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«LEGAL PARTi GiRişİMİ»NE KARş| ç|KARILAN,
(soĞuK sAvAş TIRMANIşI»NİN, iNKARl (NEGAsYoNu) itİN

GEREKL! VE ZORUNLU AÇ|KLAMALAR

Ğeçen ocok oyl loinde, yurt dlşınq g!dip geldikten sonro, orodo yop-
tüğımlz temoslorln ışığındo Helsinki Konferonsl kororlorlnı Türkiye ile sos-
yo|ist ülkeler orosındo totbİk mevkline koymok üzere ilk oroştlrmoloro
boşlomlştık ki, Ankoro'nln göbeğindeki bir sokokto, iki tone kitopÇı dük-
k6nl, Sovyetler Birliği Ve Bulgoriston'do çıkon bülün yoylnlorln buluno-
i.jileceğini i16n ederek -ylldlrlm hlzl ile- hizmete (!) oçılıverdi.

Burodon oçıkÇo onloşllon, bozl «etkili Ve yetkili (|)» mihroklor, Türkİye
ile §osyoli§t ü!keler orosIndo, korşıllklı oçık eleştiri Ve soyglyo doyonon
somimi bir kültürel ilişkinin kurulmoslndon ürküyorlor. Bu mihroklor h6-
16, sosyolist ülkelere, birtoklm kobzlmol formosyonlu odomlorı kıto,pçı
-hotto editör- olorok, «Boblati ürünü» «ciziktirme üsdotlorl» nl do, «sos.
yolist reolizmi»nin ustolorl (!) olorok yutturobildikleri inonclndodlrlor.

Türkiye'nin kültüreı gelişimine, fikir hoyotlno İpotek koymoyo kolkon
bu minroklor bilmezlermi ki, sosyolist ülkeler «yomyom kobileleri» ile
de oncok bu şekilde kültürel ilişki (!) kurorlor: Kitop istemeye gönderilen
odom, kitoploro eIeştirel gözle, bilİmsel gözle bokmlyorso -kovun kor-
pıız gözü iıe boklyorso- ono kitoplorl tonltmoyo, tovsiyede bulunmoyo
kolkmoz, neresi cozip gelirse gelsin (cildinin güzelliği veyo kopok bos-
kısındoki porlok renkler ile de ölçse kitoplorı) hoşlondığl kitobl eıine tu-
tuşturmoyo bokorlor.

«Büyük yozor» diye tonlştlrllrp, geziye gönderilenler de, eserlerinin
foziletinden dem Vurup, çevrilmesi için osıllp duruyorlorso, onlorln do eser-
lerini (!) oynen tevirip yoylnlorlor; hotto «ödül» dohi Vermekte bir sokınco
görmezler. cünkü, en ufok bir eleştiri yopmok gereğini bile duymodon
yoyınlodıklorl bu eserler (!), sözkonusu geri ülkenin üst yopüsındoki poto-
toiiyi gösteren bir «ibret belgesi» olur sosyolist ülke holklorlno,.. Hem
zoten gerçek yozor Ve düşünürlerin eser|erine yoptıklorl gibi, ceviri ile
beİober eleştiri de yoyınlosolor, bızım «çiziktirme üsdotlorl» gibi dongi]_
lok koriyeristler, «bize küfür ediyorlor» diye olınıp küsecekler Ve devletler
orosl kültür onloşmolorını do olumsuz yönde etkilemeye çollşocoklordlr...

. Yukorldo sözkonusu ettiğimiz «dükkanlor» hizmete (i) oçlldİğı slrolor-
do -biİhosso Ankoro'do- bir «flslltl bildirisi» de yoyıno boşlodı: Kuruıocok
porti morksist-leninist porti otocokso, kuruluşun temel ilkesi mOcibince,
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portinİn i|legol fooliyet gösterecek bir «yeroltl klsml»nln do olmosl gere-
kecekmiş. onun için şimdiden bozı grup Ve kişiler, mustokbel legol por-
tinin illegol klsmınt orgonize etmeye boşlomlşlor bile... Qyle ki bu kişiter
ordo burdo, Kotkl'nln fikirlerini sovunur gördükleri bozl orkodoşjoro «sen
legol kuruluşo kotll omo illegol klsmln odomt ol. illegol kısım doho önemti-
dir; do|oyısiyle sen legol klsmln yöneticilerinden doho önemli bir odom
olursun» yollu telkinler yoplp, p6ye doğltıyorlormlş...

Böyle bir «gözdoğı» fooliyetine girmek zorundo ko|on emperyolizmin
Tü!^kiyö solu ile ilgili «mihrok»l Ve onun piyonlorı, şu noktoyl iyice onlomo-
lİdlrıor ki, legole çlkocok olon, gerçek devrimci portidir, yoni bu |egol
porti, sorumluluğunu gertek devrimcilerin yükleneceği portıdir. Legol olo-
rok kurulocok olon bu porti, Mehmetoli Aybor'lorln, Behice Boron'lo.ın,
Mihri Belli'lerin portisi değilöir ki böyle «korkutmo»lor korştslndo, «bizi

kıı|lonocoklor» evhomt ile bozl devrimci porti |lkelerini reddetmek zorundo
kalsın, veyo porti kuruldukton sonro, böyle bir soldlrı korşısındo yo muh-
bir|iğe Veyo teslimiyetçiliğe (onorşiye, sol sopmoyo, poıis provokosyonlo-
rlno teslimiyet} sürüklensin...

Legol portinin sorumluluğunu yüklenecek olon devrimciler -oynt zo-
mondo- morksist - leninist porti disiplininin Ve yorgl mekonizmoslnın ne
demek olduğunu Ve torihte, böyle portilerin vereceği cezolordon kurtul-
mok itin polise slğlnonlorın ne kodor çok görüldüğünü iyi bİlen Ve bilme-
yenlere de iyice bildirebilecek olon kişilerdir.

codtlorıno yeroltlndo kozonlor koynottıron, emperyolizmin «m!hrok»

Iort, bir on önce şu gerceği kovromoyo çol!şmolldlrlor ki, sunduklorl «ik-

sir» den içip monyokloşon küçük buriuvo piyonlorl, Türkiye'nin obiektif
gelişim sürecinde belirleyic| bir rol oynoyomıyocoklor; Ve fokot oncok
«bozuk poro gibi» horconocoklordlr...

Uzok torihteki pon-slovizm soldlrlslno korşl -bilhosso Arnovutlor, §rp.
lor gibi tompon holklorln teşVikile- bir lrk sovunmosl olorok doğmuş (ki oynı
tepki cermen holklorındo do görü|müştür) bulunon pon-turon|zm'in kolın-
tısı üzerine, «ülkücülük», «mooculuk», Veyo «gizli fooliyet propogondo-
slno doyonon soğuk horp solculuğu» gibi modern doktrinler (!} inşo etme-
ye kolkonlor (*) unutmomolldır|or ki, 1go8'ierden itiboren şoven homdset
ite Votonl kurtormoyo kolkorok -hotto işi, sosyolist mebuslort öldürmeye
kador götürerek- osmon|ı Devletİ'nİ porçoloyonlor (ittihotttlor), serüVen-

lerinin sonlorlno doğrü (1920'lerde), kroldon çok kroıct kesi|ip «en keskin

(.) Ic buDıarın büyük çoğunıuğu,
§ızı t, so§yalİzm mücadeleleri §ıreslnaıa
ıeıinaıen kovularak },urdumuz& göçmüş

aö,zkorıuğu €skı tampon haıkıenn, -bağ,ım-

emperyaılzme rnaşaıık yeptıkıerr için ükeı
buıurtaİt- en g:erlci un8urıandıİ,
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komünisb kllığıno büründükleri holde bile, Mustofo kemoı gerçektiliği ftor_
şl§lndo, reolİtede hiÇbir destek bulomomlş Ve horconıp gitmİşlerdı....

ittihotçı'torın, 14 yıIlık bir süreç dohilinde gösterdikleii -birbiri ile oç|k-
Ionmosı nümkün olmoyon- değişik tovır]orlnl, bugün oyn| zomondo temsil
eden bu gruplor -birbirlerine korşltmlş gibi de görünseler- herholde tesodü-
len bir oroyo geimemlŞlerdir.

onun iAin hit kimse merok Ve tereddüde kopılmosın: Bugün Türkiye
reolitesinin irodi bir güc olorok kendinİ dünyoyo kobul ettirebilmesinin
gerek Ve yeter şortı, «komünist» portisidir. Bugün Jürkiye'nin boğıms|z
vor|ığını, bütünIük i9inde sürdürebilmesi için, oçIk siyosi reiime, böy!e
bir demokrotik reiimin de, bir legol komünist portisine ihtiyocl Vordlr. tün_
kü, oncok Milli Kurtuluş sovoşl Kohromonl Atotürk'ün şohslndo birleşmiş
bulunon emekçi Ve buriuvo slnlflorı temsilcilİklerini, bugün hitbir kişi Veyo
porti -birorodo- yüklenmeye yetkili Ve muktedir değildir. Doloylsiyle «holk-
çlllk», bugünkü Türkiye'de, muhtevosl olmoyon -içi boş_ bir stogon Veyo
bİr politik spekülgsyondon iborettir. Bugün Türkiye'de, Atotürk ilkeleriyle
çelişkİye düşmeyecek bir oçık reiim yürüyecekse, büyük kollektİf men-
footleri, sInlf menfootlerinı otlkço sovunobilen boğlmsız portiter voslto.
sly|o yürüyecektir.

Amo doho derinde yoton Türkiye gerceği -Ve inonclmlz- odur ki: bu-
gün KATKI Dergisi sözcülüğünde legol devrimci porti kuruluşuno teşebbüs
edenler, yorln KATKl'nın önerileri ge9erIiliğinİ yitirdİğinde, yoni bir «holk
sovoşı» dönemi boşlodığ|ndo bile devrimci eylemin önlerinde bulunocok-
lordır, Bununıo berober, bugün «moocu» olorok tonltıllp. birtoktm soplk
yolloro konolize edilmek istenen gençlerin, hotto üzerinde «ülkücü» yo-
zlh bir yoftonın olt|no toporlonmok istenen yurtsever köylü gentlerin, bü-
yük bir klsml do böyle bir eylemde bizimle oynı sofdo bulunocoklordır.
Doloyısiyte, böyle bir eylemi, bir korşı eylemle klrobileceğini Veyo Milli
KurtuluŞçu'lorı Ve Sosyolist'leri temel Atotürk ilkeleri üzerinde bir pozor-
|ığo rozı edebileceğini tosorloyon emperyolistler, bir iki «moocu şef», üç
beş (ülkücü boşı», birkoç «soğuk horb mososı» ve vorlıklorını «TKP yoso_
ğı» solculuk iddiolorlnl do onti-üIkücülük Ve onti-mooculuk edebiyott (-} üze_

(.) Yığınlardan üole kadrcIann btİibi.lerı lle çatışmalan (toku§malarr) ve-
ya_diğeİ bir değişıe g€ktef doktı:lnl€rin «birtblriıd reaı etme» yaİışmaıan, ]ıük§ek bi-
linçli bi, ifadenln &ü9ük burjuvaıala oynattıts» danışlkıı döğ.üş ile müşterl kztştır-
İna (heve§lilerı toparlama) » oJ.unundan başka birşey değildlr.

Iralbuki gerçek devrimci blr kadro, doktriniıi geıiştirirken, bütiin s€kter dokti
ıinlGri soJ.utlamalar yaparak inke. (nega§yon) edef. Buna paralet oıarak praükte
de, «]ağmıardan lzole kadlo»ıeıla kısı. çatışmalafa girmez; ve ylğrnıan, açacas
miicadeıe yollarua kanal ederek bu kadfoıaİın ftiten ukide edtlrnesini §ağıaİ.
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rinde sürdüren legol sosyolist (!) porticiklerin esos kurucu ve yönetiÖi-
leriyle boşboşo kolorok ylğlnlordon izole edilmiş olocoklordlİ.

Yine oynl strolordo postodon -dergimiz odresine gönderilmiş- «teksirü
bosklsı bir «Açlklomo» tlktı.

26 Şubot 1977 torihi ile «TKP Merkez Komitesi» imzoslnl toşlyon Vo.
roko (Türkiye Komünist Portisi'nin Konferonsl Yoplldl» şeklinde gorıp bil
boşlık toştyor; Ve özetıe şu ydveleri ihtivo ediyor:

Meçhül bir yerde bir konferons yopllmlş.
«Porti MK Politik Bürosu'nun 24 Moyls 1973 oturumundo oldlğl ko-

rorlor» doğrultusundo «portinin yeni progrom Ve tüzüğünün hozlrlonmosl.
stroteii Ve toktiğinin Çizilmesi» için «özeı bir komisyon görevıendirİl» miş
imiş,.. Bu komisyonun hozır|odığı progrom Ve tüzük tosorlıorl «portinin
bütün örgütlerine, üyelerine sunul»muş. «Gelen bütün önerı ve eleştİrıler
özel komisyonco incelen»miş. «ve tosorldo gereken değişiklikler yopıl»
mlş. «Böylece progrom ve tüzük porti örgütlerinin, üyelerinin kollektif
ürünü ol»muş. «Progrom Ve tüzük tosorllorlnın onoylonmosl konferonsın
gündeminde» imiş; Ve «konferonso kotllonlor sürekli olkışlorlo, oybirliği
ile tosorılorl onoylo»mışlor.

Ayrıco «Gündem moddelerinden biri de porti politikostnın, porti Mer-
kez Komitesi'nin Politik Bürosu'nun Genel Sekreterin onoylonmosı» imiş;
Ve «Bütün bunlor oybirliği ile, olkışlorlo onoylon»mlş... Ve de gerisi, m6_
lüm: «polis oğz! komünist beyonnomeleri» ndeki homasi oiitosyonlo konşik,
«dilekler», «protestolor» ve «nurlu ufuklor» edebiyotl...

Yoni odomlor demek istiyorıor ki:
Bokın, yerolttndo goyet orgonize Ve geniş kodrolu porti Vor; toplon-

tllor yopıyor, seçimler yoptyor, orgonlor kuruyor, yeni yeni progromlor tü-
zükler hozırllyor, Ve de bunlorl demokrotik süreçlerden geçirerek «sürekli
olkışlorlo oybirliği ile» onoylıyor; hotto hotto stroteıi ve toktikler bile «ci_

ziYor».
onun için, blroktn şu legol colışmo dovoslnı; Vozgeçin şu ıegol porti

kurmo girişiminden... oturun bekleyin uslu uslu; ve de tom bir teslimiyet
içinde... Veyo bizi oroyın, büyük bir meroko kopılorok; Ve de görün «hon-
yoylo Konyoyı» o zomon,.. Yohut sinirleriniz bozulsun ortlk; ve soldlrgon-
loşln bir «soyut TKP»ye korşl...

Yoni, yo «soğuk sovoş» dondursun, korkudon eylemsizleştirsin, Ve po-
rollze et§in sizi... Veyo kopllocoğınlz -poronoyokço- bir merok, sünık|esin
§izi çoğlron «siren»lere... Yohut, zovolll bireysel Vorllğlnlzı korumak için
soldlfiYo geçin hoyoletlere; Ve kotlltn onti-komünizm korosuno...
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Yoni, «Ey küçük burjuvolor! Girin şu codı kozonının içine!..»

Şu nokto iyice kofoloro çokılmolldlr ki: KATK| Dergisi'ne hoyot ve-
ren kişiler, veyo KATK| Dergisi sözcülüğündo legol porti kurmo girişimin-
de bulunon kişiler -yolnlz Türkiye çopındo tezgdhlonon bir_ «soğuk sovoş»
öksosine yokolonocok, «codl kozonı»no sokulobilecek kişiler değildirler;
Çünkü bunlor, «enternosyonoiist» işÇi stnıfı devrimcileridir.

Dünyonln diğer ülkelerindeki «komünist» portiler, ülkelerini «soğuk
sovoş» kollntısı esinti|erden kurtormok için, protikte yollor oror. ülkele-
rinin gerçeklerine göre toktik doktrinler geliştirirlerken -Ve de bu yotdo
bGsboyoğl ilerlemişlerken- Türkiye'de bizi hiçbir güç «soğuk soVoş»ln
esiri yopomoz.

KATK| Dergisi -tezleri Ve kodrosu ıle bir bütün olorok- fiİli bir slcok
sovoş boşlongıclno kodor Türkiye'de Sosyolizm Akımı'nın en yetkili temsil-
cisi olmo durumunu koruyocok Ve legoı şortlorl deneyerek, yarotorok yo-
lundo yürümeye devom edecektir.

Yoni KATK| Dergisi bütün yersel, toktik «soğuk sovoş» sovoşımlorınin
-protiğinin- üstündecir; Ve sonuno kodor do üstünde kolmoyo muktedirdir.

onun icin Türkiye'de Sosyo]izm Aklmı'nın tek yetkili «soğuk sovoşo
korşl coydırlc! sovoş» kodrosu oıon i. Biıen kodrosu i|e, emperyolizmin
«soğuk sovoş tezgahlomo» uzmonlorl orostndoki toktik sovoştmlor, bizi bu
protiğin içine çekemez; Ve torofloro muhatop kılomoz...

i. Bilen kodrosu, soğuk sovoşın evrensel çopto sürdürüldüğü dönem-
lefden toporlonorok günümüze kodor gelmiş bir kodrodur. Ancok son ylt.
lordo soğuk §ovoşln -evrensel çopto «Detont» dönemine giritmesine roğ.
men- Türkiye'de yine geniş çopto tezgahlonmosı korşısınJo, TKP merkez
yönetimi, «emniyet» düşüncesiyle yurt dlşlndoki -evrensel sosyolizm okl-
mıntn kontrolundo- bu kodronun sorumluluğuno emonet edilmiştir. Buro-
do sözügeçen «emniyet», kişi|erin güvenliği demek değildir. Bu «emnıyet»,
soğuk sovoş soldlrllorlno moruz kolocok olon TKP odındoki tek bir torİhi
tüzel kişi'nin güVenliği onlomlndodlr... Yokso TKP merkez yönetimi, folon-
co efendİnin kişisel güVenlİk oçısındon yurt dışlno çlkmosl nedeniyle yurt
dlşlno ollnmom|ştlr; doloylsiyle bu yönetimin yurt iÇine olınmosı do -pro-
tikte_ filonco efendinin, şohsi güVenliği soğlonorok yurdo teşrif buyurmo-
lorın|n gerçekıeştirilmesi şortıno boğlı değildir...

Gerçekten de, TKP merkez yönetiminin yurt dlŞlno olınmosı kororınln
yerinde olduğu, bugün çok doho İyİ onloşılmoktodlr. Çünkü bugün, orto-
lordo doloşon, Ve birçoğu do i. Biıen kodrosunun yoyınlorındo deşifre edi-
lip oçıklonon, Tkp imzolı «türlü-çeşitli» bildirilere, birçok gruplor torofın-
dqn yine oynl tüzel kişiliğin ismi üzerine yopllon spekülasyonloro bokllır-
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so, (-} koloyco onloşılobilir ki, i. Bilen grubu bu sorumluluğu olıp, oçlkçö ilön
etmemiş olsoydı,5 sosyolist porticik kurduron ClA, -bizim şoşktn küçük
burıuvoloro- belki 15 tone de TKP İsimli noylön porti kurdurocoktl...' onun için, hiçbir somut tovır ve eylem koyomodtklorı holde, yolnız so-
yut bir «biıimsel sosyolist»lik iddios|ylo, holkto düşklrlkllğı ve şoşkıhlık
yorotrnoyo çolışon bunco icozetli sosyolist porti (!) mevcut iken, Ve de
hemeJr hemen her oy ortollkto _birtoklm onlomsız ifodelerin yeroldlğF ye-
ni bir TKP İmzo|l illegol yoytn doloştlrıllrken, i. Bilen'İn isviçre'de yoptığı
§öylenen «Konyğ Toplonttsl oclklomosl» do bunİoro bir misilleme olorok
görülme|i Ve hokkoniyetle değerlendiriImel!dir...

Bütün bu oçlklomo|ordon sonro, ozll| düşmonlor Ve şoşkln dostlor on-
lomohdlrlor ki: Bir yondon legol portiyi oluşturmo giriŞim|erimizin önüne
sinsice _zomon uzotlcı, bozl pozorllkloro dovet edicİ- engeller çıkorırken,
diğer yondon do, söylentilerle, gizli (!) bildirilerle korkutmoyo şoşlrtmoyo
çolüşorok, bizi, girdiğimiz süreç'e ters düşecek dovron|şıoro sürüklemeye
kolkmok, beyhude bir uğroştlr...

son olorok, Türkiye'de legol komünist portinin kurulmostndon yono
olup do, i. Biıen kodrosunun korokteristİğini, misyonunu, yetki ve sorum-
luluğunun nerde boşloylp nerde bİteceğin| bilmeyen Ve onloyomoyon yurt.
severlere şu noktolorl tekrar -Vurguloyorok- belirtmekte yoror görürüz:

Türkiye'de, işgol-boykot şeklindeki somut yığın ottlımını 7 ylldlr sovu.
non KATK| Dergisi'dir.

Bu yığın horeketini, entellektüel onlomdo bilince çlkoron ve hedefini,
{işyeri konseyıerini) soptoylp oÇtkloyon KATKI Dergisi'dir.

son dönemde kurduru|on 5 sosyoiist isimli portiye ilk defo korşı çlkon
ve 

. onloro teker teker mohkümiyet yoftosln| giydiren KATKI Dergİsi'dir.

Toplumdo yılgınlığln yoyıldlğı ve teslimiyet eğilimlerinin ortt!ğl ve bu-
nunlo berober birtoklm serüVencide de «dorbe» heveslerinin uyondığı MC

(.) Me§ela, geçtlğtntz 17 Mart günü bütün günıük basın ve Tetevizyon, 4n-
üafa'da yakalanan i,ld maceıaoln baııane ederek trgiıtere'de _ İn8tıtz EEzu igtrh-
baİatıDı htmaye§lnde tcıa-l §arıat eyjeyen - b&2ı aorum§uz TOrk vataJıdaşıafinm
üİaİüğn İşçtnln s€€İ gazetegİ].ıi, grzli Türktye ı<omüd6t paİtıBinln ya]nı organt
oıaıalr llen ettl
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döneminin boşlorlndo, «dorbeye korşl genel |şgol» çoğlrısınl yoporok mi|-
leti kendine getiren KATK| Dergisi'dir (-).

Ve de memleketi emperyolizme porsel porsel sotmoyı Veyo kiroyo
veımeyi (!) omoçloyon «serbest bölgeler» pl6nıno korşı, sildhlı sovoşo vo-
robilecek şekilde, bir oyoklonmo çoğırısındo bulunon yıne KATKI Dergi-
si'dir...

Bütün böyle kritik dönemlerde, dnındo kesin Ve somut tovlrıor koy-
muş, dosto korşı uyorlct, düşmono korşı do coydırıc! olmuş -günümüz Tür-
kiye protiğindeki en yetkili devrimci orgon- KATKı Dergİsi, önümüzdeki so_
ğuk sovoş tlrmonlşl korşlsındo do, oynı İnonç Ve kororlıllklo -yine i. Bilen
kodrosunu do ongoie ederek- şu gerçeği b|r doho Vurgulor.

Türkiye komünistleri, Türkiye üzerinde h6l6 sürdürülmekte olon «so-

ğuk sovoş»o -prensip olorok kesinlikle- korşıdlrlor.
Türkiye komünistleri, ıegol porti kurulduğu toktirde -mecbur kollndlğ|

iÇin teşkil edilmiş bulunulon- «soğuk sovoşo korşı coydırıcı sovoş» kodro-
sunu (yoni i. Bilen kodrosunu) ilgo etmeye hozırdlrlor.

Böyle bir durumdo hiçbir «kodro» veyo «şohls» sübiektivizmi, menfi
rol oynoyomoz. cünkü genel kuro| gereğince, bir sosyolist kodro, soğuk
sovoş pratiği içİnde dohi olso, ylğlnıor önünde «sovunmocl» durumunu
korumok Ve «soldırgon» durumuno düşmemek zorundodlr. Aksi holde, yl-
ğınlordon soyutlonlr ve likide olur. Yoni meselo, «soğuk sovoşo korşl coy-
dlrlcı sovoş» kodrosu, protikte kullondlğı soğuk sovoş yöntemlerine şort-
lonorok, Türkiye komünistlerini, her h6lük6rdo böyle bir uygulomoyo on-
goie edebiıeceği soplonttstno kopılomoz. Çünkü bu kodrodo, böyle bir sop-
ıontlyo kopılorok, legol porti kurulduğu holde bile meselo -Detont'ln Tür-
kiye oleyhine işIetiheye çolıştıdtğt- Doğu-Botl Avrupo konoltoründon yo-
rorlonorok Türkiye'de soğuk horpçiliği sürdürmeye kolkocok olonlor, önün-
de sonundo emperyolizmin «böl-yönet» tezgahl ürünü bir oyrlılkçl oklmo

(.) DtsK'in tyıül 1976 eylemi, işte bu «geneı işgal» potaistyeıtnl bo§aıtmak
iqitı teftİplenjnişti, Gerçekten de, birçok mİlttan işçinin işyerlerlıden atılması nede-
niyıe, o tarihten sonra, işgal _ boyko! ha.eketleİinde blf azalma görüımüştür. 'Gltn-
ıiiİ. ba§!ıda gözıemlene4 bürük azalma, yalnz DtsK eyıeml iıe açıklanamaz. Butt-
da, o ba§ına geıeı <gizli §an§ür»ün.de rolü vardır.) Ancak, Üuna kaİ$hk DİsK yö,
neticllefinden bir kıamı, alet edildİkleİt bu yanı!ş eyıemden ve yapııan eıeştiri-
ıeıden lbret atİnlşlar, büytik blr tecrllbe ve bilinç kazanm§lardır.

Dİ§K'ln son aıdığı «seçlİnıerde cHP'yi de8tekıeme, ve bilhas§a <§eçim güven_
liğİa-tn sağlaİırnaslna aktlf olatak katııma» kararlan, çok olumlu ve biıtnçlİ bir
taıır.t §ırngeıemektedir.

Aln& §unu ala hemen beltrteıim kt, DİsK İı tçt .hentız- eİnperyati4mirx ajaDıa.
nnda.u temizlenmi§ değİldir.
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ongoie olurlor; Ve Türkiye reolitesinden tomomen soyutlonorok, lıkİde
edılirler...

Porti'nin legol oluşumunun protikteki yollort, detoylorı ile düşünülmüş
ve tom bir oçıkl|klo tesbit edilmiştir. Doloylsiyle, Türkiye'de bu dönemde
legol porti kurulomodüğl toktirde, bunun için hiç kimse -hotto emperyoliz-
min torıhÇiIeri bile- Türkiye komünistlerinin bilgisizliğini (|), beceriksjz-
liğini (!) bohone olorok öne süremeyecektir. Bu, olso olso emperyolızmin
büyük ve teşkiıotıı bir soldlnsl demek olocok Ve oclslnt -Veyo cezoslnF do
bizim şoşkln dongolok küOük buriuvolor çekecektir.

Terörist. onorşizon eylemler Ve soğuk sovoş protikıera, Türkiye komü-
nistlerıni legol porti kurmo gırişiminden Ve oçlk -demokrotik- siyosi reii-
mi sovunmokton coydlromoz. Amo bu, oçlk reiimi sovunmo mücodeıesin-
de, milli kurtuluşçu'lordon do -hıÇ olmozso-, dünyonln en köklü foşist oli-
gorşisinden gelmiş bulunon bugünkü isponyo boşboı<onı suorez'in bilinç
ve soğu kkonlllığ lnl bekleriz.

Fokot yolnlz beklemekle de ko|omoyız: çünkü, milli kurtu|uşÇu olmosı
gereken, Ve son seçimlerde en çok oy olmlş bulunon bir «iri» portinin li-
derinin -Ecevit'in- bile, 7 oy sonro yopllmosü, Anoyoso gereği olon se-
cimıeri, Anoyoso'nln üstünde bir «o zomono kodor bir kozo (!) olmozso»
şortlno boğloyorok (13 Mort'to yoptlğt televizyon konuşmosındo) sorum-
|ulukton koçobildiği bir ülkede, biz işçi s|nıf| devrimcileri -oynı zomondo-
bütün gücümüzle emekci slnlfloro «DARBEYE KARŞ| GENEL iŞeaı_ı çoğ-
rlslnı yopmok zorundo kollrlz.

KATKl
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Dosyo No. 1976/920

lstonbul c. sovclhğl Bosın Bürosuno
Kotkl yoylnlorlndon olon, zofer motbooslnco bosllon Ati Ergın Güron'ln

doİiediği Bulgoriston Komünist (Dor Scisyolist) portisinin türkÇe gozete§i
isimıi kitobın TcK. nun 141, 142, 311, 3'12. moddelerine oyklrı olup olmo-
dığı konusundo tetkikot ıcrosl igin mokomtnlzco resen bi|ırkişi olorol( se-
Çiımiş bulunmoktoyım.

Gerekli incelemeleri ikmol eylemiş bulunduğumdon Vost| olduğum ko-
nootimi oşoğldo oçıklomoktoyııp:

Tetkik konusu yoyın önsözden de onloştlocoğl üzere Türk torihindo
so§yolizm okımlnın boşlongıcının soptonmosıdır. Bir boşko deyişle ülke-
mizdeki sol horeketteki bölünmeler, Türk Sol horeketİnın boşlonglclnl çeşitli
torjhlere doyondlrmoktodırlor. işte tetkike konu olon yoyln bu okımln boş-
longlcıntn milli KurtuIuş sovoşl boşlonglclno kodor indiğinİ konltlomok
omoclnl gütmektedir. YoyIndo oktorl|o Ve ziyo ismini toşlyon gozetenin
sırosl ile 46., 47.,36., 46. (1922 torihli olonl}, 10., 20. soyllorl yer olmoktd-
dlr. Yoyıno konu o|on dergi bir komüni§t porti orgonı olon dergidir. Bu oct-
don Ziyo isimli dergide yer olon yoztlorln komünizm oleyhtorı olmosl
beklenmemelidir. Aksine bu yozlıordon hober niteliğini toşlyonlorı özellik-
le komünizmi öVücü nitelıktedir. Özellikle setimlerle itgili olon yozılordo
komünizmi öVücü beyonloro rostıonmoktodır. tünkü komünist odoylorln
kozonmosl İstenmektedir. Bu orodo Türk kurtuluş sovoşl ile ilgili olorok
vo Rusyonln Türkiyeyi kutloyon Ve destekleyen konuloro do rostlanmok-
todlr. Örnek olorok 46. soyldo yer olon Ve Çiçerin'in Sokoryo sovoşı nedeni
ilo Türkiye B. Millet Meclisini kutloyon yozlstnl Verebiliriz. Yine oynl der-
gide Bulgoriston Türkleri ile ilgili bir toklm hoberler de bu|unmoktodlr,

Yoyınln ilgi cekici yönü Ziyo gozetesinin oslınln fotokilpisinin Veriı-
mesi Ve sonro yeni horfıerle bunun neşredilmesidir Böylece eski yozl bi-
len okuyucu gozeteyi denetlemek İmk6nını bulocoktlr.

Biroz yukorldo do belirttiğımiz veçhile bir komünist dergisi olmos!
nedeni ile dergide komünizmi övücü iboreler mgy6ultur. Ancok eğer bu
yoyın bir torihi beıge olorok nitetendİrilebilirse, hukuko uygunluk sebebin-
den yororlonocok Ve noşirinin fiili suç unsurlorl teşekkül etmediğinden
cezoslz kolocoktlr. Konootimizce tetkike konu yoyln bir beıge niteliğindo_
dir. Torofll bir gözle de olso Türk yokln torihine ilgi çekici konulordo yok-
loşılmosln| soğloyocoktlr. Bu konulordo çoltşocok bir oroşttrmoclnln böy-
lece ondon yororlonmoslno neden olocoktlr, Esosen gozetede yer olon
bozı yozılor o devir şortlorl iç|nde koleme ollnmıstlr ve bir ölçüde ortlk de-
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ğerini de yitirmişt|r. Komünizmln yeni yeni geıiştiği döneme oit fikİrler bu
ocıdon do torihi bir değere sohıp olmoktodtr.

sonu9 o|orok bir belge niteliğinde olon ve okuyucuyu, özellikle Türk
Kurtuluş sovoşl vo komünizm üzerinde çollşon torihçiyi oydlnlotıcı nit€_
likte olon tetkik konusu yoynın mer'i mevzuotlmızo oykırı olmodlğı so_
nucung Vorılmlştır.
Keyfiyeti soygl ile orzederim. 12.1.1976

Bilirkisı
Dr. süheyl DoNAY

iooiaııııue
istonbul ( ) Ağır Cezo Mohkemesi Boşkonlığıno

DAVAC| : K. H.
sANlK : Ali Ergin Güron.
sUÇ : Yoytn yolu ile komünizmi övmek
SUÇ TARiHi: Koslm 1976

Yopılon hozlrllk soruşturmosıno oit evrok İncelendi:
Kotkl yoylnlonndon olup zofer motboostndo Kos|m 1976 tori-

hİnde bosılıp yoylnlonon Ve sonlk toroflndon hozlrlonon «Bulgor komünİst
(Dor sosyolist) port|sinin türkçe gozetesi ziyo» isimli bostlı eserin,

8 nci sohifesinde «Belediye intİhoplon» boşllkh yozldo «Klzll boyroğ|n
oltlndoki sofloro dizilmemiş Türk yo gofil Veyo 6ıem-i isl6m düşmonıdır.
Beledıye İntihoblorındo yolnlz komünist nomzetleri listesi için rey verelim.
Yoşosın komünistliği kucokloyon Bulgoriston Türkleri. Yoşosln Belediye
komünolorı»

18 nci sohifede (ziyonın intişorl için!» boşlıklı yozıdo «Moğdu1 millet-
lerİ ve bütün beşeriyeti bugünkü sefoletten kurtorocok oncok komünizm-
dir. komünizmin mes|ek ve esoslorındon bohseden türkçe gozete yolnE
(ziyo».

Belediye intihoplorlndo Komünistlorin muzofferiyeti» boşlıklı yozl do.
«2 Teşriniewelde olduğu gibi geÇen pozor günü de yopılon belediye intı-
hoplorlndo komünizm golebe çolmlştlr.»

26 Ve 27 nci sohifelerde «ikinc| konferonslmüz» boŞllğl oltlndok| yozl-
do ıGerek yerli Ve gerekse beynelmilel sermoyedorloro hizmetkorl|k eden
Türk ıslom tüccor, çifttlikçİ, fobrikocılorlno Vo umum Türk buriuvozyoslno
korşl «stnlf sovoşı» yopllocoktlr. Aynl surette burİuvo ve kopitolist idoresi-
nin yıkllmosl Ve müstokbel stnıfslz (yoni zenginsiz fokirsiz) komünist cemi-
yetinin birinci sofhosl olon sosyolist cemiyetinin kurulmosı iÇin sovoşllo_
coktır. Cihon İnkilobının golip gelmesiyle Türk-İsl6m işci holkı şu husus-
lorı elde etmiş oloooktır. Türk-İsl6m işçi holkı horici düşmon odlnı toşryon
cihon imperyolİstlerinden kurtulocoktlr. «Milletler oroslndo kordeşıik ve
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musovot» isteyen komÜnist prensibine istinoden boşıl boşlno idore olun-
mok Ve iktisodi yoşoylşlnt komünizm esoslorl üzerine kurmok imkonlnü ko-
zonocoktlr. Türk-istam hoıkt gorbln fen Ve sınoi medeniyetini kendi mem-
leketine nokletmek imk6nlnı elde edecekti ki buno bugün cihon imperyo_
Iistlerinin fütühotç| müstemleke politikost meydon Vermemektedir. ŞOrğ_
lor idore Ve işçi diktotörlüğü bu holkı dohili düşmonlorl oton Türk-isl6m
ileri gelirlerİnden, zenginıerden, poşolordcn, beylerden, şeyhlerden.. do-
hi kurtorocoktır, Bu sebepten doloyı, Türk-isl6m işçi Ve köylü holkl tenev-
Vür etmeye (yoni okuyup, öğrenip zihnini oçmoyo), Komünist Portisinin
teşkilouorlno girmeye, Bulgoriston Ve beynelmilel bütün işçi slnıfl ile bir-
ıikte qmumi düşmontmlz olon sermoyeye birohmone sovoş yopmoyo Ve
sermğyedorlor sınıfını ezerek rck çile|er görmüş insonlık dünyosını onun
goddor Ve kobo dİktotörlüğünden kurtormok için çolıŞlp sovoşmoyo borç-
ludur.»

35 nci sohifede, «Buıgoriston Komünist portisine mensup Türk. Ko_
münist Gruplorlno Tomim» boş|lkll yozldo.. Birbiriyle çorpışon iki ozhKon
boŞko birşey o|mtyon çeşit kopıtolist gruplorını demir yumruguylo ortodon
koldlrorok insonıoro inson gibi yoşomonln yolunu gösterecek ve onlorı
bugünkü cehennem yoşoylşlndon kurtorocok yolnlz komünizmdir. Bugün
bu işi yopocok boşko hiçbİr kuvvet yoktur Mozlumlor dünyoslnln büyük
bir klsmın! meydono getiren islom holkını do esirlikten yolnız komünizm
kurtorobilir. o holde üzerimize büyük bir vozife düşüyor. Komünistliğin
kurtorlct b|r yol otduğu islom ve Türk holkının en kör Ve en oöiz bir nefe_
rine Vorlncoyo kodor onıotmok ve bu holkın bu osro yoklşocok bir surette
göz,|inü ocmok».

49 ncu sohifede «intihobıordo reylerinlzİ yoln|z Komünist Portisine Ve-
rın kurtuluş ve insonlık yoıntz komünistıikte, Bolşeviklikte kolmlştür.»

86 ncl sohifede Türk Ağolorlndon uzok olun Kurtuluş orttk yolnlz ko-
münistlikte kolmlştlr.» denildiği Ve böylece komünizmin övgüsünün yopıl-
dlğl tetkik edİıen yozılor münderecotlndon onİoşllmlştlr.

Eserde komünizmi öVücü iborelerin bulunduğu 12.11.1976 günlü bilir-
kİşi roporundo do belİrtilmiştir.

Delillerin tokd|ri mohkemeye o|t olmok üzere sonığın celbi ile duruş
moslnın icrosı, sonığın Türkiyenin içinde bulunduğu ortomdo dovoyo konu
ediien bosl|l eseri hozlrloyıp yoylnlomosıdo göz önünde bulundurulorok
evleınine uyon 5680 soyllı Bostn konununun 143. soyllı konunIo değişik 16
nc! ,noddesi deloletiyle TcK. nun 142/4-6, 173/3 ncü modde ve flkrolor!
gereğiljce cezolondtrtlmoslno koror Verilmesi tolep Ve iddio olunur. '1.2.1977

Akören KANDUR 15119
İstonbuI C. Sovcı YordımcısI



TüRK DosTU (!, PıERRE toTı,NİN TüRKıYE GöRüşü
vEYA

(AZİZ FRANSAMİZİN DOĞUDA Öİ-ÜİİÜİ

Mütoreke seneterinde yozllon Vğ bütün cihondo Türk ve Müslümon
dostu dıye tonlnmış blr gorb edibinin psikoloiisinİ göstermesi itiborİyl€
dikkote şoyon olon bu eserde, -fesli resimleriyle gözümüzün önünden giı-
moyen- moruf bohriye zobiti, Akdeniz'in ortlk «Fronstz gölüD olmodlğıno
eseflendikten sonro, Fron§ız kopitqlistlerinin (vicdonlno ve soğduyusuno»
hitop ederek:

«Türkiye'nin mohvt, Doğu'doki osırlık üstünlüğümüzün mohvı demek-
tir, diyor; «Doğu'doki hoyoti çlkorlonmlzl fedo ediyoruz, bir kolemde beş
oslrl|k cobonIn sonutlorl elden gidiyor» diye çırpınıyor; «ingiltere bizim
yerimizi olocok! Yüzylllordon beri rokip olon bir millet bizim yerimizi ko-
pocok!»

Pierre Loti'ye göre, herşeyden sorumlu olon -yoni Fronslzloro «sevgi
dolu misof İrperverlik» gösteren Türkleri borbor Almonyo'nln kollorlno oton-
Jöntürk Komitesi'dir ki, Almon penÇes|ne geçmiş bu Komite'nin de yirmi-
beş üyesinden oncok beşi «holis Osmonlı» idi. Türkler, Fronsıztoro korşı
horbegirmekle bir günoh işledilerse, bunun keforetinı ödemeye hozlrdırlor.

istonbul'un fohri hemşehrisl diyor ki:
Konuni Süleymon'lo Fronçois l orosındoki ittifokln imzotondlğı torih-

ten beri bize sodlk kolon Türkler, Doğu'nun en nomuslu, oynl zomondo
en müsomohokar unsuru oIon Türkler nonkör değildir; Ve herşeye roğmen,
bizi seven ostrlık dostumuz, EsKi iMTiYAzLARlMtzl _yoni KAP|TÜLAS-
YoNLARI_ iADEYE hozlrdır.

Eser|erinde, -Binbir Gece efsoneleri, yeşil bir güneş gibi lşlldoyon
çinileri, oltln hurmollklorl Ve ortoçoğ münosebetleriyle, Muhommedi dün-
yoslnln durgunluğunu İdeolize eden bu «molihülyolı Ve elemli» sonottı,
«ekonomik mese|elerde soı6hIyet sohibi olmodlğlnt itirof etmekle beroberr,
çekirdekten yetişme bir Frenk bezirg6nl gibi, inceden inceye hesoployo-
rok, Fronsız emperyolistlerini ikoz ediyor; gözünüzü ocın diyor; «TAKRİ-
BEN SENEDE 2.000.000.000 koybedeceğiz!»



SADRETTİN CELAL «ANARŞıZM NEDİR?» SORUSUNU NASİL
CEVAPLANDİR|YOR VE ANARŞiZMİ NASİL ELEŞTIRIYORDU

sodrettiri cel6l'in onorşizm hokkındoki yozlıorlnl Aydtnlık Mecmuosü-
!ıh üç nüshosındo bulobiliyoruz:

f _ Anorşizıh Nedir? (Soyı 26, s. 669-671).
2 - Rus inkılabı ve Anorşistler (Soyı 27).
3 - Anorşizm Nedir? (Soyı 29, s. 790-792}.
Burodo ele olocoğımız bİr ve üÇteki Anorşizm Nedir? yozlsldlr. Bu iki

y6zl oynı konunun devomlndon iborettir.
Sözü yozoio btrokolım Ve sodece dilinİ biroz yenİleştİrmekle yetinelim:
{Değil bizde, hotto Avrupo'do bile onlomı yeter derecede kesin ve

oclk olorok onloşllmomtş kovromlordon bİri de 
-Anorşizm*-dir.Bir çok kimse|eröe onorşist, sosyolist. komünist, sendikolist hep oynl

şeylerdir; bu fikir ve meslekto olonıor dünyontn rohot ve huzurunu boz-
,mok, toplumu oltüst etmek, konun ve nizomlorı, oh16k Ve montlk koidele-
rini oyokıor oltındo çiğnemek isteyen, bir kelime ile mevcut olon şeyl yo-
kİp ylkmok omocınl izleyen insonlordlr.

oyso l(i bu deyimler yek diğerine zlt kovromlorl ve meslekleri ifode
€diyorlor. Ve Morksist Komünizm ile onorşizm onloyışlort, sistemıeri oro-
sındo bir uÇurum Vordlr.

Anorşizm Nedir? «Anorşizm»i diğer sosyolist mesleklerden Ve özel-
likle Morksizm'den oyıron temel forklor nedir? Bu soruloro korşllük Ver-
rü-.zden önce onorşist horeketinin küçük bir torıhçesini yopmok foydolt
.olocoktlr. Bir çok onorşizm nozoriyecileri, onorşist fikirlerin en uzok geç-
mişte Vorllğlnl iddio ediyorlor. ilk çoğ Yunon ve orto çoğ Arop flozoflorl-
n,n, onoltİncl Ve onyedinci yüzyll Fronslz ve ingiliz hoyolperestlerinin eser-
lerinde (özellikle Tomos Morüs ilo Morelıi} onorşist ideoloiisini rüşeym
holinde görüyorlor.- 

Fronso Büyük Devrimi zomonındo yoşoyon (Vilyom Godvin) in,Adolet
isminde yozdlğt kİtopto onorşizm ideo|inin ilk defo olmok üzere büyük bir
oçıklıklo sözkonusu edi|diğİni söylüyorlor.

Fe|sefesine osl6 «onorşizm» odınl Vermemekle berober (Moks Şitir-
ner)i onorşizmin ilk nğzoriyecisi olorok kobul edebilirİz. Şitirner'in (Fert Ve

.Mülkü - unique et so pİoprİ6t6) odlndoki kitoblndo sovunduğu felsefe sis-
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temi kuwetli bir onorşizm felsefesi esoslorıno en uygun güçlü bir (ferdi-
yetçilik_individuolizme) okımı doğurdu,

«Anorşi» deyimİni (hükümetsiz toplum) onlomıno iık kez kullonon yo-
zor, 1840'do (Mü|kiyet Nedir?..} odlndokİ kitoblnı yozon (Prudon) dur... iıt
zomonlordo onorşizm bir doktrin holinde toplonm!ş Ve te|if edilmiş Ve onor-
şist fikirler riozoriyeler Ve bosın olonlnt oşmiş.değildi. Anorşizmi sosyqlist
işAİ horeketine sokorok, fikir olonındon oksiyon olonıno geçiren Rus dev-
rimcİlerinden ünlü (Bokunin)dir. (Prudon) ve (Morini)nin fĞderolist fikir-
ler;nİn etkigi oltındo kolon Bokunin, Morks'l onltyomodı Ve bunun içindir
ki Bokunin Ve fikİrdoşlorl Birinoi Enternosyonol'don ihroç edildiler, Denile-
bilir ki enternosyonolin torihi Prudonizm İle Morksizm mücodelesi torihidir.

Gerçekte enternosyonol içindeki bütün görüş muholefetleri, bütün
tortlŞmolor 1871 Poris Komünosl .Devrim Hükümeti'nin düşmesinden son-
ro boşlomlştlr. Çoğdoş onorşist horeketl işte bu torihten itiboren boşlodl.

Anorşİst horeketi, özellikıe Fronso'do (1893-94) torihlerine doğru; ılk
Dreyfüs meselesi esnosındo büyük bİr genişlik ve önem kozondl. Bu sl-
lordo Anorşistler horeket Ve oksiyonlonylo kendilerin! tonlttllor,.. Bosln
onlor|o meşgul olmoyo boşlodl Ve gençlik, özellİkle orto sınlflor gentliğİ.
onorşist horekete büyük çopto girdiler. işçi cemiyetlerinde büyük etkileri
olon Prudon'culor ve Blonkist'ler, onorŞist prensiplerini kobul ettiler Ve
bundon (onorşist.sendikolist) horeketi meydono geldi ki, uzun ylllor Fron-
slz Proletoryosınln horeket yönünü belidedi.

Anorşist horeketinde boşındon ltibordn bir doğlnlkllk, Vuzuhsuzluk,
örgütsüzlük Vordlr. 1904 de Amsterdom'do toplonon Anorşist Kongresi.
Uluslororosü bir örgütün temellerini kurmoyo colıştıyso do, sonu gelmeyen
tortlşmolor, felsefe şorlotonlıklorı bu sonucun soğlonmoslno engel oldu.
Buno roğmen, onorşist kongrelerınin en İyisi olorok kobul edilen bu kong-
rede onorşizmin çeşitli temoyülleri boş gösterdi: Ferdiyetçi, tekomü|cü, bo-
rtştt, Hlristiyon, spirtüolist... il6h... Bun|ordon özellikle iki tonesi oÇlkİlklo
belırdi: (Monot} Ve orkodoşlon toroflndon sovunulon (sendikolizm-onor- .

şist} Ve (Moletesto) ve Kongre'nin büyük bir coğunluğu torofındon kobut
edilen strf onorşizm... (Moletesto} Ve orkodoşlon iddio ediyorlordı ki onor-
şizm bir stnlf doktrİni değildir, hongi slnlfton olurso olsun bütün esirlertn
tom ve kesin kurtuluşu için çoltşon Ve ihtilal ile -ferdi şiddet Ve dohil ol-
duğu holde_ cebir Ve şiddetle insonln inson toroflndon yönetilip sömü-
rülmesine son vermeyi omoç olon bir meslektİr.

Esosen oşoğıdo onorşistlerin toktik|erinden söz ederken göreceğimiz
gibi onorşist horeketİn oylrt edici slfotı hğr zomon ferdi horeket idi...
Muhtelif ferdi gİrişİmler sonucu bir çok grup|or teşekkül eder Ve bu grup-
lor propogondo yopmok omoclyıo orolorındo ittifoklor yoporlor, federos-
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yonlor meydon getkirlerdi kİ bunlordon doimo pek oz sonuçlor elde edi-
lirdı.

fukot yolnız bu torihi boklş bize onorşizm hokkındo tom Ve oçık bir
fikir Yeremez. Bu horeketi doho yokındon incelemek, bu doktrinin doyon_
dığı esoslorl öğrenmek l6zımdır.

İik boklşto onorşizm deyiminin yeter derecede oçık bir kovromı dile
geürdiği sonılır. Çünkü (on-orchie) kelimelerinden meydono gelen bu de-
iim }ogot cnlotlmıno göre: Hükometsiz, reissiz, hakimsiz, konunsuz, inso-
nln ınson üzerine doğrudon doğruyo buyruğunu yürütmedİğİ bİr toplum
demektİr. Boşllco onorşizm .nozoriyecileri onorşizmi bu suretle torif edi-
yorlor. Fokot osıl güÇtük burodo değildir; onlor, konunsuz, hükümetsiz
olon bu toplumun oynı suretld ne olduğunu oçıkloyomlyorlor. Her nozo-
riyeci bunu kendi onloylşlno göre tosvir ediyor. Eğer Bokunin, Kropotkin,
Moloteşto, Elizerekl...nin fikirleri yekdiğerİyle klyoslonocok oİurso görü-

lik ki bunlordon her biri, ötokilerinin torif Ve tovsif ettikleri onorşiden
yolnız büsbütün boşko değil, oynl zomondo onlortn tomomlyle zlttı biı
onorşi torif etmektedir.

Gerçekte onorşizm, dünyonın, inson yoşoylŞlnın tomomlyle (enfüsi-
sÜbiektive) bir tosovvur Ve onloylşldlr. Herkes onorşiyi kendİ orzusuno,
mizocıno, duygulorlno ...kişiliğine en uygun bicimde tosowur ediyor; ve
her nozorİyeci, kendi onorş!zm|ni, toplum hokklndoki kendi özel tosovvur
ve onloyışlnl torif ediyor Ve görüşünü sovunmok için bir çok foroziyeler,
hülyolor, tosovvurlor iç|nde koyboluyor... Bir kere düşününüz ki büyük
nozoriyeciıeri bu holde olurso, ikinci, üçüncü derecede olonlor ne olocok-
lordır. Bunun içindİr ki «ne kodor dnorşist Vorso, o kodor onorşizm vor-
dlr» demek hit te yonılş olmoz...

Mese|6 onorşizmin bobosl olorok kobul ediıen (Prudon)u ele ololım. .

tsu Prudon, yozılorının hiç birinde sosyol ideoli hokkındo s6rıh bir fikir
,vermediği gibi, bütün eserleri sonsuz tezotlorlo doludur..Biroz önce söy-
l€diğini biroz sonro red ve ink6r edİyor... Prudon eser|erinin bir kısm|n-
do ıDev|et»e hücum ediyor, d|ğer bir ktsmtndo onu sovunüyor, politikoyo
Ve porldmentorizme korşı oteş püskürüyor, sonro sodece cumhuriyetçi
bir siyosi progrom hozlrllyor, Ve porlömento mücodelelerıne kotıılyor...
Bir cok defolor goyet hokslz olorok Devrime soldırlyor. sonro boŞko bil
zornondo Ve boşko bir yerde onun propogondoslnl yoplyor. iıkin iddio edi-
yor ki temellük bir hırslzltktır: sonio, tosowur ettiği sosyol reform proie_

sinde mülkiyeti sovunuyor.
Prudon'un ıliklerine kodor Kontizm ile dopdolu olon felsefesi, oncok

buriuvo felsefesi olobilirdi. işte Prudon'un setmenlerine 3 Nison ,l849 do
gönderdiği genelgenin bir porçosı:
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i. (so§yol mesele ortoyo konmuştur. onu nosl| çözümlemek itin son-

derece (kökten-rodikoı) bir düşüncey| son derece kökten tutucu bi zih-
fliietle birleştiren in§onlor |öz!mdlr. işçİler! Ellerinizi potronlorlnlzo uzo-
tlnE. Ve siz potrontor, sizin ücretlileriniz olonlorın yüksolmesine engel o|-
moyınız.} Prudon'un nozorlndo bu odom bizzot kendisi idi. Esosen Prudon,
küçük buriuvo sosyolizminin en tipik bir temsilcisi idı. Küçük burıuvonln
mukodderotl, proıetoryo görüşünü kobul etmedikçe rodikol|zm ile muhofo-
zok6rllk oroslndo sollonmoktodlr.

Bokunin'de prudon'un doktrinini kobul etmek ve eserini izlemek id-
dioslndodlr Ve o do Prudon'un düştüğü tezotloro düşmüştür. Bokunin'de
Prudon gibi (Morksist Komünizm)in düşmonldtr Ve kollektivist olduğunu
iddio etmektedir. Tosowur ettiği ideol toplumdo iki esosl _mutlok özgür-
lük ve eşitliği- uzloştlrmok istiyor, fokot görmüyor ki bu iki esos birbi-
rinin zlddldlİ. o do Prudon gibi kişi mülkiyetinin koynoğlnl Ve bunun te-
kömülü ile siyosi müesseselerin tekomülü oroslndoki sebep Ve sonuç İliŞ-

kisini onılyomomlştır. Amocınln gerçekleşmesi için durmodon isyon isti-
yor: (Vor olon herşeyi yok ediniz... Bunu iyi Ve tok defo yopocok olurso-
nız, sonundo, bızim hoy61 ettiğimiz sosyol örgüte oz çok benzeyen bif
örgüt elde edeceksİniz.)

,Bokunin'in bütün ideoli şu kelimelerle özetlenebilir: (Bütün devletle-
r:n Qrtodon koldtrIlmosl, buriuvo toplumunun yok edilmesİ, oşoğldon yıJ-
korlyo doğru -serbest toplumlor Vosltoslylo- özgür örgüt.., Yeni. bir in-
sonco olemin kurulmost Ve meydono gelmesi.)

Fokot o bize ne bu özgür örgütlenme olduğunu, ne de bu yeni inson-
co olemin ne olocoğlnı söylemiyor. Şitirner ve ,Prudon'un onorşizmi mut|ok
bir surette endüVidüolisttir. o oncok mukoveleler vosltoslylo meydono ge-
len toplumlor tosovvur ediyor. Bokunin'in onorşizmi Ve endüVidüolizmin yo|-
nlz bir oşomoslnl kobul ediyor. o (kollektivist-onorşizm)in İhtiro edicisidir.

Amocının gerÇekleşmesı için her şeye roğmen ve bütün vosltolorlo, kişi
olorok, toplu olorok, silöhll ve doimi isyonlorlo buriuvo toplumunu yok et-
mek gerektiğini iddio etti... Prudon hoyolperest idİyse Bokunin iki kere
hoyölperest idi.

Çünkü progromı (eşitlikçilik-ğgoıitorisme) hülyostylo tomomlonmlş bir
(özgürlükçü - libertoire) hülyosündon boşko bir şey değildi. Eğer Prudon
esos olorok kobul,ettiği ve koyduğu (kontro-mukovele) pr€nsibine sodık
kolmlşso; Bokunin doho ilk odlmdon itiboren birincisini ikincisine Ve ikin-
cisinI bir!ncisine fedo etmekten çekinmemiştir-

Gelecek yozıdo onorşizmin diğer temsilcileri hokklndo kısoco bilgi ver-
dikten sonro, onorşizm ile Morksizm orosındoki temel oyrıllklorı, onorşiz-
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min işçi horeketlerindeki yerini ve rolünü, hül6so onqrşizmİn geİçek md-
hiyotıai göstermeğe çollşocoğlm.

Bundon önceki yozlmdo onorşizm horeketinin küçük bir torİhç@sini
yopmlş, onorşizm deyimi oltlndo ne koclor yek diğerine zlt eğilimlerin
toplondlğ|nı göstermek için onorşizrn nozoriyecilerinden boşlıco|orının
«ıcktrin» |erinı klsoco söz konusu etmiştim.

Bugünkü yozlmdo bu nozoriyecilerin en ünlülerinden olon (Kropot-
kin} hokkındo do bilgi Verdikten sonro, onorşizmin gerçek mohiyetini Ve
işci horeketlerindeki yerini ve rolünü göstereceğm.

Bokunin'ın peşine tokllonlordon olon Prens Kropotkin'in (hürriyetça
kornünizm-communisme libertoire} diyebileceğirniz onorşizmi neden ibo-
rettir? o onorşist toplumu nostl tosovvur ediyor! Bunu Kropotkin'in çok
meşhur olon (Ekmek için - loconquate du poİn) isimlı kitoblndon öğre-
nebiıiriz.

Kropotkin'e göre onorşistıer, politikoct devrimciler gibi dovronmlyo-
coklordtr. onlor her şeyden önc'e «Devlet»i ortodon koldlrocoklor vo holkI
zenginlerin servetlerine el koymoyo sevkeyliyeceklerdir. Bu istimldk omeli-
yesinden sonro elde edilen «ortok servet» tesbit Ve koydedilecek Ve do-
ğıtmo işi düzenlenecektir. «Her şeyi holkln kendİsi yopocoktlr. o, serbest
bırokılocok olurso sekiz gün içinde hovoric-İ zoruriyenin ydni gecim için
gerekli şeylerin doğltlml rneseıesi horikul6de bir intizom doiresinde soğ_
lonmlş olocoktlr.»

Fokot nosll?
«Adolet duygusuno uygun Ve gerçekten protik olon bir tek voslto Vor-

ıİır: Bol olon şeylerden herkes istediği miktordo olocok, oz olon şeyler
odolet Ve eşitlik doiresinde bölüştürülüp doğltllocok...

Konut Ve giyim meselelerini de holk oynl esos Ve koideye göı.e dü-
zenleyecektir, Fokot, modem ki «devlet» müessessesi bütün teşkitatlorly-
lo berober ortodon koldırıImıştlr, bu bölüştürme doğltlm işlerini kim yö-
netecektir; horislere, hoks|zloro, hlrsızloro kİm hoddini bildirecektir?

- Holk!...
Kropotkin diyor ki;,«Holkın bütün bu işleri en mükemmel surette yo-

pobileceğinden şüphe etmek İçin emekcı hoıkl iş boşlndo görmemiş olrnok
ve bütün hoyotl müddetince k6ğıt Ve kitoplor orostndo kopolı kolmış ol-
mok lazlmdlr.»

Fokot, goriptir ki, emekçi holk mesela 1871 Komün isyonlndo ken_
dine bir d€Vrim hükimeti yoptı... Demek biz Kİopotkİn'in öğütleriyle ho-
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reket edecek olursok diyeceğİz ki hoık oldonmıŞtlr, ve onu bu hok yo-
ılJno getirmeğe çolışocoğız... Ve hotto gerekirse Devrim Hük0meti me-
murloİtnü Ve müesseselerini bomboıorlo yok edip ylkğcoğlz!...

Öte yondon tüketim itin, üretim lozımdlr. Bunu kimler, hongi şort|or
oltlndo yopocoklordır. Modem ki tosovvur edilen toplumdo. kişİleri gö-
revlerini yopmoyo, sosyol bortlorınl ödemeye zorloyocok hiçbir (nüfuz ve
§ulto-outoritö) bulunmlyocoktlr, bu üretim meselesi nosll soğlonocokttr?

Kropotkin'e göre onorşist toplumdo bütün koyltlordon oz6de bulu-
non özgür kişiler yolnlz bİr toklm (mukovele-controt}lerle birbirine boğ-
lonocoklordır Ve istedikıeri (özgür komün}lerde çollşobileceklerdir.

Bu mukovelenin icoplorıno göre dovronmlyonıQr, görevlerini yopmF
yonlor, tembellikıeri veyo münosebetsİzıikleriyle mensup olduklorı grup-
|orl veyo kot|ldlklorl stnoi, ziroi... gırişimler| ktslrllğo uğrotonlor, kopı dı-

şon edilecek ve hiç bir grubo ollnmodtklorl tokdirde oç kolmok tehlikesine
moruz kolocoklordlr.

Esosen bu şiddetli tedbirlere hemen lüzum kolmıyocoktlr, çünkü DeV-
let'in ve kopitolist sömürünün buyruğundon. kurtulon fertler, toplumun bü-
tün ihtiyoçlorını totmin etmek İçin, serbest grupıor holinde çollşocoklordlr.

Anorşizmın boşlıco temsilc|lerinin görüşleri hokkındo -k|soco do ol-
so- bir fikir edindikten sonro, onorşizmin işÇi slnlflno, işçi Devrimine ne
kozondırdlğlnı görelİm: v

Kişinin mukodde§ hürriyetİ!! Adlno fuhuş, hotiyel|k, odi hoydutluk, ço-
pulculuk Ve seks ilişkileri olonlndo hotır ve hoyole ge|meyecek kepo-
zelikleri meşru göstermeye, tovsiyeye kodor voron Ferdiyetçi onorşistler-
den, bu gerçekten hosto ruhlordon. vozgecilirse ozçok işçi horeketine ko-
fışmlş onorşizmin, işçi sınlflno yoptlğl iyİtik, diyebiliriz ki fenollğo nozo-
ron yüzde beş oronındo kollr, Anorşistlerin işçİ devrimi yororıno yoptlğ|
iyilikten oşoğldo söz edeceğim, onıorln bilinçli veyo bilinçsiz bir surette
yoptlklorl fenoltklor ise şunlordIr:

Anorşistıerin kişilere Verdikleri fozlo önem sonucu iktidor mevkiinde
olon şohsiyetlere, hükümet binolorlno korşı yoptlklorl tek tek toorruz ve
tecovüz horeketleri, işÇi sınlfı işçi horeketi. için tomomıyıe menfi ve zo-
rorlt sonuçıor doğurmuştur. Bu horeketler buriuvo Hükümetlerine; işçi st-
nlflno korşl müthiş bir cebir Ve şiddet kullonmolorı, devrim horeketlerini
kon İçinde boğmolorl icin en iyi fırsot Ve vesileler hozlrlomlştlr.

Hottd birçok zomonlor hükümdorlorın -mesel6 
Üçüncü Nopolyon- ve

devlet odomlorln|n nizom Ve intizom düşmonlorrnln tehdidi oİtlndo kolon
toplumu kurtormok içın bqzl onorşistleri poroylo elde ederek böyle teco-
vüzler düzenledikIeri muhtelif Vesikolorlo isbot edilmiştir.

sonro, işçi rehberıerinin buriuvo hükümetlerinin boskllorıno en çok
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uğrodlklorl zomonlordo onorşistler Devrim fikirlerine Ve Devrimcilere ko(-
şı soldlrllorınl şiddetlendirmişlerdir. Bu olondo pek çok ocl örnekler ge-
tırebiliriz.

Anorşistler doimo menfi Ve ylkıcl olon horeket Ve oksiyontorıylo, bir-
çok defolor işçi örgütlerinin doğllmosıno veyo omoçlorlndon sopmoslnc
sebep olmuşlordlr. Ve özellikle son zomonlordo umumi soldırtyo gecen
buriuvoziye korşl kurulmostno tollşllon Proıetoryo cephesi Birliği hore-
ketini klsır blrokttrmok iÇin elıerinden geleni yoprnoktodırlor.

Anorşistler, işoi stnıfını oydınlotmok Ve ono doğru yolu göstermek
için en münosip bir fırsot olon Teşri-i seçimter zomonlndo, soldlrtlorınl
özellikle komünistlere korşı yöneltip yoğunloştlrmolorl Ve porlomentorizm
oleyhinde propogondoyo oyırmolorlyıo buriuvozinin plönlorının gerçekleş-
mesine yordlm etmiş oluyorlor.

AnorŞistler, işci slntflnln seçime ve umumiyetle siyosi mücodelelore
kotülmo|orı oleyhindeki iddiolorl doloylslylo; umumiyetle 1917 Rus Devrimi-
ne ve özellikle ondon sonro kurulon sovyetler HükOmetine de korşıdır-
lor. tünkü sovyet Hükümeti, bir işçi hükometi de olso, gene mohiyet
itiboriyle bir devlet ve Hük0metten boşko bir şey değildir. oysoki Devlet
ve Hükimet, kişilerin özgürlük ve boğlmslzllklortnı zincirleyen Ve slnlrlo"
yon ve fooliyetlerinİ hakimone bir surette düzenleyen bir vosltodlr. ,Anor-
şist toplumdo ise her türlü siyosi hokimjyetten, zor Ve boskldon kurtul-
muş kişiler, serbest surette, diledikleri bicimde çoılşocoklordlr. sosyol
Devrim olunco insonlorln -sonki bir büyücü değneğinin etkisi oıtlndq kol-
mtş gibi- birden bire değişerek feno huylorınt, hoyvonco ve bencil eği-
limlerini otorok birer melek oıocoklorlnl tosowur etmek oldukço çocukco
b|r horeket olur.

Bir ihtil6l, inkıldp y6ni Devrim nedir, bunu onorşistler bilmiyorlor ml?
Dünyodo ihtildller kodor h6kimone ve müstebitçe bir horeket vor mıdlr?
intiı6ı ohoıiden bir klsmlnln dığerine, mevcut bütün vosltoıorlo orzusunu
zorio kobul ettirmesi, toplumu kendi slntf çlkorlorıno uygun temelIere gö-
re yeniden kurmosl demek değıl midir? Ve golebe çolon sınıf, yenen slnlf,
hEkimiyetini, yenilen slnlfın ve dlş düşmonlorln muhtemel tecovüzlerine
korşl korumok Ve oynı zomondo yeni toplumu kurobilmek iç|n örgüte muh-
toç değil mıdir? Ve bu örgüt, polis Ve iondormoslylo, okulu ile...,Devlet
örgütünden boşko bir şey midir? Acobo 1871 Komün Devrimi, buriuvozi-
ye korşl sil6hl! hoık gücüne doyonmosoydı bir gün bıle yoşlyobilir miydi?
1917 Rus Devrimi proletoryo dıktotoryoslno, Kızıl ordu'Iorın süngülerine
doyonmosoydı, iç ve dlş o kodor büyük güçlüklere ve soldtriloro bir kole
gibi göğüs gerebilir miydi?

Öte yondon forzedetim kİ sosyol Devrim sonucu, ---{norşist sendi-
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. kğlbtlefiri l§todikleİi ğibi---. ığındğ İ9ledikİğri sıhoi tğşğbbüglere, tobrlko-
|olğ, moden cicdkl§fİno, şöth6iİdöf6İlğrĞ... Mohtilli bir §uiettğ el koysun-
lor ve bunlorl, düzenleyici hiçbİr merkez örgütünün, hiçbir hükomet ğü-
cüöün mi}doholö§ı ğlmok§ızlİİ kğndi kğndılerinir, bdğtmğz oldrok yönelt-
rnet( ıstesinler,,. Vğ bu tnğht€lif ğrup}or oroslndd ğnook feder(rtif biçim-
de itişkiler kurulmuş olsun...

Mtıhokkoktır kl endü§trıi]in b,tjgünkü şğrtıorı ıçİndğ, 0eşitli ürdtirİr

kollorlntn yekdiğerifie oloİl İlİşki vğ boğlihklorlnı, memlokğtin muhtelif kl,
slmloilnln durum ve koynoklörını Vğ ohdlisının kobiliyet vo İhtiyoçlorınl
İlğzor-l dikkote olğrğk çİzitmiş rrıorkezi bir pl6n olmokslzın -özellikle
soeyol Devrim gibi büyük bir heroüm€rçten sonro-_ ye demir bir inzı-
bğto töbi olmoksızlrİ, üretimi soğlomok imk6nsızdlr. Bu suretl@ dovronış,
ekonomik tekomüle korşı gitmektİr ki, sonucu boşorıdPl|k ve bozgundon
boşko bir şey değiıdir.

Şüphesiz bütün Morksist Komünistler, Devlet denilen siyösı örgütün
kolkmoslnı istemekte onorşisİlorle beioberdirler,.. Çünkü önlor inQnmlşlor-
dİr ki, sosyol Devrim oldukton sonro Devlet siyosi inohiyetini, yoni poli§
ve iondormo görevini gittikçe koybedecek ve holkln ihtiyoçlorınl soğlo-
yon, ekonomik hoyotl düzenleyeri bir mokino holine girecektir... Fokot
onorşistler istiyorlor ki siyosi Dovlet, sosyol Devrim olur olmoz derhol,
kendinİ doğuron ve vorlığını gereklİ kllon sbsyol şortlor ortodon kolkmo-
don loğVedilsin... Morksistler bu nokto-ı nozorı, pek hoklı oıorok, şiddetle
reddediyorlor Ve iddıo eyliyorlor ki bu omoco uloşobi|mek İçİn işçi dikto-
toryoslno geçici bir zomon içih mutlok ihtiyoç vordlr.

Klsocosl, onorşizm, mohİyet İtiboriyle bir buriuvo doktrinidİr. Ve onor-

şistler (opportünist-hoyolperest)dir|er. Yolntz şu forklo ki ondokuzuncu
yüzyil ütopistleri sosyol bilgiy| ilerleten, ilmi sosyolizmi hozlrloyon Ve işçi
slnlfİno çok foydolorı dokunon d6hi ütopistlerdi; oysoki onorşistler, nozo-
riyeleri Ve toktikleriyle işçi horeketini gerileten (dekodon} ütopistlerdir,

Anorşizm horeketinin işçi Devrimine yoptığl kötülükleri soydlm, on_
cok yoptlğl iyiliği de göstermemek hoksıztık olur...

Anorşizm; bütün doktrİnol tezohürlerinde zoruri bir surette ütopist ol-
rnoklo berober ikinci Enternosyonol'in şeflerine, siyosİ Ve konuni horeket
Ve mücodelelere gereğinden fozlo önem Veren reformist Ve (opportunist-
uz|oşlcı) sosyoıizmine korşı zoruri bir protesto idi. Bu pek hokll Ve meşru
isyon horeketi Devrimci sendikolizm biçiminde tecel|i etmeden önce onor-

şizm şeklini olmlştlr.
Ne onorşizmin çocukço ve hoyoli proieleri, ne de, Prudon, Bokunin,

Kropotkin'in torıhi Ve iktisodi molümotının üstünkÖrülüğü bize sosyol-De-
mokrotlorln Morksizmi kendilerİ ve buriuvozİ |ehine değiştirip tohrip et-
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meı€İinİ unutturomoz. Bunun içindir ki ünlü Rus Mork3igtlerİnden oıduğu
ho|ds sonrolorı, özğlliklg cihoıt §ot Oşındon bori Devrİm cephesini blro-
ftorok ıkinci Enterndsyonoı'e geçen mütevğffğ (Pl6khonof} un Anğr_şıım Y.
sosyolizm odlndokı broşürü oynı sebepten doloy| gerçek Morksistler v6
özelıikle LEN|N toroflndon şiddetle oleştirılmiştır. G€rçekten, bu kİtobln.
ilmi sosyqlizme ve Şitirner, Prudon'un doktrinlerlne oyrllon birinci klsml
çok değerli torih moıümotln| kopsodlğl holde, biİ onorşistin bir hoydutton
boşko bir şey olmodığını ispot eylerneğe çolışon ikinci kısml tür|ü sofso-
toıor ve yonılş muhokemelerle doıudur.

Anorşizmi eleştirmek, İşçi horeketine ihonet eden sosyol-demokrot_
ıoİın hokkı değildir.

Hem onorşizm, -Plekhonof'un iddiostnın oksine olorok* (1894-1914)
gerı€leri oroslndo, vo§ıtolorınln ozlığıno roğmen, özellikle Fronsız, itotyo
ve isponyo proletoryolorl üzerinde gerçekten büyük bir etki yopmlştır.

Muhokkoktlr ki, sırf bir fikir oklml olon ve buıldon ötürü işçi slnlrl
üzerinde hemen hiç iz blrokmoyon onorşist doktrİnlerden boşko, sonrolorı
Devrimci sendikolizmle korışon bir işçi onorşizmi mevcut olmuştur ki bu
onorşizm, işoi sınıfının yoşoytştno ve oksiyonuno içtenlikle korlşmoslylo
ütopistliğinin büyük bir kısmındon kurtutmuştur. işçilere merkeziyet ve
inzibot öğütlemeğe kodor voron iş Borsolorlnln mucidı Ve kurucusu (Pel_
ıutlye)nun mesleği işçi onorşizmı ile meseki Şitirner'in mutlok ferdiyetçi
onorşizm| oroslndo en ufok bİr boğl, bir montık zincirlemesi Vor mıdlr?

Öte yondon, muhokkoktır ki, onorşizmin doktrin ve uygulomo yönün_
ddiı dermonsızlığı sosyol-demokrosinin (zomoneci-opportunist} nozoriyeci-
leri toroflndon pek ustolıklo gölgede trrokılon (Devlet) meselesinin dev-
rimci öneminİ tokdir etmesine engel olmodl. Mümkün hotto muhokkoktlr
ki, o bu meseleyi tok feno koymuştur. Ve ondon doho feno çözümlemiş_
tir; fokot iyi, feno, her holde koymuştur. Anorşistler her zomon D-evlet
kovromtna korşl sovoşmlşlordır. oyso ki sosyol-demokrotlor bu mesele-
de de Morksizmden çok uzokloşmtşlordır... Bu soğlom ve feyizli gelöneğe
dönmek için sovyet Devrımi denemesi, Komünist Enternosyonol'inin te_

şğkkbl etmesi, Lenin'in (Devlet ve intıı6ı) odll kitoblnl yoyınlomosı l6zım
geldİ.

ikinci Enternosyonol'in Devlet hokklndo bir doktrini yoktu. o, bu me-
selede buriuvozinin görüşünü kobul etmekle yetindi. oyso, Üçüncü En-
ternosyonol'in bir Devlet doktrini Vordı ki bu; kopitolizmden komünizme
Eeçiş devri itin buriuvo Devletinin yok edilmesi Ve proletoryo diktotor-
yostnln kuruluşudur. Ve en nihoyet komünİst topıum tomomlyle kurulduk-
ton sonro siyosİ Devletin, buno binoen İşçi diktotoroslnln kolkmosldlr...
Gerçekten, o zo,ııon; mohiyeti boklmlndon, bir slntfln diğer slntflorl ege-
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rnenliği. oltındo tutmoslnl soğloyon bır Örgüt demek olon Devlet'e lüzum
kolmoyocoktır. tünkü o zomon bu gün olduğu gibi, çıkorlorı, omoçlon zıt
sınlflor ortodon kolkocoktlr. Ve herkes oynl hok Ve görevİere m6lik birer
iŞÇi yoldoş o|ocoktlr.»

EMiN LAM|,NıN işrinnKorxi YAZILARı

iştirok'in ılk soylslndo ('l3 Şubot 1325), Emin Lomi'nin Sosyolizm'Ve,
KöYlüler boŞIlklı bİr tercümesi ile korşlloşlyoruz. (1}.

Yozının dilini biroz sodeleştirerek Verelim:

«- Erozi zeİ' eyliyenindİİ.

Müttehit sosyolist Flrkos|'nln kongresi progromlndo ziroot meselesine
oit moddeler Vordl. Fokot bunlorln hiçbirisi çözülemedi.

Kongre'de bu hususo doir mühim müzokereler, münokoşolor cereyon
etti. Bilhosso çifttilerin Ve köylülerin meşhur muhibbi Ve koruyucusu olon
Komper-Moreı'in uzun Ve goyet mühim bir roporu okundu. En sonro mese-
lenin çözümü nü gelecek kongreye bıroktılor. Buno doir birşey söyleyeme-
yeceğiz.

ziroot meseıesİnin bizde fiili büyük önemi vordır, Çünkü Fronso do
sosyolizm çiftçileri Ve köylüleri fiili çevresine sokmodon oslo muzoffer olo-
moz. Bunun cözümünde birtokım teorik güçlüklere uğromok tobiidir. Te-

şekküro|unur ki, Müttehit sosyollst Kongresi bu güçlükleri üstünkörü ge-

çecek yerde derinleştirmek Ve incelemek istedi. Bu incelemeler heyet-i
umumiyesine bile foydolı bir todile yol oÇobilİr.

Biz burodo bu todilleri Ve incelemeleri tortlşmoyo girişmeyeceğiz.

tünkü Müttehit sosyolist Kongresi'nin toplontılortndoki müzokere
gündemlerini tort!şmok için Vücudu elzem olon hİç bir selohiyeti hoiz de-

ğiliz. Fokot ziroot meselesi bizi uzun bir zomondon beri meşgul ediyor-
onun ioindiı ki, bu meselenin en mühim sofholorını mümkün o|duğu kodor
ocıkco Ve Vozlh bir surette söyleyeceğiz.

Tortışmolor kücük emlok sohibi köylünün etrofındo temerküz eyliyor.
Bugün hiokimse, hotto en müfrit sosyolistler bile bunlorln emlokini cebir
Ve şiddetle nez' eylemeyi hotlrlndon geçirmez. Biliriz ki imtiyoz sohiplerİ

(1) Emin Lemı Focİ-t At d€Jrdi... Anne§t, Btrfunct Ferlk Bekif sıtkı Paga İllr
!rıa, l§met Iraİrıındır.
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v€ sovunuculorı toroflndon neşir ve işoo edilen fİkir|er Ve rivoyetler iftiro-
,don iborettir.

Fokot sosyolistlerin müttehiden bunlor hokkındoki düşünceıerı de on_
ıon ıştiboho sevk edebilecek muhtelif 6nlor ve renkler gösteiiyor.

Doloşon müboheselerin esosl şudur:
Diyorlor ki, sosyolistlerin en ziyode mohkum ey|ediğı şey, doİmo tek_

ror edildiği gibi şohsi tosorruf olmoyıp, sodece sermoyecilerin to§orru_
fudur.

sermoyecilerin tosorrufunu temsil Ve tescim eden şey çolışonın, iş-
ıediği oletlerin kendısine o|moylp, sermoye sohibine oit bulunmostdır. Me_
selo şehirde oturup do toşrodoki torlosınl bir köylüye icor, bir sermoye to-
sorrufudur. Fokot köylü olup do eml6k sohibi bu|unonlor Aollşmolorlno ve
,çolışmo yerlerine tosorruf eyliyor demektir ki sosyolizm buno korşl hiçbir
itiroz dermeyon edemez.

Bu bohisler tenkitlere korşl komilen mosunmudur? Hoylr.
Şurosını işorette ocele edelim ki, buno inononıor, meselo bunu ziroi

progromlorındo kobul eden «Gedistler» bile küçük emlok sohiplerinin ge-
leceği hokklndo koronlık istidlollerde bulunuyorlor.

Asr_! H6zır istirdki mesleğinin (Sosyolizm) tesisi hususundo soir f ikir-
}erinde mühim roller, vozifeler yoptlğl şüphesizdr.

Ekseri sosyolistler büyük teşebbüslerin, hofif teşebbüslerden doho
foydoh, doho ucuz ve doho müstemir semereler Verdiğini söylerler. Binoeno-
teyh sosyolistler küçük teşebbüslerin mohvolmosl toroftorldlrlor. Çünkü
küçük teşebbüslerin ifnosl holinde iştiroki umumi servet genişleyecek Vo
giıçlenecektir. Esosen bu son seneıerde gerek sosyolizm toroftorlormln,
gerek oleyhtorıorlnln esos mücohedeleri bu noktoyo inhisor eyliyor.» (2)

sosyolizm ve Köylüler'in devomını izleyetim:
«Fokot bütün bu 6lim6ne münokoşoıordon Ve mücohedeterden hiçbiı

kesin Ve foydoh meyvo toplonılomodı, Küçük çopto tutulon zirootln, bü_
yük çopto çiftlikoilikten doho oz foydolı olduğu fool bir surette ispot olU-
nomodı. Fokot gene sosyolistlerdir ki bu nokledilen ifodelerin eleŞtirisiyle
'herkesten ziyode ozmücezm İle meşgul o|du|or. Gertekten itirof etmek
lozlm gelirse bu fikirlerde sosyolizme hos bir hdsise bulunmodığını söyIe-
rnek icop eder.

sosyolistlerin en ziyode orzu eyledikleri şey üretimi mümkün olduğu
kodor oz bir mosroflo düzenliyebilmektir. Kücük tosorrufıorln do -bozı
şort!orın kotılmoslylo_nefsinde büyük tosorrufloro mohsus hossoIorl

(2) Yaznın devgJml ıştirak'İn tktncl sayısında yayrnısnm§tı!. Dergiaıeki nota
göı!, Jazmın tlk ı<ışmı, yarılışııkta, PoI Adanl'aıaİı iktİb8.s ediı!İıiş olar&k gösteıilmiş-
icdo .nıaD§s'nın İinllı yazaİlarurdan, Eırne İ}artu'dan çevrtlmiştft.
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-fozloslylo- top|odlğl tecrübe olunurso sosyolistler bunu eleştirmeye oslo
lüzum duymoyocoklordtr.

Bununlo berober bugün de bir tırnok yorost Vordlr. Deniyor kı orz'|
hiçbir kuvvet yorotmomlştır. Buno binoen hiçkimsenin, boşkolorıntn zo_
rorıno olon oroziden temellük Ve istifodeye kolkmosl coiz değildir. Toprak
birleşmİş inson yığınının ortok mdlik6nesidir. Umumiyetle bu prensibi red
Ve cerh etmek, çürütmek kobil değildİr. Fokot bunu doğrudon doğruyo
köylülerin küçük tosorrullorı üstünde denemekte ne vor?

Toproğın birleşm.iş inson yığınıno oit olduğunu iddio etmek, bu geniş
mdlikcneyi bir porçodon mürekkep bir ışletme torİosl holino sokmok de-
mek,de.ğildir. Bu orz'ın kısım klslm tosnif edilerek ister şohso, ister müşte-
rek heyete korşı bir mevzu klymet ile sotılmos| |62ımdlr. Biz zovollı köylü
emıok sohiplerini niçin bu imtiyozloro sohip olonlordon soymlyoruz? on-
lor çollşmo Ve çoboloriyle, toproğo korşl duyduklorl Şiddetli oşklo bu im-
tiyozo hepimizden doho loyık değilmidirler? Bunlor bugün emlok sohiple-
rindendirler. siz onlorı imtiyoz sohibi yoplyorsunuz. Bundo mülkıyet hok-
kındon bir düşürme sureti görmüyormusunuz?

Biz isteriz ki teori|er fii|i gerçekleri örtsün.
*

Bu müşterek orozinin bir klsml üzerinde bir imtiyoz hokklno mdlik
olonlor toplumÜn ihm6l edilmiş hoklorıno yohut Hükümete boyun eğmeğe
mecbur olocoklordlr. Bu pek tobii!

Lakin ocobo Medeni Konunun muhtelif nizomatıIe Ve bozon pek oğlr
bir surette Vergilerle şimdi buno rioyet edİlmiyor mu?

Bu yeni toplum teşkil6tlndo küÇük çiftçi eml6k sohip{erinin hukuk ve
hürriyetçe doho oz şeylere noil olocoklorlnl onlomok ı6zlmdlr.

Fokot biz elimizde bult-ınon her Vosltodon bunlorln doho üstün şeyle-
re noil olocoklortnl iştıdl6| edebiliriz.

Şimdi ge|ecek toplumlorln teşkili hikayelerino oit incelemelerde bu-
lunmıyocoğız. Fokot biroz eblehfiribone olon geçmiş teşebbüsleri tohlil
nozorlmlzo orz etmek İhtiyocını duymoksızın temin edebiliriz ki, sosyolİst-
lerin hepsi ziroot politikos,ndo küçük emlak sohiplerinin Ve küçük teşeb-
büs|erin toksimot Ve isİikldmlnl muhofozoyo mecbuidurlor, Her şeyden
evvel bu mesoi için okli tertib doiresinde b|r müsoode bulrnok Ve bu suretle
köylüleri mesoileri nisbetinde orzulorlno göre horekette muhtor bırokmok
l6zımdır. ondon sonro büyük teşebbüsıerin Ve istihlaklerin yopmlş olduğu
büyük hotoyl tomir için bu eml6k sohiplerinin pek fdhiş olon Vergilerindğ
tddil6t yopmok l6zımdır. Bu iki suİetle de görülüyor ki, bu küçük imtiyoz-
lor Ve tosorrufloro sohip olonlor doimo kozonmokto Ve hiç bir şey koyb
eylememektedirler, *
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şimdi dosyoli2m bu küçük tosorruf sohiplerine sovoş mı il6n edecek, yok_
so bunlorl do korumo çemberine olorok sovunocok ml? Bilmek l6zlm,

Şimdiye kodor göstermiş olduğumuz misoIlerle bu muhtelif tesviye
usullerin|n sosyolizmin esos teorilerine muholif olmodlğlnl gösterdik.

işte bunlorın umumiyetle onloştldığı gün sosyolistter bu eml6k sohip-
lerinin oleyhinde horekete hiç bir sebep bulomlyocoklordır.

Fikrimce ortlk yovoş, yovoş bir sükon ve teselli rüzgorlnln şamenüVöz
temoslno moruz kolon omelelerle çiftçiler fİkirlerinde yolnız bir ideol bes-
ıemektedirler.

Bu do, mesoilerini birleştirerek metin bir surette geleceğin odolet bel-
desini inşo Ve tesistir.

hitom
E.L.»

*

. PRUDoN,uN BİYoGRAFisı
İştirok dergisi 2 ınci soylslndo (20 Şubot 1325), Prudon'un bir resmini

sunmuştu: «ondokuzuncu osrln en büyük müb6riz-i insoniyeti PRUDoN».
Prudon'un, E. Lomi imzosi|e yoyınlonon biyogrofisi de bu soyldo yer

olmoktodır (s.26-29).
Diline Ve üslubuno dokunmodon -dizi yon|lşlorlnı do otduğu gibi blro-

korok- oktortyoruz:
«PRUDON

ondokuzuncu Asrın En Şonlt Müboriz-i insoniyeti
_ HAYAT|

Piyer-Jozef-Prudon 1809 senesi Hozironln onbeşinci günü Blzonsondo
fokir Ve tiftti bir oilenin sulbünden dünyoyo gelen hoyotl; on iki yoşlno
kodoİ hiÇ bir mektebe devom edemeden; kırlorın soğuk Ve hoz6ret-| vE-
siosl iÇinde küçük ve Vohşi bir serseri gibi düşünmek, beddyi-i tobüyeyi
temoşo eylemek, koşmok, oynomoklo geçti. on iki yoşlndo hoylrh6h bir
zotln deloletile Bizonson Kolleiine girdi. Hiç bir usuı Ve tekoyyüde töbi ol-
moksızln şiddetle ve orzu ile çotlştl. Önüne serpilen bütün tofsilat-İ ilmiy-
ye Ve fenniye ve edebiyyeyi mohfozo-i irfon Ve idrokine nokletti. Bilhosso
mektebi ikmol edip te on dokuz yoş|ndo omeliyothaneye girdiğİ zomon ze_
kosmdo porlok ve mes'ut bir inkişof boşgösterdi.

Hoyoto, hoyot_t hokikiyeye doğru ilk oltlğ| odlmo Bizonson'un mühim
Ve büyük bir motboosl kopıIorını ottl. Fokot 6di bir omele slfotile kobul
edilen istikb6lin büyük Ve şonll mübdrizİ pek oz bİr zomon zorfındo ome-
lelikten musohhihliğe irtiko etti.

L6kin orodo do tohsil Ve tetebbudon h6|i koimıyor, enzdr-t tetkik Ve
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toshihinden geçen teoloii [ilm-İ okoitı ve potroloii [eimme_ mezahibin ev-
z6rlnl bilmek] kitoplorl onu meŞgul ediyor ve oyni zomondo leski Yohu-
dice] lisonlnt Ve sorflnı ötrenmeğe çohşıyordu.

1831 -,l832 senelerinde Poris, Liyon, Morsilyo Ve Tolon torıkile bir
Fronso seyohotl yoptı. Birçok defolor oçıkto Ve muottol bİr holde koldlğl
cihetıe ihtiyocl pekdl0 biliyor ve böyle sefil Ve siyoh bir çoh-ı fokr içinde
bunolırken bile kendisinden doho büyük Ve doho yüksek şeylere noil o{-
mok hokkl olduğunu görüyordu.

Bütün bu holler onu cemiyetİ yokındon ve ndfizdne tetkiko sevk etti
Ve işte bu tetkikot Ve.tetebbuot-| omiko neticesindedir ki bilozohom müt-
hiş bir [repübliken] cumhüri oldu. o slrodo Folon§ter Phelnstioe unvonile
[Furiye Fourİer] toroflndon tesis olunon sosyolizm mektebinin efk6r Ve
6sdrını pek iyi bildiği Ve kobul etmediği için Bizons'o döndüğü zomon
kendisine bu efk6rı tokib eden Iimpersiyol] gozetesi toroflndon vuku bu-
lon fikr-i iştiroki red etti Ve bu suretıe kendi efkarınln istiklal suretini ne
derecelere kodor iltizom eylediğini bilfiiı isbot eyledi. 1833 de Poris'e ver-
diği bir seyohotle ikinci bir Fronso turnesİnden, ovdet ettİği zomon terk
ederek iki şeriki ile birlikte Ve Bizonson'do bir motboo küşod eyledi. Bu-
nun tesisinde kendisinin sermoyesi yolnlz zekasile nomusu Ve fooliyeti
idi. Motboo oz bir zomon zorİlndo tehlıkelere moruz koldı ve nihoyet 1837
de Şerİklerden birisinin yoptlğl bir delilik motboonln derhol koponmoslnl
intot ettı. Fokot bir eser-i bohtiyori olorok o esnodo Bizonson Akodemi-
si'nde bir memuriyet oçıldı. Üç sene zorflndo 150O fronklık bir Voridot te-
min eden bu mokomo nomzetlığınİ koyorok intihob edildi. Ve 1838 de Po-
ris'e nokl-i mek6n etti.

Bu esnodo iki eseri neşr olundu Ve bunlor sorfo Ve ilm-i okoide doir
olon tetebbuotlnın muhossolosl idi. Fokot Prudon henüz mesleğini toyin
etmemişti.

Bir mofevkottobiiye mütehosslsı mı, yokso bir sorf6şino ml, bir ilm-i
okoid 6limi mi olocoğını henüz bilmiyordu. Prudon Bizonson Akodemisi|ne
yolnız bir şey Volt eylemişti: «Kordeşlerin telkib eylediği omelenin seviyye-i
fikriyesini il6 iıe şeroit-i hoyotiyelerini isİ6ho çolışmok». Ldkin henüz Po-
ris'e gelip te ilm-ı iktisod ile iştigole boşlodlğl zomon dOş-İ tehommüüne
oldığı yükün slkletini onlodl.

Bu eshodo Prudon çohşlyor, |6yenkotl', bil6f6sllo çolışıyordu. Gerek
muhofozokarlorln, gerek hürriyetperverdnln iktisodo doir olon fikirlerini
Ve eserlerini kem6l-i dikkotle tokip eyledİ. Aynizomondo bütün sosyolist
mekteplerinin mülöh6z6t ve nozoriydt-i iktisodiyesini de oyni dikkot Ve
t6mik ile okuyor; emiyordu.

Prudon yoİnız tetebbuıo iştıgol etmedi. Aynlzomondo muollimlefinin
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efk6, ve nozoriyotlnl tenkid eyledi. onlorın fikirlerile kendi nozoriyeleri
oroslndo klyoslor yürütmeye boşlodl. Bu mesoisinden iki oser doğdu: Bi-
risi lTosorruf Nedir? ou'est-ce oue lo proprietĞ yohut Hukuk ve Hükü-
met Üzerine Tetkikot Recherche sur te pİincipe du droit et le gouverne-
meni ndmındo idi. «1840» diğeri ise o esnodo iktisot muotlimi bulunon Mös-
yö Blonki'ye Blonqui'ye hitoben yozllmlş bir mektup şek|inde idi. Bu şid-
det|i Ve hodıt eserler efk6r-ı umumiye üzerinde mühim tesirat hasll et-
rnemekıe berober Hükümeti kuşkulondlrdt. Ve Prudon'un bir Folonstriye-
ne korşl neşr eylediğ! [Esh6b-ı Tosorrufo ihbor, L'overtİssement oux
propriğtoiresl eseri kendisinin Mohkeme-i cinoyete sevkin| intoç eyledi.

Bu d6vo kuvvetten hiç bir şey bekl'enilemiyeceğine onu ikno etti. Bu-
nun üzerine Prudon mes6isini toz'if etti. Sen Simon Ve ogüst -Kont mek-
İeb-i felsefısini bilhosso tetebbu eylediği gibi k|6sik klsm-l iktisodisini de
öğrendi. Aynizomondo Şorl Gpyen'den Almqn felsefesini Ve bjlhosso
[Hegel Hegel] ve [Förboh Feuİboch] ı teollümde kusur etmedi.

Bu esnodo Liyon'doki Seyr-i Sef6in-i Enh6r Şirketinde ehemmiyetli bir
memuriyete tdyin olunduğu cihetle hoyot-l ticoriye Ve sonoyiİ, bonkolor
Ve İeşebbüsot hokklndoki nozoriyot Ve omeliyotl do tevsi eyledi.

Bu mes6i Ve tetebbuot|nln neticesini de şu üç eserile iktitof eyledi:
[insonİ},ette intizomın Tesi§i «1843» Lo cr6ction de ı'ord.e dons l'humdnit6]
Şimendüferler Ve Kobil-i seyr-ü Sefer Enh6r. Les chemns de fer et Voİe
novigobıe «1845» Usul-ü Muoreze-i iktisodiye yohut Felsefe-i sefolet.
systöme des controviction economİque philosphie de lo misere.

Fokot neşr ettiği asdrln kendisine beyne|ulemö Ve mütefekirin bir şöh_
ret kozondlrmoklo berober efk6r-t umumiye üzerinde lazlm olon tesiri
yopmodlğlnt öğrenmekte gecikmedi. ittimd iktisodi efkarınl neşretmek için
bir gozete tesisini düşündü. intiı6ı-i iÇtimoi Ve siyosi bu ozmni bir müdcİet
için tehir etmiş ise tomomen mohv edemedi Ve mesele-i içtimoiyenin hol-
li, tertiböt-| itibarıye Ve mesele-i içtimoiyenin hülasosı hokklndoki efk6r ve
nozoriyotınl [1848] de neşre boşlodlğt «Vekil-i Eh6li Representqnt du peup_
'|g». ve'«Eh6li le Peuple» gozetelerinde görülmeye boşlondl Ve gozeteler
olel'6de «50.000» Ve fevkoldde ohV6lde «70.000» nüsho sotı|lyordu. Bun-
lon 1850 torihinde çtkordlğl Ve olelade «20.000» numero sottlğl [Ehöılnin
sodosl Lo voİx du Peuple] tokib etti.

GerÇi bu gozeteler Hükümet toroflndon birbirini müteokip sed edildi.
L6kin efk6r-| umumiye üzerınde gösterdiği tesir-i ozım ilelebed devom
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23 - şubot: DisK yönetimı, 1977 seçımlerince cHP'yi desteileme Ve
seçim sondlklorlnl korumo koron oldl. -Fronso'do kotok olorok getirti-
len Türk işçilerini dÜşÜk ücretle çqlüştlrdlklorl için iki potron yorgtlonlyor.
_ isponyo Hükümeti, Komünist Portisinin legol olorok kurulmosını kobul
etmedi. - Ali somi Yen iş9ileri, Beden Terbiyesi Genel ,Müdürlüğünün

müdoho|esine korşl grevlerini iŞGALe dönüştürmüş Ve stodo hiç bir şe-
kiıde hiç kimseyi sokmıyocokıorlnl oçlklomlşlordür. - sovyet Bosını, ı{me-
rikonln sesi Rodyosunu «psikoloiik sovoş» boşlotmokıo suçlodı. - Te.
kel'in tütün boş fiotlnl 51 liro il6n etmesine roğmen ollmlorln 28 liroyo
kodor düşmesi üreticilerin sert tepki Ve protestolorıno yol oçtl. Gümrük
Ve Tekel Bokonlno soru yönetten üreticilere komondolor soldlrdt. fuli§te
ceşitli,illerde bir çok protestocu üretİciyi gözoltlno oldl. - Çeşitli illerde
2 kişi öıdü, 11 kişİ yorolondü. - Yopttklon yürüyüşte çtkon oloylordon
sonro kopottlon TOB-DER, TUM-DER, TUTED, Donıştoy kororıylo oçıldı.

24 - Şubot: oDTÜ, yeni Rektör toroflndon 'l5 gün kopotıldl. - An_
koro'do 2, G. Antep'te 2 kişi öldü, 13 kişi yorolondl.

27 - Şubot: TiP Ve SP, Genel Kongrelerini yoptı. Boron: «TKP,,Tür-
kiye'de kurulmolldlr. Dlşorldo bulunonlor dönmelidir.» _ Ermeniston Gizli
Kurtuıuş ordusu, sofio Ve Botı Berlİn'den Londro'yo gönderdiği mektup-
lordo, Türkiye'ye sovoş oçtlğlnt ve Nison'don sonro Türkiye uçoklorıno v6
diplomotlorlno korşl sobotoiloro girişeceğinİ oÇtklodı. -. Avrupo'do bu.
lunon 59 derneğin 500 delegesinin kotıldığı Türk işçi Kurultoyl F. Almon-
yo-Düseldof'to toplondl.

2 _ Mort: Zekeriyo Sertel yurdo döndü. sertel, yoptığt bostn toplon-
tlslndo: «Ben gençliğimde Turoncl idim, nerelere geldik.» dedi.

4 - Mort: Filistin Kurtu|uş ordusu' yetkilileri, MiT torofındon gözol_
tlno ollndl. Bütün Arop BüyükelÇileri oloyl protesto etti. - suriye Devlet
Boşkonl Hofız Esod'ın, ClA'don rüşVet olon Devlet Boşkonlorındon biri ol-
duğu oçlklondı. - Türkiye Borolor Birliğinin kororl gereğince ovukotlonn
büyük toğunluğu duruşmoloro girmedi. - izmir Belediyesinde çolışon
120o işÇi Genet - iş'e kotlldl. - Elif Portotif Eşyb Fobrikosındo çolışon 60
işçinin sendikoloşmo isteğine potron LoKAVTlo korşılık Verdi.

5 - Mort: ClAinln yenİ Boşkonl Amirol Turner'in glzlice Ankorolyo
gelerok cumhurboşkonl, Boşbokon Ve Genet Kurmoy Boşkonıylo görüşe-
rek gittiği bildiriliyor.

7 - Mort: TiP Portisinden gelen gÖrÜşme istemini kobuİ eden Ece-
Vit, Behice Boron ile «seçim işbirliği» konusundo görüşme yoptı.

9 - Mort: Moskovo Rodyosu, Çoğloyongiı'in yopocoğl gezi ile ilgili
yorumdo «Türkiye ile SSCB orosındo oskerİ temoslor orttlrılobilİr.» dedi.
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_ Erbokon'ln dovetlisi o|orok Dördüncü 5 yllılk Kolklnmo Plünlnl incele-
mek için Türkiye'ye gelen Dünyo Bonkosı uzmon|orı, DPT uzmonlorlnco
6oğuk korşllonmlş Ve bu gelişin bir «sorumsuzluk» Vğ «kolklnmo strotei!
§ine slzmo» olduğu oç|klonmlştlr.

10 - Mort; TsiP, 1977 genel seçimterine kotııocoğını oçlkıodl. - Mil-
li Nizom Portisi Konyo'do resmen kuruldu.

11 - Mort: zenci Müslümon|or - Erbokon: «Türkiye'de Komünlst
Portisi'nin kurulmoslno toroftorlz.» dedi. - Asiltürk, sertel'in hesop Ve_
receğinİ söyledi. - Çeşitli illerdeki çotışmolordo 3 kişi öldü, 9 kişi yoro-
londı. cHP Kodlköy ılçe binosl §oıdlrlyo uğrodl.

14 - Mort: istonbul TV'sinde çotlşon 14 işçi işten cıkorıldı. - Dışiş-
leri Bokonı toğloyongil, Ticori, ekonomik ve teknik olonlordo onloşmolor
imzolomok üzere Moskovo'yo gitti.

15 - Mort: Dlşişleri Bokonl Çoğlcyongil'in onuruno Verdiği yemekte
Sovyet Dışİşleri Bokonl A. Gromiko: «Türkiye ile sovyetler Birliği oynı düş-
mono korşl mücodele ettikleri yıllordo V. i. Lenin ile Kemol Atotürk oros|n-
do boşloyon iyi İlişkileri ve 1921 Türk-Sovyet onıoşmosl»nı hotırlotmlş Ve
«Bize göre bu geleneği güçlendirmek Ve geıiştirmek iÇin hic bir enge!
yoktur» demiştir.

16 - Mort: Türkiye Ve Sovyetler Birıiği oroslndo üç onloşmo imzo-
lond|. - Lübnon solcu müslümonlortnln lideri Kemol Conbolot pusuyo
düşürülerek öldürüldü.

18 - Mort: THY grevi yine bir oy ertelendi. _ Uşok, Urfo ve G. An-
tep'te çot|şmolor oldu. Bir kişi öldü.

19 - Mort: Uşok'to ö]dürülen gencin cenoze töreninde oloylor çıktl.
Bir klzln kolbine kurşun slk|lorok öldürüldü, 40 kişi de yorolondl- - Antol"
yo - serik'te AP'liler, cHP"ilelere soldtrdl ve cHP ilte binosl ile diğer işyer-
ıerini tohrip ettiler.

_ Türk-Sovyet ortok bildirisi yoyınlondı. Türkiye ile SSCB orosındo
siyosi bir belgenin imzolonocoğt oçlklondl.

_ DisK'e boğll bütün sendjkolorln şube yöneticileri Ve temsilcilerinin
kotıldlğl «DisK 3. Bölge Temsilciler Kurulu» toptontlsındo: «ileri demok-
rotik bir düzene ön koşul olorok secimlerde cHP'nın desteklenmesi, sos-
yolist bir porti olduğunu iddio eden Ve yoyln orgonlorındo Tercümoıı Go-
zotesine benzer bir üslup kullonon TiP'in, işci slnlfl porti§i olorok kobuı
edİlmemesi...» konusundo koror olmlştır. - Bolu Doğlndo kurulu Voron
seyohot işletmelerİnde çollşon 60 işcınin işine son Verilmişsede, işçiler
işyerinden oyr,|momıştlr. Bunun üzerine potron toroflndon çoğlrılon ion_
dormolor, işçileri zorlo işyerinden otmlştlr. işçiler, ışyerinin önünden oy-
rıImoyqcoklorlnl bİldirmişlerdir. F. Aımonyo'ntn Köın, Düsseldorf Ve Vöklin-
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ger şehirlerinde çolışmokto olon 5000 ceıik işçisi işten otılmıŞtır. Bunun
üzerine büyük Çopto işçi gösteri Ve protestolorl boşlomrştlr. - Hİtler'in
ss GenĞroli Reinhordt'ın hoyottnı konu edinen «Generol Bir cosustu»
odlt kitopto, AImon Gizti Hoberolmo Örgütünün, Türk Milli istihborot Teş-
kil6t, (MiT} ile ilişkilerde bulunduğu belirtilmektedir, Kitopto Almon Hobeı
Almo Örgütü BND'nin dış servısle ilişkileri konusundo: «sosyoİist olmo,
yon ülkeler oroslndo BND'nin İstihborot servisleriyle korşlIıklı,ilişki kurmo-
mlş olduğu hiçbir.ülke yok gibidir.» denİlmekte Ve bu ülkelerden «Pokis-
tonlllor, Joponlor, isveçIiler, Milliyet9i Çinliler, Güney Ameriko Örgütleri ve
Güney Afriko Beyoz Azlnllk reiiminin istihborot örgütleri» soytlmoktodlr.
Ayrtco, BND'nin Yunon Cuntost, isponyo foşist Fronko reiimi Ve ürkçl re,

iimlerle işbirliği yopmokto bir soklnco görmedİği belirtilmektedir,

EMPERYALiZMiN cADlLARl
TKP'ye Büyü Yopmok Üzere

TGKP İsmiyle Bir Moket, oluşturmoyo Çoİşıyor

okuyucuıorlmızco bilindiği gibi biz bugün Türkiye'de «porti» Veyo
«Froksiyon» slfotl ile bulunon bütün legol sol yuvolorln do emperyolizm]n
(soğuk sovoş» oroçlorı olduklorını iddio ediyorduk. tünkü bunlor -Moo-culuk horiç- dünyodo «enternosyonolizm» onloyışı değişmiş Ve «Detont»
dönemine girilmiŞ olduğu holde, ilkel bir torzdo «Trotkizm» yoplyorlordı.
Emperyolizmin dünyoco tonlnmüş sol moşo]or| Mooculor ise, bu «Detont
Troçkizmi» nin 

-onti-mooculuk 
tovrl ile- ger9ek yüzünü komufle etmeye

yoı,ıyordu.
Bu yeni Troçkistler -Detontln öngördüğü şekilde- Türkiye'nin yer-

sel gerÇekIerine uygun bir toktik doktrine lüzum görmeyip sosyolizm litero-
türünün genel doğrulorını tekrorlorlorken --oynl zomondo- Moskovo'yı
«Dünyo devriminin merkezı» olorok görüp buroyo boğllllklorını do -en
ozındon- imo etmek zorundoydllor.

işte bu «Troçkist zorunluluk» emperyolizmin soğcı oionlorlno pos
Ve|mek -kosltll 

olorok otlk vermek- demekti, ki bu posı olon soğcı oion-
lor solcu|on Moskovo oionl olorok suçlor Ve holklmlzdoki -geçmiş 

yüz-
ylllordo birikim yopmıŞ- onti-slovizm kolıntlslnl körükleyerek Türkiye'de
solculuğu mohkÜm ettirirlerdi.

Demek ki *-ozel|ikle son 10 yll içinde- Türkiye'de emperyolizmin sol
,Ve soğ oionlorl bir donlşıkll döğüş sohnelemişıerdi; Ve biz bunun için mev-
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cut legol §olcu yuvoloro do «soğuk sovoş orocl» diyorduk,
Şimdı görülen belirtiler odur ki, dergimizin yoylnlorlylo emperyolizminr

§ol görünüm|ü soğuk sovoş yuvoİorl, holkımtzln önünde teşrih Ve teşhif
edihiştir. Bu §ol yuvolor gİttikçe holklmtzdon izole olmoktodlrlor.

Bu durumdo, emperyolizmin «Türkiye soğl» do, «komünizmle müco-
dele» sinde hedefsiz kolmokto Ve legol politik plotformde korgoşonln du-
rülmoslylo reolite, Türkiye'de sosyolizm Akıml'nln legol bir porti olorak
ortoyo çlkmosı gereğini doyotmoktod!r.

Böylece, ortlk Türkiye'de, soğuk sovoş için bir «TKP hedefi» bulomo-
yocoğını onloyon emperyolizmin beyinleri, ortoçoğ'ın «codIllk» Veyo
«büyücülük» metodlorlndon medet ummoyo boşlomışlordlr. Şİmdi emper-
yolistler, TKP toklİdi bir TGKP moketi yoplp, bunu kuılonorok -bir nevi
«büyü» yoluylo- TKP'yi belirleyip etkiliyeceklerini sonlyorlor.

oluşturulmokto olon TGKP (Türkiye Glzli Komünist Portisi), Tc DeV.
let İstihborotlndon yorl gizlI Ve Botl Avrupo mihroklor|no boğll bir örgüt...
Bu örgütün bir kısmı, zomon zomon Tc Devleti'nin polisine yokolottırılo-
rok Türkiye'de TKP'nin legole çıkmosl engellenmiş oıocok... Şoyet buno
roğmen TKP legole çıkorso, TGKP yeroltindo TKP odıno provokosyonlor
yopocok.

Şunu kesinlikle söyleyelim ki, legol TKP kuruldukton sonro TGKP'nin
horhongi bir provokosyon yopmostno, hotto Vorolmosıno veyo sözkonusu,
edİlmesine bile İmk6n yoktur...

Biz Kotkl Dergisi olorok Türkiye'de de legol komünist portisinin kurulo-
bileceğini ve bunu gerçekleştirebileceğimizi beyon ediyoruz.

Türkiye'nin politik oçlllm olonoklorıno ipotek koymoyo kolkorok «Tür-
kiye'de legol komünist portisi kurulomoz» veyo «TKP legole çtkomozl ko_
nlslnl yerleştirmeye çollşon emperyolizmİn beyin|eri ise, bizi, -TGKP yo{-
tosı giydirerek- mohk0m ettirmeye uğroşıyorlor.

Emperyoıizmin beyin|eri hiÇbir Vosıto ile bize bu yoftoyl giydiremez;
omo biz, böyle bii soldırıyo oroç o|onlorln, emperyoIizmin moşolorl oldukto-
rınl her zomon İspot edebiliriz...

Nitekim Dergimiz dizgide . iken elimize 22 Mort 1977 torihli «Boyrok»
odlndo gündelik bir gozete getti. Gozete. bizden bohsediyor; omo yine
kendi tıkordığı bir hoftolık dergiden ollntllor yoporok... Yoni hokkımlz_
doki esos inceleme (!), bu, Yeniden Milli Mücodele Dergisi'nde yoylnton,
mlş..-

Yeniden Milli Mücodele Dergisı Kotkl'don «TKP yoyın orgonı» diye boh-
setmiş (soyl: 373, s.5)...

Bu mufossol (!} incelemeyi yopon|or herholde Kotkl'nın 26. soyıslndo
yoyınlodığı «İhborlorı Red, Mok-Kortizmi İnk6r» yozısını do görmüş oto_
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coklor ki, kotkl ıçin bır de oyrıco «TGkp'nin yoyın orgonl» deyimini kul-
lonmlşlor.

Bize böyle yoftolor tokmoyo uğroşon bu «Hür Bosın'ın» boğlı olduğu
merkez neresidir ocobo?

Bu kodor ilkel bir toktikle bizi soğuk sovoş toroftorl yopmok isteyen
bu piyon kimdir?..

Yeniden Milli Mücodele Dergisi (sözkonusu yozlslnın ilk sütununun
ortolonndo} bizim kul|ondİğlmtz «evrensel sosyolizm oklmİ» deyimini «SoV-
yetier» otorok onlomlş... Holbuki biz bu deyimi böyle onloyonlorln kiml€r
olduğunu do oclklomlştlk:

«Emperyolizm, soğuk sovoşl evrensel copto sürdürdüğü strolordo, eV-

rense| sosyolizm oklmünl sovyetler Birliği'nde bloke -tecrit- etmek Ve sos,
yoıizmi, sovyetler Birliği'nin devlet doktrini olorok mohkOm etmek omq-
cını güdüyordu. (Kotkı, soyı: 29, s. 2)»

Demek ki neymiş? Emperyolizmin soğuk sovoş uzmonıorı (yoni Mok-
Kortist'ler) bunu böy|e on|ormlş.

Hoydi diyelim ki, Kotkı'yl doğru dürüst okuyup onloyomodılor; onun
için oldu bir hoto!..

Peki yine oynl yozlnın son sütunundoki «Detont yutturmocosl» deyi_

mine ne diyel|m? Bu do emperyoİizmin soğuk sovoş uzmonlorlnın deyimi
değilmi?!..

Ayrlco yıne oynl sütundo yerolon, itolyon Komünist Portisi'nin Sowet
Komünist Portisi'ne boğlt olduğu iddiosl kimin? Bu do soğuk horpçi em-
peryolistIerin değilmi?!..

Yok yok, senİ iyice tonıdık!.. Sen emperyolizmin eğitilmiş bir oion| bi-
le değilsin.

Emperyolizm, yetişmiş oionlorlnl «sol»do kullonıyor.
Sen, «eleştiri yopmok» usulünü bile bi|meyen cohil bir codlsln.
Senin misyonun olso olso «TKP»ye (l6netleme büyüsü» yopmoktır.
Devom et! Belki muoffok olursun.

Sohibi: A. E, Güron: Yozı İşleri Sorumlusu: Mehmet Yovuz, Aylık siyosi
Defgİ - Her oyln ilk hoftoshdo çıkor - iı6n ıobul etmez - YoztşmE odro§i:
Divonyolu Hocı Tohsin Bey sokğk Nol 5 sultonohmet/İsTANBul
Gönderilen yozılof yoylnlon§ın veyğ yoy|nlonmqsln gerİ veİilmez - Ydılk
Abone 50. -Altı Aylık 30. -TL,Dizgi ve Boskü: ÜçLER MATBAASı, israııguı
Genel Doğlttm: Yoz|şmo odnğsı
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