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5 . 1 . Terör karcısında t&vır ne olmalıdır

6 . 1 . Öncelikle , soyut bir terör kavrsmı yerine , fa şist terör demek, kanımca da

ha doğru olacaktır.yiinkü .faşist terör,tir  merkezden idare edilen, siyasal 

iktidarı ele piçirme planını adım adım uygulamaya çalışan bir görünüm ar- 

zetmektedir. Ve bu ha 1 iyi t üe ülkemiî' açısından son derrce ciddi bir tehdit 

unsurudur.

Sağ-sol ça tı s ma s ı , ya da naldan da,soldan da ölliyor mantığı çoğu kez faşist 

terörün bizzat yönlendirjcisj olanları aklamaya kaaar varırken,terörle hiç

bir i l işk is i  olmayan ilerici güçleri faşistlerle  aynı kefeye koymaya ve on

lar üzerine bir ae resmi terörle gitmeyi getirmektedir.

Eaşist terörün sorumluları ne üç beş faşist katilden,ne de faşist parti vp 

derneklerden ibarettir.- izli  ve açık örgütlenmelerin tümü eylemlerini koor- 

dineli bir biçimde yürütmektedir.

Bu nedenlerden dolayı faşist  teröre kar.5ı birinci olarak kararlılıkla karşı 

d u r m a k ,faşizmle uzlaşmama*, faşizmle mücadele gereğini asla gözarnı etmemek;

İkinci olarak faşizme karşı güçlerin iş ve eylem birliğini  güçlendirmek;

üçüncü olarak faşizme karşı mücadelenin faşist terörle aynı düzeyde müca

delenin dar sınırlarına baps edilemeyeceği gerçeğini gözardi etmefeıek;

Dördüncü olarak- faşist terörün kaynaklarına yönelmek, fa şist örgütlenmelerin 

tümünü dağıtmak;

Beşinci olarak da terörün yönlendirildiği merkezlerin yanısıra, fa şist terö

rün sürdürülmesi için maddi destek sağlayan iç ve dış kaynakların üzerine 

gitmek gerekmektedir.

S . 2 . Sol bölünmüş müdür.

C .2 . ¿ayet sosyal demokratlardan başlayıp bilimsel sosyalizme kadar,ülkemiz

de sol diye tanımla an tüm kesimleri gözönüne alırsak "se l  bölünmüştür" iz

lenimini edinebiliriz.Ar.cak bu durum ülkemize özgün bir durum değildir.Tüm 

geli miş,ya da geri kaimi' kapitalist ülkelerde rof- -al demokrat partiler,  

bilimsel sosyalist- partiler , diğer radikal tartılar  ve bunların yanı sıra 

Iroçkist,  anarşist ve benzeri grupçuklar bulunmaktadır. Aslanda bu durum son 

derece dogalaır. Çünkü farklı sınıf  çık^rları^ı savunan ya da farklı 

sınıfsal konumu o<an kesimlerin ayrı siyasal örgütlenmeler içinde yer alma

ları anlaşılabilir  bir durumdur.

Ancak, bilimsel sosyalist hareket her ülkede bir tektir.  Bilimsel sosyalist 

hareket programı, örgütlenmesi ve eylemleriyle tüm diğer sol hareketlerden



ayrılır ,  birden fazla bilimsel sosyalist olduğunu iddia eden hareket bu

lunması bile  bu gerçeği değiştirmez. Çünkü bu hareketlerden ancak biri 

doğru bilimsel sosyalist harekettir. Bu açıdan bakıldığında, birçok sol 

grubun bulunması, bilimsel sosyalist hareketin ve işçi sınıfının bölünmüş 

olduğunu göstermez.

S . 3 . Solun birlikteliği  ve işbirliği  konusunda tavır ne olmalıdır';

C .3 .Ker  ülkede tek bilimsel sosyalist nareket olacağı gerçeği diğer ilerici  

güçlerle ortak mücadeleyi reddetmez. Aksine tüm enti- faşist,anti emperyalist 

püçlerin faşizme ve emperyalizme karşı ortak hareketini sağlamak ve giderek 

birleşik  mücadeleyi geliştirmek görevi ancak bilimsel sosyalist hareketin 

güçlenmesiyle yerine tara olarak g e t ir ileb il ir .  Folun birlikteliği  ve işbir

liği  denince anK-filması .-Tereken farklı düşüncelerin bira ra ya getirilmesinden 

çok, işçi sınıfı ve diğer emekçilerin en geniş kesimlerinin ortak mücadeleye 

katılman olmalıdır, günkü birlik ancak tabanda işçi ve mekçi kitlelerin 

biraraya gelmesiyle bir an art: kazanır .

Ancak işbirliğini  n de belli bir çerçevesi ve ilkelerinin  olması zorunluluk 

tur. Örneğin, solun işbirliği  söz konusu edildiğinde r e r ic i l i f in  safında 

açıkça yer alan î'iaocu akımlar ile bireysel terörist eylemler içinde yer alan

larla birliği  savurtmak, d^ha başından Dirliği reddetmek anlamına peleçektir.

S . 4 .Seçimlerde ortak devranı Konusunda tavır ne olmalıdır?

C . 4 . Ülkemizde seçim sistemi partilerin ortak listeler  yanmasını olanaksız 

kılmaktadır .Ayrıca yalnızca seçime dayanan Dir erta lığın da fazla bir anlam 

ifade etmeyeceği açıktır.

Tüm bunlara kar ın ilerici  güçlerjjfc faşizme ve emperyalizme karşı geliştire  

çekleri ortak mücadele^leriri elbette seçimlere de yansıtmak durumunda ol 

ma İldirler

Son olarak şunu vurgulamakta yarar görüyorum.Tüm j Lericilerin görevi karam

sar tablolar çizere* sızlanmak yerine doğru ol^nı savunmak,yanlış olana 

karşı çıkmaktır.V> esas olarak da ,bilimsel  sosyalist hareketin bir neferi, 

en azından bir taraftarı olmaktır.Doğruyu savunmadan yanlı ların ortadan kalk

tığı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir.
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