar çizdiği doğrudur.. Bir dönem
TİP'li, bir döneıı CHPlli ve bugün çeşit-li görüşlerle (ARIIA o1abildiği gibi. An-
cak soruna bu açrdan bakmak bizi DİSKıe
parti gibi bakmaya ve işçi srnıfınrn ü1-
ke çaprnda faşizme karşr mücadelesinde
"işçi srnıfrnı_n sendikal birliğini" o-
luşturmada, olumsuz bir Eavra i.ter, Biz-
ler işçi srnrfınrn biliıni doğrultusunda,
ideoloj ik nıücadeleden taviz vermeden,
işçi srnrfrnın sendikal birliğinden yana

olmalryız, Bu konuda "biz bu olanağr bu-
lamlyoruz, haki.ın gurup taraflndan tecrit
ediliyoruz" şeklinde serzenişler gele-
cek.,. Efet, bu konuda ne yapmalr? Müca-
dele alanrn:- Eerk etmeli ve işçi sınrfr-
nrn bilimini yeteri kadar kavrayamadrk-
ları-ndan ötürü sürekli siyasi tutars]_z-
llklar gösteren ve genellikle reformist
siyasi görüşlerle uzlaşan yöneticil"eri
vardrr diye yüzbinlerce işçinin bu sen-
dikal örgütünü bu niteljkteki kadTolara
mr bırakmalr? Bizce bu sorunun cevabı-
"hayrr" olmalrdrr. Çünkü bizler her tür-
den sendikalara girip çalrşmalr, onları
işçi srnıfrnın devrim mücadelesine ka-
zandrrab ilınel iyiz ,

"Gerici sendikalarda çafl-şmamak de-
mek, gerektiği kadar gelişneniş o7an
ga da henüz geri o7an işçi gığınlarz-
nı, gerici fiderLerin etkisine, bur-
juvazi ajanJar]-nJ-n, aristokxat işçj-
fer:in ga da 'burjuva7aşnzş işçi7erin'
etkisine teİketnek demektir " (So1 Ko-
münizm Bir Çocukluk llastalığr, Lenin,
s .50) .
Durum gerici sendikalarda çalrşman:_n,gerekliliği açı.sından bu kadar açlkken,

"revizyonist sendika ağalarr" vb. gerek-
çelerle, yıllardrr devrimci hareketin
işçi srnıfrnın bir eseri olan DİSKıe sen
dikal birliği bozacak şekilde tavır al-
mak, (belirttiğimiz gerekçeler çerçeve-
sinde) proleter devrimci bir tutum de-
ğildir.

"Şunu kesinJikle belirtnek gerekir:
Kend i sanagi dafanan bügük Sendikas1-
na üge o7magan devrinci ga da sosıJa-
7ist enekçi ı refomcu sendikagı ger-
çek bir sınıf sendikası örgütüne dö-
nüştüİnek için çaba sarfetmegen sJ.naf
kavgasının zşığında sendika bir7iği
için savaşmagan sosgalist ga da dev-
rimci enekçii en be77i baş7l pro7eter
görevini gerine getiınigor denektir. "
(Faşizme Karşr Birleşik Cephe, Dimit-
ı:ov, s.120),
Bu sözleri zorunlu o1arak söyledik.

Çünkü faşizme karşr işçi sınlfrnln güçlü
yumruğu bir yönü ile, sendikal hareketin
birliği gerçekleş eb i ld iği oranda inebi-
lecektir. Kaldr ki, sendikal birlik ve
gerici sendikalarrn yok edilmesi konu-
sunda devrimcilerin ortak ilkeleri o1-
nadrğr sürece faşizme karşı mücadele cep
hesİ oi-uşturulamaz. Ancak işçi sınrfınrn
sendikal birliği, sadece bizlerin iyi ni
yetlİ tavırlarına da bağlr kalaınaz. Bu
güne değin kendi d rş ar:- larrndaki bütün
siyasi çevreleri aynr kefeye koyan bazı
DisK yöneticilerinin tututrüu } bu bir]-iğin
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gerçekleşne s ini, önemli oranda olumsuz
yönde etkileyecek nitelikte. Bu yöneti-
cilerin kendilerini "eleştirinin izerin-
de" olarak görıneleri, şüphesiz önemli
bir tepki yaratıyor. İşçi sınrfınrn mü-
cadele tarihi içerisinde epey zig,zag-
lar çizniş bu unsurların, belli bir müd-
det sonra başka bir görüşün kuyruğuna
takllıP takı lmayacakl ar rnl bugünden kes-
tiremeyiz ama, görebildiğimiz o ki, s1-
nrf mücadelesi sürecinde işçi sınafln:.n
içerisindeki "kendilerinin dışrnda zaIı-
nettikleri" unsurlara karşr takrndrklarr
tavlr; ya görüşlerini "tepeden inme" bir
tavlrla ve hazrr reçetelerle kabu1 et-
tinnek, ya da çelişkilerini açrkça vur-
gulayan unsurların "icabrna bakmak" şek-
1inde kendisinİ gösteriyor. Bütün biınla-
ra rağmen sözü edilen çevreleri ve bu

çevrelerİn' kuyruğuna takrlmrş iyİ nİyet-
1i unsurlarr doğru devrimci tavrr, pro-
1eter devrimci ahlak çizgisine getire-
bi J_rnek için usanmadan çaba harcamalıyrz.
İflAh olmayacaklar hariç tabii.

Bizce proleter devrimciler, sendika-
lara, fabrikalara girip çalışınalr, veya
bu yerlerde gerektiği gibi değerlendiri1
ınemi ş devrimci çalrşmayı canlandrrabi1-
melidirler. Tabrikalarda faşist zorbalr-
ğın yasallaştrrı.lmak istendiği şu gün-
lerde, buralarda çalrşan işçilere faşiz-
me karşı mücadele etmelerinin gereklili-
ği ve faşizmin iğrenç yüzü anlatr"labil-
meli, gösterilebilmelidir. Devrinci kad-
rolar bu yönden faşizme karşr pratik
ve ideolojik kavgaya hazlr tutulmalı.dlr.
Gençlik hareketinden son yrllarda işçi
kesimine kayan faşist saldırılara karşr
srnrf mücadelesinden a]"nınrn akı ile çık
ınış bu proJ-eter kadrolar, faşistlere an-
layacaklarr dilden cevap vermeyi bilme-
li, "ne getirir, ne götürür" türünden
hiçbirşey yapmamanln formülü demek olan
bu rahatrna düşınüş sendikacr aEzL.L7a, ke-
sinlikle itibar etmemelidirler. (Bu ko-
nuda, provakasyona ve işçi srnrfı içeri-
sindeki polis ajanlarına malzeme vermeye-
cek, küçük çrkarlar için mücadelenin bü-
yük bofutlarrna zarat vermeyecek şekil-
de). Kadrolar konusunda söylenecek çok
şey var elbette. özellikle işçi sınrfr
içerisinde çalrşma yapan kadrolarrn ni-
teliği, proleter devrimcileri- yakrndan
ilg i 1end irmekted ir.

"KadxolaIJ-n seçininde gözönüne alJ.na-
cak temeL unsur_lar neLetdiI? Bitinci-
si, kendini işçi sınıfıns-n davas7na
kesin7ik]e ad.amak, paİtige bağ7ı7ık
ki, bu özellikfer sınıf düşmanfarana
karşı çarpışıİken HAPİSTE vE MA]IKEME-

DE DENENMİŞ OLMALIDIR".
Evet, böyle diyor Dimitrovi faşizme

karş1 mücadeleyi yüreklilikle veren bü-
yük usta. Ancak bizler Dimitrov'un bu
konuda gösterdiği duyarlılrğı-, srnıf mü-
cadelesi süreci içerisinde bazr (l) lİS«
yöneticilerinin göstermediğini de görüp
düşürunekteyiz, 12 'I4ar t faşizııinin zin-
danlarrnda mahkemelerinde devrimci ş ere-
fine gölge düşürnüş olanlara, faşizııin
yarglçlarr önünde Türkiye halkınrn, en
iyi öncü geleneklerinin simgesi o1muş ev
latlarlnl "eleştiren", "küfer eden", en
kısa deyişle faşizm önünde nedanet geti-
ren bu alçaklara kucak açıp satıip çrkan-
lara, faşizm ile uzlaşanlara, DİSK kad-
rolarıoda görev verilırıesi, "itibarlarr -
nın" iade edilmesi konusunda maltm genç-
].ik hareketinin açtrğr kampanyayr bazı
DİSK yöneticilerinin desteklemeleri, iş-
çi sınıfı hareketi adrna ciddi endişele-
rİ de beraberinde taşrrnaktadrr. Brı durum
tesadüf deği1 elbette. İşçi sınrfrnrn ik
tidarr ve işçi sınrfınrn sosyalizme ge-
çiş i konusundaki görüşleri, elbetteki
sözii edilen yöneticileri bu konularda
"dikkatli" davrannıaya itrneyecekti,

Kendİ drşlarrndaki devrimci çevrelere
karşr takındıklarl tavlr, faşi§t katli-
amlara sessiz kalmalalr, özünde belli
bir ideoloj iden kaynağrnr alüaktadlr,An-
cak bütün bunlara rağınen, DİSK'i Türk-
iş'le aynı- kefeye koymamıza o1anak yok.
Konumuz DİSK' in eleştirisi o lmamakl a
birlikte, faşizme karşr işçi s]-nıf 1ırırı
sendikal birliğinden sözederken, bütün
bu tutarsrzllklara rağmen ve yine baz|
yöneticilerin emperyalizm olgusunrı kü-
çümseyen yapılarrna karşrn Türkiye işçi
sınıfının Amerikancr faşizme karşr y"r*
dikleri mücade]ede DiSK'in sendikaL bi r-
1iğinden yana olmalr, Arnerikan sendika-
crlı.ğınan teıısilcisi Türk-İŞ'e karşı a-
mansrz bir tavır almalryrz.

işçi-Köylü İTTİFAKT TAşizME KARş ı ıı".-
RfLECEK MüCADELEDE TEtlELDj R.

Konunun bu denli ijnenine rağıüen, 15 -

çi-köylü ittifakl sorunu (devriııci hare-
ketİn genellikle kentlerde odaklai,,ı,,-s r
ve köylülük sorununu ciddi bir i;rgütl .-
menin programına alamamasr soııucrında;,
birkaç gurubun tavrr dl§rnda Türkiye Dev
rİmci hareketinde "ehemmiyetsiz bif o1-
gu" (:) olarak kaldı. Ehemniyetinden ço-
ğu kez sözedildiyse de pratik hayatta
bunu yeteri kadar göremedik. Oysa emper*
ya}İzme karşıııücadelenin Milli Demokra-
tik devriınde başarrya ulaşmasrnın teme1
şartr işçi-köylü ittifakıdrr. Geri üre-
tiın ilişkilerinin; emperyalizmin kapita-

I
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1iznii geliştirdiği oranoa tasfiye olmasr
sonucu mülksüzleşen ve yine topraklarrnı
terkederek sanayi kesimlerine gelen yok-
suJ_ köylülerin sorunları proletaryanln
sorunları ile birdir. ortak eınperyalizm
düşmanlna ve faşizme karşr verilecek mü-
cadele, emekçi köylülüğün işçi sınrfı
ile dayanışmasını zorun]-u bir görev ola-
rak gündene getirmektedir. Sovyet devri-
minden Çin devrimine ve en son Güney-do-
ğu Asya halklarrnın şanlr mücadelelerine
kadar bütün zafere ulaşan devrimler, bu
taktiğin uygulamasrnı_n ürünöeridirler.Ve
ne yazık ki, özellikle Bat], Avrupa pro-
1eEaryasınrn mücadele tarihinde uğradı-
ğr acı kayrplarln en büyük etkeni son
Portekiz deneyinde de saptandlğl gibi bu
ittif akrn kurulamamrş olmasrndan kaynak-
lanan yanlrş po 1i t ikad rr .

FAŞiZME KARŞ I GENÇLİK HAREKİT1
Sosyalist düşüncenin, en çabuk ve ko-

1ay yayrlabildiği bir alan üniversite..,
İşçi srnrfrnrn henüz yeteri kadar sınrf
bilincine erişeınediği ülkemizde b il iııi
kavrama yeteneği daha kolay olan gençli-
ğin sosyalist düşüncenin kavranılııas ında
gösterilen bu krvraklık, gençl_iğin sı-
nrfsal yaprsından ötürü onu hayata uygu-
lamada aynı başarly]- gÖs teremernes ini de
beraberinde getirmektedir. Ve yine fa-
şizrne karşr mücadelede iJ,& boy hedef].e-
rinden birisi üniversite gençliği. Ş iın-
dilik sözüınüz üniversite gençliğine, genç
lik denilince, Çünkü bugüne kadar emekçi
gençliğin üretim süreci içerisinde ba-
ğımsrz bir örgütlenme ve eylemine rast-

-lanamadı, üniversite gençliğinin sorun-
larrndan bahsederken, işçi srnıfrnrn sen
dika1 birliğindeki temel ilkenin, öğren-
ci gençlik kuruluşları içinde geçerli
o_[rnası gerekir. Ancak, mevcut sosyalİsE
gençl ik- kuruluş l arrn rn çoğu, be11i siya-
si görüşlerin odaklaştrğl gençlik der-
nekleri şeklinde karşrmıza çıkryor. Ital
böyle olunca, sosyalist partil"erin ken-
di aralarrndaki birliğinin rnüıpkünsüzlü-
ğüne benzer bir özellik, öğrenci gençlik
içerisinde de yansıyor. "Ilerkes kendi
dükkanrnr kendisi açsın" görüşü neredey-
se tüm devrimci hareketimizin temel for-
nülü haline gelme durrımunda. Bu durumda
da örgütsüz o1ması sonucunda, gençJ.iğin
faşist saldr.rılara karşı güçlü bir karşı
koyuşu; ancak çalrşkan ve yiğit unsurla-
rrn önderJ.iğinde (olabildiği kadar) ger-
çekJ.eşebilmektedir. Geçmişteki DEV-GENÇ
harekeEinin bugünkü faşist saldı.rllara
karşr çok daha başarılı karşr koyınuş o1-
ması-nln temelinde, "dükkan" say]-s:.nln az
1rğr, önemli nedenlerden o1muştur. O gün

lerin karar]-ı ve atak gençliğini bugün
göremiyoruz. Buna rıeden olarak, tsLtaz
yukarrda bahsettiğiuıiz dağlnı.k örgütlen-
neyi olduğu gibi, faşistlerin daha ör-
gütlü nücadele ediyor o1malarını- da gös-
terebiliriz elbette. Ancak 12 Mart son-
rası gençlik hareketinde moda haline ge-
len bir gerekçe var ki, faşistlerin sal-
drrrlarlna daha fazla o1anak tanryor.
Bu, l'provokasyona sebebiyet vermeyel im"
teker].emesi veiutarlı kadrolara karşı
goşist vb. yafta]-arln takr-lması- gençli-
ğin heyecanını belirli öl,çüde eritniş,
tutar11 militanların gençlik hareketin-
den tecridi, çok bilıniş (l) aydrn ede-
biyatr sonucu, bel]-i oranlarda gerçek-
1eştirilmiştir. Ancak faşist §ald]"rlla-
r:"n yoğunlaştı-ğı ve devrimcilerin a'lçak-
ça katledildiği son günlerde, üniversi-
teyi faşistlerin kauıp r haline getirme-
ınek görevi yine bu fedak6r unsurlara düş
müş, |'gençlik işçi sıırfr ile birlikte
olmalrdır" görüşüne gereğinden fazTa bağ
lanan çevrelerin okulu terketmeleri kar-
şrsrnda, -ki bu görüşe bu kadar bel bağ-
lamanın özünde faşist saldı.rı.lara karş1
yüreksizlik yatmaktadlr- uıeydan faş is t-
1ere kalmrştrr. Evet gençlik hareketi
işçi srnrfrnın yolu doğrultusunda yürü-
melidir. Arna bu, gençliğin bulunduğu a-
lanl tamamen faşistlere teIketmesi şek-
linde ya da "şamar oğlanına dönerek" o1-
mamalıdrr. Faşist saldırr.lara karş1 öğ-
renci gençliğin tepkisi bildiri dağ].ta-
rak karşı koynak şeklinde olacaksa, (ki
bu belli bazı öğrenci kuruJ-uşları tara-
fından böyle anlaş ılmaktadlr) bu, fa-
şistlerin bu alanda gerileme]-erini de-
ğil, saldrrrlarrna daha fazla sebep ya-
ratna gerçeğini getirir. Provokasyona
ge 1meye 1iııı şeklindeki anti-faşist ınüca-
deleyi, k6ğrt kaleme brrakan davranlş
ancak bir şey getirir; o da faşistlerin,
istediklerini gerçekleştirebilmelerini..
Aksi halde faşistlerin bildiri veya çi-
çekle (l) çekilip gitmeJ.erini bekleııek
gerekir ki, dünyanrn hiçbir yerinde bu-
nun örneğine rastlandlğlnt zannetmiyoruz
Ancak şunu da vurgulayalrm; üniversite-
1erde devrim şehitleri verme pahasrna
faşist işgalleri krrmak için gösterilen
çaba, fabrikalardaki faşist işgal ler i
kaLdrrmak için de sarf edilmezse faşizme
karşr tayin edici ınücadele alanı olan
,üretim alanlartnda, yeteri kadar mücade-
le verilmezse gençliğin anti-faşist ınü-
cadeledeki başarrlarr dakalıer olmaz.

PROLETERYANIN ANTİ-FAŞtsT Mi,CADELEDE
EN BÜYÜK SİLAHI, KENDİ SINIF PARTİSİ 0-
LACAKTIR:
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Prolecaryan]-n anti-faşist mücadele-
sini yönetecek ve onu devrirn mücadelesi-
ne otabi krlacak güçlü bir parti gerçek-
leşınediğinden, başlanglçta proleter dev-
rimciler bu eksikJ.iği, elbette, mücade-
lelerinin her alanı-nda his sedeceklerdir.

Ancak şu daiyice bilinmeli ki, en çe-
tin mücadele koluşlarrnda s rnaıımamış kad_

rolarrn yar atacağ7 parti de, faşizme kat'
şr mücadelede proletaryan],n egemen s1-
nrflara ve ajanlarına karşl, en ince sı-
nlf taktiklerini uygulayrp karşr devrim-
cilerin biitün saldrrılarrnı boşa çıkara-
maz .

"Güç7ü bir devIimci parti emekçi7e-
tin faşizme karşı vetdik7eri sayaşı
ganlışsız gönetecek bir parti gerek-
J-idiı. Faşiznkarşrsında emekçi7eri
süIekti o7arak gexi7emege çağıran ve
faşist burjuvazinin durununu sağlan-
laşt;.:ran biı patti, enekçi7eri geniL-
gige sürük7enege mahkumdur. . . " (G.Dİ-
mitrov, age, s.77).
Proletaryanın devrimci bir partisinin

bulunmadlğı ülkemizde işçi srnrfı hare-
ketinin öneınl i bir kesimi, i şb irl ikç i
burjuvaziyle uzlaşma süreci içinde olan
CIIP l nin sosyal demokrat ideoloj is inin

7am ifade etnediği de sög7enir oJdu. Bü
görüş7ete göre, Türkiqe'de aItlk enpeT-
:ga7izmin' ekonomik ve sigasi etkin7iğinin
kalnadığı da gapı7an Lıit dizi tah7i7fer-
7e ispatLanmaga ça7ışz7dı- Buna bağ7J o-
7arak Tüıkige'deki Lıurjuvazinin de (ar-
tık emperga7izm7e bütün7eşerek de o-lsa
gelİşnesi Sonucu ve buna bağlı oLarak
kapita7iznin de) i:eke7ci aŞamaga u-laştl.-
ga bugün dahi sögJeniqı,ır. Enpexqali5t
dünga sisteminebağı-mlı ü7kenizde, emper-
galizmin; burjuvazinin keıdisine reka-
bet edebi]-ecek güce u7aşabi7mesine .se-
girci ka7magacağını ve taT;hi süteç içe,
risİnde ü7kenizde an7atı7mak istenen ge-
7işniş kapitalist bir gaplnan bu bağım,
lılık şartlarında o7amagacağını düşüne,
tek, getiti7en bu tür tahli77ete, "doğru
devtimci çizginizin" saptanmasanda ke-
sin7ikle kul7anı7amagacağı düşünces ig 7e
katz7amad,ık. Amaç açrk7adağınız gibi a-
ÇLktJ-: "Anti-enpergalistmüCadele" ve
"IJ]-usa7 (nitli) Demokratik Devrim" kav-
ram]aİüna, Türkiqe Sosgaf istleI inin ,lü-
gatündan çıkarmak !

12 Mart aÇ7k faşist döneninin bu Çev-
İefet üzexinde gaıattJ"ğ7 gı7grnfJ-k orta-
mında a7abildiğine gaggın7aşan bu görüş-
7ex xesadüf de deği7di. Bütün bünfaIa
bağ7ı olaıak bu çevreler pek çok kendi-
7erine özqü "orij ina7" tahlifleri ile
bir nüdd.ex pro7eter devrinciJerine hedef
SaptLmagJ- başardLlar. Bu neden7eL7e,
bugün gerek taşizm konusunda gerekse an-
ti-enpetga7isX nücadeLe konusunda ü7ke-
niz ve dünga ha7k7arlnrn baş düşmanı o-
lan emperga7iznin (öze77ik7e ABD) empeI-
gaLizninin güzünü ülkenizdeki devrim mü-
cad,e7esinin önderi işçi sünattna ve c]j-
ğer enekçl Xabaka7ara daha igi vuTgufa-
gabiLnek ve "tutaıfJ- anti,faşjst a]nanln
ancak tutar7a anxi-emperga7i st o7mak7a
nünkün o7abi7eceğini" kavratabilnek, " iş,
bir7ikçi burjuvaz inin dagandzğz qi)çJer i,.
daha açık7zk7a göz]er önüne sereı ,'-",,], ı
Çin "AI,IERİKAN,I FAŞİzılı" kavIamün.7
lanmagl uqgun b\J-duk.

(2) Burada sözü edilen "yurtseveI Muha-
Lefet" Bagka7 nuhalefeti deği7Jir, lizcr:
Bagka7'rn görüşleri Topuz ve Egüb, 'u,
J-aİdan farkLa deği7dit -

etkisi altlndadır. Bu durumda proleter
devrimcilerine düşen görev, s ekter liğe
düşıııeden, bir yandan işçi sınıf rnı-n şe-
hirlerde ve kırlarda bağımsrz örgütlen-
nesini gerçekl eş tir irken, diğer yandan
da kendi drşrndaki srnıfların (şehir ve
köy küçük burjuvazisinin) faşizme karşı
tutarlı. tav]-r almasl için mücadele etmek
olmalıdır. Bu ikili görev ne so]. sekter-
1iğe düşüp küçük burjuvaziyi ve orta ta-
bakalarrfaş izmin saf]"arrna itrneli, ne de
anti-faşist mücadele alanrnr sosyal de-
mokrat lara brrakmalldrr.

(7) A|rr.enikan?J- Eaşizm: Türkige'de em-

perga7izme katşı mücade7e son birkaç gıl
dJ-r bazl çevre7eıce devrimci7erin gün-
deninden çakartllnak jstendj .

Türkiqe devIinci7eıinin önündeki adı-
mrn artak lSoSı]aIisL Devrim" vega benze-
ri şekillerde oLabiLeceği lsrar7a vur-
gulanmak istendi. Hatta bu axa 'lBağamslz
rürkige" sloganının bi7e geter7i biI an-

"... Açr.ktır ki, dünya devriminin yakandaki belirleyici savaş],n-
aİ yerİliztl nüfusunun- çoğunluğunu o-luşturanlaran başlangtçta ulu-
,.r'xoitrr,rş doğrultuĞundaki hareketleri kapitalizme ve..eJnperya-
İİr." k..şr-koyİcak ve herhalate umduğumuzdan çok daha büyük bir
devrimci ro1 oynayacakt]-r. " (v.i.zenin)

il

-
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Bir toplunda, iiretim ilişkileri ile
iiretim güçleri birlikte iiretjm tnrz]_na
meydarıa getirirler. En genel tarıımrlzla
deırrim, iiretjm tarz:_rda lreydala gelen
değişiiliktir. Bu değişik}ik, eskj_ iire-
rim ilişkilerinirı yerini yeni ve daha
ileri iiretim iliş}rilerini-n alrnası ile o-
]_ı,ır.

DEvRjM, KARşI DEVRtMLE
ÇAIIŞARAR İLERLER.
S:_rıf mücadefeleri tarihi dgne]< olan

tarjlıte toplunsa]_ eırim deırrim].erle ger-
çeJ<leşrı_iş, uzun ve çetiş s]_nj-f savaşlarr
görülmiiştiir. Egerenliklerird yitaren,ya-
ı_i eski iiretim i]_işkilerire te}<abiil eden
sırııffar yok o1nnrnak veya iktidarr yerıi-
den ele geçirebiJıne.J< için uzun siireler
direır,ııişler, hatta karşı-devrjıüer (ge--
çici de oJ_sa) gerçe}<leşriiş, faJ<at tari-
}ıin ilerlgresi, iiretim güçleri ve tiretjm
ilişkilerirde göriilen yiikseliş zikza]<lr
bir stireç de olsa hiiknijnü uygulaınış _r.
C,elişneyi engelleyen iiretjm ilişldleri
ile gelişen ijretici güçler arasındal<i çe1işne her zam;ın ve daj:na yeni oları, ge
1işen güçler fehine ve zor yoluyla çi;
ziimlerırrı_işLtr. Çatj_şrüa]_a_r, ayaklarıırnlar
sosyal patlamalar genel olarak srrnf mü-
cadeleleri, uzu.rıca bjr siire 1@ıırılaşnış
ve tarih satınesinde yeni doğan ve gele-
ceğin iietim j lişkileri_ne te]<abül eden
srnrfın önderliğirde deıırim niteliğiıe
eriŞerek eski ve siİniinicü sJ_n]_flaİa alt
etroiştir. Bu uğurda "kur,wet" yeni sj_rıaf-
lar:-n dairna başvurnnk zorurıda oldu]<]_arr
silah olmuştırr. Dikkat edilıresi ve asla
gözden kaçara}nallusa gere}<en, alt edilen
srrııflarrn yok olup gittikleri sarüftEık-
tJ_r. Asla... orüar saımijrü Ve zuliim]_erirıi
siirdiirebi]nıeJ< için ya yeni biçimtere bü-
riinüp kendilerini yeni düzene uyarlarnış
lar, ya da doğrudan yeni düzene karşı
mücadeleye girmişlerdir. örneğjn Atnnrı-
yal da biır juva egercnliği es]<i sırıflar:_rı
kendilerini yerıi düzerıe uyarlaınaları bi-
çiıı_inde kendini gösterırı_işken; Frar§a,
1789 bıırjuva deı,,rimjrıden sorıra birçok
karşr devrjrrci darbelere sahne o1ırııştı:r.
Sömi.lrücü sırııf.ların sosya.]_izre gelerıe
kadar kenililerini yeni düzerıe uyarlaya-
raJ< k:rtarmaları rnıijmkijndü. Çiirı]<ü kölece
toplımda da, feodalizırde, kapitalizrnile de
siffiini olarıağı vard-rr. Aına sosyalianı si!

l

mtirü]en sırrrfın düzerddir. ve siiniiriicli
tı.ırjuvazi için adı öliifie eş değ,erlidir.
Bu redenledir ki eski srn:-f olarak bur-
juvazinin jktidarda]<_i srrnf egerıenJ.iğini
yitiJse de, erı sJıısi , en alça.}< ve vahşi
saÜaşr işçi-kğılü devletine karşı o1a-
cakt]_r.

Sınıf mücadeleleri tırilıi bize ğret-
m:iştir ki, toplumLarın gelişresi deıırim-
le oluyor. Devrim siyasi iktidarr ele
geçirdikten ya da kuruldu]<tan sonra ala
sınıf mücadelesinin devam ettiği uzun biğ
siireçtir. Bu yolda duraksaına devrim i-
çin yelıilgi dgrElrtiı. tOplunsal gelişe
deırirrrkarşr de,ı,,rim çatışııalarrnı içeren
bjr dizi tarjfise]_ olayın yaşarıdrğı bj_r
iuazzam olgıııdur.

Bat]_ Avrupa'da 18.yy'ın ilk yarıs:_ a-
şrldrğ:_nda görtildü ki, feodal iiretim i-
1işkileri tanlTda ve zaıaatta iiıetjmin
daha verimli Lıale gefuesine ergel olu-
yorlar. Yani feodal miilkiyet biçİııri feo-
da] toplıııun bağrrrda dğan yeni iiretici
güçlerin geJj_ şresiniı başlıca engelidir.
Bir yandarı tacirler sırrıfr ( Licaret brır-juvazisi) serbest tİcaret olarıak]_arr ar-
zularüakta, öte yarıdan zanaatç]_lar içi.
de zengiıüeşerek yiikselen ve ge]-eceğin
sarıayi bı:r juvazis jrıin tgreli olan s:ıııf
ise feodal kayıtlarla bağımlr durıırda o-
lan işgüciinün serbestliğini savuffrıakta-
drr. Feodal beyler ise, bi:rjuvazi iJ.e
olan mücade]e j.erirde bir yandan ad]_i ve
idari kısrtlarıalarr yi.ikseJ< giimriik dııvar-
1arı ve ağ:_r vergiJ_er politikasrrıa yb-
neh_rken öte yandan köyliiler üzerinde da
}ıa yiiksek s<ffini ve zuliim uygulannkta
ve kğzlüJ-erİ_rı topra].larJ-rıa el koyarak on
.]-arr mi-ilksüzleştİ_nııektedirler. Böylece
yeni doğaıı toplıılun ternsilcisi olan bur-
juvazi işgüctine (işçi sınıfrra) özgijr-
1ük, köylülere ğçiirlük, eşitlik vade-
derek ııe feodaliteniı uyguladığı ağır
zulijıden yararlarrnakla kerıdisine önernli
müttef jiler kazarırnaktadrr.

Gelece]<teki kapitalist toplıırı:n ege-
rreni o]-an burjuvazi yeni giirıde özgiirliik
eşitlik-kardeşliJ<slogarnalt]_nda ve
kendi örıderliğinde geniş halk yığınları-
nı bayrağr_ altında toPlartrnlşt]_. tktidar-
daki eski sınrfın egerrenJ_iğine son ver-
ırenin te]< yolu ııe her devrjrrı.i_rı teırel so-
rr.ınu siyasi iktidar sorurıudur. Ve burju-
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Vazi de br.ınu yaptı. (1789 Büyü< Frans]_z
İhillali) . Burjuvaziııirı geniş halk y]_-
ğınlarırnn örderliğini yapa.rak feoda.liz-
nli y:J«nası... İşte bıırjuva deırpkratjk
dewrjıni budrır. Burj uvazirıin örderliğln-
de geniş köylü yığınlarann ve fi]_izJ-e-
nen proletarıza ordusunun desteğinde feo-
dalizrliJl tasfiyesi. . .

Bu yeıı:i bir çağın başlargıc]_dlr. Ta
ki biiyiik EJ<im Deirrimlyle proleter dev-
rimler çağırn ulaşrJ_abilsin. Burjuva dev
rimler çağında birçok yeni buluşun kerdi
çağırn kadar uygarh_ğın erı hızlr 1ükse-
J-işinjn gerçe}<1eşEiğini görüyoruz. Bur-
juvazi için tam bir özgürliik derrpk olan
bu çağda serbest re}€bet koşullarrnda
girişilerı kryasrya savaş görtilrranı.iş bir
derecede te]<roloj jk gelişreyle birlilrte
tekelleşıel,i de yarab_rken toplrııda yi-
ne göriilrıarı_iş biçin,de sıruf farklrlıkla-
r:_ doğ]ruştrrr. Toplunsal düzeye oranla
ezilen s:.rnflaran sefaleti h_iç bir çağdagörü]-ırEmişbiçiırdekapitalian çağ:_nda
görülmiiştiir. EVet, feodalizn:İn tasfiye-
si ile yeni bir çağ başlaıuşt]_r aledik.
Brırjuvazi burıdan sorıra at:.lımla.rr_ru. sijr-
d,iirece.k, sarıayi devrJmini gerçe}<leşti-
recek, iiretjıde feodal ilişki]_ere son
verece]<tir. Bwdarı sorıradrr ki büırju\razi
s]"nıf egeJren].iğinin zorurüu kıldığr bas-
kryı kapitalist toplurürrrı diğer ternel sı-
rı]_fj-, işçi s]_nlfüıa karş]- yöneltecektir.

BURJUUAZİNİN DEVRİMCİ ROLÜ YaK
2LMUŞTUR. TARLH AR?IK İşçİ sz,vzrıırı
DAMGASINI TAŞIYACAKTIR.
İşçi srrufırırn rst:_rabı ve sefaleti

üzerjrıe kendi-siniıı yiikselişinl kuran ve
ege[rerı s]-rıJ"f olarak tarj}ıin taıu-d]-ğJ_ en
söıniiriicü s]_nıf i:rwaİıJ-ru_ kazarıan biırjııva-zi artık deırj:rci karakterfuü_ tamaIlen
yitirrn.iş, tutucu ve karşıdeırimci bir
sıruf olmışti.ır. Toplurrn:n en geri unsur-
larıyla lttifak kuran bir sJ-ru_f . Serbest
rekabetçi çağ yerinji te]<elleşreye b]--
5u}"*kF, nodern toplıın enperyalian ça--ğıra girırp]<tedir. Kapitaıiarıiıı orelİçi-ler aJ.eytıirıe olan gelişresj- durnnna]<ta-dır. Tekelci fiıahiyet kazarıan bı.:rjuvazi
sadece kendi uj_uısunu söırniirnn}<le kaJınaya-
cak, dolznnk bjJırez bir iştahayla bütijn
diinya halklar]_ru. siiniirecek, iiJielerini
taJ-an edece]<tir. Kapitalizn en yiiksek fa
kat son aşaı].ısJ-rığı varmıştır . Çiiriinekte ,
can _çekişrektedir. Artık eııperyalian ça-
ğrndayız. Butjuvazinin devIinci ,Janı ğok
oLmuşxur. Dünganın hiçbir gerinde burju-
vazinin devtinİ zafere u]-aştJ-İmasJ- düŞü-
nülenez. o aİxük hiçbir atı7ına önderlik
ed.enez.

Kapitalian, arçıeq,alian

yok o1uşunrın, yri]_f ]-şuıJ-n son basarnağr-
na vaımlşt]_r. Ann insarü:J< ayaktadrr.
O, ilerlerrek, yeni der,rimlerle yeni diin-
yalar kurnarnn haz:rlrğındadır. Kapita-
lizn rıasıl ki kendi lrezar kazlc]_sa pro-
letarlıarıın ideolojisi Marksiaıdn doğu-
şıınun koşullarrru getirnrişse renperyalian
de diyale}<tik gelişre gereği kerıdi çağı-rıın, enperyalimı çağırın l4arksizııi I,e-
ninizrLin koşııllarınr yaratn"ştar.

yENt BİR ÇAĞ DoĞUyoR. SÖM.jRÜNÜN
BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK ijZERE TARİH|N
ÇöPLüĞüNE AIILDIĞI ÇAG... PR1LETER
ozvaiuzan çaĞı.
Ieninizrn ve 1917 Ei<im deırirni. . . tn-

sanlrk yeni bir gliniin ışrğryla aydrrrla-
rıayor. profetarj/a taıihte ezilen ve sir
miirülen sırırflar içinde ya_lrızca \,ıe ilk ,

defa j"}<tidar oluyor. Devlet ilk defa sö-
miiriilenlerin, siMirenlerekarşı baskı
aracı olacak. . . ilk defa ı.e diinyarrrn }6
toprakJ_arı üzerinde scimijrliniin yok edil-
rc]<te olduğu bir toplum kurulmrştur. Bu
sadece sov}zetler Birliğİ ülkesi işçi sr-
rıfı ve halkı değil, tiim iilkelerin işçi-
leri rıe bütiin diinya tnlklarr için de de-
rin bjr anlarn ifade eder.

1şçi sınıf ı arEJ"k, toplwrun tiim ezi-
len ve sijrrnjrijlen sırrıflarııın çrkarlarr-
nJ- tğnsi1 etrrektedir. İyi, 9üze1, yeni
ve gelişen her şeyi art]_k o tarTüsil et-
rre]<tedir. Toplınndaki tiirn devıirrıci ata-
lrrüann önderi o.lrnak sorlnüuluğu artri
işçi s:-nıfrrun orru.ı,z]_ar:_ndadrr. o her üf-
kede. halkının ].ırnıdu, gerçek olan, dğru
olan geleceğin siıgesidir. Bütiin topllnn
onun önder bayrağı a].tJnda yepyerıi bj,r
}ıclculuğun baş:_rıa gelıriştir. Yafrı].zca ge
lişrıİş kapitafist ii]kelerde ya da bağı-m-
sız ve derrokratjk üLkelerde değ-il siimiir-
ge ve yarr-siİniirge ii_lkelerde de... Sos-yal;İt deızinde olduğu kadar, yeni tip
derrokraük devriınlerin, ırıilli deııokratiİ,
.devrimlerin de önijrıde]<i bayrak işçi sr-
nrfınrn bayrağıdrr.

FAŞİZu
KapitalialTin eşitsiz gelişrıesi ve te-

kellerin devlete egeıren olnas:_ olgııısu-
nr:n, te}<eller aıas1 re}<abet olg-usuyla
üst iiste çakrştığr yerde pıaylaşım- =.Ğş-larrrnn başladrğı dönaıri biliyıoruz. Yj_ne
bu dönerrde SSG'de sosyaliznin inşaasrn-
da atrlan dev ad:rnlar ve b]ınun arperya-
1izn diinyas:_rıda, erıe}<çi yrgrnları üZe-
r].ndej<]. niuazzam etkisi de geçiniş yüzyrJ--
da yaşanmrş gerçe}<1erden.

Kapital_ist-ğrçEryalist diinyarnn te-
rrellerinin sarsrlrnasr ve ery)eryafist bırrjuvazinin kendi ii].kesinde iÇj_rie düştüğü
bıırıalım... işte bu rıoktada -bıırjuvaİ]ıin

aşarnasıyla
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ler proletar!,asJ-n ı rağİEn, ğIpeq,alist
sistanri_ yaşatan, vareden, onun damar}a-
rrrı,a kan ponpalalzan, siffiirge ve yara-
sijm[iıge iilkelerdjr. Erçnrlralizniıı sonu;
daııurlarrıra giderı karıın pcrrçnJ-arırun
durrnasr iJ-e gerçekleşebilece]<tj_r,

Bugtin sorun ffpe4/alist sisternin yı-
kılrnasıdır. Olaya öiyaleJ<tik ba]<ış, öz-
nenin iç diramiğiırin kavrarn]rnası olrm-
h_dı.r. FiIEEIyalist sisteırı_in iç diıaınği
ise onıın \./e " simjr[i]_en" ii].ke-
1er olarak iki ayrı kançtan oluşuyor o1-
Irnslndan kalznaklarıır, ki bu da ğperya-
list sisteniı teıel çelişıesidir. Dava,
bu çelişrenin ortaya çlkar]_]nas.]., tarj}d
bakrrdan ileriyi tgnsi]_'edeJr güçlerin
serpilip, gelişebilıresi iolarıağırnn (or-
tamrrnn) yaratr_}rns]_ içJrı pı:oletarlarun
dünya çapında devrjm hare]<etinin ve müt-
tef jk1eri-rıjİ seferber edilıresidir.

paoıgrahvetızıt DüNtA çAzINDAKL
DEVRİM HAREKE?İNİN TEMEL STRATEJLK
PLANI MİLLİ KURT%UŞ Mü1ADELELERİNLN
BAŞARISI AMACINA WARLANMALIDIR. ..
Eır4rryalist ii.lkeler rıe dı:rıırda?
Enerji sıkıntrsl, para sistemjİdeki

dengesizlik ve enflasyon drş ticaret a-
çıkları, işsizljk ve esasta ezjl-en tıalk-
ların nricaleleriniıı errperyalist EEzarla-
rr her gijn daha da]<ısrtlarnas]_ sonucu tam
bir e]<onorrrik dıırgunluğun ve sorııçlarrnrn
yaşarıdığı yerlerdir, erperlzalist-kapita-
list ii]-ke]_er.

1974 yrlrrıda ingilterelde ?0,5; Karıa-
daıda %2,5; ABDlde ?3,3; Japorşralda ?3r2
oranlarında üretinde gerj-lare görü]fiiiş-
tiir. Japonya son 25 yrldan beri ilk kez
gerilerrei<tedİr. Kapitalist - orpe4ıal_ist
dijnyada 1974 yrl:-rıda orEalarna enflasy9n
Z13'dür. Bu oran l960'lalda yalrıızca yüz
de 2,5 idi. 1973'de ise ?7'ye vaııiı. Bu
oran e]<orıomide durgurılıi< sorııcunu verd.i.
Oysa şiJrdi bu orarı:-n ?]_3le varrnasr ikti-
sat bilııı.lnden arüayanların felaket di,ye
nite-]_endjrdii]-eri slançıflasyon (yani ge-
rilerıe haljııde enflasyon) olayıd:-r. RI-
nun sonuğu kapitalist-errperyalist iilke-
1er diinyas:.nda göriilen geriJ_erre 1975 yr-
1ırda şu dğerlere ulaşnıştır:

tngiltere Z2r5 (Bu geıi7eme ü-
Kaırada ZOr3 retimde geri7e-
Eransa Z216 ne o]-arak anla-
Ba A]ııarrya 8410 şı7nasın. Bütü-
İtalya Z4,0 nüg7e ekonomide

getiJenedir. )
yukarıda basit ve kısa olarak verdi-

ğ,imiz birkaç rakam bize orperl,alist dijn-
ya_rırn rıası1 bir kriz içirıde o1duğtrnu gös
terlreye yeter.

en alçak, en siffjrijcü, en kanlı kesjmi-
nin mücadelesi, yani faşian. Bii!ük bir
şoverlist f]_rE]_na, narı:ssuzca bir anti-
komiinian, geniş qrekçi yığınlar için zu-
liim ve sefalet, bütün diinlıa,halkları i-
çin savaş.

lbşizrn, eıpeılıalist çağda burjurra e-
ogrenfiğjrıjn en alça]< biçjmidi_r. Ve a]ru
İ"narna 

-ttinti. 
"Buğiin d"ı:rıya, . seliş.rüş

kapitalist ii]kelerj_rı ixıiirıde rcq/al]-st
deİT ::nıerın olduğu, orpeqıalist kapita-
list iitkeler tarafı-rdan sördiriilen ij-].ke-
lerin ise Mit]-i Defipkratik DevrjİİLere
gebe oldığu bir diinyadrr". Evet bu söz-
İer gerçe]. ve doğTu sözler. Ne var ki,
yİre bugiin dı.inya, gerıel tanıınrannrun o_
tesinde yaşanan somıt gerçeğiyle, errçEr-
yalist bur juvazinin ve işbirlikçilerjıin
Eaşizrn yolunda ere}<çi }ıaJ.klara kan kıs-
tiırduğu bir diinyadır. Yan-siffjrge tilke-
lerin taları edilrresiyJ-e sağlarnıı nıilyar-
larca dolarlrk servetlerin bjı böli.imüyle
beslerıen işçi aristokrasisjııden teflpll*
nen revizyonist ideolojilerle ğrperya-
1ist üLkeler proleta4zasuır,n u)4ıtulrna]<
istencliği bjr diinyadır da. Dtinyanın her
bir, köşesi dewiııe gebe bir nltelik gös-
teriyorsa, bıırııın nedenini_rı artık diinya-
rnn iyicene keskirüeşrulş i büyük çelişıe-
lerin oluştıırö:ğu bir yımak olnıasıdrr.

Bu çelişkiJeri srralarsaki
1. Erperlzalist devletler ile eryer-

yalist devletler taıaf]-ndan sömü-
ri.ilen talan edilen iilkeler ha.lk]_a-
rJ_ arasuıdaki çelişki.

2. ftrpe§/afist-kapitalist iiJ-}çelerle
sosyafist iilkeler ailesi arasırda-
ki çelişki.

3. nrperyalist tekefler ve onl_arla
tam bağ:mlr hale gelen operyalist
devletlerin kerdi aralarrrdaki çe-
1işki.

4. Burjuvazi ilg proletaıl,a aras]_n-
daki çelişki.

Bır büyiik 1.7e teIrel nitelİktelıİ çeliş-
neleri_rı başlıcası yani üim çelişrelerin
çöziimiiniin kerdisirıin çöziimiirıe bağlı çe-Iışki oıarax baş çelişki, (f) sıra nıına-
rasıyla beljrtilen gr[Eryalist devlet]_er
ile ezilen balklar arasırda]<j_ çelişki-
dir. Eğer bugi.in proletaılıarıın diinya ça-
pındaki devrirrci hareketinin esas (stra-
tej jk) hedefi orperyalizrıin yokedilıresi
lse, bı:nıırı yoJ_u; erperyal.izrün dijn}.a ö1-
çiisiirde yo}< edilrresi, sosyalist sisternin
dayarnşnası ile mücadeleferj_rıi s,iirdtiren
sömiirge ve yar]_-siiTüijrge ijlkelerin halk-
larırın ulusa]_ ]<urtu1ıış mücadeleleri o-
lacaktır. Nice1 ve nite]. jJ< olara]< b,ij!ıtik
potarısiyeli ifaale ederı erıperlıalist iiJ.ke-
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tilkelerde]<i

iilkeleri_n içine düştiiğü
buıralım doğa1 olarak o i.ilkeleri politii
bak]ıdan da zaaflyete sijrijk]grektedir.zu
zaafi)zet ise sömİirge ya da yara _ sömiirge
ii.Lkelerde]<i devrinci hare}<etin güçlenııe-
sjJıe zenin oluştualuyor. Ve işbjrlikçi
tıırjuvazi de di.inyarıın her yerj_rıde halkın
yiikselen mücadelesi_rıi bastJ-rınak için fa-
şian yoluıu tutu)ıor. İşbir]ikçi burjuva-
zinin bu yöne]-iJrü hiç bir zairan Eryerya-
]-laıLi.rı deretjJrLi dışırda değildir. E,rF
IEqrallst-kapitalist ij].kelerin kendi iil-
kelerirdekl krizi atlatımJ< için ... sö-
miirge ve 1arı-sörniirge ijlkeleri ralıatça
taJ-an edebi]ıre]< için 20. yy'ın ikinci
yaü.srrda rrnzlınn hali]_an_ mu.ızzam bir
baskJ-rıJ.n a]_tJ.rda txıtxrEktan başka çaresi
lo]<tuİ... Yarli Faşian ... TjJrDr adala-
rırdan ]vlısrr'a, Şilj.ıye. Arjarıtin'e ka-
alar tiiİn siİniiİge ve yarasiİnijrge iilkelerde
tezga}ılarEn faşiaciı ardl.Ida}<i gerçe]<
budur: ElıIEr]ralist*kapitaJ_iznj_rı içirde
tıılurduğu kriz... Biz bu krizin diin]<ijn-
ilerı da}ıa hafif o16ığurıu biJ_öiğiııiz içln-
dir ki, faşianiıı artarı bir hJ-z].a batan
arçeryalizrııi.n ve işbirlikçilerjıi_rı kariı
diktatci,rlüğü oldıığwıu bildiğiıiliz içjıdjr
ki slJ-ah, l€n ve gözyaşları içirdeki bjı
d,i.inyada dewirrrin gelecği içiı rrnıtlak u-
rrııtlul.rız .

Kontım]z bolıle bir diinyada arperyalist
sistan içinde geri bırakılmış bjr iilke-
nin işbirl5içi faşist bıırjuvazinin ve ge
rici feoda.]- nütegallj5enjn ağır basb-s:-
aJ"t]_rda o].an bir iilkerljJı bağr:-rda feodat
ya da yarı-feodal ilişkj-leri barrrdrrarı
çarp:.]< kapitalist geJ_işreye sa}ıne o1arı
bjı iilken.in önijrde]<i atevrirrci adrm soru-
nııdur...

TÜRKİYE DEVRİMİNİN ÖNIJNDEKİ ADIM
NEDİR? OS MANLI İI4PARATORLUĞUNUN

ÇöKüŞü
Rıgifuj<ii Tiirki!.e dijri<ij Ognarüı İnpara-

torlı.xju'nun en}<azı üzerj_rıe }n-ırulııııştıır. .
Osran]_J. inparatorluğunun gerel yapls]_,
çöziilüşü (değişiıni) bu çöziiliiştin geliş-
;ıelıe rederı karşılık ge]JtEdiğİ (özellikle
1ıı sorwı.ı) yarıi sarıayileşoreıııe yarıi str
miirgeleşre soruntınln il@ru bir tahlirjni
getiğTeden korı:ya girırek mijmkiin. deği1-
diJ.' Ogmn}:- Devleti ırerkezi bi:c feodal-
devletti. Onın bu rdteliği rrerkezi dev-
letle ıratıa]-li hbyler arasırda devarnlı çelişkjJerjn o1uşnasırn redeJı olTuştrrr. Bu
çatışnalar nerkezi devletin sömliriisüniin

yaJL]. sJ_ra İrEharli beylerin de kaybettİk-
1er j:ıiı erre}<çi halkrn sJ_rtarıa )njklermesi
sonucunu yaratrnr_şt]_r. o§rranl1 ti-]J<esjrıde
feodal toprak m|ilkilıetinin özel biçi-
ıninin uygulanasJ_ntn ve sonuçlar:rırn t4arx
rn örıernle işaret ettiği vergjııiıı "a},ni"
ider,ıresinin, nErkezi feodal devlete sağ-
ladığı güç, iiretici güçJ_eriıı gelişrresiıi
büyiik ölçüde etkilanı_iş a).rır öderre nede-
niyle 1»rarun piyasayı hareketlerdirici
etkisi oöriilerıerrıistjJ. Ve wine belirte-
lim }4an<, Offıarül feodalitesjnln Avrtıpa
feodalites jııden farkb- olara]< na]<di de-
ğil "ayni" vergilerdirıre uygulaırıası üze-
rj-rde ısrarla dunrı.ış bunu gelişrrerıin erı-
geli diye görmüştiir.

Ognanlı İçaratorluğunda pazar için
iiretjıre geçlş, ağır siffijrii ve baskr ne-
deniyle çok zordu. İç ticaretin eyalet-
ler arası ağ:.r ııergllendjrnederı ötiirü
rıcğuıüırk arz eüreıresi genell jJ<le ancak
kapaJ_ı e}<oroııuiye yetece]< kadar iiretim so
nııcunu veı:niştir ki. buda iiretim te}<rn-
loj isinin gelişresiıi yani bir aıüarrda ü-
retici güçlerin gelişıesini erıgellerrıiş-
tj_r.

Sarıayide kEr orarıı düşük ve fazla ü-
retİm yapıp pa.zarlaıra yoluyla da bı]İıu te
lafi edgrgre]<ted.ir. Çiirü]<ü ağ:_r rzergilen-
dirrre altJ-nda bulurıarı tlcaret pazar aç]_-
L-mırırn erıgıeli dr:runurdadır. üretici güç
leri ağır bir baskı aftarda tutarak on-
ların gelişresirul engelleyen rrerkezi fe-
odal devlet; Osıreııfı iır[Eratorluğurıun sa
rnyileEres inin başJ-ıca engelidir. Geliş-
ıreye ı<arşı başlıca rıeden aĞrn FEODAL Sb,-
MjRtlDiiR.

Ağır feodal sörni.irü rıederıiyle gelişre
olarıal<ları iğdlş edilrniş olan iilkaniz ay
rı:- tarj}ılerde rnsrl bir diinya iJe karşı
karş]-ya idi?.. Bu karşılaşna topluınsaJ.
gelişunizi rnsı1 boğdu?. .

Bi]-iyoruz }ıi, osnarüı jrrparatorluğu-
nurı fetih yrllarırda.en taşıtarıalı yılla-
rrrxla Avrupa.lda birşeyler değişre]<te,
yeni bi-r çağ başlann]<tadır. Bı: çağa daırr
gasrrıı wracak olan yerıi bir sırııf dbğ-
İnaktad].r. Bırrjuvazi. . . Biljrrde ve sarıat-
ta yepyeni atJ_lxnlar içirıdeclir A\IjrrIE.. .
Keşifler o1ırıaktadlT... işte bu o1ay (ke-
şifler) O§nanl].yı doğnrdan ilgilerıdir-
rc]<tedir.

Çiinkii;
a) xeşifler yoluyla yeni ticaret,yol-

].arırurı bulurınası Osranh inparatorluğu-
nr:n örgıüi bir gelir kalT ıağındarı yoksıın
olırasrrıa sebep olıiaktadır. Osnarüı tnpa.-
rator]_uğu topraklarırdan. s9§n tsİ+i _ticaret yolfaİa artık örığninİ kaybetfrliştir.

_--_İi
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b) Anıerikatnrn keşfi Aızrı_ıpa ı ya mütlıiş
bi_r altııı akrrnn:_ sağlanrş ve bu a]<ın
Al,/rupa piyasasrnı hareİetfendlrıniş (brır-
juvazinj_rı gelig,esirıi de böylece sağla-
nr1ş). Altln bolJ.uğı_ı bizzat, altln olan
Ogr]anla parasa a]rçenin değer kaybetıesi
sonucunu verıriştir. Kapütülasyonlarla bu
Aitj_n, Osr.Ğ] ı İnçıaratorluğurıa qirrrliş

-ve doğal olarak da fiyatlar hızJ_a art-
mrştrr.

Batılrlar hamnaddelere yijkse}< bede}-
fer ödenıektedir. Bizjm fukara " ]_oncasal"
sanayicileriıı_izj:-ı btı-ıu iıderresi m,iirrktin
değildjr. Batrlrlar ham nraddelere bizjm
Zanaat]<alf aru[zdan daha çok alt]_n bde-
nnkte, fakat nıamul rüadde satarak verdi-
ği:ıden çoğınu alrp götiirırektedir. Yani
Arrrı:pa l darı gelen altın ,iilkeye hare}<et de
ğil, yrİ:m getirııektedir. EVet, osirarrlr
İmlıaratorluğu kl6sjk söıniirü biçi_mlerin-
den bj:-ini:r ağ-rııa düşnüştiir. Hanı nadde
satrp, namul nadde satın aİrn]<tadır.

Almı yrlJ_arda Avrı4>a'da bül,ük bir sa-
nayi clevri_rnl gerçekleşnekte srrıai iire-
tiqde haıüeler yapılıi.aktad]_r. 19 . }.y. Os
n-aiılı saırayiine pek ilişreyeı:ı bu o]_gu
artrk kapılarr zorlaınktadır. Bu devrede
I l _ i"lahnut ' un yeniden rrErkez i otoriteyi
kurrna çabalarr kendini gösterrııe}<tedir.Ö,
bıınu Ar-,rı,ipa 'ya dayanaral< yapınaJ< istiyor
ve bu slrada çıkan Kavalal1 l\bL]İret eıı
ijaşa isyanr ve İngiliz llerle bu isyarıı
bastrrnak karşrlığr yap:_la:ı 1838 Ticİret
sözleşnes.i (bu aıüaşıa hijkiimleri krsa bjr
Zaman sonra tiim Avr-upa Ülke]_erine sağ-
laıııııaya başlandr) iznalarıryor.

a) Dış ticarette çok düşük giimrük du-
var]arr uygula:rarak birkaç istisrn da-
şrnda büttin rrallarr itlraf ediljr oldu ve
ittıalatta]ri mi]..tar kısrt]aırası kaldrrrl-
d]-.

b) Uzı.ırıca bi_r dönem yerli tüccara uy-
gulaııan 1niksek iç qiimrİk duvarfarrndan
yabancılar mraf tutu]_du.

c) Serbest ticaret sistern_i uluslara-
ra,sr ilişkilerde uygnılandr.

d) Devfet tekelleri kald_ırıldr ve ham
riadde jtıı:acrnda sanarsaz serbesti verl]_-
di.

]E38 Ticaret SözleŞnEsi ijlkernizin ta-
rihinde öne.ıüi bir kilorretre taş]_d.rr. Bu
dönernden sonra Avrupa kapitalizmiıjrı çö-(er l-ici eLkisini gQpüyıcruz. l"1akirarıın
gücüyle Aırn_rpa'da sağ]_aııan ucuz üretim
bu ve benzeri anfaşnalarta Osnanlr Iırpa-
rıtor].ulu srrrrrfarr içjrde gtimrijkten mu-
af "güzel" pa.zarlar butmuşlard:r.

sELAI4 PARİS KOI,]üNARLARINA
(Baştaİafü s.70'da)

ııetodu onlar için anlaşrlmaz ve hatta ya-
bancrd rr. - Plekhanov, 1905 AralrkIrndan
sonra, "frenlerneye 

_ 
başladrğrndaı' böyle

bir şeyi düşünmedi bile.
Fakat Marx, kendisinin 1870 Eylül|ün-

de ayaklanmanln ümitsiz bir çılgrnlrk o1
duğunu söylediğini bir an bile unutmak-
SLzln, öze|ILkle bu sorunu ortaya att],.

"Versai7],es'in burjuva agak takanl"
digor, "Paris'lileri savaşnak ga da
mücade].e vermeden açlüktan ölnek a7-
ternat i tler iq_ıe karş] kaIşaga baIak-
tü7ar. İkinci lıalde, işçi sanıfın;,n
hagaL klrakfağı şu ga da bu sagıda ön
derin kagbından çok daha büqük bir ta
]ihsizlik o7acaktü".
Ve böyJ.ece, Marx'ın "Kugelmannla Mek- ]

luplar" ile proletaryaya verdiği ders-
lerden çrkarttlğamrz klsa özeti bitiri-
yoı:oz.

Rus işçi slnıfı "cenneti altiist ede-
cek'l güçte olduğunu şimdiden ispatla-
mrştlr ve daha bir çok kere1er ispat e-
decekt i r -
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(f) Chekhovıun öqküleriııden bir karakter.
Her nevsimde kaşkoLlere SaIanar ve her-
hangi bil: Ijbeıal reform önetisi duqdu-
ğunda, "ümidedeIjm Sonunda kötü bir ŞeıJ
o-7naz " derdi .

(2) Anaqasacı DemokIatlaI' ün kasaJ.t7]_mJ_ş
adJ, -

PROLETER, İ i
OKU,

0KUT,
ABONE 0L,

ABONE BUL l
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