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DURUM DEĞERLENDİRMESİ* 

 

1950, Türkiye’de karşı devrimdi. Çünkü tefeci bezirgan, finans kapital temsilcileriyle 

yönetime geliyordu. Yönetime gelen Anadolu ticaret burjuvazisiydi. Kasaba kodamanı 

yönetime gelmişti. Bu asalak zümre, kendisi gibi asalak bir zümre ile ittifak kurarak 

iktidara geldi. İşte hakim ittifak bu idi. 

1960, 27 Mayıs harekatı bir devrimdi. Reformist burjuvazi, feodal artıkları, tefeci 

bezirgan hegemonyasını yıkıp yerine bir hakim ittifakı iş başına getiriyordu. Tekelci 

burjuvazi ve emperyalizm neden 1950’de reformcu burjuvaziyi hakim ittifaktan 

atmadan tefeci bezirgan ve toprak ağasına omuz verdi? Neden 1960’da tefeci 

bezirgan ve toprak ağası takımının yönlendirici rolünü reformist burjuvazinin 

almasına en azından göz yumdu? Ve neden reformist burjuvaziyi tali plana iterek bu 

kalıntılarla ittifak kurdu? Durum son derece açıktır. 

Türkiye’de devlet 1970’e kadar burjuvazinin hiçbir zümresinin kesin hakimiyeti altına 

girmemiştir. 1919-23 harekatı reformist burjuvazinin harekatıydı. Cumhuriyet, 

reformcu burjuvazi, radikaller, tefeci bezirgan ve eşraf devletiydi. Hakim ittifak 

burjuvazinin bütün fraksiyonlarıyla, toprak ağalarından oluşmaktaydı.Yönlendirici güç 

milli burjuvaziydi (reformist burjuvazi). Tekelci kapitalizm şartları içinde yıllar 

ilerledikçe reformcu burjuvazi ekonomik hayatta etkisini yitiriyordu ve dışa bağımlı 

unsurlar egemen oluyordu. Emperyalizm iyice içeriye sızıyordu.Ve daha çok toprak 

ağalarına ve tefeci bezirganlara dayanıyordu. Tekelci burjuvazi de yavaş yavaş 

güçleniyordu. 

1950 harekatı oldu. Emperyalizm tam yönetim sağladı. O anda dayanacağı temel güç 

tekelci burjuvazi değildi.Tefeci bezirgan ve toprak ağaları takımı idi. 

Tekelci burjuvazinin durumu temel dayanak olabilecek seviyede değildi. Yıllar ilerledi, 

emperyalizmin çıkarları açısından, kapitalizm açısından, bu müttefikin tasfiye 

edilmesi şart oldu. Emperyalist üretim ilişkileri tekelci burjuvaziyi de güçlendiriyordu. 

Nihayet 1960 harekatı oldu. Tekelci burjuvazi daha temel güç olma durumunda 

değildi. Bu yüzden ABD reformist burjuvaziye devrimde destek oldu. Nasıl olsa 60 



dünyasında reformist burjuvazinin ekonomik, idari ve sosyal bütün tedbirleri tekelci 

burjuvaziyi güçlendirecekti. Ve öyle oldu. 

Kısa bir süre sonra 1963’de reformist burjuvazi tekelci burjuvazi ile yer değiştirdi. 

Tekelci burjuvazi reformist burjuvaziyi hem tasfiye etmeyerek ona belli haklar 

tanıyarak (çünkü gücü yoktu) hem de tefeci bezirgan takımını eskisi gibi olmasa da 

imtiyazlı duruma getirerek ülkede garip bir yönetim dengesi kurdu. Buna nispi denge 

dönemi de diyebiliriz. Bu nispi denge ikilidir. 

1. Hakim ittifaklar ile reformist burjuvazi arasında – yansıması 61 Anayasası. 

Belirleyici yön hakim ittifak. 

2. Hakim ittifakın kendi içinde, tekelci burjuvazi ile tefeci bezirgan arasında, – 

belirleyici yön tekelci burjuvazi. 

Böylece Türkiye yarı-sömürgeler arasında bir istisna oldu. Çünkü hiçbir ülkede 

Türkiye’deki sınırlı demokratik haklar yoktu. Tıpkı Fransa gibi. Fransa’nın daha aşağı 

seviyesindeki kopyası idi. 

5. Devre – 1971 12 Mart harekatı, bu nispi denge döneminin sonu hakim ittifak içinde 

tekelci burjuvazinin tam denetim kurması. Artık ideolojisiyle, herşeyi ile tefeci 

bezirgan ve toprak ağaları siyasi hayatta etkinliğini kaybediyordu. Laik tekelci 

burjuvazi tam bir denetim kuruyordu, feodaliteyi tasfiye ediyordu. Türkiye tam bir 

Latin Amerika ülkesi haline geliyordu. Bu 5 devrenin yönetici kişileri de, bu 5 devreyi 

karakterize ediyor 

1. Devre-Reformcu burjuvazi, adam Atatürk, sağa kayıyor adam İnönü. 

2. Devre-Tefeci bezirgan ve feodal unsurların adamı Menderes 

3. Devre-Reformist burjuvazi (MBK) 

4. Devre-Tekelci burjuvazi, emperyalizm ve tefeci bezirgan ittifakı, adam: Demirel 

5. Devre-Emperyalizm ve tekelci burjuvazi diktatörlüğü, adamı: Koçaş, Erim, Kuvvet 

Komutanları 

İçinde bulunduğumuz dönem tekelci burjuvazinin çeşitli hizipleri arasındaki çelişkinin 

en minimum seviyede olduğu, dolayısıyla karşı-devrim cephesinin en kuvvetli olduğu 

devredir. 

İtibarlı olmasının nedeni: 

1. Kesin denetim ellerindedir ve rakip fraksiyonları iyice ezmişlerdir. O yüzden güçlü 

adam pozlarını iyi oynuyorlar. 



2. Feodal artıkları (belli ölçülerde) hem ekonomik, hem de siyasi kültürel hayatta 

temizleme gayretleri içinde (laik tavır) bu da asker-sivil-aydın zümrenin geçici de olsa 

desteğini sağlamaktadır. 

3. Ülkemizde sınırlı demokratik özgürlüklerin rehaveti içinde revizyonizmin etkinliği 

altında bir sol, hazır olmadığı için dağıtılmıştır. Tıpkı 1905-1908 devresi gibi. Sol 

yenilmiş, gericilik hakim duruma gelmiştir. Böyle durumlarda bolşevik taktiği 

hepimizin bildiği gibi ricattır, ricat taktiği sönme değildir. Ricat taktiği güç toplama, 

güçlerini kaptırmama taktiğidir. 

Bu devrede RSDİP’nin bolşevik hizbi de en zayıf olduğu devredir (nicel olarak). 

Yöneticilerinin bile birçoğu yurtdışına gitmiştir. 

İşçi sınıfı içinde çalışma, vs. hepsi ortadan kalkmış, sadece yurt dışında basılan bir 

gazetenin yurt içinde dağıtılması, partizan savaşı (şehir gerillası). 

Bugün aynı durum bizler için de söz konusudur. O dönemde narodniklerle bolşevikler 

arasındaki farklar: 

1. Narodnikler savaşın, sadece sabotaj ve suikast bölümüne ağırlık veriyorlardı… 

2. Narodnikler için devrimci yayın önemli değildi. Yurt çapında çıkan bir gazetenin 

önemi yoktu. 

3. Narodnikler ideolojik eğitimi reddediyorlardı. 

İçinde bulunduğumuz devre ricat devresidir. Öz gücümüzü ezdirmeme, güç toplama, 

savaşı gücüne göre sürdürme devresidir. Partizan savaşı aşamasının gerilla savaşı 

dönemi: 

Bu dönemin ilk evresi geçirilmiştir. Dostun düşmanın ciddiye aldığı vurduğu yerden 

ses çıkartan, dediğini yapan bir örgütün var olduğunu ispat ettik. Belli bir 6-7 kişilik 

kadroyu kısa da olsa eğitimden geçirdik, fakat asla güçlü bir yan örgütlenmemiz 

yoktur. 

Şehir gerillası yaratılması aşaması geçilmiştir; şehir gerillası geliştirme aşamasına 

girdik. Artık daha karmaşık daha komplike bir örgütlenmenin içine girmemiz 

gerekiyor. Herkesin herşeyi ve herkesi bilmediği bir örgütlenme içine girmemiz 

gerekiyor. 

* Bu yazı, 1971 Nisan sonunda sıkıyönetim ilan edilmesinden sonra Mahir Çayan’ın 

kaleme aldığı mevcut durum değerlendirmesi taslağıdır. 

  

 



Amerikan’cı Bakanlar Kuruluna 

17.5.1971 Saat: 17.00 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi, 1 MAYIS HAREKÂTI’nda, Ortadoğu halklarının baş 

düşmanı Amerikan Emperyalizminin maşası Siyonist israil’in Türkiye Başkonsolosu 

olan ve de ülkemizdeki Siyonist hareketlerin organizasyonunda önemli rolü olan 

Efraim Elrom’u kaçırmıştır. 

Efraim Elrom’un hayatına karşılık, derhal şu şartların yerine getirilmesi 

gerekmektedir: 

1. Tutuklu bulunan bütün devrimcilerin derhal serbest bırakılması (Yer sonra 

bildirilecektir), 

2. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin 1 No’lu bülteninin 07.30, 13.00, 19.00, ve 22.45 

TRT Haber Bültenleri’nde 3 gün devamlı ve eksiksiz anons edilmesi, 

3. Mühlet doluncaya kadar polisin ve diğer zabıtanın hiçbir takibe girişmemesi ve 

aleyhte propaganda yayın yapılmaması.Mühlet bu ültimatomun verildiği tarihten 

itibaren 3 gündür. Şartlar yerine getirilmezse derhal Efraim Elrom kurşuna 

dizilecektir. 

(Mühlet: 20.5.1971, saat 17.00’ye kadar.) 

Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bazı Araştırma Konularına İlişkin Notlar 

I- ÖRGÜT KONUSUNDA 

A) Marksist ustaların parti hakkındaki görüşleri + dünya devrimci pratiği içinde 

örgütlenme şekilleri (Latin Amerika, Çin Hindi ve Afrika’daki örgütlenme şekilleri). 

B) Türkiye’deki “komünist partisi” adı altındaki örgütlenmelerin niteliği 

II – TÜRKİYE’DEKİ (1908’DEN BU YANAKİ) GELİŞMELER 

A) 1919-23 Zaferi: Sınıf ilişkileri; hangi egemen sınıflar tasfiye edildi, hangi sınıf veya 

zümreler ekonomik hayata hakim oldu? 

Bunun için İzmir iktisat Kongresi zabıtlarının incelenmesi + “Reddi İlhak” ve 

“Müdafaa-i Hukuk” cemiyetlerinin sınıfsal terkibi. 

B) 1938’de toprak reformu tasarısını meclise sunan İnönü’nün devrilmesi + İş Bankası 

müdürü Bayar’ın (başvekil) işbaşına getirilmesinin ekonomik gerekçeleri + sonradan 

Celal Bayar’ın tekrar düşürülmesi. 

1929-38 arasının ekonomik tablosu 

C) 1950 Hareketi; o dönemin ekonomik tablosu; istatistiki rakamlarla, 

D) I960 Hareketi: MBK`nın aldığı ekonomik kararlar, mesela; 

a) Büyük bankalara el koyması 

b) Servet beyannamesini çıkarması 

c) Toprak reformu tasarısının hazırlanması 

Sonradan emperyalizm duruma hakim oluyor. Ve kalkınma finansmanının ezilen 

sınıflara yüklenmeye çalışılması. 

1) Tasarruf bonosunun çıkarılması 

2) Arazi vergisinin çıkarılması 

E) AP iktidarı altında 965’ten bu yana Türkiye’nin ekonomik ilişkiler tablosu 
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