
yalizmi'nin her türlü boyunduruğundan kurtarmaktır! 

Mücadelemizin hedefi, Sosyalizmi kurmak için Sosya

list Devrimi başarma dır! 

İşçi sınıfı ve diğer emekçi sınıflara bu hedefleri gös• 

termeyenler yanlış yoldadırlar! 
Bu yanlışı yapanlar, Türkiyedeki anti-emperyalist mü

cadelenin sınıfsal temellerini ortadan kaldırmakta ve hare. 

keti küçük burjuva, asker-sivil aydın zümrenin peşine tak

mak istemektedirler! 
Bu yanlışı yapanlar, Türkiyedeki devrimci mücadele. 

nin stratejisini işçi sınıfına göre değil, asker-sivil aydın 
zümreye göre tesbit etmektedirler ve bunu yaparken Par

ti yıkıcılığı suçuna da bilerek, bilmeyerek ortak olmakta

dırlar! 

Ne var ki, artık buna müsaade edilmemelidir ve edil

meyecektir. Kendimizi bu yolda görevli görüyor ve halen 

M.D.D. tezini savunan samimi sosyalistleri bir kere daha 
düşünmeye davet ediyoruz! 

Bu ara, şunu bir kere daha tekrarlayalım ki, bunu 
yaparken kimsenin peşinden gitmiyoruz! 

Şu gurubun, bu kişinin adamları olduğumuz iddiala

rını reddediyor ve bizi ille bir guruba yamamak isteyenle

rin maksatlı oyunlarından da korkmuyoruz. Çünkü kendi

mize güveniyoruz ve nereden gelirse gelsin bütün doğrula

ra açığız. Bizi anlayamıyanlar bizi tanımayanlardır. Bu da 

böyle biline! ... 

İKİNCİ BROŞOROMOZDE: 

ı. Genel olarak Partimiz üurine gerüşler. 

2. Eğitim ve Teşkila.tlanma anlayışımız. 
3. İstanbul h Teşkilatı için sosyalistlerin gerçekleş

tireceği işlerin program teklif'L 
AÇIKLANACAKTIR. . 
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T.t.P. lstaııbol n Kongresinin toplanacait bu g11n1en1e 
İstanbul tıyelerindcıı Parti stratıejlslnl bonlmııeyenlerln 
hazırladığı bu raporu T.1.P. nln devrlmcl rnllca.deleıılne 
vo geleceğine yararh vo gorekll olduğu lnaııcıyla yaym• 
lamayı görev bildim. 

Kemal Koyoı 

Görllşleriınfz1 açıkladıtmuz Ok brot\lr boc1ur, lkJncl bro
şürtimözü de yakında hazırlayacağız. Bu.nlarm dışında 
bizi ima ederok yaymlaDan ber U1rUl broşlll' fi mek• 
tuplarla hl4) blr ilgimiz yoktur. 

Dizgi : Alfabe Matbaası 
Baskı: Ülke Matbaası 
Yaym Tarihi: Mart 1970 
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AÇIKLAMA 

Bu broşürü hazırlamak ihtiyacını duyan bizler Türki
ye İşçi Partisi İstanbul İli üyeleriyiz. Kaldı ki Partimizi 
kuruluşundan bugüne kadar sırtlayıp getiren ve kurulacak 
binanın temel taşları da, diğer illerdeki militanlarla bera
ber yine bizleriz. 

Partimiz içinde çıkan tartışmalarda, tüzük, program 
hükümleri içinde kalarak, üst organlardan verilen emri 
yapmak ve bu disiplin anlayışı içinde hareket etmek temel 
şiarımız oldu. 

Ama gördük ki, yalnız dJşa karşı değil, parti içi müca
delede de Partimize sımsıkı sarılmak ve onu korumak, en 
b~ta gelen görevlerimizden biridir. 

Ve bizler biliyoruz ki, Partimizi savunmak, siyasi ikti
darın işçi sınıfı öncülüğünde ele alınmasını ve Partimizin 
mevcut stratejisini savunmak demektir. Partimizin stra
tejisi ise: Anti-emperyalist ve anti-kapitalist yani sosyalist 
mücadelenin birlikte yürütülmesini içerir. 

Bizler, Türkiyenin gerçeklerine dayanarak, içinde bu
lunduğumuz devrimci aşamanın, sosyalist devrim aşaması 
olduğundan hareketle, anti-emperyalist savaşı sosyalist 
mücadele ile birlikt.e yürütmeyi gerekli görüyoruz. 

Buna karşı, içinde bulunduğumuz devrimci aşamanın, 
Milli Demokratik Devrim (M.D.D.) olduğunu ileri sürenler 
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var. Bu görilşe g6re yapılacak mUca.dele, antl-emı>?ryallst 
ve anti-feodal olmalıdır; Kapitalizme karşı sosyalist ~U
cadele bugünden yapılamaz. Anti-kapitalist yani sosyalist 
mücadele, Milll Demokratik Devrim {M.D.D.) sonrasına 
ertelenmelidir. 

Bu görüş, bizce, Türkiye'nin bu~ şartl~~da ge
çerli değildir ve ranlıştır. ÇünkU bu tez il~rl s~kle, 
memleketim.izin tarihi ve bilimsel gerçeklerıne goz yumul
maktadır. Türkiyenin bilimsel I gerçeği kapitalizm maske
lenmekte, sosyalist mllcadele ertelenerek, anti-emp~ryalist 
savaşın sınıfsal temelleri yok edilmek istenmektedir. 

Emperyalizm, Türkiyede, kendi kontrolu ve kumanda
sı altındaki kapitalizmle bütünleşmiş durumdadır. Yapıla
cak anti-emperyalist savaş bu bütünlüğü içinde ele alın
mazsa, yani sosyalist mücadele ertelenirse, devrimci mü
cadelemiz hedefine ulaşamayacaktır. Bu doğruları kabul 
etmemek, tarihin daima ileriye dönen çarkına ve bilimsel 
gerçeklere karşı çıkmaktır. ÇünkU tarih.in ve bilimin önü
müze getirdiği devrimci görev, anti-emperyalist ve sosya
list mücadelenin birlikte yüriltUlıµesidir. 

Milli Demokratik Devrim (M.D.D.) tezinin tezgahlan
~ası, Partimizin Türkiyedeki devrimci mücadelede e~kin 
bir güç olmasını önleyen engellerden biri olmuş ve Partiml
. zin işlerliğini sekt~ye uğratmıştır. . • 

Kaldı ki, Milli Demokratik Devrim (M.D.D.) teziJliı 
savunanlar, bugün, guruplara ayrılmışlardır. Bu böliinme
~in sebebi nedir? · Neden birbirlerine, küfürlere ~aran suç
lamalarda bulunuyorlar? Neden birbirlerine, küçük burju
va: kuyrukçusu, sağ oportünist, sol oportuıiist diyorlar? 
Ve neden her iki taraf da birbirlerine aynı suçlamalan 
yöneltiyor? Bu karışıklık içinde gerçeği mutlaka tesbit 
etmek gerekir. Gerçek nedir? Gerçek olan şu ki, ortada 
Türkiyedeki sol harekete indirilen bir darl,>e, sosyalist ha-
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reketi rayından saptırma suçu var. Ortada parti yıkıcılığı 
ve küçük burjuva kuyrukçuluğu suçu var. lşte, kavganın 
temel nedeni de, bu suçların artık saklanamaz hale gelme
siyle, gerçeğin her geçen gün ortaya çıkmaya başlaması
dır. Bu suçların hesabım kim verecek? Çünkü bu suçların 
hesabı mutlaka sorulacaktır. Suçluların telaşında olmak 
Milli Demokratik Devrim {M.D.D.) tezini savunanları bir
birine düşürmüştür. Ve bu yolda daha bir çok böli.inmeler 
olacak, tekrar tekrar yeni guruplara ayrılacaklardır. Onun 
için halen Milli Demokratik Devrim {M.D.D.) tezini savu
nan samimi sosyalistlere bir tek sözümüz var: Bu tezin 
Türkiye'nin tarihi ve bilimsel gerçeklerine uygunluğu, Par
timiz içine nasıl tezgahlandığı ve gelişmesi eleştirici bir 
gözle yeniden incelenmelidir. Çünkü, sosyalist kişi, doğru
yu gördüğünde, yanlışını eleştirip doğruya sahip çıkma 
bilimsel cesaretini ve ahlakım gösteren kişidir. 

Biz Parti stratejisini savunan sosyalistler, yani, anti
emperyalist ve sosyalist mücadelenin birlikte yürütülmesi 
gerektiğini savunan Türkiye İşçi Partililer, bu broşürü, 
yanlış olan bu tezin eleştirisi için yayınlıyoruz. 

Partimizin üst kademelerinde bu yanlış tezle mücade
le ihmal edilmiştir. Bu yfu;den, bo işi yapmakla kendimizi 
görevli blliyoroz. Bu görevi yaparken şunun peşinden, bu
nun peşinden gitmiyoruz. Nereden gelirse gelsin, bü~ 
doğrolara açığız. Teşkilatın alt kademesini teşkil eden biz
lerin, bu insiyatifi göstermesi, kimilerine garip gelmekt.e 
ve hareketimizi ille de bir guruba bağlamak istemektedir
ler. Bu oyunlardan da korkmuyoruz. Çünkü kendimize gü
veniyoruz ve doğruları benimsediğimiz anda, o doğruların 
artık bizim doğrularımız olduğu açık yürekliliğini ve cesa
retini gösteriyoruz. Bizi anlayamıyanlar, Partimizin mili
tanlanna güvenıniyenlerdir, daha doğrusu bizi tanımıyan
lardır. 

Devam edecek olan yayınlarımız sadece, bu parti yı-
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kıcıları ve küçük burjuva kuyrukçulannın maskelerini dü
şürmek değil, ama, parti anlayışımızı .~a .. ortay~ koyması 
bakımından, Partimiz militanlarının guçlu sesı, sıkılan 
yumruğu olacaktır. ' 

Amacımız 11 Kongresine kadar P ART1 STRA TEJ!St
Nİ SAVUNAN SOSYALİSTLER.İN BtRL1Glni pekiştir
mek ve Milli Demokratik Devrim (M.D.D.) tezini savunan
ların dikkatini çekmektir. 

Amacımız, Milli Demokratik Devrim (M.D.D.) tezinin 
parti içinde tezgahlanmasına son vermek ve parti yıkıcılı
ğına mani olmaktır. 

Amacımız, Partimizi, Tiirkiye'deki anti-emperyalist ve 
sosyalist mücadelenin merkezi, öncüsü ve yöneticisi haline 
getirmektir. 

Her kim çıkar; bir gurup adına veya bir kişi adına ha
reket edip çeşitli listeler düzenler ise, 

Kim ki; tarafsız kalmak kaygısıyla, denge hesapları 
içinde karma liste hazırlama yoluna saparsa, 

Nereden gelirse gelsin T.1.P tsTANBUL İL KONGRE
SİNDE EN GÜÇLÜ GURUP OLARAK B1ZLER1 hedef 
alan suçlamalara, iftiralara başvurursa, yıpratmak ama
cıyla bizleri ima ederek delegelere broşürler, bildiriler gön
derirse, 

Bu kişi veya guruplar bilmelidirler ki; 
Parti bölücülüğüne, Parti yıkıcılığına koşar adım git

mekte olan M.D.D. cilere hizmet etmiş ve bilerek bilmeye
rek onların safında yer almış olacaklardır. 

T.İ.P. 1STNBUL tıJ 
PARTİ STRATEJ1S1Nt SAVUNAN 

SOSY.A.LlSTLER 
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MİLLi DEMOKRATİK DEVRİM 
ME5ELESİ 

I - MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM TEZtNtN 
ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞM~t 

Bu tez ortaya nasıl çıkmıştır? Evvela bu soruyu ce
vaplamak gerekir. Bilindiği kadarıyla, Partimiz kurulduk
tan sonra, bu tezin ortaya aWdığı ve savunulduğu ilk yer 
Yön Dergisidir. 

Yön ne idi ve ne yaptı? 

Kısaca söylersek Yön Dergisinin amacı: 
1 - Asker-sivil aydın zümreyi sosyalizm yolunda bi

linçlendirmek ve ikinci bir 27 Mayısın kadrolarını hazır
lamak. 

2 - Buna imkan sağlamak için, Türkiye'de gelişmekte 
olan sosyalist hareketi iktidar alternatifi olmaktan engel
lemek ve bunun için de Partimizi yok etmek veya en azın
dan tesirsiz hale getirmekti. 
. Biraz iddialı sözler gibi görünse de, bunlar gerçektir 
ve eğer istenirse, dönüp geriye bakıldığında, bu gerçekler 
mutlaka görülecektir. 

Bunları nasıl söylüyoruz? 

I - Yön asker-sivil aydın zümreye hitap eden bir der-
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- giydi. Doğan Avcıoğlu'na göre «asker-sl"!1....1~ydm(Y~mres 
• imini te.,kil etmekwu-r.» on . 

toplwmın en ilericı kes w , •• TUrki e'deki 
185) Ve hatta, yine Doğan Avcıoglu na go~e ~- .. . y 
ha.kim ..,., yolizm komurador-aga. uçlusU ile a ra 

!>9,w;ıma emper ... , - . b 
ta~akaJa dadır » (Yön s. 185) Buradakı ara ta a-

ı.ıı r arasın . 1 Y" D . 
kalardan kasıt, asker-sivil aydın zümredir. şte w on ergı-
si bu ilerici ara tabakaları sosyalist yapmaya ugraşı~ord~. 
Ama bu çabalann sonucu nasıl bir sosyalizm, n~sıl ~~r d~
zen gelirdi acaba? Yahut bu düzene sosyal~m dıyebı_Iır ~nı
yiz? İsmine ister sosyalizm ister başka bır şey _dı~elım, 
ama, amaçlanan herhalde Nasır, Cezayir ve benzen tıp ha
reketlerdi. 

Burada bir parantez açalım. Çünkü, bu konuda M.D.D. 
tezini savunanların da söyleyecek sözleri vardır elbet
te, biraz da onları dinleyelim: 

«asker-sivil aydın zümrenin, Türk)yede, öteki devrim
ci güçlere kıyasla iktidara. en yakın güç olduğu da bir ger
çektir.» Aydınlık S. 15) 

«Kemalistlerin Amerikan Emperyalizmine karşı kıya
sıya bir mücadele vermenin hazırhğı içinde bulunduğu bi
linen bir gerçektir.» (Mahir Çayan, Aydınlık S. 15) 

«Somut şartlarm somut tahlilinden hareket eder , ·e 
idealizme sapmazsak, d~a bir süre Türkiye'deki devrim
ci hareke·tte asker-sivil aydın zümrenin önemli bir rol oy
nayacağını görürüz. Bugün de yurt ölçüsünde esas mü~ 
dele işbirlikçilerle bu kuvvetler arasında cereyan etınek-
t.edir.» (Şahin Alpay, Aydınlık S. 12) . 

Biz yine Doğan A vcıoğlu ile devam edelim. 

Doğan Avcioğlu'na göre asker-sivil aydınlar «Toplum 
ha.yatındaki önemli rolleri dolayısıyla, öncü bir rol oyna
ma, kendilerini tarihi bir misyona sahip sayma eğilimin
dedirler.» (Yön S. 185) 

Bu değerlendirmenin altını çizmek gerekir, çünkü as
ker-sivil aydın zümrenin bu özelliği gözden kaçırılırsa, so
~uç Türkiye'deki devrimci mücadeleyi, bu zümrenin kuynı
guna takmak olur ve de öyle olmaktadır. 

Burada ikinci bir parentez açalım, ve M.D.D. tezini sa
vunanların bu konudaki görüşlerine bakalım: 

«Kemalistlerin Anti-Amerikan Milli Cenhenin kendi 
önöerliklerinde kurulmasına çalışmaları ve İkinci Kurtuluş 
sava-511nızı sevk ve idare etmek istemeleri doğaldır.» (Ay
dınlık S. 15) 

«öncünün kim olacağını mücadele gösterecektir. Ben 
kendi hesabıma eminim ki, geniş Kemalist !;evreler sosya
lizmi benimseyecekler ve sosyalistlerin öncülüğünde ola
caktır mücadele.» (Mihri Belli, Türk Solu S. 64) 

Şimdi, bu asker-sivil aydın zümrenin siyasi örgütü var 
mıdır, varsa hangisidir? Bunu aramak ve bunu bulmak 
gerekir. 

Yine Yön, Türk Solu ve Aydınlık Dergileri sayfalarına 
bakalım: 

«Yön Milli Bağıım;ızlık davamızda İnönü'nün liderli
ğindeki bir C.H.P. nin önemli bir yeri olduğu inancıntladır.» 
(Yön S. 124) 

«C.H.P. nin ana dayanağı her zaman küçük burjuva 
bürokratları olmuştur.» (Türk Solu S. 5) 

«C.H.P. ya.malı bir bohçadır. Ama her zaman egemen 
güç küçük burjuva bürokrasisi olmuştur. Küçük burjuva 
bürokrasisi C.H.P. içinde egemen güçtür ve gün geçtikçe 
bu egemenlik perçin.lenınektedir.» (Mihri Belli, Türk Solu 
s. 64) 

«C.H.P. n1n gerçek gücü gidip de topladığı oylarla öl-
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. . isinin partisidir. l) 

çtilemez.. O.H.P. küçül< burJOVa bü.rOkraS 
(Mihri Belli, Türk Solu S. 105) 

Görülmektedir ki, önümüzdeki devrim için, gere~ Do-
v .. • • • gerekse M.D.D. cı pro-

ğan Avcıoglu'nun Yon Dergısının: . d .. re hakkın-
d • ,1 · · in(') asker-sıvil ay ın zum 

loter evrımcı erımız · b tahliller onları is-
daki tahlilleri birbirinin aynıdır. Ve u C H p ~e bel bağ
teseler de istemeseler de, sonuç olarak: il . d zümrenin 
lamaya götürmekte~ir. ,<;_Unkü ~~er-sı~ a6:.P. dir. Ve 
siyasi örgütü, kendılennın dedigıne gore 
Mihri Belli şunu diyebilmektedir: 

«Halk Partisi Nato'dan çıkalım dediği gün çıkanz 
Nato'dan» (Türk Solu S. 105) 

Kişinin bunu söyleyebilmesi için küçük burjuva kuy
rukçusu olması gerekir. Evet, bir gün C.H.P. de .. Nk~to'd, ~ 

ki .. Tür ıye nın çıkalım diyebilir. Am_a unutulmasın , o ~•. . 
Nato'da kalmasında Amerikan Emperyalizmının herh~n: 

· ' · d v .. lacaktır Oysa gerçek mılli gı hır çıkarı kalma ıgı gun o · ' . V 

ık 'derek tam Bagımsız-kurtuluşçular Nato'dan ç mamızı gı . • . .. 
lığa kavuşmamızı, emekçi halkımızın devrımcı mucadele-
sinde görenler, ve halkımızın bu eylemi i?in. çalışanlardır. 
Yoksa, ümitleri C.H.P. ye bağla_yanlar, hiçbır ~an ger
çek Milli Kurtuluşcu olamıyacaklardır. 

Bu işin ilk yanı. Gelelim asıl önemlisine: 

II - Yön Dergisi ve etrafındakiler Partimizi yıkmak 
için çabalamıştır. ;suna mecburdu, çün~, _ İlerici ara t~b~
kaların yanında bir iktidar namzedi belirıyordu: Partımı
zin öncülüğünde işçi ve diğer emekçi sınıfların ikitdarı. 

Yön De~isine göre Partimiz, kendilerinin yapacakla
rı bir hareketin, ancak yan örgütü olabilirdi. Çünkü as-
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ker-sivil aydın zümrenin tarihi bir misyonu vardır ve bu 
zümre, devrimde öncü bir rol oynamak isterdi. 

Bu yüzden, Yön Dergisi ve onun etrafında toplanan
larla Partimiz arasındaki anlaşmazlığın esas nedeni İŞÇİ 
SINIFI ÖNCüLüGü meselesi olmuştur. Doğan Avcıoğlu 
1962 senesinde şöyle diyordu: 

«T.I.P. idarecileri Tüı:kiye'nin gelişme safhasını, sos
yal kuvvetler durumunu ve mevcut ortamı göz önünde tut
ma.dan, sınıf önderliği davasıru, en önemli mesele olarak 
ortaya attılar.» (Yön S. 50) 

Burada üçüncü bir parantez daha açalım ve M.D.D. 
tezini savunanların bu konuda ne dediklerine bakalım: 

«Türkiye'de, proleterya, bugün devrime öncülük ede
cek objektif ve subjektif şartlara tam olarak sahip değil
dir.» ( Şahin Alpay, Aydınlık S. 12) 

«Tiirkiye'nin tarihinde hiç bir zaman gerçek bir kapi
talist gelişme görmemi~ olması, feodal ilişkilerle bağda.5-
tmlma.ya ~lışılan bağımlı, kısır bir ekonomide proletc .. 
rin yerinin iğretiliği, sanayi i5Çilerinin büyük çoğunluğu
mm köyle bağlarını sürdürmesi ve isçinin yarı köylü vas
fını muhafaza etmesi, şehir ·ve köy arasındaki uçurumun 
derinliği, Türkiye proleteryasının bilinçlenmesini, kendisi 
için sınıf niteliğine bürünmesini geciktiren etkenler ara
sında zikredilebilir.» (Milli Demokratik Devrim Broşürü) 

Yön Dergisi ve onun etrafında toplananlar, işçi sını
fı öncülüğü meselesini bir türlü kabul etmemişlerdir ve 
Yön'e göre, işçi sınıfı öncülüğünü savunmak ve bunu or
taya atmak, doğmacılıktır, sekterliktir. Şahin Alpay'a gö
re, Mihri Belli de aynı değerlendirmeye katılmaktadır. Ya
ni Mihri Belli'ye göre de işçi sınıfı öncülüğünü savunmak 
doğmacılıktır. (Bak. P. D. Aydınlık S. 3-17) 

-11-



Yine biraz geri dönüp, devam edelim. . . . gil 
O günlerin (1962-1963) şartlarmda, Partımızm ~-

' .. • i Iroak üzere onun gı-
birliği ça~ı!arı, başt~. Yon ~ergıs 0

• lik elb~l giymiş, 
bi asker-sıvil aydın zumrenın sosy~t . . 
tilin kuruluşları tarafındlıı sabote edi,lıniŞtir. 

İşte örnekleri: 

1 - 1962 yılında kurulan Sosyalist Ki!1tür ~erneği' -
P rt. . .. . 66 kiı::ıı· Genel ~kanlıgın muracaatı-ne a ımız uyesı ~ , 

na rağmen kabul edilmemiştir. Buna kılıf u_y?urulınaia ç~-

lışılm1ı::ı ise de gerçek sebebin, kurucular ıçınde, T . . P. lı-
~ ' ld V kça ve yazılı lerin çoğunlukta olmasından korku ugu açı 

olarak beyan edilmiştir. . . . 
2 - Yine 1962 yılında, Partimız ilericı kuruluşları ve 

k • kırı kanunların kaldırıl-
yayın organlarını, demo rasıye ay . . 

1 d 
1• b' ligvm• e çagvırdı Bu da provake edıldı. 

rnası yo un a guç ır · . 
Sosyalist Kültür Derneği kurucularından, İlhamı Soysal 
lııe bu provakasyonu şöyle savunmuştu: 

«Günün birinde, T.t.P. ten bu yolda bir önerge geldi. 
Resmi bir yazı ile Demek Genel Merkezine bu kono_da ~~ 
Jantılar yaoılması teklif ediliyordu. T.t.P. ile Sosyalist Kül
tür Derneği, Türkiye Öğretmen Demekleri .ı:ederasyonu, 
Anayasa Derneği, Yön Dergisi, 1mece Dergısı n~ıl ?lur
da mevcut kanunlar çerçevesinde, organik oldugo zikre
dilen bir bağ kurarak işbirliği yapılabilirdi.» (Yön S. 174) 

Yapılamazdı tabü, çünkü davet Partimizden geli-

yordu. 1 
••• 

Ama 1963 mahalli seçimleri sırasında, Partımızın ka-
patılması yolunda sözler söylenmeye başlanınca, bu kere, 
bu çevreler sözde T.1.P. sini kurtarmak için faaliyete ge
çeceklerdi. Bı.i kere bunlar Partiyi toplantıya çağırmak is• 
teyecekler ve gereken cevabı alacaklardı. 
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D~-GÜÇ te işte bu tarihi misyonun sonucud~r . A y
nı İlhamı Soysal bu kere, M .D.D . tezini savunanların da 
düşüncelerine tercüman olarak şöyle diyecekti : 

«B~ sol sekte r çevrelerinin (Partimiz kastediliyor) 
Devrimciler Güçbirliğinden kendilerini tecrit etmesi ve 
göçbirliğini balta.Ja.ı:nası karşısında onları güçbirliğine bir 
kere daha çağırıyoruz.» (Türk Solu S. 25) 

~rülmektedir ki, başlangıçta Partimizin öncülüğünü 
.yaptı~~ bütün güçbirl.iği çağrıları cevapsız kalmıştır. Yön 
Dergısı ve onun etrafında toplananlar , öncünün asker-sivil 
aydın zümre olduğunu açıkça söylemişler ve bu şekilde 
davranmışlardır. · 

Bununla beraber, bir kısım örneklerini yukarıda ver
diğimiz üzere, M.D.D. tezini savunanlar da, önümüzdeki 
devrimci adım ne olursa olsun, öncünün asker-sivil aydın 
zümre olacağını kimi açık, ki.mi üstü kapalı şekilde ileri 
sürmüşlerdir. 

Öncülük konusunda bir M.D.D. ideoloğu söyle demek
tedir: 

«Gücü yeten çÖ'.ıÜ.mler devrimde öncülük sorununu» 
(Mihri Belli, Türk Solu S. 103) 

Bu kişi üstelik, «Bugüne kadar, Türk Solu başyazı.. 
lannda l,.~i sınıfı hareketlerinden bir kere dahi söz etme
menizi nasıl açıklarsınız» sorusuna cevap olarak, 

«O dönemde Türk Solu Dergisinin bir cephe dergisi 
oluduğunu unutmamak lazımdır» diyebilmek cüretini gös
termektedir. Sözde cepheyi bir dergide kurmaya kalkan 
bu kişilerin, o dergide bir iki tarihi misyon sahibi de yazı 
yazıyorlar diye, değil işçi sınıfı öncülüğü, işçi hareketle
rinden bile söz etmemeleri ibret vericidir." Ve bu kaypak
lıklardan ders alınmalıdır. Bu kişiler peşinden gidilecek 
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kişiler değildir. Çünkü bir dergi üstünde b~ kaypaklığı ya
. Panların, gerçekten bir cephe kurulması soz konusu oldu-
ğunda yapmayacakları yoktur! 

Burada şunu açıklamak isteriz ki; Partimizin kurulnş 
döneminde, işçi sınıfının ve partimizin öncülüğü konusun
da, şekli de olsa gösterilen bu titizlik doğrudur. Ama yan
lış ve eksik olan bu öncülüğü fiili hale getirecek olan ça
lışmalarda aynı titizliğin gösterilmemiş olmaşıdı~ .. 

Yön yıkıcılarının, işçi sınıfı öncülüğü meselesı ıle baş
lattıkları muhalefet kampanyası, 1966 yılında meyvaları, 
m vermeye başladı. Yön yıkıcıları 1966 yılında, der~i:~
rinde Parti hakkında bir •tartı§ma açtılar. M.D.D. tezının 
Partimiz içine tezgahlanması bu vesile ile olmuştur. Çün
kü 1966 senesi Büyük Kongre senesi idi ve Parti içinde 
merkez organlarının yönetimine karşı farklı nedenlerden 
de olsa bir muhalefet doğmuş ve doğunılmuştu. Teşkila
tın alt kademelerinde doğan muhalefetin sebepleri eğitim, 
daha sağlam teşkilatlanma istekleri idi ve · içinde merkez 
yönetiminin merkeziyetçiliğine karşı tepkileri de taşıyor
du. Ama bu samimi muhalefet, doğurulmuş diğeri ta.rafın
dan kendi amaçları yolunda kullanılacaktı. 

M .D.D. tezi ki esasta, Yön tezine uydurulmuş ve 
onun terminolojiye oturtulmuş şeklinden başkası değildi, 
bu tartışmalarda bol bol savunuldu ve Partiye teklif edildi. 

Velhasıl, bu tartışmalar bir taraf tan Yön yıkıcılarmı 
amaçlarına ulaştıracak şekilde gelişirken, Parti dışındaki 
sosyalistler de aym sonucu doğµracak işi yapıyorlardı. 

Bu tar~malarda neler dendi: 

İSME'!' SUNGURBEY : «Biz öteden beri işçi sınıfı 
öncülüğü kuramında Yön'ün tem
sil ettiği göıiişreyiz» (Yön 8. 
178) 

-14-

' 
V ARAP ER.D()QDU : «Bağım.-3ızlık davasının en tu-

tarlı güvenilir savaşçıları sosyalist
ler olmalıdır. Bu davada öncülük 
onlara düşmektedir... A.P. de ho
mojen sayılmaz. . . Bu partinin için
de bir mukaddesatçı fraksiyon ol
duğu açıktır. Bu fraksiyon bir 
ulusal şahlanış durumunda milliyet
çi anti-emperyalist bir tutumu be
nimseyebilir.> (Yön S. 189) 

~ NURt 1LER.t : «Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin 
bir numaralı meselesi bağımsızlık
tır diyor. .. önce şunu belirtelim 
ki, bu iki ayn mücadele değildir. 
Sosyalist bir düzen kurulmadıkça 
bağımsızlığa kavuşamayız. Bunu 
kabul etmezse C.H.P. üslubunda bir 
demagojiden ileri gidemez... An.ti
en:ıperyalist mücadele emperyaliz
mı yurda sokan kapitalizme karşı 
mücadeleden ayrılırsa, bu bir C.H. 
P. oyunundan ileri gidemez.» (Yön 
S.171) 

MlHR.1 BET,T,t ~ «Asker-sivil aydın zümre ile kom-
pra~o~-f eodal :ı,ğa ittifakı arasında uzlaş
ma ıçın maddi bir temel yoktur. . . Bu 
zümre ile komprador-ağa arasında derin 
sınıf çelişkisi ayan beyan ortadadır... Ve 
Türk sosyalistleri . .. Demokratik devrim 
aşamasında pek önemli bir rol oynaması 
mukadder olan bu zümrenin önemini doğ
ru değerlendirmek zorundadırlar ... Dev-

_ :(5 _ 
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riınci bir kadro, komprador sermayesinin 
ve onunla kader birliğindeki taşra müte
gallibesinin ekonomik ve dolayısıyla poli
tik etki alanını kısacak nitelikte reform
lard~n bir kaçını gerçekleştirdiği ve 
emekçi halkın bu reformların kendi yara
rına pratik sonuçlarını gözüyle gördliğil, 
devrimin nimetlerini tattığı gün Türk 
halkı kesin olarak devrimden yana bir 
tutum benimseyecektir. (-Yön S. 175) 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Ama açıktır ki, M.D.D. te
zi Parti saflarına bu şekilde sokuldu. MİLLİ DEMOKRA
TİK DEVRİM TEZİNİN DOOUŞU KOÇOK BURJUVA 
~UYRUKÇULUGUDUR. Ve bu tezi savunan sözde ideo
loğlar, Parti içindeki genç ve gerekli sosyalist eğitimden 
geçirilmemiş kafaları böyle kavram kargaşalığının orta
sına attılar. ŞİMDİ SORMAK LAZIM BU TEZİN 1DEO
LOOLARINA: stz DE PARTİ YIKICISI DEG1L M1S1-
NİZ? 

Il - M.D.D. TEZİNİ SAVUNANLARIN YARATD,
GI KAVRAM KARGAŞAIJÖI 

· M.D.D. tezini savunanlar Türkiye Sosyalist hareketin
de kavram enflasyonu yaratmışlardır. 

1-Türkiye'deki Üretim Biçimi Üzerine Söylenenler: 

«Türkiye nasıl bir ülkedir?» sorusuna verdikleri ce
vaplar şunlardır: 
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- Türkiye yan feodal bir ülkedir . 
- Türkiye'de feodal üretim i lişkileri hakimdir. 
- Türkiye'de feodal üretim ilişkileri yer yer ağır bas-

maktadır. 

- Türkiye feodal kalıntıları bağrında barındıran bir ül
kedir. 

- Türkiye kapitalizm öncesi üretim ili~kilerini için
de barındıran bir ülkedir. 

- Türkiye pre-kapitalist kalıntılann bilhassa üst ya
pıda oldukça güçlü bir şekilde etkinliğini sürdürdüğü bir 
ülkedir. 

- Türkiye az gelişmiş kapitalist ve feodal ilişkilerin 
yan yana bulunduğu bir ülkedir. 

- Türkiye sömürge tipi kapitalist bir ülkedir. 
- Türk.iyede üretim biçimi gelişmemiş bir kapita-

lizmdir. > 

PEKİ, OPORTONiZM NEDİR VE OPORTONİST 
KİMDİR? Bunun da cevabını biz verelim: 

Oportünizm, sosyalist hareketi, kapitalizmin değişme
sini geciktirecek şekilde yozlaştıran düşünce ve eylemle
rin tümüdür. Oportünizm, bir prensibe, ilkeye, esasa dört 
elle sarılıp ondan hemen vaz geçmedir. 

Peki, HAK1K.t OPORTÜNİSTLER KİMLERDİR 
Ş!MD1? 

Bu kaypaklıkların hesabı sorulacaktır. Bunlar teoriyi 
ve kendini zorlamadır. Gerçekleri istediğimiz ve işimize 
geldiği gibi göstermeye çalışmadır. Bu bilimsel bir tutum 
değildir. . 

M.D.D. tezini haklı çıkarmak için, Türk.iye'deki ha• 
kim üretim biçiminin feodal ve yarı-feodal olduğunu gös
termek yolunda yapılmadık kalmamıştır. Bu Türkiye'de
ki sosyalist hareketin gidişine çelme takmaktır. Çünkü bu 
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ışi yapanlar veya. en azından başlatanlar, Türkiye'deki ha
kim üretim biçiminin kapitalizm olduğunu biliyorlardı. 
Yaptıkları konuşmalara ait ve diğer yazıları tekr~r ?kun
duğunda bu görülecektir. Yön ve Türk Solu Dergilen say-
faları bu beyanlarla doludur. ' 

Mesela Mihri Belli bu konuda şöyle demektedir: 

«Vretim tal"'L! Kemalist Türkiyede de Kapitalizmdi 
bugün de kapitalizmdir.... Biz kapitalist nşama. içindeyiz. 
Ve kauitaliz:min en adisi, en kötüsünün, koın!)rador lm.pl
talizıcin.in içindeyiz ve uzun zamandır içindeyiz.» (Türk 
Solu. S. 64) ' 

«Ecevit (Düzen değişikliği alt yapı değişikliğidir) ~
yor. Alt yapı ekonomik düzendir. Ekonomik düren deği
şildiği ka9italist düzende olduğumuza göre, Türkiye'de dü
~n cfoği~ikliği sosyalizm demektir.» (Milliyet, 11 Ekim 
1969) , 

Bu zorlamalan yapan ve Türkiyeyi bu beyanlarına 
rağmen f eodalleştiren sözde ideoloğlar üstelik genç kafa
darları da peşlerinden sürüklemişlerdir. Ve kendi Parti 
yıkıcılığı suçlarına bu gençleri de ortak .etme oyunu oy
namışlardır. 

2 - Milli Burjuva Yaratma Zorlamaları: 

M.D.D. tezini savunanların başka bir zorlaması ise, 
Milli burjuva yaratma sevdasıdır. Bu yolda gazozculan 
Milli burjuva olarak göstermeye çalışmışlardır. Doğu Pe
rincek Eminönü İlçe Kongresinde böyle konuşmuş ama 
Doğulu bir emekçiden gereken cevabı almıştır. Sevinç Öz
güner, Şişli İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada İbrahim 
Ethem İlaç İşletmesini Milli Burjuvaya örnek göstermiş
tir. Ama aynı kişiler, kendisi de bir M.D,:_0. ci olan Aslan 
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Başer Kafaoğlu'nun «Türkiye'de Milli Burjuva Var mı?», 
konulu yazılarından haberdardırlar. Bu yazıların Türk So
lu Dergisinde nasıl kırpılıp kırpılıp yayınlandığını ve so
na ermeden, yanda kesildiğini de bilmektedirler. Bu ki
şiler, çam ormanında bir meşe ağacına raslayıp, ormana 
meşe ormanı diyen cinsten kiş ilerdir. Ve bu metodla Tür
kiye için bilimsel bir tez önermektedirler! 

3 - Parti Programı üzerinde Yutturmacalar: 

M.D.D. tezini savunanlar , öt e yandan, programımızın 
sosyalist olmaclığı iddiası ile, kendi düzmece stratejilerini 
haklı çıkarmak çabasındadırlar. 

Kafaları bulandırmak için, bu yolda, türlü zorlamalara 
baş vurmaktadırlar. Ve demektedirler ki ; «progrmda top
rak reformu var, onun için program M.D.D. programıdır.» 
Veya «programda özel sektörden bahsediliyor, halbuki, 

- Sosyalist Devrimde bütün üretim araçlarının kamulaştırıl-
ması lazımdır.» 

Bunlar birer kandırmacadır ! 

PROGRAMIMIZ SOSY ALlST BİR PROGRAMDIR! 

Sosyalisttir, çünkü programımız: 

1: - İşçi sınıfı ve müttefiki olan diğer emekçi sınıf
ların iktidarını öngörmektedir. 

2 - Ulusal ekonomide kilit taşı vazifesi görenlerden 
başlayarak ekonomik kalkınma ve ilerlemenin gerekli kıl
dığı bir sıra izleyerek büyük üretim, ulaşım, kredi ve mü
badele araçları kamulaştırılacaktır. 

3 - Kurulmamamış temel sanayi kollan devlet eliyle 
kurulacak ve işletilecektir. 

4 - Ekonomi politikası merkezi bir planlamaya göre 
yürütülecektir. 
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5 - Emeğe göre gelir ilkesi kabul edilmiştir. 
6 - Özel sektör, emredici genel plana bağlı kılına

caktır. Özel sektör, Dlanh devletçiliğin, önemi gittikçe aza
lan bir yardımcısı d°"urumuna getirilecektir. 

7 - Kültür ve bilimden herkesin eşit olarak fayda-
lanması sağlanacaktır. 

Bu ilkeler, bir arada, sosyalist ·bir programın ilkele
ridir. 

Şimdi yukarıda örneğini verdiğimiz iki yutturmaya 
cevap verelim: 

a - Toprak ij.eformu Meselesi: 

Toprak Reformu, emperyalist çağda, artık, sosyalist 
iktidarlara kalan bir görevdir. 

Ama bir programda toprak reformunun olması, o 
programın sosyalistliğine halel getirmez; değil mi ki, o re
form yukarıda saydığımız ilkelere sahip bir programda yer 
almaktadır ve bu ilkelerin amacına yönelen bir toprak re
formudur. 

Toprak Reformu programımızda bir unsurdur ve özü 
itibariyle demokratik bir reformdur. 

Ne var ki, tek değil, bir unsurdur sadece ... Üstelik, 
programımızdaki toprak reformuna ait hükümler, klasik 
Burjuva Devrimlerinin hükümleri de değildir. Yani· tarım
da feodalitenin tasfiyesinden sonra kapitalizmin gelişmesi 
amaçlanmamaktadır. 

Tam tersine, kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve etra
fında toplanılacak Devlet üretme Çiftliklerinin, Devlet Ta
nın İstasyonlarının kurulması öngörülmüştür. 

Ve zaten, küçük üretimin bu yolla, yani ikna ve teş
vik yoluyla ortadan kaldırılması da bilimsel Öir doğrudur 
ve gereklidir. 
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~u şe~ildeki bir toprak reformu, yukarıda saydığı
~. ~kelenn amacına yönelmiş bir toprak reformu oldu
gu ıçın programımızın sosyalist niteliğini değiştirmez. 

b - Özel Sektör Meselesi: 

.. k~.u konudaki ~tt~rma _iki katlı bir yutturmacadır. 
~ u_ bu M.D.D. cı sozde. ıdeologlara göre, devrim bir 
s~reçtır ve devrimin can alıcı, sıçrama anı yani siyasi ik
tıdara gelme anı, bu sözde ideologlar tarafından unutul• 
maktadır. 

Ama, amaç kafa bulandırmak olunca bu kere devri
min süreç olan yanı es geçilmektedir. Ve «özel sektörü he
men birden ortadan kaldırmadığına göre programın sos
ya~st değildirl) denilmektedir. 

Durum şudur: 

Sosyalist i~tidarın ilk görevi, ,gerekli kamulaştırma• 
la.rı yaparak, kı bunlar programımızda sayılmıştır, milli 
ekonomide hakim bir sosyalist sektörün yaratılmasıdır. 
Kamulaştırmalar belli ekonomik ve bilimsel ölçü ve gerek• 
lere göre yapılır ve devam eder. İşte bunun tamamlanması 
süreçtir. Ve bu süreç içinde eriyecek olan özel sektö; 
üzerinde, emredici merkezi plan ile bir denetim kurulur. 
Sosyalizmin inşaası ve özel sektörün ortadan kalkması 
böyle bir süreç içinde tamamlanır. 

M.D.D. tezinin ideologlarının bunları bilmediklerini • 
sanmıyoruz. Ama niyet başka olunca, niyet kafaları bu
landırmak olunca murat da başka olmaktadır. 

4 - Gerçek Demokrsi Zorlaması: 

M.D.D. tezini savunanlara göre, Türkiye'de gerçek 
demokrasi yoktur ve onun için savaşılmalıdır. 
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Yine onlara göre, gerçek demokrasi demek, gerçek 
halk yönetimidir. (Türk Solu S. 90) . .. 

Evet, öyledir ama, bu kişiler, bunu kımd~~ lutuf_ ola
rak bekliyorlar, ki işçi sınıfının öz mücadelesını erte~ıyor
lar Ve bu kişiler bilmiyorlar mı ki, gerçek demokrası, an
cak halkın tümiinü sömürüden kurtararak kendini _de. öz.. 
gür kılacak işçi sınıfının müttefikleri ile beraber iktida
rında, söz konusu olmaya başlayacaktır. 

Bu ara yeri gelmişken bir noktaya da d~ği~elin:1· 
Şimdi iki guruba ayrılmış olan M.D.D. cilerın bır ka-

µadına (Mavi Aydınlık) göre, 

. «Bugün i~i sınıfuµn siyasi örgütlenme imkan• _olma
dığı gibi küçük borj,ıvazide kendi öz örgütüne sahip de
ğil<lir.» (Türk Solu S. 107) 

Diğer taraf (Kırn:ıızı Aydınlık) ise bu görüşü eleştir
~ekte ve karşı · tarafı (Mavi Aydınlığı) küçük burjuva 
kuyrukçuluğu, asker-sivil aydın zümre kuyrukçuluğu ile 
suçlamaktadır. 

Ama Kırmızı Aydınlığın baş ideologlarından Mihri 
Belli ise şunları söylemiştir: 

«Demokrasi uğruna mücadele, Türkiye'de gerçek de
mokratik özgürlük ortamım yaratma uğruna mücadeledir 

• derken kastettiğimiz, gerçek sosyalist örgütün kurolması 
uğruna. mücadeledir demek istiyoruz. (Türk Solu S. 64) 

Velhasıl, birbirlerine ne derlerse desinler M.D .D. nin 
iki kanadı da Türkiye'de, işçi sınıfının gerçek, öz siyasi ör
gütü kurulamadıgından dolayı, bunu sağlamak için de
mokrasi mücadelesi verilmesi ger~tiğini yani M.D.D. te
zini savunmaktadırlar. 

-22-

Ama yine bu kişiler M.D.D. in de işçi sınıfı öncülüğün
de olacağını söylemektedirler( !) 

Doğrusu çok garip bir tez şu M.D.D. stratejisi! 
Hem, işçi sınıfının öz örgütünü kurabilmek için de

mokrasi mücadelesi yapmak lazım, hem de, bu mücadele
de öncülüğü işçi sınıfı ve onun öz örgütü yapacak(?) 

fil- M.D.D. TEZİNİ SAVUNANLAR NEDEN BÖ-
LÜNDüLER 

Evvela bir soru soralım: 

M.D.D. tezini savunanların başvurduklan ve yukan
da örneklerini verdiğimiz wrlamalann ve kavram karga
şalığmın sebebi nedir? 

Böyle bir yola başvurmalarının sebebi açıktır ki; ev
vela. Doğan Avcıoğlu ve Yön Dergisinin, Partimizi Tür
kiye'deki devrimci mücadelede iktidar alternatüi olmak
tan çıkarmak için başarıya ulaşması, yani Partimizi dina
mitlemesi; Sonra bilerek veya bilmeyerek bu oyuna gelen
lerin kendilerini haklı çıkarmak için, küçük burjuva kuy
rukçuluğuna sarıl.malan ve Parti yıkıcılığı ihanetinde pay 
sahibi olmalarıdır. 

Bu itham değildir, gerçeğin kendisidir. Bunu, 
şimdi iki guruba ayrılmış taraflar, kendilerinin durumu
nu görmeden birbirlerine söylemektedirler. örnekler ve
relim: 

«Kim keskin devrim,ci görünfüsüne bürünerek, sekter 
çı!kışlarla, T.t.P. sinin Y!k!lmas! gerektiği tezini, i5birlik
çilerin isteklerine tı!)a ti!) uyan bu tezi savunmak gafleti,. 
ne--d~rse ... » (Türk Solu S. 59) 

« ... lm.nlarm oo.zıJarı..na göre -T.t.P. i örgüt olarak 
l1est.ekleımek- ilkesi toptan yanlıştı.» (P.D. Aydınlık S. 
1-15) 
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Şimdi tekrar soralun: KİMDİR BU PARTİ YIKICI
LARI ? 

İşte bu sorunun cevabı, bugün M.D.D. tezini so.v~nım
ları birbirine düşürmüştür. Çünkü, ortada, hesabı mutla
ka sorulacak kaypaklıklar, Parti yıkıcılığı ve kilçük bu~ 
juva kuyrukçuluğu var! 

Buıriin iki gııruba. avrılnuş olan M.D.D. tezini savu-~ . 
nanlar, halen bu suçları birbirlerine yiiklcmek yarışında-
lar. İki taraf da karşısındakine oportünist demekte, küçük 
burjuva kuyrukçuluğu ile suçlamakta ... 

İlkin bir kaç örnek verelim ve sonra da gerçeği hep 
beraber tesbit edelim: 

1 - KIRMIZI AYDINLIGA GÖRE MAVİ AYDIN
Lll{ÇILAR KÜÇüK BURJUVA KUYRUKÇUSUDUR VE 
DOOAN AVCIOGLU'NUN PEŞİNDEN GİTMEK~ 
DİRLER: 

«Aydııılıkt.an a.ynlan gunıbun tutumu ... Bilimsel sos
yalinııin t.enninolojisi ile süslenmiş küçük burjuva. kuy
nıkçuluğudur» (Aydınlık S. 16) 

«Proleter DevriıL--ci Aydınlık, küçük burjuvaziye fazla 
prim veren, bir sağ SB.!)nıa içindedir, ldi9ük burjuva kuy
rukçuluğu yapmaktadır.» (Atilla Sarp, Türk Solu S. 115) 

«... A vcıoğhınun görüşU 'Bugün milliyetçi devrimciler 
ön planda. rol oyna.maya aday göxükmektedirler' Çünkü. 
'tııkenin bugüııh-ü gelişlli'e aşaması bunu gerektirmekte
dir.' Sağ sapmanın Avcıoğlunun yorumuna ilişkin görüşü: 
Hiç olmazsa bir süre için doğrudur ..• Bu öneli devrimci bir 
düşünce değil kuyrnkçu, artçı ve evrimci bir düşüncedir.» 
'(Mahir Çayan, Aydınlık S. 15) : 

• 

2 - MAVİ AYDINLIGA GöRE. KIRMIZI AYDIN
Lll{ÇIL.AR KÜÇÜK BURJUVA KUYRUKÇUSUDURLAR 
VE DOĞAN AVCIOĞLU'NUN PEŞİNDEN GİTMEKTE-
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«l\lJhri BelUyb göro M.n.o. emperyalizmin lwvıılııııı.Hı 

, ·e bir de to9rn.k reformunun yıı.oılmnsıdır. M.0.0 . dıı ld l
çük burjuvazi de öncliliik yapabilir.» (Türk Solu S. 110) 

«Kiiçlik burjuvaziyle ifo;k ilcrt.!e s:ıde<·o <lmıtlııl< polltl
kosı güden vo kendisini VÖN-OEVRl~t çiz~isinden ııçd<
ça ayırmayan hn,r Mihri Helll'niu tavrı<lır. » ( l'. 11. Ay
dınlık S. 2-16) 

«Aydınlığın 12. sayısındaki yazısında, Şahin Alpııy a r
kuruışın ileri sürdiiğü görii-:ı, üstelik :,;artları dıthıı ~eri ~ös
tererelc, daha önoo vo daha sonra l\lihri nem ve Aydm
bk S. D. bıra.fındruı aynen ifade edilmiı;tir.» (P .D. Aydın
lık S. 2-16) 

«Şimdi, -sağ eğilimlerden- - küçilk burjuva kuy
rukçuluğundan- -kii~W< burjuvaziye fazla prim vermek
ten- dom \'Unılruaya başlanmışbr. Bu itha.mların. hi1.zat, 
küçük burjuvazinin M.D.D. de öncü olabileceğini... Şlm-di
ye kadar açıkça savuurcn5 olan 1'lihri Belli t:amfmdan ile
ri sürülmesi bbıce hayli ilginçtir.» (P. D. Aydınlık S. 2-16) 

Şimdi hep beraber gerçeği tesbit edelim. 

Bu iki guruptan hangisi haklı ve doğruyu söylüyor ? 

GERÇEK ODUR Kİ, HER 1K! TARAF DA KARŞI-
ŞINDAKİNE SÖYLEDİC! İÇİN HAKLI VE DOCRUYU 
SÖYLÜYOR! 

ÇÜNKÜ HER 1K! TARAF DA IillÇüK BURJUVA 
KUYRUKÇUSU VE DOĞAN AVCIOĞLU'NUN PEŞİN
DEN GİTMEKTEDİR.LER.! 

Sosyalist hareketi rayından saptırmaya çalışanlar, 
şimdi telaş içindeler ! 

P arti yıkıcılığı suçuna ortak olanlar, şimdi panik için
deler! 
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A im k M D D t ezini savu• tşte suçluların telaşında o a · · · 
nanları birbirine düşürdü! · .. 1 Birlikte işledikleri suçları, birbirlerinin sırtına yük e-

mekle onlardan kurtulacaklarını sanıyorlar! ' . 
Halen Milli Demokratik Devrim tezini savunan sa~i

mi sosyalistlere bir tek sözümüz var: Bu tezin ~r~iy~•~ 
tarihi ve bilimsel gerçeklerine uygunluğu, Partımız ı_çıne 
nasıl tezgahlandığı ve gelişmesi eleştirici gözle yemde~ 
incelenmelidir. Parti yıkıcılığına karşı durulmalıdır. Antı
Parti görüşleri ve kişileri aralarından temizlemelidirler. 
Ve Partimizin sosvalist niteliğinin daha da oluşturulması 
çabasına dört elle· katılmalıdırlar. Çünkü bugün Türkiye'
de M.D.D. tezini savunmak, işçi smıfı öncülüğünden söz 
edilse bile, devrimci hareketi gerçek yönünden sa~tırmak
tır, Türkiye'de sosyalist mücadeleyi engellemektır. 
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BİZLER PAltTİ STRATEJtstNt SAVUNUYORUZ ! 

Neden Parti stratejisini, yani: anti-emperyalist sa
v~ ile sosyalist mücadele birlikte yürütülecektir tezini sa
vunuyoruz? 

Bunu cevaplamak için önce ·bazı kavramlara açıklık 
getirelim. 

1-STRATEJt NEDİR VE NASIL SAPTANIR: 

Sosyalist mücadele için söylersek ; strateji, işçi sınıfı
nın sosyalizmi kurmak amacıyla iktidara gelmesinin pla-
nını yapmaktır. ' 

Bu plan: 
a - Mücadelenin siyasi ve ekonomik hedeflerini. 
b - İşçi sınıfının müttefiklerini . . . . 
c - Mücadele edilecek hakim sınıf veya sınıfların 

tayinini kapsar. · '· 

Bunlar ancak, evrensel gelişme kanunlannın, o top
lumun ekonomik, sosyal, siyasi v.b. yapısına doğru ola
rak uygulanması ile tesbit edilir. 

Hemen şunları söyleyebiliriz ki, 
a - Mücadelenin hedefini yani devrimi evvela o top

lumun hakim üretim biçimi ve iktidarın sınıf yapısı belir
leyecektir. Sonra, işçi sınıfının mücadelesi için gerekli olan 
asgari demokratik ve siyasi hak ve hürriyetler var olma
lıdır. Bu hak ve hürriyetlerin ge~tirilmesi, sosyalist mü-
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cadelenin ayrılmaz unsurlarıdır. Asgari demokratik ve si

yasi hak ve hürriyetlerin olmaması halinde, bunları yara

tacak hedeflerin temel hedef olabileceği açıktır. (Askeri, 

fiili, işgal ve açık faşizim gibi) 

b - İşçi sınıfının müttefikleri, emperyalizm ve hakim 

sınıflarla çelişen sınıf ve tabakalardır. Müttefikler mese

lesi o ülkedeki özel koşullara göre dar ya da geniş olabi

lir ve kapitalist gelişme aşamasına göre de biçimlenir. 

Bu ara, düşmanla çelişen ve müttefik olabilecek sınıf 

ve tabakaların kendi aralarındaki ve herbirinin işçi sınıfı 

ile olan çelişkileri doğru bir şekilde saptanmalıdır. Bu sap

tamada dünü, bugünü ve yarının muhtemel durumları 

dikkate alınmalıdır. 

Müttefik edinmeden gaye, işçi sınıfının iktidara gele

bilmesinin en elverişli ortam ve şartlarınm yaratılmasıdır 

ve iktidara gelinmesidir. Bunu tehlikeye sokacak ama düş

manla çelişen müttefiklerle ittifak için en uygun şartlar 

kollanır. 

c - Karşımızdaki haklın sınıflar iyice tanınmalı ve 

aralarındaki çelişmeler dikkatle gözlenmelidir. Kendi saf

larımızda olduğu gibi bu saflardaki. muhtemel gelişmeler 

titizlikle takip edilmeli ve onların aralarındaki çelişmeler

den yararlanmalıdır. Ama hiç unutulmayacak bir nokta 

ise, karşımızdaki güçlerin, hedefi gözümüroen kaçırtacak, 

mücadelemizi saptıracak oyunlara girebileceğidir. (Mese

la sınıf mücadelesini salt laiklik mücadelesi haline getir

me çabası gibi) 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, sosyalist mücadelede stra

tejinin konusu, işçi sınıfının müttefikleriyle beraber, si

yasi iktidara en uygun şartlarda gelebilmesinin ve bunun 

zorunlu kılınmasının sağlanmasıdır. Yapılacak bütün plan 

ve hesaplar bunun içindir. Bunu tehlikeye sokacak ihti-

maller titizlikle dikkate alınır. · 
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Siyasi' iktidarın koru 
. nması sag~I 1 

aynı prensıpler dahilinde . • arım a.ştırılması için de 

Jar yapılır. yenı duruma uyan stratejik plan-

. Taktik, stratejik hedefi . . . 

çı sınıfı ve müttef'ıkJ . . erın gerçekleştirılmesi için iş
erının duru 1 

kullanılması demektir. m ara en uygun şekilde 

Il - İ'ITtFAKLA.R NASIL KURULUR: 

Hiçbir devrim (Bur . va . . 
temel devrimci sınıf t ~ ' Mıllı Demokratik, Sosyalist) 

ve yapılamaz. Her de a~ ı~dan tek başına yapılmamıştır 

ittifaklar kurarak ge;rı~cı ~ınıf kendi öz devr imini dahi 

Diğer taraftan kuçe 
1 
eştır~e~ zorundadır. 

rimci sınıfın Yanında :;cak __ ıktı~arın içinde, temel dev

bu bilhassa iktidarın , ' Ik ı muttefıklerinin bulunması ki 

min, temel devrimci s/nıf s8:11aiarında zorunludur, devri-

tir ın oz devrim· ld -
mez. Değil mi ki o ikt·a rd ı o uguna halel ge-

olojisi hakimdir ve' tem / da ~• ~ mel devrimci sınıfın ide

çekleştirmeyi, kurmayıe a::vrımcı sınıfın öz sistemini ger

ekonomik bir program u açlayan ve onu zorunlu kılan 
yguJanmaya başlanmıştır. 

Bu anlayış içinde iş . 

~ şekilde ittifak kur~bi~~=5ınıfı ve onun sosyalist partisi 

1 - İktisadi ittifaklar. 

2 s• A 

- ıyası (aynı zamanda iktisadi) ittifaklar. 

· İktisadi ittifaklar i . 
nomik programında ~e şçı ~ınıf ının ~: onun partisinin eko-

(küçük burjuvazinin) mr. a fan tlve dıger emekçi sınıfların 

k 
en aa erini de · 

ve ararlarla kurulur İkti eli . . ıçeren reformlar 

tezahürü destektir. . sa ıttifakların siyasi planda 
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İşçi sınıfının ve partisinin kuracağı siyasi ittifaklar 

ise diğer emekçi sınıflar, yani küçük burjuvazi ve onların 

örgütleriyle belli şartlarda mümkün olur. Burada iktidara 

katılmak söz konusudur ve bu siyasi ittifakın mutlaka 

iktisadi bir temeli de vardır. 

Burada dikkat edilec~k nokta, bazı sınıflarla kurulan 

iktisadi ittifaklarla, işçi sınıfı dışındaki sınıflardan ama 

sosyalizmi benimsemiş ve işçi sınıfıyla kader birliği yap

ma bilincine varmış unsurların sosyalist partiye üye olma

larının birbirine karıştırılmamasıdır. Çünkü bu karıştırılır

sa, bazılarının yantığı gibi, sanki olurmuşçasına, siyasi it

tifakları sosyalist partinin kendi içinde yaptığı s_onucu

na varılır. 

m - DEVRİM NEDİR: 

Devrim, bir üretim biçiminden daha ileri bir üretim 

biçimine geçilmesi için, temel devrimci sınıfın siyasi ikti

darı ele almasıdır. Devrim, bu anlamda, bir iktidar soru

nudur. 

iV-SOSYALİST DEVRİM NEDİR: 

Sosyalist devrim, işçi sınıfının müttefikleriyle bera

ber, sosyalist üretim ilişkilerini kurmak amacıyla, siyasi 

iktidarı ele almasıdır. Sosyalist üretim biçiminin inşası 

oranında, işçi sınıfının siyasi iktidardaki ağırlığı yoğun

laşır. 

Burjuva devrimi, kapitalist üretim ilişkilerinin, f eoda

lizmde oldukça geliştiği bir sırada vuku bulur ve feodal sı

nıfın siyasi hakimiyetine son vererek, onun gelişmesini 

sağlar. 

....... 30_ 

• 
Sosyalist devrim . 

a d .. ' sosyalist ur·· et· nı· 
m sın an once gelir S . ım şkilerinin kunıl-

ilişkil • . · 0svalıst ikfd 
enru birden veya ı ar, kapitalist üretim 

list üretim birçimini k Yavaş Y~vaş tasfiye eder ve sosya-

d .. . urar ve or .. tl 
onemınde ilk görev .11 . gu er. Sosyalist kuruluş 

.. . ' nu ı ekono ·d 
nın yaratılması ve kapı·t ı· mı e sosyalist bir sektö-

a ıst sekt.. ·· · 
kurulmasıdır. Bunun - . or uzerınde bir denetimin 

1 
aracı ısc eko . . 

anmasıdır. ' nomının merkezi plan-

Kapitalist gelişimin 
. .. . ayırıcı vasfı b .. t·· k . 

cesı uretım şekillerini ta , u un apıtalizm ön-
n rnamen tasf" ed' 

maya başlamasıdır. Bu .. d ı!e ılmeden bozul. 

döneminde kapitaı.ız· m .. yuz en sosyalist iktidar , kunılıı c:ı 
oncesi ür f k -

ye etmekle yükümJüdür. e ım alıntılarını da t asfi-

V - MİLLt DEIUOK.RAT!I{ DEVRİM NEDtR: 

Bu konuya da kısaca klı . 
Bu strateJ·iyı· açı k getırmek gerekir. 

• savunanlar ba d 
vermekte ve bazı kita 1 

zı eneylerden misaller 

k 
P arı rehber kita 1 k 

me tedirler. Öyle ise b t · . P o ara kabul et-

.. u ıp devrımleri gözden geçirelim: 

«Şupbesiz devrimirr;....;- 4-...... _ _ 

• 00- • ~ıu a~,~ı gereken ı'lk ad ta 
ym ıcı şey, bugün ülke . . um -

karakteridir B' · • mızın, Yan-sömürge, yan-feodal 
• ırıncı safha bu cemiyeti b v 

tik bir cumhuriyet haline .,. 4":-- • agımsız demokra-
Milli oe.,ulJ.lt,ktır.» 

« yet meselesi aslınd b' k.. .. 
demektir ki inkilab a ır oylu meselesidir _ bu 

istilaya ka~ı yamlm= a:d~. köylülerin ikilab!dır. Ve 

mukavemet sav~5!dn-. 
0 mucadele aslında köylülerin 

Yeni Demokrasi siyaseti aslın .. .. 

· yasetidir. Kitle kültürü .. d_~ k?y!u!eri takviye si-

se1t·•- . ashnda koylülerm kültürünün yük. 

ıuı.:esı meselesidir Muk -

d 
· avemet savaşı da aslında k" 1 .. 

sava.5! ır ... Aslında derken esas 'ti~ . ı ·oy u 

yorıız.» 
1 rıy.e dem~ isti-
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«Ülkemm!.e kapitalizm ba-5lıca ekonomik şekil olrnaık

tan uzaktır. Ve birleşmi5 bir kapitalist ekonomi yo?<tur ... 

İnkılaptan sonra kayitalist ekonominin bir dereceye kadar 

gelişmesi ta.bil bir şeydir; çünkü ka!)italizmin gelişmesini 

önleyen bütün engeller ortadan kaldırılmış olacaktır.» 

« Olkemizin Milli Burjuvazisi muayyen şartlarda ve bir 

~ereceye kadar iııkili!)Çı bir karakter t.a-51r. Burada pro

letaryanın vazifesi milli Burjuvazinin bu vasfına gereken 

ö:::ıewJ vermektir. Ve bu sın!.fla. birlikte emperyalizme ve 

bürokratlarla derebeyler s!lr,fına karşı tek cephe kurmak

t!r.» 
« t)]kemizin mukadderatını tayin edecek olan temel 

kuvvetler proletarya, köylüler, aydınlar ve burjuvazinin 

diğ bö-ı-- 1 "dir er _wı:Len .» 

Yukarıda aktardığımız pasajlardan da anlaşılınakta

cbr ki, devrim sırasında bu ülkenin ekonomik yapısında ka

pitalist ekonomi değil aksine feodal ve yarı-feodal üretim 

ilişkileri ağır basmaktadır. Bu nedenden dolayı bu ülkede 

milli burjuvazi vardır. Temel güç köylülük, onunla birlik

te proletaryadır. Zaten köylülükle milli burjuvazi birbirin

den ayrı mütalaa edilemezler. Mülkiyet duygusu, alış gü

cünün artması, toprağa bağlılıktan kurtu11!1a dolayısıyla 

serbest işgücü, seyahat hürriyeti hep milli burjuvazi ve 

ona bağlı olan köylülüğün dilek ve istekleridir. 

Esasen bizde M.D.D. tezini savunanların, Türkiye'nin 

yarı-feodal olmasındaki zorlamaları 
ve milli burjuva ara

maları boşuna değildir. (Bula bula gazozcuları buldular!) 

Çünkü Milli Burjuvazi, öz pazarına bizzat kendisi sahip 

olmak ister. «Burjuvazinin ilk okulu pazardır.» Ve burada 

karşısına nufusun büyük bir çoğunluğunu kapsıyan köy

lüler çıkar. «Hem alış gücü hem de emek gücü bakımın

dan.» 

YAN! KISACA, BİR ÜLKEDE DEVRİM STRATE.Jt
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SİNİN M.D.D. üLMAsı tÇt 
ÇİM1NİN ÖZELl.J:KLE N, O ÜLKEN!N ÜRET!M Bt-

OLMASI GEREK!R. FEODAL, ve YARI-FEODAL 

VI - TORKJ:YE u ~ ut-.. · 

LİZMDİR: •a.n.nun İJRETtM BtÇlM:t KAPİTA-

Ülkemizde hakim .. . . . . 
mizde temel çeli uretım bıçımı kapitalizmdir. Ülke-

şme sermaye-emek li "di 
lişme ise, emperyalizm ve ç~ şmes1 r. Ana çe-

yi Burjuvazisi Toorak ~rtakları (~ caret, Tarım, Sana

ile emekçi sınıf ve tabak:ı!::arı .. ve __ yon~tici bürokratlar) 

~fadır. Ne var ki v ·~ tu~u yanı halkımız arasın-
. ' aşagıda gosterılecea-i üzere ilik _;_;ı 

temel çelışmeyle ana liş . . . b e,.UUA.le, 

.. tamamI. çe me bırbırıne girmiş biri öbüril" . -
nu ar hale geI.m· t · . ' 
yurdumuzdaki . ~ ır . . Berı taraf tan, emperyalizmin 

duruguv k ılm,adaskerı, sıyası, ekonomik, ideolojik boyun-
ır an sosy r k 

ması için dü man . ~- 1
~ · urulamaz. Bunun anlaşıl-

• ş 1 yanı Türkıyedeki emperyalizmı· . . t 
mamız gerekir Öte ıyı am-

M D D tartı . y~dan, Partimiz içinde sürdürülen 

· · · . . şması bugun, «Emperyalizm oldu V • • 

D. gereklidır» görünüm'" b'" .. .. .. gu ıçın M.D. 

Emperyalizm" une urunnıuştur. Türkiye'deki 

.işleyişinin dogru1:1• afe;bc~t· bu bakımdan da iyi tanınması ve 
1 1 zorunlu olmaktadır 

. a - Emperyalizm. Nedir: · 

. Edmperyalizm, ~~pitalizmin dünya sistemi haline gel-

mış urumudur. Dıger bir d . 1 . 

kapitalizmdir Em 1
. . ey'.ş e, Emperyalizm, tekelci 

· perya ızmın Iıderligıv · 1-. •• A · , 
nın elindedir. Yani Em . . • '-'ugun merıka -

peryalizmi anlaşılmalıdı~~ryalizm denınce, Amerikan Em-

Empe r 
:Ya ~ • ne tek başına ekonomik ne de tek ba-

şınala askerı ve sıyasi bir sistemdir. Emperyalizm her sos-

y olayda old V "b• ' 

bütünl. .. V _ug_u gı ı, ekonomik, siyasi ve ideolojik bir 
uge sahıptır. 

Bu bütünlük, kannaşı.k bir bütünlüktür. Ama Emper-
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yalizmin, somut olarak bir ülkedeki var~ğının. a~ _basan 
nedeni, daha çok ya ekonomik ya da asken ve ~ıyası~~r. Ya
ni Emperyalizm, geri bir ülkeye ya, o ülk~ın tabu kay
naklarını kullanmak, kendi sanayi mamullerın~ _p~ar bul
mak ve sermaye ihracı giderek sermaye ith_ali ıçm ya da, 
salt askeri ve siyasi çıkarları için girer; kı bu halde de, 
amacı, yine dünya planında ekonomik ç_ıkarl~~- muh~a
faza etmek ve bir sistem olarak varlıgını sürdurmektir. 

Burada dikkat edilecek nokta şudur: 
Emperyalizm, dünya planındaki ekono~ çık~l~ 

korumak ve sürdürmek için, geri bir ülkeyı asken ~: ~ı
yasi olarak kullansa dahi, o geri ülkede, yine ke~~ı il~ 
bütünleşen bir ekonomik yapı oluşturmak ve o gen ülkeyı 
ekonomik olarak da kendisine bağımlı kılmak ro~dadır. 
Bunu yaparken ekonomik sömürüsünü de. elbette ~~ate 
alır ve sürdürür, ama, onun için asıl önemli olan gen ülk&
nin kendisinden konmasının önlenmesidir. En azından bu 
kopmanın geciktirilmesi veya kopma olsa dahi, tekrar el 
atma im.kan ve zorunluluklarının yaratılmasıdır. Bunun 
en sağlam yolu ise, geri ülke ekonomisinin ko~trol altın~ 
alınması ve bağımlı hale getirilmesidir. Böyle bır ekon_o~, 
lŞÇ! SINIFI İLE KÖYLÜLERİN tKTlDARI dışındaki bu
tün iktidarlar için, bu iktidarlar kendilerine ne kadar dev
rimciyim derse desin, yine emperyalizmin kollarına düşe
şecek, yahut en azından bu ihtimali taşıyacak olan 
bir ekonomidir. 

b - Emperyalizm Türkiyede Nasıl f.şlemektedir: 

Evvela bir konu hakkındaki görüşüıntizü açıklamak 
isteriz. O da «Emperyalizm Türldye'ye zorla kendi mi gir
miştir, yoksa. bizim baldın sınıflar mı ona davet etmiştir?» 

Bizce ·bu soru bu haliyle yersiz bir sorudur. Çünkü, 
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.Emperyalizm geldiğinde kendini kabul ve misafir edecek 
bir ekonomik ve siyasi yapı bulma.saydı, acaba, böyle güle 
oynaya girebilir mi idi Türkiye'ye .. . Veya tam tersine, bi
zim hakim sınıflar, şayet, Emperyalizmin bu işten bir bek
lediği ve ç ıkarı olmasa idi, acaba nasıl getireceklerdi, ça
ğıracaklardı Emperyalizmi Türkiye'ye ... 

Durum şudur : 

Türkiye diğer geri ülkeler gibi, siyasi bağımsızlığını 
kazandıktan bir süre sonra, yine emperyalizmin ekonomik 
ve siyasi nüfuzu en azından tesiri altına girmiştir. Os
manlı İmparatorluğunun zaten zayıf olan iç dinamiği yü
zünden 16. asırda Avrupa Emperyalizminin kucağına düş
mesi ve bunun daha gelişmesi sonucu, ağır sanayimizi ku
ramamış olmamız, bizi, Emperyalizmin ekonomik sömürü
süne açık tutuyordu. 

Bu sömürü direkt, yani yabancı sermayenin Türkiye
de yatırım yapması şeklinde değil ama, genellikle dış ti• 
caret yolu ile oluyordu. 

Ne var ki, İkinci Dünya Savaşından sonra, doğan ye
ni durumda Türkiye'nin askeri ve siyasi önemi çok ar t
mıştı. Ortadoğu petrollerinin bekçiliği ve sosyalist blok 
etrafında kurulacak çenberde, Türkiye'ye önemli görevler 
düşüyordu. Ve Amerika'nın bu maksatlarla Türkiye'ye el 
atması zorunlu idi. 

Öte yandan başka bir zorunh1luk daha vardı ki, o da, 
Türkiyedeki hakim sınıfların mevcut üretim güçlerini ge
liştirememekten doğan, yani daha çok sömürememekten 
ileri gelen, yabancı sermaye ile ortaklık kurma zorunlulu
ğu idi. 

İşte karşılıklı bu iki zorunluluğun sonucu, Emperya
lizm, Türkiye'ye iyice, hem de askeri olarak yerleşmesini, 
hakim sınıflarımızın büyük karşılama merasimleri ile yaır 
tı. Hakim sınıflar, Emperyalizmin kendilerine çok önceden 
ayırdığı bu rolü başarı ile oynadılar. 
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Bu görüntü geçerli olduğu sürece, anti-emperyalist 
mücadelede dikkate alınacak bir husustur ve önemlidir. 

Şimdi aynı soruyu tekrar soralım: Emperyalizm Tür
kiye'de nasıl işlemektedir? 

Emperyalizmin, Türkiye'de ağır basan çıkan ASKE
Rİ ve SİY AS.İDİ~. 

Yurdumuz Amerikan Emperyalizmi için, sosyalist 
blok etrafında kurulan zincirin bir halkası ve kendi top
raklarının dışında, kendisinin yıkımını bir ölçüde önleye
cek bir savaş sahasıdır. 

Her geçen gün önemi artan diğer bir husus ise, Tür
kiye'nin Ortadoğu petrollerinin korunması için kuvvetli 
bir denge unsuru ve askeri sıçrama tahtası olmasıdır. 

İşte bu sebeplerden Tiirkiye'de Amerikan üsleri var
dır, Türkiye Nato'ya dahildir ve Türkiye ile bir çok ikili 
anlaşmalar yapılmıştır. Türkiye'nin bilhassa, Ortadoğu 
içindeki yeri ve fonksiyonu Amerikan Emperyalizmi için 
t.erlıedilmeyecek önemdooir. 

Bu bakımdan Amerikan Emperyalizmi, ekonomimizi 
tamamen kendi kontrol ve kumandası altına almıştır. Tür
kiye'de ekonomik yapı, kesin olarak dışa bağımlı hale ge
tirilmiştir. 

Bunun yolu ise, Türkiye'nin gerçekten sanayileşmesi
nin önlenmesi ve bunun kontrol altına alınması olmuştur. 

Ama öte yandan, Türkiye'deki ekonomik yapının ken
disi ile bütünleşmesine imkan verecek şekilde gelişmesi ge
rekli idi. Ve bu sebeple, rayından saptırılmış sanayinin ve 
emperyalist ülke mamuJJerinin pazarının açılması gereki
yordu. Çünkü bu iş, istenildiği halde, yerli burjuvazimizin 
gücünü aşıyor ve gerçekleşemiyordu. 

Kapalı ekonominin yıkılması diğer taraftan, Emper
yalizmin ihtiyacı olan hammaddelerin temini için de gerek
li idi. 1950 !erde başlayan sözde yardım esasta dış bor~-
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landırmalarla memlekete giren t kt.. be . d · ra or ve nzerı araçlar 
ve e yıne aynı yıllarda başlayan Türki , . h 
birbirine b · 1 ' ye nın er yanını 
k alı k ag ~°:ayı amaçlayan karayollarını geliştirme 

ap e onomının açılmasında başlıca faktörler olmuştur. 

Se~a!.enin temel vasfı, ister milli ister uluslararası 
olsun, somurmek için kapalı ekonomiyi açması ve kendi
ne pazar yaratmasıdır. 

Ne var ki, milli sermaye bunu feodal yapıyı yıkarak, 
ul~slararası s_erm~ye ise feodal yapıyı piçleşmiş bir kapi
tal~t e~?no~ı halı~e getirerek yapar. Bunun sonucu, kapi
~lızm oncesı bakım sınıfların, komprador burjuvazisi 
ıle aynı potada eritilmesidir ki, bu da Emperyalizme, geri 
~kede, daha _güçlü bir siyasi dayanak yaratır. Türkiyede 
hır toprak agasının aynı zamanda sanayici, aynı zaman
da ithalatçı ve ihracatçı olması, bu bakımdan tabiidir. 

Ekonomimizin dışa bağımlı kılınması ve sanayileşme-
mizin önlenmesi nasıl olmaktadır? 

Bu sorunun cevabını bir kaç noktada toplayabiliriz: 

1 - Dış ticaretimiz devamlı aç!k vermektedir. 
Emperyalizm tarafından tesbit edilen dünya piyasa 

fiyatlarında, bizim gibi geri ülkelerin sattığı daha çok ta
nın üriinlerinin fiyatları devamlı olarak düşerken, buna 
karşılık, gelişmi~ ülkelerin sattıkları sanayi mamullerinin 
fiyatları devamlı olarak artmaktadır. 

Bunun sonucu gelişmiş ülkelerin ihracatları hızla yük
selmekte, ama bizim gibi geri ülkelerin ihracatları ise dE)
ğil artmak çoğu kere eski seviyelere dahi ulaşmamakta
dır. 

Bu ve buna benzer sebeplerin bir ar aya gelmesiyle, 
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Türkiyede devamlı olarak ihracatın artırılmasın·a çalış
maktadır. İhracatı teşvik için, ihracatçılara her yıl dev
let tarafından «vergi iadesi» adı altında primler ödenmek
tedir. Bu ödemeler için, her seneki bütcemizde, ortalama 
2 milyar lira ayrılmaktadır. 

Bu durumda sonuç, milli gelirimjzin düşmesi ve zaten 
kıt olan sermaye birikiminin sanayiye yatırılmasının ön
lenmesidir. 

2 - Türkiye yabancı sermayenin sömürüsü altındaı
dır. 

Türkiye'ye 1968 yılı itibariyle, toplam 5 milyar lira 
civarında yabancı sermaye girmiştir. Bu rakam, aldığımız 
dış borçlara nazaran büyük bir rakam değildir ve Ame
rikan Emperyalizminin yatırım için yaptığı sermaye ihra
cının daha çok, gelişmiş ülkelere aktığı gerçeğini doğru
lamaktadır. 

Yabancı Sermayenin Türkiye'de yaptığı yatırımların 
içinde en büyük pay, Petrol Kanunu'na göre yapılan ya
tırımlara aittir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'na gö
re giren sermayenin tümü ise imalat sanayiine yöneliyor 
denilebilir. Bu yatırım sabalan ise sırasıyla, lastik, kau-
çuk, ilaç, ve gıda gibi hafif sanayi dallarıdır. -

Bütün geri kalmış ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
gelişen sanayileşme istekleri, yerli sermayelerle kurulan 
ortaklıklar yoluyla, küçiik çapta kurulan tüketim ve mon
taj sanayisine kaydırılmaktadır. 

Üstelik bu yatırımlar, Emperyalizm için kısa vadede 
•yük~ek kar transferine de imkan vermektedir. Bu sanayi 
kollan, yerli sermayedarlar için de cazip yatırım sahaları
dır ve yabancı sermaye ile ortaklık kurmak kaçınılmaz ve 
ar:nılanan tek yoldur. · 

Emperyalizmin bu çağında, geri bir ülkede birikmiş 
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sermaye ve onu elinde tutanlar için emperyalist sermaye 
ile bütünleşmek kaçınılmazdır, zorunludur. Ve bu yolda 
askeri, siyasi verilmeyecek taviz yoktur! 

3 - Emperyalizmin TUrkiye'deki sömürü ve hakimi
yetini sağlayan, daha çok söwe yardımJar yani d15 borç
Jandırmalaroır. 

Türkiye'ye bugüne kadar , yatırım için giren sermaye
nin 4-5 katı borç verilmiştir. 1968 yılı itibariyle Türkiye
nin 21,5 milyar li'ra dış borcu vardır ve bu borç fazileriy
le beraber 49 milyar lirayı bulmaktadır. 

Bu borçlar genellikle şartlı borçlardır. Yatınlacağı sa
ha ve projeler Emperyalizm tarafından tesbit edilmekte
dir. Ve bu borçların kullanma saha ve şekilleri, Türkiyeyi 
hiçbir zaman gerçekten sanayileştirmeyecek, hatta bunu 
önleyecek ama devamlı ithalat yapmak zorunda bırakacak 
niteliktedir. Bu borçlar yüksek faizli olup, halen Türkiye
nin her yıl yeniden aldığı dış borçların 3/ 4 ü eski borç ve 
faizleri ödemek için kullanılmaktadır. 

Ekonomimizi giderek siyasetimizi, tamamen Emper
yalizmin emir ve kumandasına terk eden bu sömürü şekli 
üstelik en göze batmayan, en sinsi olanıdır. 

Bütün bunlardan başka: 

Emperyalizm geri kalmış ülkelerde gereğinden fazla 
asker besletmektedir: Yalnız tüketici olarak elde tutulan or
du, bütçelerin büyük kısmını tüketmektedir. Bu gerçek biz
de de kendini göstermektedir. Türkiyede, her yılki bütçe
nin %20 si savunma masraflarına ayrılmaktadır. 

Bu ara dikkati çekmek istediğimiz bir konu da, Em
peryalizmin geri kalmış ülkelerde asker-sivil aydın zümre 
üzerinde giriştiği oyunlardır. Emperyalizm bu zümreyi de 
mevcut düzenin savunucusu haline getirmek için elinden 
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~ .b. bu 
geleni yapmaktadır. Toplumun her katında .?l~u-~ gı ı, 
katta da yoğun bir ideolojik propaganda ~~t~lmekte ve 
kafalar Amerikan tipi yaşayış ve düşünüş bıçımıyle yıkan-

. tUrr· maya çalışılmaktadır. Hatta ve hatta bu ziimrenın.' u 
sosyal amaçlarla biriktirdiği paraların sermaye halıne __ ge
tirilerek montaj sanayisine ortak edilmesiyle me~cut duze
ne uyumluluğu sağlanmaya çalışılmaktadır. Bızde Ordu 
Yardımlaşma Kurumu'nun giriştiği faaliyetler, bu anlam
da epey düşündürücüdür. 

Ayrıca, ordu yöneticilerinin halktan kop~:ı~m~~-ı yo
lunda tedbirler alınmaktadır. Bu kadroların egıtıldıgı, ye
tiştirildiği okullara, mesela, assubay ve harbokullarına alı
nacak talebeler için belli bir eğitim seviyesinde~ geçmek 
şart koşulmaktadır. Bu eğitim seviyeleri ise ~enellı_kle, halk 
çocuklarının kendi imkanlarıyla ulaşamıyacagı ~evıyeler ol• 
maktadır. nk okuldan sonra başlayıp en üst.sevıyeye kadar 
devam eden eğitim sistemleri terk edilmekte ve orta dere
celi askeri okullar kapatılmaktadır. 

Emperyalizm girdiği geri ülkede, o ülkenin en gerici 
ideolojisini yeniden hortlatmalda, onu örgütlemede ve dev-
rimd müeadelenin ka.rş!Sına dikmektedir: · 

Yurdumuzda da bu yönde, maddi olarak dışarıdan bes
lenen hareketlere her gün rastlanmaktadır. 

Bu ara yanlış bir değerlendirmeye işaret etmek iste
riz: 

Bazı kişiler bugün, «~nci ideoloji hortlamış ve örgüt
lenmiştir. Dinci ideoloji feodalitenin üst yapısıdır. Öyleyse 
Türkiye'de feodalite hakimdir.» demektedirler. 

Bu kökten yanlış bir değerlendirmedir. Bu değerlen
dirme sahipleri, en azından Emperyalizmi ve Aramco'yu 
gözden kaçırmaktadırlar. 
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Evvela şu bilinmelid. k. . .. 
f d n • . h. ır ı, gerıcı ıdeoloji, dinci ideoloji 
eo a ı enın ın ısarında değildir. Bu ideoloji devrimci vas-

fını kaybeden ve tutucu hale gele b'·t·· ıfl d '' 1 n u un sın arın ort e -
le sarıldıkları bir can kurtaran . ·t· h 1. ım· .. B .. . sımı ı a ıne ge ıştır. u 
ideoloJıyı feodalite kullanmıştır ama ş · d.l d k ·t 1. d r . ım ı er e apı a ızm 

e, emperya ızm de kullanmaktadır. Bu oltaya takılanların 
kapitalizm öncesi sınıf artıklarının olın t b"d· k ' ·d l ·· . .. . ası a ıı ır, yo sa 
~u ı eo _0Jmın,_ Tü_rkıyede, iktisadi temeli Emperyalizme ba
gımlı hır kapıtalızmdir. 

IaSACA TOPARLARSAK: 

Emperyalizm bu metodlarla ekonomimizi tamamen 
kendine bağımlı kılmış ve kendi tekelci kapitalizmi ile geri 
kalmış kapitalizmi bütünleştirmiştir. 
. Ülkemiz_deki en ufak sermaye dahi, tekelci sermaye 
ile dolaylı bır yoldan da olsa bütünleşmek zorundadır ve 
bütünleşmektedir. Ve hat ta son zamanlarda Anadolu tüc
carının giriştiği mücadele, bu bütünleşmenin daha direkt 
olarak yapılması ve yaratılan artık değerden daha fazla 
pay alınması isteklerine dayanmaktadır. 

Tek cümle ile, ÜLKEM!ZDEKt YERLİ SERMA YE 
TEKELCİ EMPERYALiST SERMAYENİN TORKİYE
DEKİ KESİMİDİR. Türkiyedeki dışa bağımlı kapitalizm, 
Emperyalizmin yani tekelci kapitalizmin bir parçasıdır. 
Böyle bir durumda, milli sermayeden, milli burjuvaziden 
söz edilemez. 

Emperyalizmle bu şekilde sıkı sıkıya kenetlenmiş bir 
ekonomik yapının siyasi planda yansıması ne olmaktadır? 

Bu sorunun cevabı, anti-emperyalist mücadelenin 
stratejisine açıklık getireceği için önemlidir. 

Amerikan Emperyalizminin Türkiye'de ağır basan 
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ç ı k a r ı olan ASKERİ ve SİY ASt hakimiyeti işte bu 

dışa bağımlı kapitalist dilı:ene dayanmaktadır, Türkiye'de

ki hak.im sınıflar (Ticaret, Tarım, Sanayi Burjuvazisi, top

rak ağaları, ve yönetici bürokratlar) , ancak böyle bir ka

pitalizm var olduğu sürece sömürülerini sürdürebilirler. 

Bu ara, ~peryalizmin yerli sermaye ile ortaklığının, 

Anadolu'nun her yanında yaratılan kalelerle tahkim edil

diğini unutmamak gerekir. Anadolu'yu bir ağ gibi ören bu 

kaleler, petrol şirketlerinin mamullerini satan benzin is

tasyonlarıdır; radyo, buzdolabı, dikiş makinesi gibi montaj 

sanayisi mamullerini satan acentelerdir; ithalatçıların mal

larının son elden satıcısı yedek parçacılar ve bunlar gibi 

olanlardır. 

AMERİKAN EMPERYAL1ZM1N:tN. G:tzLt YÜZÜ~ 

BUGÜN KARŞIMIZA DIŞA BAGLI BİR KAP!TAL!ZM 

OLARAK ÇIKMAKTADIR. YENİ EMPERYALlZM,. 

KANLI YüZONÜ İŞTE BU ŞEKİLDE EKONOM1K GÖ

RONMEzLlGE, stNslLtGE BÜRüNDÜRMÜŞTOR. 

Anti-emperyalist mücadeleyi, bilinçli ve örgütlenmiş· 

işçi sınıfı öncülüğü altında emekçi sınıf ve tabakaların yü• 

rüteceğine samimi olarak inananlar bu gerçeği gözden uzak 

tutamazlar. 
Bu gerçeği gözden kaçıranlar, Anti-emperyalist müca• 

dele için işçi ve emekçi sınıflara güvenmeyenler ve bu mU-t 

cadele için onların dı§ında tarihi misyon sahibi ( ! ) kişilere 

göz lnrpanlardır. 
Parlak anti-emperyalist mücadele haykırışları bu te

mel gözden kaçırıldığı sfirece havada kalmaya mahkumdur. 

Çünkü böyle bir ekonomik düzenden çıkarı olanların tü

mü, isterse Amerikan Sermayesi ile direkt ortaklık kur

mamış olsunlar, bu düzenin ,değişmesine karşıdırlar. Ve 

bağlı kapitalizmin hakim sınıflarının iktidarı, siyasi olarak 

da Emperyalizmle bütünleşmiştir. 
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Bağımlı ekonomik 
sinden çıkarı olan sınıf Yapımızın bu şekilde sürüp gitme

lesinin bir tezahüru·· ol ve _tab~kaların tümü, sınıf mücade-
. an sıyas ·· 

peryalızmin in safındadırlar, 
1 mucadelede Amerikan Em-

Amerikan Emper 1. · 
ya ızmi ülke "zd k" 

çıkarlarını sağlamak d ' mı e ı askeri ve siyasi 

· pitalist yapımızın bel~eled:~~m et_tirmck için, bağımlı ka-

işbirliği halindedir! r ıgı hakim sınıf ve tabakalarla 

BUGÜN ÜLKEMlZD 
MALARA NA'I'O'YA EKi ÜSLERE, 1K.tLt ANLAŞ-
LİZM!NİN ASKER! ~

1;f CA AMERlKAN EMPERYA-

• EKONOMlK DAYANAGI YAS! VARLIGINA, ONUN 

KARŞI ÇT'KMADAN VE OLAN KAPİTALİZME DE 

MEDEN SON VER1LEMci~LA MÜCADELE ET-

c - 'I'ürkiye'de Hakim Ü . . ... 
olduğunun Göstergeleri: retim Bıçımının Kapitalizm 

Türkiye'de hakim •· . . . . 
!erden sonra hızlanan k u~t: bıçımı kapitalizmdir . 1950 

dır daha da hızlı olmak::~:. tleşme bilhassa son 6-7 yıl-

Bu gerçekle ilgili b .. 
Türk" M" . . azı gostergeleri sıralamak istersek . 

ıye ıllı Gelıri tçinde sana . k .. .. .. . 
tarken tarım sekt·· .. .. yı se törunun payı ar-

' orunun payı t · 
nun rakamlarla Üad . .. ersme azalmaktadır. P.u-

esı şoyledir : 

1950-52 1 (M?,I ~~ 
Tarım sektörü ~ 

% 50.5 % 38.5 
Sanayi sektörü 
H. l 11.9 16.9 
ızmet er sektörü 37_6 44

_
9 

Türkiye'de çalışan 12 mil on k. . . . 
yonu ücretrd· .. Y ~ınm yuvarlak 3 mil-

ı ır ve çalışan nüfusun sektö ı ·· ~ 
mı şöyle gelişmektedir. r ere gore dagılı-
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1955 1960 1965 

Tanın sektörü % 82 % 79 ,% 75 

Sanayi sektörü 9 10 12 

Hizmetler sektörü 9 11 13 

Tanın dışı büyük iş yerlerinde Ağustos-1968 ile Ağus-

tos-1969 arası istihdam hacmi %6.6 . artmıştır. Tarım dışı 

büyük i,;rerlerinde çalışan işçi sayısı 1.026.881 kisidir. 

Burada dikkat edilecek husus, bnalat sanayisine ait 

büyük işyerlerindeki istihdam hacmi artışının, ortalama

nın üstünde, %8.6 olmasıdır. Bu eğilim, bilhassa 1963 den 

sonra hızlanmıştır. 
1969 Temmuz ayı itibariyle, Türkiye'.de 1.191.200 si

gortalı işçi vardır. 

Bütün bunlar, kapitalizmin geliştiğinin belirtileridir. 

Bu, emperyalizmin kontrolunda ve ona bağımlı bir sanayi

leşmenin, (daha çok montaj sanayisi olarak) sonucudur. 

Öte yandan, tarımda da son 20 yıldır hızlı bir kapita

listleşme göze batmaktadır. Bu gelişmenin Ortak Pazar 

ilişkileri içinde çok daha hızlanacağı açıktır. Şimdi biraz 

da bunun göstergelerini verelim: 

Makineli tarım gelişmektedir: 

Trakt.ör ~r-döğer 

1948 1 750 994 
1967 74: 982 7 800 (adet olarak) 

Traktörle sürülen arazi, 1945-1967 arası %212 artar

ken çift hayvanı ile sürülen arazi aynı süre içinde ancak 

%35.2 artmış ve sonuç olarak, traktörle sürülen toprakla

rın, sürülen toplam ·arazi içindeki payı, %0,7 den %23,5 a 

çıkmıştır. 

Tarım kredileri hızla artarak, 1940 yılında 50 milyon 

olan bu rakımı 1967 yılında 5 milyar 551 milyon liraya 

yükselmiştir. 

Tarımda entansif ziraat, özellikle sanayi, ve ticaret bit-
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.kilerinin, meyvacılı ~ 
~ ve sebz il' ~. 

kendini göstermektedir B ec ıgın önem kazanmasıyla 

len mahsullerdir. · u mahsuller ise pazar için lireti-

. Mesela, sanayi bitkile . . . 
hın hektar iken, 1965 de 0 ekim sahası, 1945 de 537 

mtıştur. nulyon 536 milyon hektar ol-

Sulu ziraat, sulam d 
işaretidir. Bu yöndeki g: . a:n t~d~- bünye değişikliğinin 
rakamları verebiliriz: !iş elerın gostergesi olarak da şu 

Santrifüj 

Tulınnba Motopomp 
1952 3 670 4 
1967 22 860 007 

' Entansif • . ~ 66 660 (adet olarak) 
zıraatın dıger b · 

lanımı 1950 yılında 42 bin ır ~suru olan suni gübre kul-

535 bin tona ulaş~tır. ton ıken, l967 Yılında 1 milyon 

Öte yandan, tarımsal .. . 
gelişme göstermektedir: mucadele makine sayısı şöyle bir 

Mayi halinde ilaç Toz halinde ilaç 
serpme ınakinesi 

1953 16 483 serpme makinesi 

1967 134 210 3 152 

Ö 
34 610 (adet olarak) 

rnekler çoğaltılabilir .. .. 
hi kapitalist üretimin hızl~ ama ~utun -~unlar, tarımda da~ 

B·•t.. b arttıgını gostermektedir 
u un u bilimsel g k1 · 

birtakım feod erçe ere karşı, Türkiye'de hala 
al kalıntıların var olduğu k" "k . .. 

nin ağır bastığı bunun . . .' uçu aile uretimi-

olduğu ileri sürülmekt~ pr~kapıtalist bir ekonomi şekli 

Önce şun .. ı • · . 
tim b

. . . u soy eyelim kı, bu dönemde, «saf> bir üre-

ıçımı aramak emperyalizmi' dalı . -
' a az ıgrenç ·· t 

mekten başka bir şey değildir. gos er-

getir~~t:!~ticilerin durumuna ise, bizzat Marx açıklık 
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«K.apitaıist rejimde köylülerin sömürülmesi sanayi 

proletaryasının sömürülmesinden sadece şekil bakımından 

farklıuır. Her ikisini de sömüren aynıdır: SERMAYE. Tek 

tek kapit.aıistler, tek tek köylüleri faireilik ve ipotek yoluy

la sömüıiirler. Kapitalist sınıf ise köylü sınıfını devlet ver

gileri yoluyla sömürür.» (Fransada Sınıf Mücadeleleri) 

Elbetteki bu durum, yani küçilk üreticinin ağır bas

ması ilkel kapitalizmin durumudur. Ama şu açıktır, ki 

'I'ÜRKİYEDE KAPtTALlST üRET!M 1LlŞKİLERİ HA

KİMDİR. TÜRKtYENİN B~MİŞ BİR KAPtTALlST 

EKONOMİSİ VARDIR VE EKONOMİK SÜRECİ KAPİ

TALlST GELİŞME SÜRECİDİR! 

Vll - STRATEJİMİZ EMPERYALİZME VE . 

KAPİTALİZME KARŞI MOCADELEDİR! 

Türkiyede işçi sınıfımız nicel olarak çoğalmaktadır. 

İşçi sınıfımız, özellikle 1960 yılından bu yana giriştiği 

eylemlerle kendisi için sınıf olma durumundadır. Bu hare

ketler içinde ~çiler, kendi mahalli liderlerini çıkartmakta

dırlar. 

Tarımda kapitalistleşmenin sonucu, oldukça yoğun bir 

kır proletaryası oluşmaktadır. 

Tarımda kapitalist gelişmelerin sonucu, köyliller git

gide mülksüzleşmektedirler. Bundan dolayı, bilhassa bü

yük şehirler çevresinde, gecekondu bölgelerinde, geniş iş

siz yığınları birikmektedir. 

Bağımlı olarak gelişen sanayi, küçük köylünün ihti

yaçlarına cevap verememektedir. Ziraat aletleri, gübre, zi

raat ilaçları vb. fiyatlarının çok yüksek oluşu, kredi mües

sesesinin tefecilerin elinde oluşu, pazarlama imkanlarının 

kıtlığı ve aracı tüccarın sömürüsü, siyasi iktidarı küçük, 

hatta orta köylünün ihtiyaçlarına cevap veremiyecek duru

ma getirmiştir. Bu çel~me giderek daha çok keskinleş

mektedir. 
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Emperyalizmin güa ·· .. 
bUrokratıann buzu u':1unde gelişen kapitalizm k"· ük. 

rsu.zJugun h ' uç 

artırmaktadır. Çtinku·· b u er geçen gün biraz daha 

dı;,, k · u gelişi d 
US'me tedir. Geçen yılki ö _ m en aldıkları pay giderek 

bunun en somut örnckler·d~etmen ve memur hareketleri 

Kapitalizmin bu g ı· ı ır .. 
tın kt · e ışmesı dah · 

e e edır. Kü"ük B . 1, zanaatkarları tasfiye 

ak 
"' UrJuvazin · b . 

m tadır. Özellikle An d · 1~ u kesııni de yoksullaş-

list birikim bu kesimd a ~lu şehır ve kasabalarında sosya

Öte yandan h k" e o uşmaktadır. 
a ım smıf tab 

meler su Yii.züne çık k ve akalar arasındaki çeli"'-

k al. 
ma ta ve iktid d · ~ 

o ısyonu içinde büyük bur ·uv . ar akı hakim sınıflar 

laştırmak istemektedir. J azı hegomanyasını sağlam-

Sonuç olarak Türk· , 
ki kapitalizm g li ' ıye de Emperyalizmin gu .. dum·· .. d 

.. e şmekte ve . un e-

çude, geri üretim ilişkileri gen~ emperyalizmin istediği öl-

Siyasi iktidar, Em t~ f ıye __ olmaktadır. 
kasını meydana getirmpekryt a~ıst dunya sisteminin bir hal-

B . e edır. 
u hal, ışçi sınıfı ile ··t . 

1:?• emperyalizmle ve de o e~ı em~kçi ~ınıf :e tabakala

guçlerle olan çelişme . . k yer_li b~Juvazı ve öteki hak.im 

Bu b. .k . sını eskmleştirmektedir 
ırı ıme, emperyar . 

rimci mücadele her geçen ~b ~evap verem~ecek ve dev-

Bu mücadelede temel~ ~ daha yoğunlaşacaktır! 
nın müttefiklerını· · guç, ışçı sınıfımızdır. İşçi sınıfı-
. genel olarak ·· 1 k . 

çük burjuvazisi, yani eli. soy. erse , şehir ve köy kü-

Bunlar, topraksız ve az g:: ;mekçı .. s~ ve tabakalardır. 
daha çok zanaatkar k . . p aklı koylüler, küçük esnafın 

. .. esımı ve bürokras· . d .. . 
mınde soz ve karar sahih' lm ının evlet yonetı-

Mücadele ettigım·· • kı O 
ayan, daha çok alt kesimidir. 

ız arşı cephede · E 
onunla iş ve kader birli •. halind ıse_, mperyalizm ve 

nayi Burjuvazisi To r gı - e olan Ticaret, Tarım, Sa

var! ' P ak agaları ve yönetici bürokratlar 

Mücadelemizin hedef · y d 1• ur umuzu Ameri.k Em an per-
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