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CANA KIYAN «« OPERASYON »» LAR 

DURDURULMALıDıR 
TIp Genel Başkanı Behi&e Boran 28 Ocak günü aşağıdaki demeci 

vermiştir: 
"Polisin başta gelen görevi can güvenliğini sağlamak, korumaktır. MC 

iktidara geldiğinden beri durum tersine dönmeye başlamıştır. Komando· 
ların peşi peşine düzenledikleri silahlı saldırıların hiçbirini önleyemeyen veya 
önlemeyen güvenlik kuvvetleri saldırısız, olaysız bir protesto yürüyüşü yapan· 
ların üzerine panzerlerle gidip bir ger,cin daha ölümüne, 
yedi kişinin daha yaralanmasına sebep oldular. Böyle bir davranış şiddet 
hareketlerini önleme ve bastırma değil tam tersine bu çeşit olayları yaratma, 
kışkırtma davranışıdır. Hiçbir gerekçeyle haklı, hatta mazur gösterilemez. 

Güvenlik kuvvetlerinin, polisin, can güvenliğini koruma görevi, suç
lular aranır, sanıklar tutuklanmaya çalışılırken de yerine getirilmesi gereken 
bir görevdir. Polisin görevi, sanıkları yakalayıp adalete teslim etmektir. 
Res'en cezalandırmak, ölüm cezasını infaz etmek değiL. Gerek ıstanbul'da 
Zeytinburnu'ndaki ola�da gerekse Malatya olayında ilgili görevliler yetki· 
lerinin dışına çıkmışlar, yakalanması gereken, henüz sanık durumunda olan 
kişilerin ölümüne sebep olmuşlardır. Malatya olayı konusunda çıkan çeliş· 
kili haberler ve ilgili yetkililerin verdikleri çelişkili beyanlar zihinlerde birta
kım kuşkular ve sorular yaratmaktadır. Olayın bu cephesinin mahkeme 
safhasına intikal etmesinin istenmemiş olabileceği ilk akla gelen ihtimaldir. 
Zeytinburnu ve Malatya olayları resmi makamlarca mutlaka açıklığa kavuş
turulmalı, kamuoyuna inandırıcı bilgiler verilmelidir. Güvenlik görevlilerinin 
cana kıyan "operasyonları" mutlaka durdurulmalıdır." 

MALATYA VALiSi, SiZE 
DiLERiZ; 

ERGEÇ SORUSTURnlAYA 
ÇıKACAKSINIZ 

ı· Malatya'd.a bir bekçi ile bir 
polisin nasıl öldürülmüş olduklan ve 
kimler tarafından öldürüldükleri bugüne 
kadar aydınlanmamış bir olay durumun· 
dadır. Malatya Valisi, bir gece yarısı 
dört kişi ile çatışma sonucu, iki gü. 
veniik görevlisinin öldü�ünü açıkladı. 
Açıklamada, öldürülenlerden birisinin 
yaralı olarak arkadaşları tarafından 
kaçırıldı�ı yer aldı. Yaralı arkadaş· 
lannı kaçıranlar, Içinde Filistin Kur· 
tuluş örgütü'ne ait işaretlerle sol yayın· 
larla dolu bir parka ve çanta bırakmış· 
lar. Bir yaralıyı kaçıranların bir parka 
ve çantayı unutmaları, olacak bir iş 
gibi görünmüyor. 

2· Karanlıkta yapılan çatışmadan 
hemen sonra dört kişinin kimliklerinin 
bilindi�i iddia edildi. Bu da çok zor 
bir durum. 

a· Bu iki zor durumdan ortaya Çı' 
kan bir durum var. Malatya Valisi 
ve polisi, ılker Akman ve arkadaş· 
larının Malatya çevresinde oldu!!unu 
biliyordu. çatışma olayı ile ılker Ak· 
man ve arkadaşlan arasında bir ilişki 

olup olmadı�ı bugün bile biUrunlyor. 
4· Burada çok karanlık bir nokta 

görülüyor. Malatya Valisi, ılker Akman 
ve arkadaşlarının öldüri!lmesiyle sonuç· 
lanan operasyonun son sahnesine Bab·ı 
Ali Matbuatının da katılmasına izin 
verdi. Tıpkı ıstanbul Valisi 'nin Zey· 
tinburnu operasyonuna yine Bab·ı Ali 
Matbuatının katılmasına izin vermesi 
gibi. Ancak dört sanıktan birisi yaka· 
landı!!ı halde, neden şimdiye kadar, 
tarafsız basının önüne çıkarılmadı? 
Yakalanan sanı!!ın bir bekçi ve polisin 
ölümünün sorumlulu�unu kabul etmesi, 
yalnızca, Malatya Valisi ve polisının 
iddiası. Uç gencin öldürülmeSiyle sonuç· 
lanan sürek avına Bab·ı Ali Matbuatını 
davet ederıler, dilter sanı�ını neden 
tarafsız basından saklıyor? 

5· Büti!n bunlar, olaylann yan· 
yana getırilmesinden Çıkan tutarsız
Iıklar. Bir de işin hukuk ve Anayasa Ile 
ilgili yanı var. Bir köy evine sıkıştınlan, 
helikopter ve çok sayıda pollsle kuşa
tılan gençler, kaç gün dayanabilirler? 
Bu gençlerin bır gün Içinde yakalanma· 

YtJRDYD5 HAFTAlıK SIYASi HABER VE YORUM DERGiSi 

Sahibi: 
I'lanbul : H.cı KANT ARCı 

: Yusuf ALTINTAŞ 

Malatya'da 
"ı 0-15 liraya Ilatılan gazeu" 

MALATYA'DA üç GENelN ÖLDÜRÜLMESI ILE SONUÇLANAN SÜREK 
AYıNDA SANıKLAR DECIL KANıTLAR YOK EDIWI' ARTIK ÜÇ 
GENCIN, BIR BEKÇi ILE BIR POLISIN ÖLOMÜYLE SONUÇLANAN 
OLAYıN SANIKLARI owUCU, YALNıZCA MALATYA VALisi'NE 
AIT BIR IDDIA DECERI TAŞıYOR. OÇ GENelN ÖWÜRÜLMESINDEN 
SONRA VE TELAŞ IÇINDE BIRBIRINI TUTMAY AN DEMEÇLER 
VEREN MALATYA VALIsI, SöZONE GOVENILMEZ BIR KIMSE owu. 

ANAYASA 'YA GÖRE ÖLOM CEZASı, BACIMSIZ YARGı Q.�GANININ 
'KARARI YASAMA ORGANINCA ONAYLANDIKTAN SONRA KESIN· 
LEşIR. BIR SANlK, SAC OLARAK YAKALANMASı MÜMKON IKEN 
ÖWÜRÜLÜRSE, ÖLOM CEZASıNı YÜROTME ORGANı VERMIŞ VE 
UYGULAMIŞ OLUR. MALATYA VALisi VE DICER VALILERIN MUS
TAFA MUCLALI OLAYıNı HATıRLAMALARı GEREKIR. 33 YURT
TAŞıN KURŞUNLANMASINI EMREDEN MUSTAFA MUCLALI, YILLAR 
SONRA, YAPILAN SORUŞTURMA VE YARGıLAMA ILE ÖLüM CEZA
SıNA ÇARPTIRIWI. 

sını gerektiren bır neden var ını? Yoksa, 
büti!n operasyonun karanlık kalması 
için, bu gençlerin muttaka öldürüı· 
mesi mi gerekiyor. 

6· Burada bir başka soru ortaya Çı' 
kabili,r. Bu gençlerin, Malatya'da veya 
köylerinde ne aradıklan sorulabilir. 
Hukuk açısından bu soruyu sormaya 
hiç kimsenin hakkı yok. Bu Anayasa'da 
seyabat özgürlü�ü var. Gençlerin niyet 
veya planlarının "kötii" olabileceRI 
ııeri süriilebillr. Fakat bir hukuk devle· 
tinde niyet veya plarılan olduRu gerek· 
çesiyle hiç kimse öldürülemez. Niyet 
ve planların, teşebbüse dönüşmesi ve 
bundan sonra bal!ımsız bir yargı or
ganının önüne çıkarılması gerekir. 

7· Malatya Valisi Rafet Küçük
tlryaki, yaptı!!ı Işlerin telaşı Içindedir. 
Baş yönetıcı olarak sorumluluRunu taşı
dıRı üç gencin öldürülmesini, öldürülen 
gençlerin üzerıne atmaya çalışıyor. Bun· 
lardan birisInin, ılker Akman 'ın, dll!er 
Ikisini öldürdükten sonra Intihar ettiRini 
söylüyor. Küçüktiryakl, müneccim mi? 
ıddiasına güveniyorsa, Malatya Valisi, 

YONETIM: 

otopsi raporlarını açıklamak zorun· 
dadır. Ancak telaş içinde Malatya Va· 
lisi Küçüktlryaki, öldürülen gençlerin 
ailesine otopsi raporunu vermemlştır. 

8· Operasyon, mutıaka soruşturma
yı gerektirmektedir. 

Malatya Valisi, Küçüktlryaki. Zey
tinburnu operasyonunun sorumlusu ıs
tanbul Valisi Şentürk. Bır maj!ara ıçınde 
beş kişinin öldürüldüRü Mardın kentinin 
valisi. Sizlere, &aRlıklar dileriz. Bır ııün 
soruşturma önüne çıkacaksınız. Sosya. 
listler ve demokratlar, er geç bu soruş· 
turmayı açacak güce sahıp olacaltlar. 
Türkiye'de demokrasi, baRımsızlık ve 
sosyalizm mücadelesi başanya ulaşacak. 
Ve sizler, adınızın karıştı!!ı olaylardan 
temlzlenebilmek ıçın er geç soruşturma 
onune çıkacakunız. Bu, sizin için 
olduRu kadar sizden sonra soyadınızı 
taşıyacaklar için de gerekli bır soruş· 
turma olacak. Bu yüzden sizlere SaR· 
Iıklar dileriz. Çünkü soruşturmayı aydın. 
lıRa çıkaracak olanlar yine sizleniniz. 
Bir de operasyonlara davet ettlRlnlz 
Bab·ı All Matbuatı. 
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PROVOKASYONDAN 
KORKMAMAK 

YALÇIN KOÇOK 

Faşizm tırmanırken, faşizm soyutlanıyor. Her tırmanıştan sonra 

faşizm tezgahlayıcıları biraz daha yalnızlaşıyor. Hacettepe Üniversitesi 

yöneticilerinin sağ duyulu kararından sonra bir çok yüksek öğretim kurumu, 

faşist çetelerin oyunlarına sahne olmamak için kapılarını kapattı. Ama tır· 

manma devam etti. Maocu kOmandoların, her yanıyla provokasyon olduğu 

apaçık girişimlerinden sonra, iş milliyetçi cephenin asıl so!umlularına düştü. 
Zeytinburnü, Malatya ve Mardin sürek avları, biri biri peşine sıralandı. Fa· 
şizmin kaderi, provokasyona bağıandı. 

Zeytinburnu, Malatya ve Mardin operasyonlarının üçlü amacı var. 

Bunlardan birisi çok açık. Burjuvazinin bütününün de inanmadığı bir oyuna, 
yetkili yetkisiz büyük bir kütleyi inandırmak. Türkiye'de güçlü bir ayaklanma 
hazırlığı olduğu izlenimini yaymak. "Beynelmilel komünizmin" tekrar 
harekete geçtiği tezlerine biraz da olsa inandırıcılık kazandırmak. Faşizmi 
yerleştirmek için buna ihtiyaç duyuyorlar. Marmara gemisi, Kültür Sarayı 
yangını gibi fiyaskoyla sonuçlanan eski oyunlardan sonra renkli resimlerle 
kütlelere sundukları son operasyonların ilk amacı bu. Daha çok kan akıtarak 
daha çok inandırıcı olabileceklerine inanıyorlar. 

ikinci amaç da birincisi kadar açık. Bu, burjuvazinin terörünü, 
bireysel ya da grupçuk şiddeti ile yenmeyi geçerli sayan eğilimleri tahrik 
etmek. Bu amaç, birincisinin devamı. Türkiye'de de, başka ülkelerde olduğu 
gibi, birey ya da grup şiddeti ile burjuvazinin terörüne son verilebileceği ni 
düşünenler olacak. 12 Mart öncesinde bu tür düşüncelerin açık eylemleri 
görüldü. Şimdi, sınıf bilincinin ilerlediği günlerde, bu tür eylemler görülmüyor. 
Ancak ıttihat Terakki'den beri küçük burjuva devrimci geleneği olan Türkiye, 
küçük burjuva sapmalarına gebe. 12 Mart deneyiminin canlılığı, sosyalist 
bilinçlenme ve örgütlenmenin kazandığı hız, bu sapmaların etkinlik ve yaygın· 
lık kazanmasını önlüyor. Bu sapmalar zayıf kalıyor. Son operasyonlar, bu 
eğilimlere güç kazandırmak amacını güdüyor. Burjuvazi, bu eğilimlerin, 
eyleme dönmesinden medet umuyor. Canlı yakalanıp "bülbüller" gibi devrim· 
ci gevezelik yapacak, bu arada Demirel'e övgüler düzecek sahnelere muhtaç. 
Operasyonlar, işçi sınıfı sosyalizminin küçük burjuva demokratları üzerindeki 
etkisini azaltarak bireysel şiddeti ön plana çıkaran eğilimlere güç kazandır· 
mayı amaçlıyor. 

Üçüncü amaç ise doğrudan doğruya işçi sınıfı hareketine ve sos· 
yalistlere yönelik. En önemlisi'de burada. Işçi sınıfı ve sosyalistlerin, faşizme 
karşı direncini kırmak. Sosyalistleri, provokasyon korkusu ile hareketsizleş· 
tirmek. Asıl amaç, faşizmin önündeki temel engeli, işçi sınıfı direnişini, 
saf dışı etmek. Provakasyon korkusu ile kütleleri, en demokratik ve en etkin 
eylemlerden alıkoymak. 

Faşizmin provokasyon tehdidi karşısında, korkmamak ve yılmamak 
gerekiyor. Bir çok nedenle. Bir kez, bireysel şiddeti ön plana alan eğilim ve 
grupçuklar, polis oyunlarına çok elverişli bir ortam yaratmakla birlikte, 
bu tür sapmaların sahiplerini kategori k olarak "provokatör' saymak mümkün 
değiL. Bu, böylesi sapmalar kadar bUyük bir yanılgı olur. Bunlar, toplumun 
demokratlaşmasını isteyen fakat aynı zamanda toplumun demokratikleş· 
mesinin ancak işçi sınıfı hareketiyle gerçekleşebileceği ne inanamayan kim· 
seler. Böyleleri olacak. Bunların sayılarının ve etkinliklerinin azalması, ancak 
toplumun demokratikleşmesinde ileri adımların aıılmasıyla mümkün. Top· 
lumun demokratikleşmesinde ise temel sorumluluk işçi sınıfı sosyalistlerinde. 
Sosyalistler hiç bir zaman, faşizme karşı mücadeleden vazgeçemezler. Bu 
yüzden provokasyon tehdidi karşısında yılmadan faşist tırmanmaya karşı 
mücadele etmek, hem demokratikleşmenin hem de küçük burjuva sapmalarla 
mücadelenin en etkin yollarından birisi oluyor. 

Küçük burjuva sapmaların etkinliğinin azalması, bireysel şiddeti 
sınıf şiddetinin önüne çıkarma eğilimlerinin geri plana itilmesi, sosyalist 
örgütün güç ve etkinliğinin artmasıyla doğrudan doğruya ilgili. Sosyalizmi 
kurmuş veya kuramamış çeşitli toplumların devrimci pratiğinde bu olgu 
çok açık olarak görülüyor. Sosyalist örgüt gücünü artırdıkça, küçük burjuva 
anarşizmi güç ve etkinliğini yitiriyor. Küçük burjuva sapmaları, cılız ve has· 
talıklı bireylerin, sermaye ile açık işbirliği içinde sürdürdükle�i cılız ve sınırlı 
bir oyun haline geliyor. Bu yüzden sosyalistlerin, faşizmin zincirini kırma 
eylemlerine yılmadan devam etmeleri gerekiyor. Çünkü sosyalistlerin güç· 
lenmesi, faşizme karşı kütle direnişini örgütlemelerine bağlı. 

Sapmalar, işçi sınıfı hareketinin güçlendiği zamanlarda canlılık 
kazanıyor. Sapmaların tarihsel işlevi, ancak, işçi sınıfı hareketinin güçlen· 
diği zamanlarda önemli oluyor. Fakat işçi sınıfı hareketi içinde uygun bir 
ortam bulamadıkları için diğer emekçi yığınlara doğru uzanıyor. Bu durum, 
sapmaların önemini azaltmaz. Çünkü ne sosyalizm ne de demokrasi için müca· 
dele işçi sınıfı ile sınırlı kalamaz. Diğer emekçi ve demokrat sınıflar kazanıı' 
madan, demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinde ileri adımlar 
atmak mümkün değiL. Bu yüzden, sosyalistler, emekçi ve demokrat sınıfları 
sapmalara bırakma lüksünden yoksunlar. Emekçi sınıfların, prowkasyon 
tehdidi ile sinmelerine göz yumamazlar. Provokasyon tehdidi karşısında. 
yılmadan, bunları, demokrasi ve sosyalizm için harekete geçirmek durumun· 
dalar. 

Faşizme karşı mücadelede provokasyondan korkmamak gerek. 
Ancak provokasyondan korkmamak, provokasyon eğilimlerine göz yummak 
anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tek provokasyon eğiliminin, sınıf şiddeti· 
nin önüne bireysel şiddeti koymak olmadığının açıkça ortaya konmasını 
gerektiriyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de provokasyon eğilim· 
leri çok çeşitli görüntülerle ortaya çıkabiliyor. 

Milliyetçi Cephe topluluğunun faşist ıırmanmasına karşı, demokra· 
si cephesinde yer alabilecek her sınıf, kesim ve partinin katkısını sağlamak, 
en önemli işlerden birisi. Bunun yanında, demokrat güçlerin kendisine güve· 
nini yüksek tutmak zorunlu. Cepheye karşı demokratik mücadelede Halk 
Partisi'ne önemli görevlerin düştüğü de açık. Halk Partisi'nin bu görevlerini 
üstlenirken, sosyalistlerin eksik buldukları, bir çok adım oluyor. Bunları 
ortaya koymak, bunları ortaya koyarken en acımasız eleştirileri yöneltmek 
gerekli ve mümkün. Ancak bunları yapacak yerde, hiç bir ciddi eleştiri getir. 
meden, çocukluk günlerinin "kabaramaz, kabaramaz kel fatma" biçimi ile 
Halk Partisi'ni "uyarmanın" yalnızca Cepheci partilere yaradığını bilmek 
gerek. Halk Partisi'nin bütçe oylaması sırasında Cephe hükümetini düşürme 
planları ile ilgili yapılan eleştirilerin bir bölümü bu gruba giriyor. 

Bir de başka grup var. Faşistlerin kurşunlarıyla ölen iki Türkiye 
Işçi Partisi üyesi için cenaze töreni düzenlenmesini :'provokasyon" sayan· 
lar. Bir cenaze törenini provokasyon sayanlar, kaynattıkları "dedikodu 
kazanını" devrimci eylem sanıyorlar. Bir cenaze töreninden bile çekinenler, 
bir damla bile katkıları olmayan eylemlere sahip çıkıp gürültülü bir biçimde 
övünerek en büyük provokasyonlara 'hazırlık yapıyorlar. 

Türkiye'de sınıfsal çelişkileri n ulaştığı düzey, prov.kasyonlard�n 
yılma dönemini gerilere bıraktı. Artık provokasyon tehditi ile mücadeleden 
dönmek mümkün değiL. Tam tersine. Artık provokasyonların da üzerine yürü· 
me zamanı. Provokasyonları da açıklıkla sergilemenin zamanı. Üstelik cephe· 
ye karşı. Öğrenci kütlesi içinde çırıl çıplak soyularak açığa çıkan Cephe 
girişimlerini şimdi de provokasyon operasyonlarında soyutlamanın zamanı. 

KORKMAMAK 
YALÇIN KOÇOK 

tırmanırken, faşizm soyutlanıyor. Her tırmanıştan sonra 

tezgahlayıcıları biraz daha yalnızlaşıyor. Hacettepe Üniversitesi 
duyulu kararından sonra bir çok yüksek öğretim kurumu, 

oyunlarına sahne olmamak için kapılarını kapattı. Ama tır· 
Maocu kOmandoların, her yanıyla provokasyon olduğu 

girişimlerinden sonra, iş milliyetçi cephenin asıl so!so!so umlularına düştü. 
Malatya ve Mardin sürek avları, biri biri peşine sıralandı. Fa· 
provokasyona bağıandı. 

Zeytinburnu, Malatya ve Mardin operasyonlarının üçlü amacı var. 
açık. Burjuvazinin bütününün de inanmadığı bir oyuna, 

büyük bir kütleyi inandırmak. Türkiye'de güçlü bir ayaklanma 
izlenimini yaymak. "Beynelmilel komünizmin" tekrar 

tezlerine biraz da olsa inandırıcılık kazandırmak. Faşizmi 
buna ihtiyaç duyuyorlar. Marmara gemisi, Kültür Sarayı 

fiyaskoyla sonuçlanan eski oyunlardan sonra renkli resimlerle 
son operasyonların ilk amacı bu. Daha çok kan akıtarak 

olabileceklerine inanıyorlar. 
amaç da birincisi kadar açık. Bu, burjuvazinin terörünü, 
grupçuk şiddeti ile yenmeyi geçerli sayan eğilimleri tahrik 

birincisinin devamı. Türkiye'de de, başka ülkelerde olduğu 
grup şiddeti ile burjuvazinin terörüne son verilebileceği ni 

12 Mart öncesinde bu tür düşüncelerin açık eylemleri 
bilincinin ilerlediği günlerde, bu tür eylemler görülmüyor. 

Terakki'den beri küçük burjuva devrimci geleneği olan Türkiye, 
sapmalarına gebe. 12 Mart deneyiminin canlılığı, sosyalist 

örgütlenmenin kazandığı hız, bu sapmaların etkinlik ve yaygın· 
önlüyor. Bu sapmalar zayıf kalıyor. Son operasyonlar, bu 

kazandırmak amacını güdüyor. Burjuvazi, bu eğilimlerin, 
medet umuyor. Canlı yakalanıp "bülbüller" gibi devrim· 

gevezelik yapacak, bu arada Demirel'e övgüler düzecek sahnelere muhtaç. 
sınıfı sosyalizminin küçük burjuva demokratları üzerindeki 

bireysel şiddeti ön plana çıkaran eğilimlere güç kazandır· 

amaç ise doğrudan doğruya işçi sınıfı hareketine ve sos· 
En önemlisi'de burada. Işçi sınıfı ve sosyalistlerin, faşizme 

kırmak. Sosyalistleri, provokasyon korkusu ile hareketsizleş· 
faşizmin önündeki temel engeli, işçi sınıfı direnişini, 

Provakasyon korkusu ile kütleleri, en demokratik ve en etkin 
alıkoymak. 

provokasyon tehdidi karşısında, korkmamak ve yılmamak 
nedenle. Bir kez, bireysel şiddeti ön plana alan eğilim ve 

oyunlarına çok elverişli bir ortam yaratmakla birlikte, 
sahiplerini kategori k olarak "provokatör' saymak mümkün 
sapmalar kadar bUyük bir yanılgı olur. Bunlar, toplumun 

isteyen fakat aynı zamanda toplumun demokratikleş· 
sınıfı hareketiyle gerçekleşebileceği ne inanamayan kim· 

Böyleleri olacak. Bunların sayılarının ve etkinliklerinin azalması, ancak 
demokratikleşmesinde ileri adımların aıılmasıyla mümkün. Top

Küçük burjuva sapmaların etkinliğinin azalması, 
sınıf şiddetinin önüne çıkarma eğilimlerinin geri plana 
örgütün güç ve etkinliğinin artmasıyla doğrudan doğruya 
kurmuş veya kuramamış çeşitli toplumların devrimci 
çok açık olarak görülüyor. Sosyalist örgüt gücünü artırdıkça, 
anarşizmi güç ve etkinliğini yitiriyor. Küçük burjuva sapmaları, 
talıklı bireylerin, sermaye ile açık işbirliği içinde sürdürdükle
bir oyun haline geliyor. Bu yüzden sosyalistlerin, faşizmin 
eylemlerine yılmadan devam etmeleri gerekiyor. Çünkü 
lenmesi, faşizme karşı kütle direnişini örgütlemelerine bağlı. 

Sapmalar, işçi sınıfı hareketinin güçlendiği 
kazanıyor. Sapmaların tarihsel işlevi, ancak, işçi sınıfı 
diği zamanlarda önemli oluyor. Fakat işçi sınıfı hareketi 
ortam bulamadıkları için diğer emekçi yığınlara doğru 
sapmaların önemini azaltmaz. Çünkü ne sosyalizm ne de 
dele işçi sınıfı ile sınırlı kalamaz. Diğer emekçi ve demokrat 
madan, demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinde 
atmak mümkün değiL. Bu yüzden, sosyalistler, emekçi 
sapmalara bırakma lüksünden yoksunlar. Emekçi sınıfların, 
tehdidi ile sinmelerine göz yumamazlar. Provokasyon 
yılmadan, bunları, demokrasi ve sosyalizm için harekete 
dalar. 

Faşizme karşı mücadelede provokasyondan 
Ancak provokasyondan korkmamak, provokasyon eğilimlerine 
anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tek provokasyon eğiliminin, 
nin önüne bireysel şiddeti koymak olmadığının açıkça 
gerektiriyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 
leri çok çeşitli görüntülerle ortaya çıkabiliyor. 

Milliyetçi Cephe topluluğunun faşist ıırmanmasına 
si cephesinde yer alabilecek her sınıf, kesim ve partinin 
en önemli işlerden birisi. Bunun yanında, demokrat güçlerin 
nini yüksek tutmak zorunlu. Cepheye karşı demokratik 
Partisi'ne önemli görevlerin düştüğü de açık. Halk Partisi'nin 
üstlenirken, sosyalistlerin eksik buldukları, bir çok 
ortaya koymak, bunları ortaya koyarken en acımasız 
gerekli ve mümkün. Ancak bunları yapacak yerde, hiç 
meden, çocukluk günlerinin "kabaramaz, kabaramaz 
Halk Partisi'ni "uyarmanın" yalnızca Cepheci partilere 
gerek. Halk Partisi'nin bütçe oylaması sırasında Cephe 
planları ile ilgili yapılan eleştirilerin bir bölümü bu gruba 

Bir de başka grup var. Faşistlerin kurşunlarıyla 
Işçi Partisi üyesi için cenaze töreni düzenlenmesini 
lar. Bir cenaze törenini provokasyon sayanlar, kaynattıkları 
kazanını" devrimci eylem sanıyorlar. Bir cenaze töreninden 
bir damla bile katkıları olmayan eylemlere sahip çıkıp 
övünerek en büyük provokasyonlara 'hazırlık yapıyorlar. 

Türkiye'de sınıfsal çelişkileri n ulaştığı düzey, 
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"O günkü hükümet, sola taviz ver· 
mişti. Yeni kurulan Türkiye ışçi Parti· 
sini adeta himayesine almıştl. .. " 

Bu sözleri, geçenlerde son on yıl 
içindeki hükümet düşürülmelerine ilişkin 
bir yazı kaleme alan Milliyet Gazetesi
nin siyasal magazinci yazarına, tekzip 
gönderen Başbakan ve AP Genel Baş· 
kanı Süleyman Demirel söylüyordu ... 

Adı geçen gazetenin siyasal maga
zincisine geçtigimiz hafta bir gazete 
sayfasına yakın cevap veren Cephe 
başı'nın, TIP ile ilgili söyledikleri bu 
kadarla da bitmiyordu. Cevabınm ilgili 
bölümünde ayrıca, "Türkiye İşçi Partisi 
bilindiği üzere sonradan Anayasa Mah
kemesi tarafından rejim aleyhtartığı 
nedeniyle kapatılmıştır" diyor ve pek 
bilinen mantığıyla, 1965'de ınönü hü' 
kümetini bütçe oylamasında devifiş ne
denini anlatrnaA:a çalışıyordu. 

Oysa gazetenin siyasal magazineisi 
"Hükümet Düşüşleri" dizisinde, ilk ola
rak 1965'de ısmet ınönü hükümetinin 
düşürülüş nedenlerinden çok, hareketin 
dış desteklerine deginiyor ve bir takım 
olgu ve beıgelerle besledi�i olayın, 
Amerika'ya ve onun dünyada bu tür 
karanlık işlerini yürüten CIA örgütüne 
dayandı�mı anlatmağa çalışıyordu ... 

II YIL ÖNCEKİ BIR OLA Y ... 

Milliyet'in siyasal magazincisi. De
mirel'in Amerikan desteğinde hükümet 
düşürme çabalarını anlatırken, Türki
ye'de "CIA" konularına yakınlı�ıyla 
bilinen Metin Toker'in arşivinden alın
tılar da yapıyordu ... 

Olay hikaye edilirken bir General 
Porter adı çok dolaşıyordu. Bir CIA 
yetkilisi olarak bilinen General Porter, 
O dönemde altı·yedi aylık aralıklarla 
iki kez Türkiye'ye geliyor, ilkinde 
Süleyman Demirel AP Genel Başkanlı�ı' 
na seçiliyor, ikincisinde de (Ve ne hik
metse) aynı Demirel, İnönü hükümetinİ 
duşürüyordu ... 

Bir örümcek ağı gibi karışık ve 
kırli görünümün tek ve kesin sonucu, 
Morcısson firması mümessili müteahhit 
"Sült!:,rman Bey"in pek kısa sayılabile
cek bır zaman parçası içerisinde Ame
ri'{,.Hl dı!st.ağinde, hükümete vaziyet ede
cek dU:l.cye sıçramasına ilişkin gerçek-
ti. 

Demirel'in bu gerçeğe karşı cevabı 
ise kargaları kusturacak kadar bayattı: 
"General Porter çamuru bu milliyetçi 
kadrolara bulaştırılamaz" diyordu. 

Demirel'e göre, "General Porter 
yalanına ve ona baalı di�er yalanlara 
millet inanmamışt ..... ' 
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Kısaca bu çizgilerle çerçeve le ne n 
olayın en çarpıcı yanı hiç kuşkusuz, 
emperyalizme ve onun ağa babası 
Amerika'ya kayıtsız şartsız bagımlı Tür
kiye tekelci büyük burjuvazisinin ve 
onun politik mutemetlerinin, karanlık 
oyunlarının her sergilenişinde saldırdık
ları esas hedeftir. O hedef de, Türkiye'nin 
yüz yıllık mücadele tarihine sahip 
işçi sınıfı ve onun temel politik örgütü
dür ... 

Cephe'nin Büyük Baş'mı, bugünler
de Macbeth iskemlesinden fırlatan ne
den de bir eski karanlık senaryonun 
tekrar hatırlanmasından çok, duygulu 
dehşet ve telaşın esas bu kayna�a da· 
yanmasıdır ... 

KORKUNUN KA YNACı... 

Elbette bu arada 1970'lerde, o 
zamanın devlet bakaru ve Demirel'in 
sağ kolu Turan Bilgin'in, kendi çev· 
resinde bir takım dost sohbetlerinde 
söyledi�i ve günden güne yayılan söz
lerini de hatırlamakta yarar vardır ... 

O günün devlet bakanı ve şimdinin 
Güneş Gazetesi patronu Bilgin, 1970'le· 
rin en civcivli günlerinde "Bizim hiçbir 
sol gruptan korkumuz yok; Ancak 

esas korkumuzun TIP olduğunu söy
lemeliyim. Zira politik mücadeleyi açık 
ve işçiye dayanarak yapıyorlar ... " de
mişti. 

Turan Bilgin'in kendi ifade çerçe
vesinde söylerneğe çalıştıklarının elbette 
bir anlamı olmalıdır. O da, işbirlikçi 
tekelci burjuvazinin, "teferruatı" büyü
tüp, esas'ta hedeflediği amacı yansıt
masıdır .. 

KAŞ YAPARKEN ... 

Aylardan beri Türkiye'nin başına 
ördüğü çorabı "Tedbirler demeti" adı 
altında yürürlü�e koymaya çalışan Cep' 
he ve onun Anayasa kaçkını baş'ı, 
bir eski olayın hatırlanmasından duydu
ğu dehşeti, kendine özgü mantık ıüga· 
tıyla açıklamağa çalışırken kendini de 
kündeye getirmekteydi aslında. 

Tabii bu arada hemen "Güneş" 
Gazetesinin çıkışı ve manşetleri hatU'
lanacaktil. 

Ecevit'in başbakanlığında kurulan 
CHp·MSP koalisyonunun ilk günlerinde 
yayın hayatına atılan ve seçim kazaze
desi Turan Bilgin tarafından çıkarı· 
lan gazete, 12 Mart olayının İzahmı 
yaparken "Demirel'i CIA düşürdü" 

başlıklarını atmaktan çekirırnemişti... 
Demirel'in basın-yayın işlerinde 

sağ kolu olarak önemini hala koruyan 
Bilgin elbette bu yayını bağlı bulundu�u 
gövdeye danışmadan başlatmamıştl. 

12 Martta, bugünler için kampa 
alınan Demirel, günlerce gazetede, ClA'
nın kendine ettiği oyunları anlattırma
�a çalışmıştı ... Dizi yazının özünden; 
"Sen beni ettin abad, şimdi de ettin 
berbad" sonucu çıkıyordu .. Ama işte 
iki yıl soma şimdi gene başbakandl. .. 

Başbakanlığı Ecevit'e kaptırmarun 
öfkesiyle ve- kendi deyimiyle "CIA 
çamurunu" kendisinden uzak tutma�a 

. çalışan Demirel, tekrar başbakanlığa 
gelişinin izahını nasıl yapacaktır acaba? 
Kalkıp birisi, "Götüren, getirir de" 
derse, cevap ne olacaktır acaba? .. 

Geçtiğimiz hafta Milliyet Gazetesi 
yazarına cevap yazısı döşeyen Demirel, 
olaylar çemberi içinde lrıpırdanmağa 
çalışırken iyice çarşafa dolaşıyordu ... 
Olayın önemli yanı da Huydu, do�rusu 
bunu da bugün Türkiye'de bilmeyen 
yoktu ... 

MOBILYA 'DAN HELIKOPTERE ... 

Söz Amerika'dan açılmışken geçti·. 
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ve AP Genel Baş· 
Demirel söylüyordu ... 

Adı geçen gazetenin siyasal maga
hafta bir gazete 

cevap veren Cephe 
ilgili söyledikleri bu 

bitmiyordu. Cevabınm ilgili 
"Türkiye İşçi Partisi 

sonradan Anayasa Mah
rejim aleyhtartığı 

kapatılmıştır" diyor ve pek 
1965'de ınönü hü' 

kümetini bütçe oylamasında devifiş ne
çalışıyordu. 

siyasal magazineisi 
dizisinde, ilk ola

ınönü hükümetinin 
nedenlerinden çok, hareketin 

deginiyor ve bir takım 
besledi�i olayın, 

onun dünyada bu tür 
yürüten CIA örgütüne 

anlatmağa çalışıyordu ... 

BIR OLA Y ... 

siyasal magazincisi. De
desteğinde hükümet 

anlatırken, Türki
konularına yakınlı�ıyla 

Toker'in arşivinden alın

edilirken bir General 
dolaşıyordu. Bir CIA 

bilinen General Porter, 
altı·yedi aylık aralıklarla 

geliyor, ilkinde 
AP Genel Başkanlı�ı' 

ikincisinde de (Ve ne hik
İnönü hükümetinİ 

ağı gibi karışık ve 
ve kesin sonucu, 

mümessili müteahhit 
pek kısa sayılabile

parçası içerisinde Ame
dı!st.ağinde, hükümete vaziyet ede

sıçramasına ilişkin gerçek-

- -

Kısaca bu çizgilerle çerçeve le ne n 
olayın en çarpıcı yanı hiç kuşkusuz, 
emperyalizme ve onun ağa babası 
Amerika'ya kayıtsız şartsız bagımlı Tür
kiye tekelci büyük burjuvazisinin ve 
onun politik mutemetlerinin, karanlık 
oyunlarının her sergilenişinde saldırdık
ları esas hedeftir. O hedef de, Türkiye'nin 
yüz yıllık mücadele tarihine sahip 
işçi sınıfı ve onun temel politik örgütü
dür ... 

Cephe'nin Büyük Baş'mı, bugünler
de Macbeth iskemlesinden fırlatan ne
den de bir eski karanlık senaryonun 
tekrar hatırlanmasından çok, duygulu 
dehşet ve telaşın esas bu kayna�a da· 
yanmasıdır ... 

KORKUNUN KA YNACı... 

Elbette bu arada 1970'lerde, o 
zamanın devlet bakaru ve Demirel'in 
sağ kolu Turan Bilgin'in, kendi çev· 
resinde bir takım dost sohbetlerinde 
söyledi�i ve günden güne yayılan söz
lerini de hatırlamakta yarar vardır ... 

O günün devlet bakanı ve şimdinin 
Güneş Gazetesi patronu Bilgin, 1970'le· 
rin en civcivli günlerinde "Bizim hiçbir 
sol gruptan korkumuz yok; Ancak 

esas korkumuzun TIP olduğunu söy
lemeliyim. Zira politik mücadeleyi açık 
ve işçiye dayanarak yapıyorlar ... " de
mişti. 

Turan Bilgin'in kendi ifade çerçe
vesinde söylerneğe çalıştıklarının elbette 
bir anlamı olmalıdır. O da, işbirlikçi 
tekelci burjuvazinin, "teferruatı" büyü
tüp, esas'ta hedeflediği amacı yansıt
masıdır .. .. 

KAŞ YAPARKEN ... 

Aylardan beri Türkiye'nin başına 
ördüğü çorabı "Tedbirler demeti" adı 
altında yürürlü�e koymaya çalışan Cep' 
he ve onun Anayasa kaçkını baş'ı, 
bir eski olayın hatırlanmasından duydu
ğu dehşeti, kendine özgü mantık ıüga· 
tıyla açıklamağa çalışırken kendini de 
kündeye getirmekteydi aslında. 

Tabii bu arada hemen "Güneş" 
Gazetesinin çıkışı ve manşetleri hatU'
lanacaktil. 

Ecevit'in başbakanlığında kurulan 
CHp·MSP koalisyonunun ilk günlerinde 
yayın hayatına atılan ve seçim kazaze
desi Turan Bilgin tarafından çıkarı· 
lan gazete, 12 Mart olayının İzahmı 
yaparken "Demirel'i CIA düşürdü" 
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SERMA YENIN VE ONUN MC IKTIDARıNıN, GEREK YASAL 

GEREKÇELER BULABILDICI GEREKSE ZOR KULLANA

RAK UYGULADıCı BASKı poLITIKAsı, GITGIDE DAHA 

GENIş PLANDA TÜM DEMOKRATIK MEvzILERI HEDEF 

ALMAKTADıR. MC'NIN SıKıYÖNETIMDEN GERI DÖNMEK 

ZORUNDA KALMASı, TOPLUMU FAŞISTLEŞTIRME YO

LUNDAKJ TASARıLARıNı UYGULAMAYA KOYMAKTAN 

VAZGEÇMESI ANLAMıNA GELMEMEKTEDIR. öTE YAN

DAN, DÜŞÜNÜLEN ANTI-DEMOKRATIK TEDBIRLERIN 
GERÇEKLEŞTIRILEBILMESI IçIN BUGÜNKÜ PARLAMEN
TO ARITMETI�ININ YE'IERSIZ OLDU�U ORTADADIR. 
SERMA YE BU NEDENLE, MC DıŞıNDA KALAN "KARAR
sız" UNSURLARı DA ANTI-DEMOKRATIK TEDBIRLER 
PROGRAMıNDA BiRLEŞTIRMEYE ÇALIŞAN BIR ÇABA 
IÇINDEDIR. 

MOBILYA IHRACI SKANDALIYLA BüTÜN KAMUOYUNU 
BIRBIRiNE KATAN YAHYA DEMiREL'IN şıMDİ DE VİET

NAM ARTI�I AMERlKAN HELlKOPTERLERINİ SATMA YA 
ÇALIŞTICI ILERI SORÜLÜYOR. ANCAK, MOBILYA OLAYı

NıN YARATTıCı TEPKJLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK 
BU KEZ IHTİYATLI DAVRANILMAKTADlR. ANCAK YAH

YA DEMIREL'IN ALIŞVERlŞ IŞLEMLERINI GERI PLANDA 
YÖNETMESI VE IŞLERI ATILLA .ÖZÇELIK'IN YÜROT
MESI PLANLANIRKEN BUNDA BAŞARILI OLUNAMAO!. 
şIMDI DE, ANKARA'DA ÇALIŞAN AMERIKAN ASILLI 
JOHN BENDA'NIN ARACıLICINI YAPTıCı iTALYAN 
AGUSTA HELIKOPTERLERiNDEN SO ADET ALINMASINA 
KARAR VERILDıel BILDIRILIYOR. 

ııimiz haftalar içerisinde, başkentin 
belli merkezlerinde yürütülen bir satıŞ 
hikayesinden söz etmek gerekecektir. 

Mobilya ihraç etmiş gösterip, "ec
dad yadigarı bu memlekete" 20 milyon 
liracık kazık atan bir vatandaşın, şimdi 
de Vietnam artıllı Amerikan helikop
terlerini satmaea çalışmasının alttan alta 
süren kıpırtıları kulaklara gelmiştir_ 

Ancak mobilya ayaklarının karda 
bıraktlRı izler gözler önünde yk en elbet
te bu seferkinde ihtiyatlı davranıldı. 
Ancak lIOn alınan haberlere göre, satış 
işini yürüten paravana şahsın arkasmda
ki isim duyulmuştur ve tatlı bir kar 
konusu sarpa sarmıştır ... 

Olay, Amerika'nın Vietnam cinaye· 
tinde kullandıltı H-37 helikopterleri 
üzerine dönmektedir. Yenilgi sonrası, 
Güney Vietnam'ın işbirlikçi generalleri, 
Amerika'nm büyük kentlerinde şef gar
oonlu�a başlarlarken silah fabrikaları da, 
H-37 helikopterlerinin boyasını deııiş
tirmej!e koyuldular. Gıcır gıcır boyalı ve 
"Cami yıkılsa da mihrabı yerinde" 
örneRi, helikopterlerin yeni tip nu
maraıı da S-56 olarak delliştirildi... 

Iş, "yeni" (!) helikopterlerin, em
peryalizmin boyundurullundaki "küçük 
Amerika"lara .. tılmasına kalmıştı ... 
Aracılara da büyük kArlar bırakılacaktı. 

KAr kokuıu Türkiye'de iki eıki 
laparta'lı gencin burunlarıns kadar geldi. 
Bir kaç yıl önce mobilya ihraç ederek(!) 
memlekete dövizler kazandıran ya da �aha dollru.tu eııer ihraç etselerdi kazan-

dıracak olanlar Ispartalı Atilla özçelik 
ve Yahya Demirel'dir ... 

Yahya Demirel, söz konusu alış 
veriş işlemlerinde geri planda kalacak, 
işleri Atilla özçelik yürütecekti. Satış 
işlemleri bu plan içerisinde yürütül
dü. Sonuç, başarılı deRiidir. Meselenin 
sarpa sarmasında. "Ne olur ne olmaz, 
solcular duyar" endişeıi rol oynamış 
mıdır. oynamamış mıdır, bilinmiyor ... 
Ancak mobilya ihracı ve benzeri işlerle 
ullraşmanın "Milliyetçi "likle yakından 
ilişkili oldullu bir gerçek! .. 

Olayların gelişimi Agusta tipi 50 
adet ıtalyan Helikopterinin alınmasına 
karar verilmesi noktasına geldi. Marka, 
Ankara kulislerini yakından izleyen
lerin yabancısı de�ildi. Atatürk buIva
rındaki mütevazi bürosunda "Çalışma
larını" sürdüren Amerikan asıllı John 
Benda adlı "zatın" ıtalyan tipi bu 
helikopterlerin aracıIı�ınl yaptı�ı bili
niyordu. 

"EK GÖREVLILER" KOMEDY ASı... 

Herhalde Cephe başı'na yakın bir 
olguyu yine ona yakınlıRıyla bilinen 
bir gazetecinin geçtillimiz hafta bula
nık suya attlRı bir olta izlemektedir. 

En büyük trajlı bir gazetenin 
"Ek görevli" olduAu ayyuka çıkmış 
bir yazarın geçtiRimiz hafta CHP'ye 
vurmaAa çalıştıııı hançer ilginçtir. 

öteden beri Cephe başı'nın oturma 
odasına yakınlıRıyla bilinen Cüneyt Ar-

cayürektin bulamk suya attı�ı oltayı, 
bütün kadrosuyla aynı "Ek görevi" pay
laştıiıı bilinen bir başka gazete yaka
ladı... 

Pespaye bir senaryonun tek gü
lünç yanı, oltayı atanlarla kapanların 
aynı ortak kaynaktan beslenmeleriy
di ... 

Gazeteciliiıinin yanısıra bu kabil 
işleri yürüten Arcayürek, gazetesinde, 
bazı CHP'li milletvekillerinin "DoRu 
sorununu alabildiğine körükledigini" 
yazıyor, CHP milletvekillerinin bazı 
dollulu AP'liIere "Dollu Anadolu 'da 
federasyon" telkin ettiklerini ekliyordu .. 
CHP'lilerin amacı, "hükümeti bütçe 
oylamasında düşürme" amacına yaslanı
yordu! .. Basın aleminin bu pek bili
nen yazarı, hiç gözünü kırpmadan 
beslendilli kaynaııın direktiflerini yerine 
getiriyordu. 

Hiç bir belge ve olguya dayatılma 
zahmetine katlanılmayan haber, Orta
doRu gazetesi tarafından kapılıyordu ... 
Işin gülünç yanı da buydu. Aynı kök te 
monte edilen haber, deAişik bir sahne
de ve tasarlanan biçimde sergileniyordu ... 

İşin hazin yanı ise aym Arcayürek'
in, Ecevit'in başbakanh�ı sırasında otur
ma odasına sızma ve bu alanda bir oran
da başarı da göstermesiyle ilgilidir. 

Ecevit'in uygar denebilecek ilişki
ler çerçevesine sokulmayı beceren Arca· 
yürek. Romanya gezisine Ecevit'in özel 
isteiliyle çaRrl1ı olarak katılmış ve 
sonra da gazetesinde "Romanya'nın hiç 
gülmeyen insanlarını" yazmıştL .. 

CEPHE-DEMOKRASI DENGESI 

Cinayetlerle, akla hayale gelmedik 
tertip ve dümenlerle yürümelle çalışan 

bir cephe yönetiminin her gün biraz 
daha ipli!!i pazara çıkmaktadır. 

Bu arada, parlamento içinde arit· 
metiksel hesaplar şeklinde yansıyan 
kuvvetler dengesi, demokrasi mücadele· 
sinin elbette önemli denebilecek bir 
dinamiiıini yansıtmaktadır. 

CHP, asgari demokratik şartların 
mücadele�ni yürüttü�ü bugünlerde, anti· 
demokrasi cephesinin a�ır saldırılarına 
uııramaktadır. Ancak karşıdaki cephe 
çok iyi bilmektedir ki, türlü oyunlarla 
CHP'yi sarstıgı sürece, faşizm lehine 
yeni mevziler kazanacaktır. Cephe'nin 
istedi!!i, CHP'yi mümkün olduiıu ölçüde 
geriletmek ve o oranda yanına, yedegi· 
ne almaktır. 

Nitekim, CHP Grup Başkanvekil
Ierinin geçtillimiz haftanın Perşembe 
günü yaptıkları basın toplantısında söy
ledikleri sözler, bu alanda cephenin ba
şarı da kaydettiRini göstermektedir. 

CHP grup başkan vekilleri "0;01 
zorbalar" deyimini kuIJanarak, Cephe'· 
nin diktesini kabullenmiş göründüler. 
Sermaye zorbalıııını en kesin biçimde 
ifade eden şu haberin de aynı günkü 
gazetelerde yayınlanması CHP grup yö
neticileri lehine, şanssızhkh. 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Per
şembe günü şunları söylemişti: 

"Olaylar anarşislleri öldürmekle ön
lenebilir ... " 

Türkiye'de kışkırtıcı ajanlıııın ne 
olduiıunu bilmeyen kalmadı. "Devlete 
yardımcı güçler" de gözler önünde. 
Türlü oyunlarls, sürek avı düzenlemenin 
ve katliama girişmenin örnekleri de 
ortada. 

Herşey ortadayken, cephe oyununa 
gelmenin anlamı, elbette aanıldıııı gibi 
kolay olmasa gerek ... 
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MAKİNE MÜHENDISLERI ODASı SEçIMi 

SOLUN 
-

BiRıiGi SAGI TECRi'T 
ETTi 

MC teknik elemanlar kesiminde 
bir kez dab& yenilgiye u�radı. Gerici 
güçler ellerinde bulundurduklan Makina 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesini 
kaybettiler. Bu yenilgi solun ortak
laşa çabasıyla yaratıldı. 25 Ocak 'ta 
yapılan kongrede solun ortak adaylan 
521 oy alırlarken, MC 'nin temsilcileri 
295 oyla yetinmek zorunda bırakıl
dılar. 

M.M.O Ankara Şubesi meslek oda
lan içinde sa�ın elinde bulundurdu�u 
iki yerden birisi. ötekisi Inşaat Mühen
disIeri Odası Kayseri Şubesi. Geçen yıl 
saj!cılar meslek odaları içinde yalnızca 
bu iki şubede tutunabiimişlerdi. Oda· 
lann merkezlerinde MC'nin hiçbir tem
silcisine rastlama olan�ı yoktu. Şimdi
ye dek yapılan kongreler bu yıl da böy
le bir olasılı�ın gerçekleşemeyecej!ini 
gösteriyor. 

TEKRARLANMAYAN HATALAR 

Geçen yıl Makina Mühendisleri 
Odasının Istanbul ve ızmir Şubelerinde 
kesin bir yenilgiye ui!ramış olan MC'nin 
Ankara Şubesini ele geçirmesinin/üze-

rinde epeyce tartışılmış bir öyküsü 
var. Solun yenilgisinin nedeni kong
reye ortak bir liste ile gidilememesiydi. 
"Demokratik Sol" adı altında kongreye 
katılan CHP'liIerin sekter tavırlan yenil
ginin temel nedeniydi. 

Solun parçalanması MC'nin işine 
geldi. "Demokratik sor 'un adayları 163, 
"Ilerici-Demokratlar" 149 oy alırlarken 
parsayı saj!cılar vurdu. 172 oyla M.M.O 
Ankara Şubesini ele geçirdiler. Bu 
durumun yaratılmasında"llerici-Demok
ratlar" adı altında seçimlere katılan 
makina mühendislerini suçlayabilme ola
n�ı yok. Tersine, güçbirlil!ini yaratınak 
için israr edenler, zorlayıcı olanlar 
"Ilerici-Demokratlar" idi. Ancak CHP'
den öyle bir talimat aldıkları izleni
mini yaratan Lj Demokratik Solcu "lar, 
bütün zorlamalara karşı koydular ve 
ayn bir liste çıkardılar. Son ana kadar 
süren görüşmelerde "Demokratik Sol"
cuları bu sekter tavırlarından vaz geçir
me olan�ı bulunamadı. CHP 'nin böyle 
bir tavır almasının en büyük nedeni, 
mühendisler arasındaki tabanını tümüyle 
yitirme kuşkusuydu. Bu kuşku, şubenin 

salıın eline geçirilmesinin sorumlusunun 
CHP'liler olmasına yol açtı. 

CHP'üler bu yıl aynı yanlış i tekrar
lamadılar. Genel Kurula ortak listeyle 
gidildi. Ancak bunun da o kadar kolay 
gerçekleştii!i söylenemez. Zorlayıcı o· 
lanlar gene "llerici-Demokraf'lardı. Sos
yal-Demokratlar birleşme görüşmelerini 
gerej!inden fazla diplomatça sürdürdiller. 
Bir hükümet koalisyonu kurarcasına titiz 
davrandılar. Se.kter davranarılar "lleri
ci-Demokratlar" olsaydılar bu günkü 
birleşme gerçekleşmeyecekti. Bunu an
lamak için yedi kişilik ortak listede 
dört sosyal demokrat oldu�unu görmek 
yeterli. 

SACIN PROVAKASYONLARı 
SONUÇSUZ KAlıYOR 

Birleşmenin saj!lanmasına ra!!men 
kongre elektrikli geçti. Saj!cılar işi 
her fırsatta olay çıkarmaya, kavga 
çıkarmaya kadar vardırmaya çalıştılar: 
Atatürk ve devrim şehitleri için yapılan 
saygı duruşunda ayai!a kalkmadıklan 
gibi, iki dakika süresince ne kadar 

maharetli küfıirbaz olduklannı göster
diler. Faşizan baskılan kınayan ve 
bundan böyle makina mühendislerinin 
b�ımsızlık ve demokrasi mücadelesine 
daha aktif olarak katılacaklannı belir
ten genel kurul bildirisinin kabul edil
memesi için tehditler y�dırdılar. Bu
nun suç oldu�unu söylediler. Tehdit
lerine ve zorbalıklanna boyun e�ilme
di�ini görünce sonucu kabullenmekten 
başka bir çare kalmadı�ını anladılar. 
Ancak bu son bir tehdit savurmalarma 
engel olmadı. Açıkça, durum böyle 
giderse -yani meslek odalarında ileri
cilerin egemenli!!i sürerse- ayn örgüt
lenme, başka türlü örgütlenme olanak
larını arayacaklarını söylediler. Bu, oda· 
ların kapatılması yönünde çalışma yapa
caklarından başka bir anlama gelmemek
teydi. 

Anti-demokratik baskıların yo�un
laştıj!ı bu dönemde faşist güçlere 
karşı ortak mücadeleye girilmesi olumlu 
bir adımdır. Makina Mühendisleri Odası'
nın Ankara Şubesinin �ın elinden 
ortaklaşa alınmasını bu bakımdan de�er
lendirmek gerekiyor. 

iSKENCECilER ERGEC HESAP 
-

VERECEKTiR 
TORKlYE IşçI PARTIS1 ANKARA IL BAŞKANlıCı, MESUT 

VURAL'A IŞKENCE YAPILDIClNIN ADLI TIP RAPORU ILE KANıT
LANMASı ÜZERİNE, AŞACIDAKI AÇıKLAMAYı YAPMıŞ VE SORUM
LULAR HAKKINDA GEREKEN IŞLEMiN YAPILACACINI BILDIR
MişTIR. 

Partimiz Ankara Merkez Ilçe Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğren
cısı Mesut Vural, 18 Ocak günü iki arkadaşı ile birlikte gözaltına alınmış 
ve daha sonra bildiri dağıttığı iddiası ile tutuklanmıştı. Tutuklanmasından 
önce üç polis memuru Mesut Vural'ı ayakta duramayacak hale getirene 
kadar dövmüştü. 22 Ocak günkü açıklamamızla bu olayı ve Mesut Vural'ın 
vücudundaki yaraları basına ve demokratik kuruluşlara duyurmuştuk. Arka
daşımızın vücudundaki yaralar şimdi adli tıp raporuyla da tespit edilmiş 
durumdadır. 

I şkence olayından dolayı, sadece üç polis memuru kişisel olarak 
sorumlu görülmemelidir. Elbette bu kişilerin sorumluluğu üzerine gereken 
başvurmalar ve işlemler yapılacaktır. Ancak, başta MC iktidarı olmak üzere, 
emniyet ve birinci şube yetkililerinin de işkence olayından özellikle sorumlu 
oldukları unutulmamalıdır. 

Mesut Vural'a işkence yapıldığı soyut bir iddia değil, resmi makam
ların raporlarıyla kanıtlanmış somut bir olgudur. Vural'ın Devlet Güvenlik 
Mahkemesine çıkarılması ve tutuklanması, işkencenin gizlenmek istendiği ni 
göstermektedir. Fakat bugün, raporların yanında, işkence olayını birçok 
tanıkla da kanıtlamak mümkündür. 

Hiçbir yetkili işlenen bu açık suçun sorumluluğundan kaç am az 
hiçbir demokrat bu olay karşısında susamaz. Sorumlular er yada geç hesa� 
vereceklerdir. 

. 
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MC'nin hiçbir tem
olan�ı yoktu. Şimdi

kongreler bu yıl da böy
gerçekleşemeyecej!ini 

LANMAYAN HATALAR 

Makina Mühendisleri 
ızmir Şubelerinde 

ui!ramış olan MC'nin 
geçirmesinin/üze-

için israr edenler, zorlayıcı olanlar 
"Ilerici-Demokratlar" idi. Ancak CHP'
den öyle bir talimat aldıkları izleni
mini yaratan Lj Demokratik Solcu "lar, 
bütün zorlamalara karşı koydular ve 
ayn bir liste çıkardılar. Son ana kadar 
süren görüşmelerde "Demokratik Sol"
cuları bu sekter tavırlarından vaz geçir
me olan�ı bulunamadı. CHP 'nin böyle 
bir tavır almasının en büyük nedeni, 
mühendisler arasındaki tabanını tümüyle 
yitirme kuşkusuydu. Bu kuşku, şubenin 

yeterli. 

SACIN PROVAKASYONLARı 
SONUÇSUZ KAlıYOR 

Birleşmenin saj!lanmasına ra!!men 
kongre elektrikli geçti. Saj!cılar işi 
her fırsatta olay çıkarmaya, kavga 
çıkarmaya kadar vardırmaya çalıştılar: 
Atatürk ve devrim şehitleri için yapılan 
saygı duruşunda ayai!a kalkmadıklan 
gibi, iki dakika süresince ne kadar 

lenme, 
larını arayacaklarını 
ların kapatılması 
caklarından 
teydi. 

Anti-demokratik 
laştıj!ı 
karşı ortak 
bir adımdır. 
nın Ankara 
ortaklaşa 
lendirmek 

iSKENCECilER ERGEC HESAP 

VERECEKTiR 
IşçI PARTIS1 ANKARA IL BAŞKANlıCı, MESUT 

IŞKENCE YAPILDIClNIN ADLI TIP RAPORU ILE KANıT
ÜZERİNE, AŞACIDAKI AÇıKLAMAYı YAPMıŞ VE SORUM

HAKKINDA GEREKEN IŞLEMiN YAPILACACINI BILDIR

Partimiz Ankara Merkez Ilçe Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğren
18 Ocak günü iki arkadaşı ile birlikte gözaltına alınmış 

bildiri dağıttığı iddiası ile tutuklanmıştı. Tutuklanmasından 
memuru Mesut Vural'ı ayakta duramayacak hale getirene 

22 Ocak günkü açıklamamızla bu olayı ve Mesut Vural'ın 
yaraları basına ve demokratik kuruluşlara duyurmuştuk. Arka

daşımızın vücudundaki yaralar şimdi adli tıp raporuyla da tespit edilmiş 

olayından dolayı, sadece üç polis memuru kişisel olarak 
görülmemelidir. Elbette bu kişilerin sorumluluğu üzerine gereken 

işlemler yapılacaktır. Ancak, başta MC iktidarı olmak üzere, 
şube yetkililerinin de işkence olayından özellikle sorumlu 

unutulmamalıdır. 
Vural'a işkence yapıldığı soyut bir iddia değil, resmi makam

kanıtlanmış somut bir olgudur. Vural'ın Devlet Güvenlik 
çıkarılması tutuklanması, 

-
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ANARSizM 

EKMEGiNE vAG 
T. EMEL Y ANOV 

Bugün "anarşistil sözcüi'ü, burjuva kitle haberleşme araçlarında. 
her anlama gelecek biçimde kullanılıyor. Kitabavlerinde anarşizme ilişkin 
kitaplar görülüyor; Federal Almanya Cumhuriyeti 'nde G. Barça'nın "Anar· 
şizm ve Federal Almanya" adlı 3 ciltlik kitabı ve Londra'da ünlü Ingili? 
oınarşisti Kolin Uord'un "Anarşizm faaliyette" adlı kitapları çıktı. ıspanyol 
anarşist Sezar Lorenzo, "ıSpanyol Anarşistleri ve Iktidar" adlı kitabını 
yayınladı. Paris'te, Moris Juayo'nun "Anarşizm ve ÇaRdaş Toplum", J. LeC
ran'm "Fransa'da Solcular" ve Gearges Blond'un çok iddialı bir adı olan 
"Kara Bayra!tın Yüce Ordusu" adlı kitapları çıktı. 

Burada insanın gözüne çarpan bir rlurum var; Anarşistler her ne 
kadar kendilerini burjuvazinin uzlaşmaz düşmanlan olarak adlandırıyorlar
sa da, anarşizme ilişkin kitaplar, hatta bizzat anarşisilerin eserleri, liberalin
den en saitcısına kadar burjuva yayıncılar tarafından ·hem de büyük çabalarla 
reklam edilerek· yine bir istekle yayınl.nıyor. Daniel ve Gabriel Cohn-Bendit'
leri n büyük güıi.iltü koparan kitabı için "Revolt" yayınevine muazzam bir 
ücret ödenmiştir. Mihail Bakunin'in, baş eseri "Devletin Yapısı ve Anarşizm" 
de dahil olmak üzere 900 sayfa tutan toplu eserleri, bir Springer kuruluşu 
olan "Ulıstein" yayınevinden çıkmıştır. James Colla'nın anarşizme övgüler 
düzen "Anarşistler" adlı kitabı da yine aynı yayınevinin yayınları arasmdan 
çıkmıştır. 

Dojlal olarak bilimsel sosyalistler ne pratikte anarşizm hastalıitının 
tekrarlanmasına, ne de bu görüşün ideolojik düzeyde yeniden dirilmesine 
izin veremezlerdi. Bu açıdan, Paris'te, Jacques Duclos'nun bir kitabı yayın· 
Iandı ;  "Bakunin ve Marks; Gölge ve Işık". Kitap tarihi bir ad taşıyor gerçi .  
Ama son derece güncel. Yani Fransa'daki neo-anarşistlerin eylemleriyle yüzyıl 
önceki olayları birbirine baitlamakta. 

"KİR LI BIR GEÇMIş" 

Eiter XX. yüzyıl anarşizmine şöyle bir gözatacak olursak, bu oluşu
mun göreli olarak yükseldilii iki önemli aşama geçirdiitini görürüz. Bunlar
dan birincisi, Rusya'daki iç &avaş dönemidir. O zamanlar anarşizm, Makhno 
çeteleriyle dünyaya gözlerini açıyordu. Makhno çeteleri açıkça işçi-köylü 
iktidarına karşı çıkıyorlardı ve si lahlı bir savaş sonucunda etkinlikleri kırıl
mıştı. Anarşizmin ikinci kez su yüzüne çıkma .. , 1936 yılında, Ispanya Cum
huriyetilnin yiR:it savaşı dönemine rastlar. "Biz", diye yazıyor Jacques Duclo&, 
"Ispanya Cumhuriyeti'ne çok büyük zararlar veren ıspanyol anarşistlerinin 
40 yıl önce Coyalarını nasıl ortaya çıkardıklarını gayet iyi biliyoruz. Anar
şistlerin eylemleri, cumhuriyetçilerin birligi ve Franco isyancılarına karşı 
silahlı savaşın etkinliııi üzerine son derece zararlı tesirler yapmıştır." 

Anarşizmin tarihindeki bu iki dönemin, kendi aralarında hiç bir 
baıılantııı yoktur. Ancak bunların karşılaştırılm .. ı çok önemli bir "genel 
yasalara uygunluk" durumunu ortaya çıkarmaktadır. Her iki olayda da, 
anarşist!erin o ünlü "eylem"lerinin yükselmesi, devrimci ve karşı devrimci 
güçler arasındaki savaşlarının en kızıştıitı döneme rastlamaktadır. Ve anar
şistler e .... olarak, gerici kampta, karŞı devrimciler safında yer almaktadır
lar. 

Varılan bu sonuç, anarşistleri n  bugünkü eylem canlanması için de 
geçerli midir acaba? Neden özeUikle 60 yıllaril,ın ikinci yarısında bir canlan
ma ııörüldü anarşist eylemlerde? 

G. Buca'nın görüşüne ııöre bunun ana nedeni, Ikinci Dünya Sava
,ı'ndan aonra, ııelişmiş kapitalist ülkelerde -bu arada Federal Almanya'da- iş
çi hareketlerindeki başarııızlık, işçi hareketlerinin &Özde itlllaıdır. Ama 
burada akla bir aoru ııeliyor: Anarşizmin yeniden ıu yüzüne çıkmaıı için ne
den tam bir çeyrek 8&ır gerekmiştir? Federal Almanya Cumhuriyeti'nde 
1945 yılından 60 yıllarının sonuna deltin işçi hareketi son derece zayıf tı ; 
1964 yılında topu topu 34 işyerinde ıırev te.bit edilmişken, 196? yılında 
742 işyerinde grev olduRu görülmüştür. Demek ki işçi hareketindeki "iflAs" 
tan, deilil, dirilmeden &öz etmek daha dojlrudur. Federal Almanya'da işçi 
hareketinin dönüm noktaıına, 1969 yılındaki eşi-benzeri görülmemiş arev
lerin ülkeyi sarıtlRı sırada ulaşıldı. 

Ve anarşizm de Federal Almanya'da tam bu sırada au yüzüne çıktL 
Otomatik silahların, tabancaların, el yapı .. bombaların gürültüleri ortalılıı 
kapladı. Tantanalı bir ün kazanmış olan Baader-Mainhoff çetesi de maceracı 
eylemlerine, tam işçi hareketlerindeki bu şahlanı, döneminde başladı. Biraz 
farklı biçimleriyle de olsa aynı şeyler, Japonya, Fransa, ıtalya, USA gibi öteki 
sanayile,miş ülkelerde de oldu. Peki, tüm bunlar, proletaryanın devrimci 
hareketini olu,turan bütünün birer parçalı mıydılar? Hayır, kesinlikle hayır. 

Hiç abartmaksızın şunu &Öyleyebiliriz kı , anarşizm her zaman işçi 
hareketine asalak olmuştur. Bu, XiX. yüzyılda da böyleydi, XX. yüzyılda da 
böyle oldu. özeUikle de, 1960'ların ikinci yarısında, kitlelerin devrimci 
hareketlerinin kabard ıRı döne:nde anarşizm o kirli niteliRini göstermiştir. 

Anarşizmi besleyen soıyal taban, V. i. Lenin'in vurguladıitından 
bu yana aynı kalmıştır. Bu, küçük mülk sahibi ve küçük burjuva tabanıdır. 
Kapitalizm döneminde bu sınıflar sürekli ezildikleri için, V. i. Lenin'in &öz
leriyle, "kolayca aşııı devrimci uç lara kaymaktadırlar." 

Patricia Hearst için yapılıın duuar afiş/eri 

ışçi hareketinin günümüzdeki aşamasında, inanılmaz bir hızla halk 
yıitınlarından yeni tabakaların anti tekelci savaşa katıldıkları görülmektedir. 
özellikle. de, ücretli aydınlar durumuna dönüşmekte olan ve böylece de 
giderek artan öl�üde sömürülen intelligentsiya da görülmektedir bu. Intel
ligentsiya içinde en açık isyanı gösterenler de, bunun en hareketli kesimi olan 
ve önemli ölçüde sol radikalizmi içine alan ögrenciliktir. ögrencilik, anarşiz� 
min do�rnası ve yay ,lması için, yukarıda söylenilenden ayrı olarak. dışsal 
bir neden de olmuştu r. 

Gerek "klasik" anarşizm, gerekse ça�daş anarşizm, teoride, -eskiden 
de oldujlu gibi- bazen küçük burjuva farklılıklar gösterir ;  pratikte ise, birbir
leriyle rekabet eden, hatta sık sık birbirlerine düşman olan küçük grupçu k
lara bölüktür. 

ZORBALlCA TAPMA 

Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki terörist Baader-MainhoCC 
grubu, neo-anarşizmin çok parlak bir örneiıi olmuştur. Baader-MainhofC 
çetecileri, toplumun devrimci deitişiminde ana &Üç olarak işçi ıınıfının 
rolünü tamamen reddetmekte ve işçi ımıfını önceki tüm sava,larına, yüce 
başarılarına, ve hepsinden önemlisi de ııerçekleştirilmiş sosyalizme nihilist 
bir yaklaşımla bakmaktadırlar. 

Baader-MainhoCf'cular, işçi sınıfının başarılarını bir kalemde si\erek, 
kendilerini "proletaryanın karşı saldırısının temelini atanlar" olarak görmekte 
ve anarşist "politik savaşçı" grupçuklarını öncü &Üç yerine koymaktadırlar. 
"Silahlı savaş" kavramına, Marksizm-Leninlzmle hiç ilgisi olmayan bir öz 
koymaktadırlar. . 

Anarşistler, bireysel teröre ve cüce grupçuklarının halkı kapitalizme 
karŞı "öCkelendirmek" için giriştikleri silahlı maceralarına neredey .. tapın
maktadırlar. Ama acaba bu "program"ın eylem planındaki sonucu ne olmuş-
tur? 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin bu "dar" teröristleri yakalanmı, 
ve demir parmaklıkların ardına tıkılmıştır. Baader-MainhoCC gruplarının 
pratik eylemleri, Federal Almanya'da kapitalizmin yok edilmesi ııörevine hiç 
bir katkıda bulunmamıştır. Politik bakımdan ise ııerici &üçlere, gerçekten de, 
çok iyi hizmette bulunmuşlardır. 

ANARŞlzMIN YARADICI ÇEVRELER 

Baader-Malnhoff çetesi nedeniyle, Federal Almanya'nın tutucu1leri
ci çevrelerinee başlatılan "anli-anarşist" kampanya yalnızca bu amaca yönelik 
deRildir. Bu arada sol güçler. karşı verilen _VlUjta, iatenilenden ileri liden, 
amacı saptıran durumlar da izlendi. 

özellikle de bu amaçla, gericilik, komünizmi anar,izml. "balılamak" 
ve anarşist terör eylemlerinin sorumlulullunu Batı Alman işçi linıCının parlisi 
üzerine yüklemek istedi. 

Baader-MainhoCf ııruplarının eylemlerinin bir dellerlendirmesi 
yapılırken, bu grupların üyelerinin subjektif arzularından deliii, eylemlerinin 
objektiC sonuçlarından hareket etmek gerekir. Bu durumda tek bir sonuç 
çıkmaktadır ortaya; Grupların eylemleri karşı devrimci olmuştur. Bu eylem
ler, tüm devrimcilere iftira atma olanaitını vererek, tekelci kapitalin ekmeııine 
yait sürmüştür. 

Tüm bunlar bize anarşizm le sava,ın zorunlulullunu ııöılermektedir. 
Anarşist hareket, içinde, politik uyuşturucularını taşımaktadır, bazı i,çilerin 
devrimci bilincini boRmaktadır, gençlerin &ücünü soyuUayıp oyalamakta ve 
onları politik terörizmi n çıkmazına itmektedir. Nihayet V. i. Lenin'in de dik
kat çektiiti ııibi sınıfaal ör&ütlerinin salllam kalelerini kuracak yerde "işçi
lerin sinirlerini ayalıa kaldırmaktadır." Anarşizmin rüzgarları -ııerek dün, 
gerekse bugün- gericiliRin yelkenini şişirmektedir. 
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insanın gözüne çarpan bir rlurum var; Anarşistler her ne her ne 
burjuvazinin uzlaşmaz düşmanlan olarak adlandırıyorlaradlandırıyorlar

ilişkin kitaplar, hatta bizzat anarşisilerin eserleri, liberalinliberalin
saitcısına kadar burjuva yayıncılar tarafından ·hem de büyük çabalarla çabalarla 

yine bir istekle yayınl.nıyor. Daniel ve Gabriel Cohn-Bendit'dit'
güıi.iltü koparan kitabı için "Revolt" yayınevine muazzam bir bir 

Mihail Bakunin'in, baş eseri "Devletin Yapısı ve Anarşizm" Anarşizm" 
üzere 900 sayfa tutan toplu eserleri, bir Springer kuruluşu kuruluşu 
yayınevinden çıkmıştır. James Colla'nın anarşizme övgüler övgüler 

adlı kitabı da yine yine aynı aynı yayınevinin yayınevinin yayınları yayınları arasmdan arasmdan 

olarak bilimsel sosyalistler ne pratikte anarşizm hastalıitının 
de bu görüşün ideolojik düzeyde ideolojik düzeyde yeniden yeniden dirilmesine dirilmesine 

Bu açıdan, Paris'te, Jacques Duclos'nun bir kitabı yayın· yayın· 
Marks; Gölge ve Işık". Kitap tarihi bir ad taşıyor gerçi .  i .  

güncel. güncel. Yani Yani Fransa'daki Fransa'daki neo-anneo-anarşistlerin arşistlerin eylemleriyle eylemleriyle yüzyıl yüzyıl 
birbirine baitlamakta. 

"KİR LI BIR GEÇMIş" 

yüzyıl anarşizmine anarşizmine şöyle şöyle bir bir gözatacak gözatacak olursak, olursak, bu bu oluşuoluşu
yükseldilii iki önemli aşama geçirdiitini görürüz. BunlarBunlar

Rusya'daki iç &avaş dönemidir. O zamanlar anarşizm, Makhno Makhno 
çeteleriyle dünyaya gözlerini açıyordu. Makhno çeteleri açıkça işçi-köylü işçi-köylü 

ıyorlardı ve si lahlı bir savaş sonucunda etkinlikleri kırılkırıl
ikinci kez su yüzüne çıkma .. , 1936 yılında, Ispanya CumCum

yiR:it savaşı dönemine rastlar. "Biz", diye yazıyor Jacques Duclo&, Jacques Duclo&, 
Cumhuriyeti'ne çok büyük zararlar veren ıspanyol anarşistlerinin anarşistlerinin 

rını nasıl ortaya çıkardıklarını gayet iyi biliyoruz. AnarAnar
cumhuriyetçilerin birligi ve Franco isyancılarına karşı 

etkinliııi üzerine son derece zararlı tesirler yapmıştır." 
Anarşizmin tarihindeki bu iki dönemin, kendi aralarında hiç bir 

Ancak bunların karşılaştırılm .. ı çok önemli bir "genel önemli bir "genel 
durumunu ortaya çıkarmaktadır. Her iki olayda da, da, 
"eylem"lerinin yükselmesi, devrimci ve karşı devrimci devrimci 

savaşlarının en kızıştıitı döneme rastlamaktadır. Ve anaranar
gerici gerici kampta, karŞı kampta, karŞı devrimciler devrimciler safında safında yer almaktadıralmaktadır

sonuç, anarşistleri n  anarşistleri n  anarşistler bugünkü eylem canlanması için de 
Neden özeUikle 60 yıllaril,ın ikinci yarısında bir canlan

eylemlerde? 
a'nın görüşüne ııöre bunun ana nedeni, Ikinci Dünya Sava

ııelişmiş kapitalist ülkelerde ülkelerde -bu -bu arada arada Federal Federal Almanya'da-Almanya'da- işiş
başarııızlık, işçi hareketlerinin &Özde itlllaıdır. Ama Ama 

akla bir aoru ııeliyor: Anarşizmin yeniden ıu yüzüne çıkmaıı için ne
çeyrek 8&ır gerekmiştir? Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Cumhuriyeti'nde 

yıllarının sonuna deltin işçi hareketi son derece zayıf tı zayıf tı zayıf ; ; 
topu 34 işyerinde ıırev te.bit edilmişken, 196? yılında yılında 
olduRu görülmüştür. Demek ki işçi hareketindeki "iflAs" 

ilmeden &öz etmek daha dojlrudur. Federal Almanya'da işçi işçi 
noktaıına, 1969 yılındaki eşi-benzeri görülmemiş ararevev

sırada ulaşıldı. 
anarşizm de Federal Almanya'da tam bu sırada au yüzüne çıktL çıktL 

ın, tabancaların, el yapı .. bombaların gürültüleri ortalılıı ortalılıı 
bir ün kazanmış olan Baader-Mainhoff çetesi de maceracı maceracı 

işçi hareketlerindeki bu şahlanı, döneminde başladı. Biraz başladı. Biraz 
de olsa aynı şeyler, Japonya, Fransa, ıtalya, USA gibi öteki öteki 

kelerde de oldu. Peki, tüm bunlar, proletaryanın devrimci devrimci 
,turan ,turan bütünün birer parçalı parçalı mıydılmıydılar? Hayır, Hayır, kesinlikle kesinlikle kes hayır. hayır. 
abartmaksızın şunu &Öyleyebiliriz kı , anarşizm her zaman işçi 

Patricia Hearst için 

ışçi ışçi harekhareketinin günümüzdeki günümüzdeki aşamasında, aşamasında, inanı
yıitınlyıitınlarından arından yeni tabakaların anti tekelci savaşa katıldıkl
özellözellikle. de, ücretli aydınlar durumuna dönüşmekte olan 
giderek artan öl�üde giderek artan öl�üde sömürülen intelligentsiya da görülmektedir 
ligentsiya içinde en açık isyanı gösterenler de, bunun en 
ve ve önemli ölçüde sol radikalizmi içine alan ögrenciliktir. 
min do�rnası ve yay ,lması için, yukarıda söylenilenden 
bir neden de olmuştu r. 

Gerek "klasik" anarşizm, gerekse ça�daş anarşizm, 
de oldujlu gibi- bazen küçük burjuva farklılıklar gösteri
leriyle rekabet eden, hatta sık sık birbirlerine düşman 
lara bölüktür. 

ZORBALlCA TAPMA 

Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki terörist 
grubu, grubu, neo-anarşizmin çok parlak bir örneiıi olmuştur. 
çetecileri, toplumun çetecileri, toplumun devrimci deitişiminde ana &Üç 
rolünü rolünü tamamen reddetmekte ve işçi ımıfını önceki 
başarılarına, başarılarına, ve ve hepsinden hepsinden önemlisi önemlisi de de ııerçekleştiriııerçekleştirilmiş lmiş 
bir yaklaşımla bakmaktadırlar. 

Baader-MainhoCf'cular, işçi sınıfının başarılarını 
kendilerini "proletkendilerini "proletaryanın karşı saldırısının temelini atanlar" atanlar" 
ve ve anarşist "politik savaşçı" grupçuklarını öncü &Üç 
"Silahlı "Silahlı savaş" kavramına, Marksizm-Leninlzmle hiç 
koymaktadırlar. koymaktadırlar. . 

Anarşistler, Anarşistler, bireysel teröre ve cüce grupçuklarının 
karŞı "öCkelendirmek" "öCkelendirmek" için giriştikleri silahlı maceralarına 
maktadırlar. Ama maktadırlar. Ama acaba acaba bu "program"program"ın eylem eylem planındaki planındaki 
tur? 

Federal Federal Almanya Almanya Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti'nin bu bu "dar" "dar" 
ve demir ve demir parmaklıkların ardına tıkılmıştır. Baader-MainhoCC 
pratik pratik eylemleri, Federal Almanya'da Almanya'da kapitalizmin kapitalizmin yok yok 
bir bir katkıda bulunmamıştır. Politik Politik bakımdan ise ııerici 
çok çok iyi hizmette bulunmuşlardır. ardır. 

ANARŞlzMIN YARADICI ÇEVRE

Baader-Malnhoff çetesi nedeniyle, Federal Almanya'nın 
ci çevrelerinee başlatılan "anli-anarşist" kampanya yalnızca bu amaca 
deRildir. Bu arada sol güçler. karşı verilen _VlUjta, 
amacı saptıran durumlar da izlendi. 

özellikle de bu amaçla, gericilik, komünizmi anar,izml. 
ve anarşist terör eylemlerinin sorumlulullunu Batı Alman 
üzerine yüklemek yüklemek istedi. istedi. 

Baader-Baader-MainhoCf ııruplarının eylemlerinin 
yapılırken, yapılırken, bu grupların üyelerinin subjektif subjektif sub arzularından deliii, 
objektiC objektiC sonuçlarından hareket etmek gerekir. Bu durumda 
çıkmçıkmaktadır ortaya; Grupların eylemleri karşı devrimci 
ler, ler, tüm devrimcilere iftira atma olanaitını vererek, tekelci 
yait yait sürmüştür. sürmüştür. 



MEHMET AKOZER 

Malatya Valisinin işlediRi suça açıkça sahip 
çıkan ilk kişi, ne bir 12 Mart savcısı, ne de faşist 
bir poııtikacı oldu. Bu kişi, Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Hami Kartay'dan başkası deRiidi. Hami 
Kartay, "anarşiyi önlemek anarşistleri öldürmekle 
mümkündür" diyordu. Bu gazete haberi, Türkiye'
nin bugünkü politik yapısını, sürmanşet olan birçok 
haberden daha iyi özetlernektedir. Bu özet şudur: 
Toplumdaki "zor" uygulaması tırmandıkça, ona daha 
çok sahip çıkmaya başlayanları bunun politik sorum
lularından önce büyük burjuvazinin temsilcileri ol
maktadır. Zora, şiddet'e omuz verenlerin, günün 
birinde onun altında en çok ezilenler olmasının 
kaçınılmazlığını bilmek bile, bunu yapanlan çıkar
larından vazgeçirmemektedir. 

BURJUVAZI FAŞIZMI ANCAK 
"TıRMANDIRARAK" YÜKSELTEBILIR 

Burjuvazi, faşizme, işçi ve emekçi sınıflara 
karşı kullandığı zor'un ölçüsünü derece derece artı
rarak ve yayarak, geçer. Fakat, "zor", hiçbir zaman 
ekonomik ve politik sistemin dayandığı temel öge 
olamaz. Gerek zor 'un niceliği, gerekse amaçladığı 
hedefler ve emrinde bulunan silahlar, her zaman 
için, bağlı olduğu üretim biçimine ve poııtik yapıya 
bağımlıdır. En gelişmiş askeri bürokratik devlet 
aygıtı bile, toplumdan bağımsız olarak, kullandığı 
zorun kapsam ve ölçüsünü keyfi bir biçimde geniş
letme olanağına sahip değildir. Faşizme geçmek 
isteyen burjuvazinin, toplum yapısını ve kurum
larını ' ve giderek devlet aygıtını amaçlarına uygun 
bir biçimde oluşturmadan faşizme geçememesinin 
nedeni budur. Faşizm, bu nedenle, bir "tırmanma" 
sürecinden geçerek iktidara gelir. Buna bugün "fa
şist tırmanına" yada "toplumun faşistleştirilmesi" 
diyoruz_ 

TIRMANMANIN SONUCUNU SINIF 
MÜCADELESI BELIRLER 

Zor 'un amaçları ve kapsamı toplumdaki güçler 
dengesine bağlı olduiluna göre, onun niceıık ve 
niteıığinin değişmesi de toplum yapısındaki değiş
melere bağlıdır. öte yandan, hiç kimse toplum yapı
sını bireysel ya da grupsal iradesiyle değiştiremez; 
toplum yapısındaki değişiklikler "sınıf mücadelesi" 
aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle, faşizme geçme 
çabasındaki' burjuvazi de, mutlaka işçi ve diğer emek
çi sınıflar karşısında tüm sınıf olarak mücadeleyi 
göze almak zorundadır. "Faşist tırmanına" süreci, 
burjuvazi ile işçi ve emekçi sınıflar arasındaki müca
delenin en yoğun olduğu bir süreçtir. Tırmanmanın 
sonucu bu mücadeleyle belirlenir. Bu nedenle: 1- Fa
şizm hiçbir zaman kaçınılmaz değildir. 2- Faşizme 
karşı mücadele, ancak, sınıf mücadelesine, emekçi 
sınıfların en geniş kitlesinin çekilmesiyle başarıla
bilir. Anti-faşist mücadele süreci, siyasal partilerin, 
temsilcisi olduklan sınıfların kitlesiyle en zengin 
bağlan kurmalarının mücadelenin sonucunu belir
lediği bir süreçtir. Sol içindeki çeşitli görüşlerin 
"sınıf mücadelesi" karşısındaki gerçek tavırlan böyle 
dönemlerde denek taşına vurulur. 

ZOR'UN ROLüNÜN ABARTILMASI 
SINIF MÜCADELESININ INKARıDıR 

Devletin zor gücünün bağımsızlığının abartıl
ması, şu veya bu şekilde, sınıf mücadelesinin reddine 
varır. Bu red iki uçta belirginleşir. Birincisi, işçi 
sınıfının, hedefine sınıf mücadelesiyle değil ancak 
burjuvaziyle uzlaşarak varacağı görüşüdür. Bu, Rus
ya'daki devrimci pratik içinde "menşevizm" biçi
minde ortaya çıktı; daha sonra ıı. Enternasyonal 
partilerinin ve şimdiki reformist partilerin görüşü 
oldu. Bunun karşıtı olan uç ise, burjuvaziye karşı 
kitlelerin sınıf mücadelesine dayalı mücadeleyi redde
derek, burjuvazinin zor gücüne eşit bir "zor" gücü
nün yaratılmasıyla devrimin yapılabileceği görüşüdür. 
Bu görüş, son tahlilde, devrimin sınıf mücadelesine 
değil, askeri mücadeleye dayalı bir süreç olarak 

SINIF MUCA 
görülmesine varır. Marksizmden "sol" sapmayı oluş
turan bu görüşün temelinde, tarihte itici gücün "şid
det" olduğu görüşü yatar. Böyle bir anlayışın örgüt
sel temelinin sınıf örgütlenmesine değil askeri örgüt
lenmeye; "yığın" anlayışının da sınıflara değil "in
san gücüne" dayanacağı açıktır. 

CUMA , ELDE DOLU TABANCAYLA ÇIKARSA! 
Bu tarihsel sapmanın nasıl saçmalıklara yol 

açtığı Marx ve Engels tarafından görüldü. Sömürü 
sistemlerinin, güçlü kişiler ve sınıflar yararına kul
lanılan zor'a dayandığını ileri süren Dühring'i eleş
tiren Engels, bu görüşün giderek "bugüne kadarki 
bütün tarihin insanın köleleştirilmesine indirgene
bileceğine" vardığını gösterdi. Bu mantığın doğal 
sonucu şuydu: 

"Bay Dühring'in o herşeye kadir "zor"unu 
daha yakından inceleyelim. Robinson, Cuma'yı 
"elde kılıç" köleleştirir.KıIlcı nerden almış? Robinson 
öykülerinin diişsel adalarında bile, kılıçlar, şimdiye 
kadar, ağaçlar üzerinde bitmez ve Bay Dühring 
bu soruyu cevapsız bırakır. Tıpkı Robinsan'un kendi
ne bir kılıç bulabilmesi gibi, Cuma 'nın da bir sabah 
elde dolu bir tabanca ile ortaya çıktığını kabul 
edebiliriz, ve o zaman tüm "zor" ilişkisi tersine döner: 
Cuma buyurur ve Robinson imanı gevrercesine çalış
mak zorunda kalır." (Engels, Tarihte Zorun Rolü). 

GOŞIZM VE MEKANIK DÜNYA GÖRÜŞÜ 
Bu idealist görüş, sol hareket içinde tarihsel 

bir sapma olarak bugüne kadar varlığını sürdürdü, 
Cuma'nın bir sabah elde dolu tabancasıyla Robin
son'u işe koşması mantığı, devrimi tarihsel koşul
larından kopararak "devrimcinin görevi devrim yap-

jmaktır" sloganında ideal ifadesini buldu. Bu me
. kani k tarih anlayışı bugün de, siyasal mücadele
nin önemsiz gösterilmesi amacıyla şöyle formüle 
ediliyor: ' 'Maddi birşey ancak bir başka maddi şeyle 
bertaraf edilebilir. Faşizm herşeyden önce dizgirılene
meyen bir zorbalık ve gericiliktir." (Devrimci Genç
lik dergisi, sayı 4). 

Mekanik-idealist dünya görüşünün günümüzdeki 
devamı olan goşizm-terörizm, pratikte sınıf ınücade
lesini ikili bir saptırmaya uğratır: I) Devletin topluma 
hakimiyetinin mutlaklaştırılması, idealleştirilmesi 
2- Fakat silahlı darbeler karşısında bu egemenliğin 
küçümsenmesi. Bu . görüş, burjuva devletine karşı 
peşpeşe yöneltilen terör hareketlerinin devleti gi
derek tahrip edeceği, ülke çapında bir buhrana 
yol açacağı ve kitlelere burjuva devletinin yenile
mez olmadığını "göstereceği" noktasından hareket 
eder. Bu teori, emperyalizmin, ancak "en çok ezilen" 
bölgelerden merkeze doğru gelişen "halk savaşları
nın " peşpeşe indirdiği darbeler sonucunda "zayıfla
tılarak" , "çökeceğini" ileri süren bir teoriyle evrensel
leştirilmiştir. 

AYRıLıK YALNıZ YÖNTEMLERDE DECIL 

Goşizm-terörizm 'i bilimsel sosyalizmden farklı 
yapan ayrılık, devrimci mücadelede başvurulac� 
yöntemlerde değil, bu yöntemlerin işçi sınıfının 
yığınsal hareketiyle bağları konusundadır. Işçi 
sınıfı partileri, sınıf mücadelesinin bir yöntemi olarak 
"şiddet"in kullanılamayacağını ileri 5Ürmezler. Fakat 
onlar, egemen sınıfların uyguladığı "zor" ile, devrimci 
şiddet arasında nitel bir aynm yaparlar_ Egemen 
sınıflann uyguladığı şiddete karşı, "demmci şiddet"in 
niteliksel farkı, ikincisinin işçi ve emekçi sınıfların 
yığınsal şiddeti olmasıdır. Oysa terörizmin şiddet 
anlayışıyla, egemen sınıflann şiddeti arasında bir 
nitelik farkı yoktur; terörizme göre "devrimci şiddet", 
"devrimcilerin kullandığı şiddet" hnlamına gelir. 
Demek ki, terörizmle bilimsel sosyalizm arasında, 
yalnız şiddetin oynadığı rol konusunda değil, "şid
det"in anlamı ve niteliği konusunda da bir aynlık 
vardır. Bu ayrılığın kaynağı, tarih anlayışları &ra
sındaki aynhğa kadar iner_ Bilimsel sosyalizmin "dev
rimci zor" anlayışı, zor yöntemlerinden birini daha 
fazla ya da daha az vurgulamak değil, onun yığınsal, 
sınıfsal niteliğini vurgulamaktır_ 

Tarih sınıf mücadelelerinin tarihi ise, devrimci 
mücadelede kullanılacak yöntemleri de kişilerin, 
grupların değil, sınıfların durumu belirler. Her müca
dele yöntemi, işçi ve emekçi sınıfların yığınsal gü
cünü ortaya koydu!!,u ölçüde "tarih "te etkili olabilir_ 
Bu yüzden bilimsel sosyalistler hiçbir mücadele 
yöntemini reddetmezler ya da idealleştirmezler_ 
Yalnız geçmişte kaydedilen mücadele biçimlerinin 
çeşitlili!!ini dikkate almakla da yetinmezler; sınıf 
mücadelesinin gelecekte alması kaçınılmaz olan 
yepyeni biçimlere de kendilerini hazırlarlar. Müca
dele biçimlerinin seçilmesinde belirleyici faktör, 
kuvvetleri bölmernek, bütürıIeştinnek; öncü ve örgütlü 
gücü zayıflatmamak, güçlendirmektir. 

HALK HAREKETININ BOTüNLüCü 
TEMEL ÖLÇOTIüR 

Marx ve Engels'in silahlı eylemler karşısındakl 
tavrı her zaman bu eylemlerin ulusal ölçüde olması 
olmuştur. Engels IS90'da şöyle diyordu: 

"Görevimiz bütün gerçek halk har!!ketlerini 
desteklemek olduğu kadar, partimizin ancak şekil
lenmiş bulunan çekirdeğini korumak, onu boş yere 
feda etmemek ve proletaryanın verimsiz mahalli 
ayaklanmalarda harcanmasına izin vermemektir. Fa
kat eğer gerçekten ulusal bir hareket söz konusu 
ise, halkımız buna kapalı kalmayacak ve parolay. 
ihtiyaç duymayacaktır." (Mektuplar'da). 

Barikat çarpışmalarının, lwlı-devrimi yerı1l&lye 

zor'un ölçüsünü derece derece artı
yayarak, geçer. Fakat, "zor", hiçbir zaman 

politik sistemin dayandığı temel öge 
zor 'un niceliği, gerekse amaçladığı 

ve emrinde bulunan silahlar, her zaman 
olduğu üretim biçimine ve poııtik yapıya 

gelişmiş askeri bürokratik devlet 
toplumdan bağımsız olarak, kullandığı 

ve ölçüsünü keyfi bir biçimde geniş
sahip değildir. Faşizme geçmek 

burjuvazinin, toplum yapısını ve kurum
devlet aygıtını amaçlarına uygun 

oluşturmadan faşizme geçememesinin 
Faşizm, bu nedenle, bir "tırmanma" 

sürecinden geçerek iktidara gelir. Buna bugün "fa
yada "toplumun faşistleştirilmesi" 

TIRMANMANIN SONUCUNU SINIF 
MÜCADELESI BELIRLER 

amaçları ve kapsamı toplumdaki güçler 
olduiluna göre, onun niceıık ve 

değişmesi de toplum yapısındaki değiş
öte yandan, hiç kimse toplum yapı

ya da grupsal iradesiyle değiştiremez; 
yapısındaki değişiklikler "sınıf mücadelesi" 

gerçekleşir. Bu nedenle, faşizme geçme 
burjuvazi de, mutlaka işçi ve diğer emek
karşısında tüm sınıf olarak mücadeleyi 

zorundadır. "Faşist tırmanına" süreci, 
ve emekçi sınıflar arasındaki müca

yoğun olduğu bir süreçtir. Tırmanmanın 
mücadeleyle belirlenir. Bu nedenle: 1- Fa

zaman kaçınılmaz değildir. 2- Faşizme 
ancak, sınıf mücadelesine, emekçi 

en geniş kitlesinin çekilmesiyle başarıla
mücadele süreci, siyasal partilerin, 

olduklan sınıfların kitlesiyle en zengin 
kurmalarının mücadelenin sonucunu belir

reçtir. Sol içindeki çeşitli görüşlerin 
" karşısındaki gerçek tavırlan böyle 

denek taşına vurulur. 

ROLüNÜN ABARTILMASI 
SINIF MÜCADELESININ INKARıDıR 

zor gücünün bağımsızlığının abartıl
şekilde, sınıf mücadelesinin reddine 

iki uçta belirginleşir. Birincisi, işçi 
hedefine sınıf mücadelesiyle değil ancak 

uzlaşarak varacağı görüşüdür. Bu, Rus
devrimci pratik içinde "menşevizm" biçi

ortaya çıktı; daha sonra ıı. Enternasyonal 

bileceğine" vardığını gösterdi. Bu mantığın doğal 
sonucu şuydu: 

"Bay Dühring'in o herşeye kadir "zor"unu 
daha yakından inceleyelim. Robinson, Cuma'yı 
"elde kılıç" köleleştirir.KıIlcı nerden almış? Robinson 
öykülerinin diişsel adalarında bile, kılıçlar, şimdiye 
kadar, ağaçlar üzerinde bitmez ve Bay Dühring 
bu soruyu cevapsız bırakır. Tıpkı Robinsan'un kendi
ne bir kılıç bulabilmesi gibi, Cuma 'nın da bir sabah 
elde dolu bir tabanca ile ortaya çıktığını kabul 
edebiliriz, ve o zaman tüm "zor" ilişkisi tersine döner: 
Cuma buyurur ve Robinson imanı gevrercesine çalış
mak zorunda kalır." (Engels, Tarihte Zorun Rolü). 

GOŞIZM VE MEKANIK DÜNYA GÖRÜŞÜ 
Bu idealist görüş, sol hareket içinde tarihsel 

bir sapma olarak bugüne kadar varlığını sürdürdü, 
Cuma'nın bir sabah elde dolu tabancasıyla Robin
son'u işe koşması mantığı, devrimi tarihsel koşul
larından kopararak "devrimcinin görevi devrim yap-

jmaktır" sloganında ideal ifadesini buldu. Bu me
. 

j
. 

j
kani k tarih anlayışı bugün de, siyasal mücadele
nin önemsiz gösterilmesi amacıyla şöyle formüle 
ediliyor: ' 'Maddi birşeybirşey ancak bir başka maddi şeyle 
bertaraf edilebilir. edilebilir. Faşizm Faşizm herşeyden herşeyden önce dizgirılene
meyen bir zorbalık ve gericiliktir." (Devrimci Genç
lik dergisi, sayı 4). 

Mekanik-idealist dünya görüşünün günümüzdeki 
devamı olan goşizm-terörizm, pratikte sınıf ınücade
lesini ikili bir saptırmaya uğratır: I) Devletin topluma 
hakimiyetinin mutlaklaştırılması, idealleştirilmesi 
2- Fakat silahlı darbeler karşısında bu egemenliğin 
küçümsenmesi. Bu . görüş, burjuva devletine karşı 
peşpeşe yöneltilen terör hareketlerinin devleti gi
derek tahrip edeceği, ülke çapında bir buhrana 
yol açacağı ve kitlelere burjuva devletinin yenile
mez olmadığını "göstereceği" noktasından hareket 
eder. Bu teori, emperyalizmin, ancak "en çok ezilen" 
bölgelerden merkeze doğru gelişen "halk savaşları
nın " peşpeşe indirdiği darbeler sonucunda "zayıfla
tılarak" , "çökeceğini" ileri süren bir teoriyle evrensel
leştirilmiştir. 
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PANZEHiRi 

i GENiSlETMEI<TiR 
u�ratabildi�i dönem boyunca Marx ve Engels bu 
yöntemi desteklediler. Fakat, halk hareketinin bütün· 
!ütüne verdikleri önem, 1945'ten sonra, bu takti�in 
neden etkisizleşti�inin açıklanmasında görülüyordu: 

"Bütün halk tabakalannın sempatisini topla
yacak ayaklanmaların tekrar ortaya çıkması zor 
olacaktır. Sınıf mücadelesinde orta tabakalar proletar
yarun etrafında, hiçbir zaman burjuvazinin etrafında 
toplanan gerici partileri hemen yok edecek yoğun
lukta toplanmayacaktır. Bu yüzden "halk" her zaman 
bölünmüş görünecek ve I S4S'de olağanüstü etkili 
olan kuvvetli bir destekten yoksun kalacaktır." (Engels, 
Marx'ın Fransa 'da Sınıf Mücadeleleri'ne yazdığı 
önlÖz). 

Lenin de 1906 'da şöyle diyordu: 
"Sosyal demokrasi işçi sırufmı az üstündeki 

ya da altındaki tabakalardan ayıracak bir Çin duvarı 
gibi evrensel mücadele yöntemleri tarumaz." 

1905, YENILGISININ DERSLERi 

Rusya'da devrimci mücadelenin' ilk döneminde, 
Rusya'da işçi sıruünın objektif varlı�ını reddeden 
narodnik aydınlar, devrimi gerçekleştirmek için 
suikastler yolunu seçmişlerdi. Ancak daha sonra, 
Işçi örgütlerine dayanan gerilla eylemleri döneminde, 
Lenin bu harekete artık eskisi gibi "terörizm" gözüy· 
le bakılamayaca�ını vurguluyordu. Lenin'e göre dev· 
rimci mücadeledeki temel sorun, somut şartlara 
uygun en etkili mücadele biçimine kolaylıkla, da�ı. 
nıklı�a kapılmadan geçebilmekti. Rusya'da 1905 
devriminin yenilgisi, partinin bu bakımdan yeterli· 
li�ini ispat etmesi için büyük bir sınav oldu. 1905 
devriminin yenilgisinden sonra partinin karşılaştı�ı 
durum, Biiim Yayınları'ndan çıkan SBKP Tarihi 'nde 
,öyle anlatılıyor: 

"Bozgun menşevikleri hepten yıldırmıştı. Pa
niğe kapılarak yeni bir devrimi düşiemenin bile 
gerekmediğini söylüyorlardı. Yasa dışı partinin 
kapatılmasını, gizli devrimci çalışmanın bırakıl
masını istiyorlardı. Programdan ve partinin devrimci 
taktiğinden, devrimci geleneklerinden açık bir vaz
geçme pahasına, yetkililerin yasal bir varoluş için 
kendilerine izin vereceklerini umuyorlardı. Ihanet 
ettikleri yalruz sosyalizm değil aynı zamanda demok
rasiydi. Tamamen haklı olarak "Iikidatör" diye 
adlandırıldılar. 

Bazı bolşevikler tehlikeli dalga1arırna!ar 
gösterdiler. Devrimin lafından sarhoş olarak, yairuz 
barikatlara çağn yapan kimsenin devrimci olduğunu, 
gerici Duma' da bulunmanın bir devrimciye yakış' 
madığını ileri sürüyordu. Onlar partiyi yasal çalışma 
biçimlerinden vazgeçmeye ve Duma'daki sosyal-de-

mokrat grubu geri çağırmaya davet ediyorlardı. 
Bunlara "Otzovistler" adı verildi. (Rusça otozvat 
ketimesinden- geri çağırmak). 

"Likidatörler doğrudan doğruya yasa-dışı par
tinin dağıtılmasım yüceltirlerken, otzovist1erin önerisi 
parti için dolaylı bir tehlike meydana getiriyordu : 
yığırılar içinde çalışmak için yasal olanaklardan 
yararlanmayı bir yana bırakmak, bu sonuncularla 
ilişkiyi kesmeye varacaktı. Likidatörler çarlığa 
boyun eğme düşüncelerini yayıyorlar, otzovistler 
maceracı girişimleri isteklendiriyorlardı. Her iki 
grup yığırıların devrimci yetenekleri, işçi sınıfının 
zaferi içine şüphe tohumları ekiyorlardı." 

BUNAlıM DÖNEMLERı SINIF MÜCADELESININ 
SINAVlDlR 

Topiumların bunalım dönemlerinde sınıf müca· 
delesinin yeni, daha gelişmiş biçimlerine geçmek 
zorunlu olur. Çünkü bu dönemler, karşıt sınıfların 
yeni mevziler kazanma, güçler dengesini de�lştirme 
amacıyla mücadeleyi alevlendirmek zorunda kaldı�ı 
dönemlerdir. Böyle dönemlerde, işçi sınıfı parti· 
sinin daha gelişmiş mücadele biçimlerine geçişi, 
aynı zamanda, bu geçiş sırasında yı�ınlarla olan 
ba�larınl geliştirmesinin, en azından korumasının da 
bir sınavı olur. Mücadelenin sınıf tabarnnı geniş· 
letmeden firesiz çıkmak olanaksızdır. SBKP Tarihi'· 
nden yaptı�ımız alıntı, bu dönemlerin, sınıf müca· 
delesinin yalnız biçimini i1gilendirmeyeil ; daha da 
önemlisi, partinin yı�ınlar önündeki durumunu etki· 
leyen tehlikeli e�i1imlerin do�masına neden oldu�unu 
gösteriyor. 

Bunun nedenini anlamak zor de�iidir. Bu· 
nalım dönemleri, toplumsal ve politik mevzilerin 
sınıflar arasında "yeniden paylaşıldı�ı", burjuvazinin 
zor gücünün ölçü ve kapsamının tayin ediidi�1 dönem
lerdir. Bu durumda, sınıf mücadelesi en hararetli 
biçimini alır. Burjuvazi, işçi ve emekçi sınıflara karşı 
bir bütün sınıf olarak Çıkmak zorundadır. Ayrn 
olgu, işçi ve emekçi sınıflar için de geçerlidir; onlar 
da sınıf mücadelesine, sınıfın en geniş kitleleriyle 
katılma durumundadırlar. Böyle anlarda, politik 
mücadelenin önemli biçimlerinden biri, kendi sınıf 
saflarını bütünleştirmek, karŞı tarafın bütünlü�ünü 
parçalamak, onun bir sınıf olarak bütünleşmiş biçim· 
de ortaya çıkmasını engeUemektir. Egemen sınıflar, 
bu durumlarda, "zor" gücünü özellikle "zayıf hal
kalar" üzerinde yo�unlaştırarak, karŞı tarafın saf
larını da�ıtmaya çalışıriar. Bu, genel sınıf sııldmsına 
yapılan hazırlıktır. Amaç, karşı tarafın, zor'a karşı, 
yı!!ın gücüyle de�i1, ya politik oportünizmle ya da 
eşit bir zor'la karşı çıkmasını sa�lamaktır. Politika 
biliminde "provokasyon" olarak nitelenen: mücade
lenin beUi bir a1arunda hasma karŞı asıl üstünl�ü olan 

tarafın, nihai darbeden önce, hasmını en zayıf oldu!!u 
yere çekme takti�inin özü budur. 

YICIN LARLA BAC KURMA 

Engels, mücadele koşullarının temelden de�i,
ti�i yıllarda, burjuvazinin bu çabalarına şöyle dikkati 
çekiyordu: 

"Okur egemen sınıfların niçin ısrarla bizi 
tiifeklerin konuştuğu ve kılıçların par1adığl yere 
sürüklemek istediğini şimdi anlıyor mu? Bozguna 
uğrayacağımız başlangıçta beni olduğu halde sokağa 
inip olay çıkarmaya kalkışmadığımız için niye 
bizi korkaklıkla sııçluyorlar? Niye bir kerecik top
larına yem olmamız için bu kadar içtenlikle yalvan
yorlar? Bu bayıar yalvarrnalarım ve meydan oku
malanoı boşa harcıyor1ar. Biz o kadar aptal deği
liz ... Baskınlann ve bilinçsiz kitlelerin başında bilinç
ti bir azırılığın bulunma5tyla yapılan devrimlerin artık 
zamanı geçmiştir. Toplum düzeninin tamamen 
değişmesi söz konusu olduğunda , kitleler de bu 
sorunun içinde bulunmalı ve ne gibi tehlikeler oldu
ğunu maddi nıanevi bütün var1ıklanyla neye katıl
dıklarım bizzat kavramış olınalıdırlar." (Engels, 
aynı yerde). 

SBKP Tarihi'nin de gösterdi!!i gibi, buıjuva
zinin . "en zayıf halkalaca" yüklenme taktilli ıkı 
tarihsel sapmayı canlandırmaya da yöneliktir. tkili de 
"kadir-i mutiak burjuvazi" anlayışına dayanan 
bu sapmalar, hareketin, daha gelişmiş mücadele 
biçimlerini benimsemesini kendi sınıfsııl önyargıJarına 
sı�dıramazlar. tkisi de, emekçi yı!!ırılanrun buıju
vaziye karşı taşıdı!!ı potansiyeli inkara varır. SBKP 
Tarihi, partinin bu iki e!!ilime karşı, işçi sınıfı yı�ın
Iarıyla yeni b�lar kurma politikasını çıkardıRIRI 
gösteriyor. 

GÜÇLERi, "EN KUVVETLi HALKA"DA 
TOPLAMAK 

Gelişmiş mücadele yöntemlerine y8D8şmaml, 
mücadelenin sınıf tabarunın genişletilmesine dayanan 
bu yöntemlerin, bunu yerine getirecek örgütlerin 
düzenini bozac�ı gerekçesine dayarnr. Bu gerekçe
nin daha açık biçimi, buıjuvazinin, geUşen yenı 
biçimlere a1lşmarmş örgüt ve yı�ınlan dahı kolay
lıkla "provake" edebilece�i görüşüdür. Bunun somut 
sonucu ise, yeni mücadele yöntemlerini ortaya koy
mayarak provakasyonların önlenebiJeceRidlr. Bu 
anlayışın temeUnde, mücadelenin yl�ınsaJ genişleme
sinin, özünde sınıfsııl a�ırlı!!ının artması demek 
olduRunun kavranmaması yatar. 

Bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesini işçi 
ve emekçi sınıflann örgütlü hareketi aşamasına 
geçirme ve yl�ınsaJ tabarnnı geliştirme görevi gün
demdedir. Buıjuvazinin terörizmI kışkırtına ve 
yeniden canlandırma çabası, bu görevi sekteye u�rat
mayı amaçlıyor. "Anarşiyi önlemek, anarşistieri 
öldürmekle mümkündür" sözünün başka anlamı ola
maz. Bu taktik de burjuvazinin, "devlet gücünü 
acımasızca ve açıkça emege karşı bir savaş aracı 
olarak kullanma"yı hedef alan tırmanınasının bir 
parçasıdır. Fakat, genel sııldırı öncesindeki bu "en 
zayıf halka"ya yüklenmenln amaçlanndan biri de, 
provakasyona yol açmanıak için mücadelenin sınıf 
tabanının genişletilmesinden vazgeçmeyi teşvik et· 
mektir. Oysa, burjuvazinin demokratik güçleri en 
zayıf halkasından yakalamamasının tek aracı, daha 
büyük güçleri, en kuuuetli halka üzerinde toplamaktır. 
Demokratik güçlerin en kuvvetli halkası da, Işçi ve 
emekçi sınınarın yı!!ınsal gücünden başkası dei!i1· 
dir. 
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Topiumların bunalım dönemlerinde sınıf müca· 
delesinin yeni, daha gelişmiş biçimlerine geçmek 
zorunlu olur. Çünkü bu dönemler, karşıt sınıfların 
yeni mevziler kazanma, güçler dengesini de�lştirme 
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sinin daha gelişmiş mücadele biçimlerine geçişi, 
aynı zamanda, bu geçiş sırasında yı�ınlarla olan 
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nden yaptı�ımız alıntı, bu dönemlerin, sınıf müca· 
delesinin yalnız biçimini i1gilendirmeyeil ; daha da 
önemlisi, partinin yı�ınlar önündeki durumunu etki· 
leyen tehlikeli e�i1imlerin do�masına neden oldu�unu 
gösteriyor. 

Bunun nedenini anlamak zor de�iidir. Bu· 
nalım dönemleri, toplumsal ve politik mevzilerin 
sınıflar arasında "yeniden paylaşıldı�ı", burjuvazinin 
zor gücünün ölçü ve kapsamının tayin ediidi�1 dönem
lerdir. Bu durumda, sınıf mücadelesi en hararetli 
biçimini alır. Burjuvazi, işçi ve emekçi sınıflara karşı 
bir bütün sınıf olarak Çıkmak zorundadır. Ayrn 
olgu, işçi ve emekçi sınıflar için de geçerlidir; onlar 
da sınıf mücadelesine, sınıfın en geniş kitleleriyle 
katılma durumundadırlar. Böyle anlarda, politik 
mücadelenin önemli biçimlerinden biri, kendi sınıf 
saflarını bütünleştirmek, karŞı tarafın bütünlü�ünü 
parçalamak, onun bir sınıf olarak bütünleşmiş biçim· 
de ortaya çıkmasını engeUemektir. Egemen sınıflar, 
bu durumlarda, "zor" gücünü özellikle "zayıf hal
kalar" üzerinde yo�unlaştırarak, karŞı tarafın saf
larını da�ıtmaya çalışıriar. Bu, genel sınıf sııldmsına 
yapılan hazırlıktır. Amaç, karşı tarafın, zor'a karşı, 
yı!!ın gücüyle de�i1, ya politik oportünizmle ya da 
eşit bir zor'la karşı çıkmasını sa�lamaktır. Politika 
biliminde "provokasyon" olarak nitelenen: mücade
lenin beUi bir a1arunda hasma karŞı asıl üstünl�ü olan 

uğrayacağımız başlangıçta olduğu 
inip olay çıkarmaya kalkışmadığımız için 
bizi korkaklıkla sııçluyorlar? Niye 
larına yem olmamız için bu kadar 
yorlar? Bu bayıar yalvarrnalarım 
malanoı boşa harcıyor1ar. Biz o 
liz ... Baskınlann ve bilinçsiz kitlelerin 
ti bir azırılığın bulunma5tyla yapılan 
zamanı geçmiştir. Toplum düzeninin 
değişmesi söz konusu olduğunda
sorunun içinde bulunmalı ve ne gibi 
ğunu maddi nıanevi bütün var1ıklan
dıklarım bizzat kavramış olınalıdır
aynı yerde). 

SBKP Tarihi'nin de gösterdi
zinin . "en zayıf halkalaca" yüklenme 
tarihsel sapmayı canlandırmaya da 
"kadir-i mutiak burjuvazi" anlayışına 
bu sapmalar, hareketin, daha 
biçimlerini benimsemesini kendi sınıf
sı�dıramazlar. tkisi de, emekçi 
vaziye karşı taşıdı!!ı potansiyeli 
Tarihi, partinin bu iki e!!ilime karşı, 
Iarıyla yeni b�lar kurma politikasını 
gösteriyor. 

GÜÇLERi, "EN KUVVETLi 
TOPLAMAK 

Gelişmiş mücadele yöntemlerine 
mücadelenin sınıf tabarunın genişletilmesine 
bu yöntemlerin, bunu yerine getirecek 
düzenini bozac�ı gerekçesine dayarnr. 
nin daha açık biçimi, buıjuvazinin, 
biçimlere a1lşmarmş örgüt ve yı�ınlan 
lıkla "provake" edebilece�i görüşüdür. 
sonucu ise, yeni mücadele yöntemlerini 
mayarak provakasyonların önlenebiJeceRidlr. 
anlayışın temeUnde, mücadelenin 
sinin, özünde sınıfsııl a�ırlı!!ının artması 
olduRunun kavranmaması yatar. 

Bugün Türkiye'de demokrasi 
ve emekçi sınıflann örgütlü hareketi 
geçirme ve yl�ınsaJ tabarnnı geliştirme 
demdedir. Buıjuvazinin terörizmI 
yeniden canlandırma çabası, bu görevi 
mayı amaçlıyor. "Anarşiyi önlemek, 
öldürmekle mümkündür" sözünün 
maz. Bu taktik de burjuvazinin, 
acımasızca ve açıkça emege karşı 
olarak kullanma"yı hedef alan 
parçasıdır. Fakat, genel sııldırı öncesindeki 
zayıf halka"ya yüklenmenln amaçlanndan 
provakasyona yol açmanıak için 
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REICHSTAG 

YANG 

M. A YDAN GEDlKAL! 

Almanya'da 27 Şubat akşamı Reichstag kubbe· 
sinden karanlık gö�e birden bire kızıl alevler yüksel
me!!e başlar... O sıra yardımcısı Paul Joseph 
Goebbels'in evinde yemek sonrası keyfini çıkarmak
tadır Hitler. Gramafonda LiIi Marlen, kadehlerde 
hafif içkiler ve gözlerde yemek sonrasının doygun 
mahmurlueu .. .  

Az sonra aynı gözler yangının önünde yan
gından da yangın, alev alev parlamakta ve Prof. 
Ekrem Şerif Egeli 'ye nazire yaparcasına avaz avaz 
bal!ırmaktadır: "Her Komünist bulundullu yerde 
öldürülecek! .  . . .  

Sorgusuz sualsiz anlaşılıvermiştir yangını ko
münistlerin çıkardılll. .. 

Oysa bir, ya da birkaç komünistin dellil, Hitler'
den emir alan Nazilerin provakasyonu idi bu yangın. 
Ve işin asıını bilen "Sorumlular" çoktu. Ve bu ger
çelli bilen sorumlular bildiklerini söylemediler ama 
plan amacına ulaştıktan sonra yine de Hitler tarafın
dan teker teker öldürüldüler. 

Ne kötü bir alın yazISl! .. _ 
Şimdi bu olay da nereden mi geldi aklımlZa? 
Geçti�imiz hafta Içişleri Bakanı O�uzhan 

Asiltürk TB!'dM'de şöyle bir konuşma yapmıştı da: 
"Bazı olayların suçlularını bilmemize rağmen 

açıklıyamıyorum. Çeşitli spekükısyonkıra yol aç
masına rağmen. buna katlanarak göreu duygusu için
de. kendimizi bu tür açıklamalardan uzak tutu
yoruz. Bu, dünyanın her yerinde Içişleri Bakan
larının alm yazısıdır . . .  " 

Yani, yeni gelin örnelli "Hem a�larım hem 
giderim ... " demelle getiriyor bakan. Bu kendi bilecelli 
iş ama bizim de şu "BAZI OLAYLAR" kafamızda 
dallanıp budaklanıyor. Çallrışım çallnşımı çallırıyor 
ki haksız da de�i1iz hani. Ya böyle bir sızlarınıada 
bulunmasa idi Bakanımız ya da madem bulundu, 
delliştirme yoluna gitseydi yazgısınl. . .  Ve biz "Bir 
ihtimal" deyip "Alnıma yazılmış bu yazı "dan başka 
bir yanıt vermeyece�ini bile bile bu yazgısını deiliş
tirme yolunda sual edelim Asiltürk'e: 

Acaba bu "Bazı olaylar"ın Içinde Başbakan 
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ÜZERiNE 
Demire!'e yaradana sıllınıp ya da bir takım adamlara 
kanıp hem de başbakanlık ta aşkettiei tokat ile düş
tüilü mahkemede "Beni Türkeş 'in adamları kandırdl. 
Aslında öldürmemi istiyorlardı." gibilerinden ve de 
daha pek çok ileri-geri sözler eden aklı..ıksik 'in mace
raları da var mı? Bu tip aklı eksikler "Bazı okıykırda" 
oldukça işe yararlar da bazen . . .  Nasıl mı? Yine aynı 
Reichstag yangınına dönelim : 

Tam Istanbul yangınları gibi -Ama tüm ilerici 
güçlerin tutuklanıp öldürülmesi amacına ulaşma
casına- Reichstag yangını için de yandı bitti kül oldu, 
denirken; Van Der Lubbe adında azıcık us yoksunu 
bir "AZııı Komünist" çıkar sahneye. Sallı solu yak
mak gibi egzantrik bir meraka sahip bu eli kibritli 
azılı komünistin Leipzig duruşmalan sonrasında 
Naziler tarafından kandırıldıllı açıkça arılaşılır arıla
şılmasına ama, açıkkınamaz tabi. Yazgı işte! . .  Oysa 
yıllar sonra " Nümberg 'te verilen ifadelerden birinde 
Prusya içişleri bakanlıllında memur (Içişleri Bakanı 
ne olmuştu acaba?) Hans Gisevins ve gestapo şefi 
Rudolf Diels, yangını Nazi liderlerinin hazırladıkla
rını, hatta yangından önce, yangın sonrasında tutuk
lanacaklann listesini bile .hazırladıklannı kanıtları 
ile arıIatırlar... Olay şöyledir: 

Yangından bir-iki gün önce bir barda SA 'lar 
içkili bir adam yakalarlar. Marinus Van Der Lubbe 
adındaki kundak koyma hastası bu adam birkaç 
devlet dairesini ateşe vermelle teşebbüs ettillini, 
şimdi de hedefini!) Millet Meclisi Binası Reichstag 
oldullunu "Ilan" etmektedir. Yakalanır. Konu ile 
Hitler'in en gözde adamlan, başta Reichstag Başkanı 
Herrnann Georing olmak üzere yakından ilgilenirler. 
Bu yan kaçık adam, tüm komünist ve ilericileri 
imha planı için tanrının bir "Lutfu "dur apaçık, 
Ve plan hazırlanır. 

O sıra, Georing'in oturdullu Başkanlık Sara
yından Reichstag'a kalorifer borularını geçirmek üze
re topnık altından bir yol kazılmıştır_ Sonradan 
SA lideri olacak Karl Ernst, 27 Şubat gecesi hücum 
taburlarından birkaç kişiyi bu tünelden Reicbstag'a 
geçirir. Etrafa petrol ve kendinden ateş alan kimya 
maddeleri dökerler ve aynı yoldan geri dönerler, 
Ve az sonra "Teşvik "  edilen Van Der Lubbe, kendini 
içini bilmedilli, kararılık, büyük bir binada bulur_ 
SaI!a sola kibrit çakması ile etraf birden alevler içinde 
kalır ve kendini zor atar dışan, bemen yakalanır. 
"Azılı Komünist" yaptı!!ı işin büyükiiigünden ,aş
kın ve mutlu idama kadar gider ... Elinde bu dehşetli 
yangın aracı olarak kibrit ve gönılekten bqka bir 
araç olmamasının arılaşılmasına .-atmen, 1ILhr __ , 
Olaylann gerçek yüzünü bilenler, susarlar ___ , 

"Bazı okıykınn suçlukırını , bilmeme rağmen 
açıkkıyamıyorum. Içişleri Bal<an"'rının ahn ya
ZISI" demiş bakan. 

Hay demez olsaydı !  
Marak b u  ya, acaba "komando· ya�ı Ollıii 

Ocaklannın SA kıtalan gibi bir ön ej!ltime tutul
dui!u olayı da mı var bu "Bazı olaylar" içinde? 
Malum a. adı geçen hücum taburlan şöyle hazırlan
mıştı da: 

".. 1920 yazında, Hitler bır takım kalın ellleU 
eski askerleri ''Kol kuvveti" kıtalan, Ordnertruppe, 
halinde örgütledi ve burılan eski sabıkalılardan _tÇI 
Emil Maurice adında birinin komutası altına verdl_ 
Bu örgüt, Berlin Hükümetinin dikkatirıl çekmernek 
için, bır süre p'artlnin "Jimnastik ve Spor Kolu" 
adı altında gizlendi, Sonra Ekim 1921'de resmen 
Sturmabdeilung adım aldı. SA adı da buradan pl
mektedir." (Nazi Imporalorlujfu. William L, Sh;"'r. 
C.I Sf. 81 )  

Toplarsak, çai!nşımlara koşut "Acabalar" uzar 
da uzar. En iyisi şu "Bazı olayları" şeytanın bacaAım 
kırıp açıklayıverse de Asiltürk hem kendirıl kötü 
yazgıdan, hem de bizi menıktan kurtarsa ... Akıl hll
de, yenı bir yazgısal yanıt ile karşılaşma babasına da 
olsa, bu kez Adalet Bakanı'na sorac&i!ız: ASILTORK'
ON SöZLERI, SUÇLULARı GöREVI OLMASıNA 
RAOMEN BILE BILE YAKALAMAMAK VE DO
LAYıSı ILE SUÇA ORTAK OLARAK SUÇ I ŞLE
MEK ITIRAfl DEMEK DEOIL MİDıR? .. 

Ola kı Adalet Bakanından da "Alın YazlSl"na 
ilişkin bir cevap geıır. Eh, o zaman aRlaya ai!laya da 
gitseler, "güle güle" demekten başka ne gelir elimiz
den? 
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i RACA1TAKi BUNAUM 

ıSMAIL COşAı; 

'lUrlriye 1975 yılı ıçınde 1 milyar 
401 milyon 75 bin dolarlık Ihracat 
yapb. Aynı yıl için öngôrülen Ihracat 
iii! 2 milyar dolar Idi. 197 4 y�mda 
&erçekle,en ilııııcat, 1 milyar 532 
milyon 182 bın dolarla 1975'ln uurinde 
gerçekle,mI,tI. 

EldekI bu genel veriler, bı r Wrlü 
artmayan ya da daha dotru bır deyimle 
artamayan Ihracabn bu&unku durumunu 
$Omutluyor. lb.racatın bir yönüyle döviz 
ııatlayıcı özelliIIi dilliLe alınırsa, özel
Ukle d"a baRımiı TurkIye kapitalizmi 
açıandan $Orunun önemi ortaya Çıkar. 

İhracatın, umulanm çok altında, 
1974'ün de altında gerçekleşmesi, du
fUndunku olınaJıtan da öte son derece 
dddi bır sorun olarak 'lUrkiye kapi
talizminin kUfl5lna çıkıyor. Bugunkü 
,eriler , Ihracatın yapııı, sözkonusu 
dI4 t dar ooaazının Ihracatla bir 
çozüme u\a4amayacatınl da vurıuluyor. 

IHRACAT ARTAMAı 

lhracatt.aki art,,1a doviz akıntııım 
,idermenın olaııalwl.lılını aermıye ii
mrı da kavram" bulunuyor. Bu ned n
\edIr kı rmaye IınıCı bır uedir d" 
\uedi ııatlamak Için avuç açıyor. Ger· 
çekten 'lUrklye'nln 19751 de Ihraç elUII 
Iırünlere bır göulmık Ihracatın arta· 
mayacaelDl, ıımriı ölçüde arlaa da kel 
melhem olamayacaeım kanıtlıyor. 

1975 'de y .. p�an 1 milyar 401 
mUyon 75 bın dolarlık Ihracatın, 1 miL· 
yar 63 milyon 302 bın dolannı 'u urun· 
ler olu,turuyor: 

Ham Pamuk, Vaprak Tutun, Fındık, 
ç.k1rd kih Kuru Uzwn, Kuru Indr, 
ZeyUnYAlI, '"CUk, Antep f i tıRı, Ipek 
BÖC.RI KOZııı, Der1 Iylm E,y ... , 
Pamuk IpUlI, Krom Ce"" ri, Akaryakıt, 
K�r, TabU Ham Boratlar, Çim nto, 
Limon, M mm k, Koyun EU, Vünd n 
Halılar, Koyun, BaRıraak lar, Fuonell 
Pamuklu Dokuma, 

com EMIVOR 
Bu ürünler 'lUrkiye'nln en önemlı 

ib.raç ürünleri. 'lUrkiye kapitalizmi, 
baRınak, mercimek tarak üretimi ıçın 
zorunlu b.ammaddeyi ve sermaye malını 
itb.a1 edecek. Bir gerçelli açıkça vurıu
Iamak gerek. iliracat bu ürunlere baRlı 
kaldıllı !lirece artmaz, artarnaz. Başka 
ürünleri ib.raç elmek Ise ,imdilik olanak· 

Bu ürünler 1975 yılı Ib.racatınm 
% 75,89'unu oluşturuyor. Bır 
yılda ise aym ürunler, Ib.racatın% 74,24'ü 
Idi. Bunlar arasında genel Ib.racat için
deki yuzdeler IUbariyle en önemli ve 
% 10'u aşan, yılların geleneksel uç 
ürunu yer alıyor. Ham pamuk, yaprak 
tutun, Cındık. 

F IVATI D ŞEN HA i P i 

Ham pamuk Türkl� ·nin ıllar boyu 
en önemU Ihraç unınu. Geçmiş yıllar 
Ihracatında ııenel lçind % 30'a varan 
oranda )'er tulmu, 1975 de de % 16,07 
ile g nel ihracat içinde yüzde olarak 
en yuksek orana sahıp. Geçen y� Ise, 
Ihracatın % 15,36'unı oIu,turuyor. 

Ancak miktar ,.., deRer olarak 
1975 yıllan ham pamuk Ihra

catı kaqılaştırıldıaında Uginç bir göru
nUm ortaya çıkıyor. 1974 'de 145 bin 
179 ton �ı1IRı 235 milyon 303 bin 

'dolarlık Ur ,,-elanmasına �ın ım 'de 
24 1 bin 700 ton karşılıeı 225 milyon 
224 bin dolar lanıyor. 

ön mU bir tarım unınu olan pamuk 
, pamu aa baRIı Ihracatın acıklı man· 
ZaraI\ bu. Onblnl rce t.arım ı,çllinln 
mıli rine kadar murul""u pamulun 
yok pah na zar zor tılı i SIltlI 

k ıçın noaye nırına 
aklaruan mılyonla a lira Bu da manza· 
rıyı tamamlayan bır parça. 

\lam pamuk Ihracatı m ktar OL .. 
rak 100 bın ton artıyor Buna klrfın 
lı d r1 10 m Iyon dolar dü$uyor_ 
BIUnen bır rç k d Ithal \ıriın-

leri n geçmiş y�a oranla çok daha pahalı 
olması. Bu da dışa baaımlılı ın ne 
olduAunu somutluyor. Emperyalizmin 

Türkiy' sömurüsimde bır parça olarak 
ortaya çıkan " rçekl,r bunlar 

Flv Tl ART TOTO 

Vaprak tutun, Türkiye'nin Ihraç i!
runleri arasında Ikinci lirada yer alıyor. 
1975'de 61 bın ton ka,,�ı ında 202 
milyon dolarlık tutun Ihraç edildI. 

Bu rakamlar da g rçeRI tum ÇlP
laklıRı Ile açıklıyor. Dunya piyasalarmda 
1975 'de tutunun !iyatı artıyor. Ancak 
miktar olarak bir onceki yılın duzeyl 
dahi tutturulamıyor. Bu da t.arıma bal
lı Ihracatın doRaI sonucu. Yanr pamu
lun dun a piyasaiannda blnm lIyatl 
artsa, miktar olarak d�ÜIt sözkoniaU 
olacak. Bu kısır dbngunun kınlmuı 

Ihra at tarımsal yapı özellıkı ri ,<il-
terdlll liır i 

P lUK (pLlCI M ıı  

Pamulun i i n m  n d  n lde edi· 
i n pamuk Ipllll i , n  i Ihracat ıçın

i 15 cı 4,25 oranla be,lnd 
ray i alıyor. Turiliye açı ından bır 

anayi lailnü olan pamuk IpURI, Ortak 

· GIBI IH
VIUND KI 

pazar açısından uyeulamada tarım ürunü 
muamel gbruyor. 

1974'de 37 bin ton olan pamuk ip
Iiili ihracatı 1975'd 35 bin ton'a 
dıişüyor. Ortak pazar ilikelerindeki tek5-
til krizi gunııeçtikçe buyürken 'lUrklye'
nin önumüzdekl yıllarda pamuk IpURi 
ihracatını artınna olan i yok. Buna 
karşın pamuk IpIIRi Uretme amacıyla 
Turkiye'de surekU y nı yatırmılar ya· 
pılm i '  i II guremey n bır kbrhllun 

mut brn i olarak karşımıza çıkıyor. 
In&lltere yıl Türkıye 

çıkışlı pamuk IpliRlne miktar lusıllam ... 
koydu. önUmllzdekl yıUarda dller Ortak 
Pazar iı.lkelerinln aynı yolu çlp lleçme
yecealnl kimse ,aranU edemez. 

Sonuç olarak, Ihracatın, kar,ıla
,ılan doVız &ıkıntısına, buııünkü yapıyla 
çözwrı , tinn klen uzak olduRunu ve 
uzunca bır !Ur. de yapıııl deıı,lk 
Ii!!in k Inllkle lÖy
lemek olanaklı. Bu da, dışa baRımlı 
TUrkiye kaplla\iı.mlnl daha buyuk buna· 
Iımlara itecektir. IC Iklidan Ise çbıurnU 
dl$ kredlde buluyor. Bu ybnd kı ola· 
naklann ,Imdilik ıımriılılı dikkate alı
nırsa kapitalizmin bnümüzdekl yılların 
bunalımına kendı açııından ne denlı 
çözwrı Ureblllr. Bunu tarih bellr. 
leyecek. 
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sorun olarak 'lUrkiye kapi
yor. Bugunkü 

sözkonusu 
Ihracatla bir 

vurıuluyor. 

ARTAMAı 

akıntııım 
aermıye ii

Bu ned n
bır uedir d" 

açıyor. Ger· 
Ihraç Ihraç Ihr elUII 

Ihracatın arta· 
arlaa da kel 

kanıtlıyor. 
milyar 401 

Ihracatın, 1 miL· 
dolannı 'u urun· 

Tutun, Fındık, 
Kuru Indr, 

tıRı, Ipek 
Iylm E,y ... , 

Akaryakıt, 
Çim nto, 

EU, Vünd n 
ar, Fuonell 

F IVATI D ŞEN HA i P i i P i 

Ham pamuk Türkl� ·nin ıllar boyu 
en önemU Ihraç Ihraç Ihr unınu. Geçmiş yıllar 
Ihracatında racatında ra ııenel lçind % 30'a varan 
oranda )'er tulmu, 1975 de de % 16,07 
ile g nel ihracat içinde yüzde olarak 
en yuksek orana sahıp. Geçen y� Ise, 
Ihracatın % 15,36'unı oIu,turuyor. 

Ancak miktar ,.., deRer olarak 
1975 yıllan ham pamuk Ihra

catı kaqılaştırıldıaında Uginç bir göru
nUm ortaya çıkıyor. 1974 'de 145 bin 
179 ton �ı1IRı 235 milyon 303 bin 

'dolarlık Ur ,,-elanmasına �ın ım 'de 
24 1 bin 700 ton karşılıeı 225 milyon 
224 bin dolar lanıyor. 

ön ön mU bir tarım unınu olan pamuk 
, pamu aa baRIı Ihracatın Ihracatın Ihr acıklı man· 
ZaraI\ bu. Onblnl Onblnl Onbln rce t.arım ı,çllinln 
mıli mıli rine kadar murul""u pamulun 
yok pah na zar zor tılı i SIltlI 

k ıçın noaye nırına 
aklaruan mılyonla a lira Bu da manza· 
rıyı tamamlayan bır parça. 

\lam pamuk Ihracatı m ktar OL .. 
rak 100 bın ton artıyor Buna klrfın 
lı d r1 10 m Iyon dolar dü$uyor_ 
BIUnen bır rç k d Ithal \ıriın-

olması. Bu da dışa baaımlılı ın ne 
olduAunu somutluyor. Emperyalizmin 

Türkiy' sömurüsimde bır bır parça olarak 
ortaya çıkan " rçekl,r " rçekl,r bunlar 

Flv Tl ART TOTO 

Vaprak tutun, Türkiye'nin Ihraç i!
runleri runleri runler arasında Ikinci lirada yer alıyor. 
1975'de 61 bın ton ka,,�ı ında 202 
milyon dolarlık tutun Ihraç Ihraç Ihr edildI. 

Bu rakamlar da g rçeRI tum ÇlP
laklıRı Ile açıklıyor. Dunya piyasalarmda 
1975 'de tutunun !iyatı artıyor. Ancak 
miktar olarak bir onceki yılın duzeyl 
dahi tutturulamıyor. Bu da t.arıma bal
lı Ihracatın doRaI sonucu. Yanr pamu
lun dun a piyasaiannda blnm blnm lIyatl 
artsa, miktar olarak d�ÜIt sözkoniaU 
olacak. Bu kısır dbngunun dbngunun kınlmuı 

Ihra at tarımsal yapı özellıkı ellıkı ri ,<il-
terdlllterdlllter liır i 

P lUK (pLlCI M ıı  

Pamulun i i n m  n d  n lde edi· 
i n pamuk Ipllll i , n  i Ihracat ıçın

i 15 cı 4,25 oranla be,lnd 
ray i alıyor. Turiliye açı ından bır 

anayi lailnü olan pamuk IpURI, Ortak 

muamel gbruyor. 
1974'de 

Iiili ihracatı 
dıişüyor. Ortak 
til krizi gunııeçtikçe 
nin önumüzdekl 
ihracatını artınna 
karşın pamuk IpIIRi 
Turkiye'de surekU 
pılm i '  i 

mut brn i 
In&lltere 

çıkışlı pamuk IpliRlne miktar 
koydu. önUmllzdekl 
Pazar iı.lkelerinln 
yecealnl kimse 

Sonuç 
,ılan doVız &ıkıntısına, 
çözwrı , tinn 
uzunca bır 
Ii!!in 
lemek olanaklı. 
TUrkiye kaplla\iı.mlnl 
Iımlara itecektir. 
dl$ kredlde 
naklann ,Imdilik 
nırsa kapitalizmin 
bunalımına kendı açııından 
çözwrı Ureblllr. Bunu 
leyecek. 



DONYADA YORm1L$ 

24 OCAKTA IMZALANAN ANLAŞMA YA GöRE 

JUAN CARLOS ABD'YE 

VERiYOR 
ABD Dışişleri Bakanı KilOinger ve Juan Carloı'un 

dı, bakanı Jose Maria de Areilu 24 Ocak Cumartesi 
günü Madrit'le biraraya gelerek, be, yıl ııüreyle bir 
"dostluk ve askeri işbirliııi an!a.şma,," imulad ılar. 
An!a.şma bır y.ndan ABD'run Juan Carloı t,pan· 
y.'sını ekoD,omik ve &iyIlRI olaru deıt.eklemeye 
diaer yandan da Avrupa 'daki alk .. ri varlıRını enazın
dan korumaya kararlı olduAunu beıgeliyordu. 

ABD ile Ispanya arasında imzalanan anlaşmanın 
1 .  maddesi askeri rutelilrte bir lapanyol-Amerikan 
konseyirun kurulma.ını öngörüyor. Vapılan anlaş
mada, söz konuou konseyin, " Kuzey AUlOLik Ant
laşmuı örgütü ile uygun bir i,birliRinjn gelişlirilme
mııj saalamak" ve "Avrupa'nın savunulması için ya. 
pılan işbirliainde optimal bir etkinlik" gerçekleş
Lirrnek amacıyla yılda iki kez lop\ana.ca.RI belirti 
lıyor 

AnlaşmanJO f>. maddesi ioe iki iılke &rUInda 
orla.k bır ienel kurmayın olu,turulmaıını öngörüyor. 
Bu ienel kurmayın amacı, "iki ülkenin "Iahlı ı.uvvel
lerı, ve Kuı..ey AlbnUk'in savunma.ına kalıla.o dil er 
kuvveUer &lUIJId. eşgUddmij kolaylaştırmak olanak 
belirtıliyor. 

AMERIKAN ÜSLERI 

öte YIlDdan, antlaşmaya ek oluak yapılan bir 
sözleşme de, ABO'ye, Rota, Torr.jan, \adrid, 
Sara.golle ve Moron uılerini aakeri ımaçlula kulla
n.bilme yetkisini ve.riyor. Amerikan nükl r deniul
tı ları i Temmuz 1979'a kadu Rota li mamnda kona.k
lay.bile�kler_ 

ABD ile Ispanya aruında imzalana.n anlaşma ile 
ABD'nin ondmıizdeki be, yıl içinde tıpanya'ya 
1 222 milyon dolar tutarında kredi vermesi karul.ş
lırılda. Anla,manın i lginç bir yônü, bu kredinin 
600 mılyon dolarlık bölumunun ABD kayna.klı aava, 
araçlarının .. tın .lınm .... "' hedeniyor. Yapılan 
ınla mıda ABD i niıkl r &Ilahları depola
mıma ıarınu v rı,kfn. buyuk hav. ve denıı. uıleri
nın yını "jkinol" dıye ıdlıındtrılan 1 i si. 
uz rınd k, konLroll koruma hakkını bu anla,
mayla Id tml, oluyor. Boyl ce ABO'nın Juan 

ulo 'un lap,nya" ında kontrolU altında tUlluQu iia-
lerı n iii 2 4 '  ula ,mış olacak . 

EXIMB K 

Vapılan ,nlaşma ayrıca, ABO'nln, Am nkan 
Ihra at .. hh.lat Banka .. (Exımbon�) a.rac,1ı ıyla 
"bır doQrudın yatırımlar akımı"nı ba,lalmalına 
olanak I'yor E,'ımbonk, i pan)'ol o� i " 1  tm -
ı rı n  ... 4 50 mılyon dolar tutarında kredı \- raranıı 

layacak 
Kiuin,er anlaşmanın ımulanmı ındı n ıonn 
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yapl�ı konuşmada, ABD'nin, t apo  nya 'ya , NATO 
içindeki müttefiklerin. oldugu kadu ltı baglarla 
bagtı oldugunu .öyledi. Kissinger, kurulan tapan yol
Amerikan konseyinin, " K uzey AtlanLik orgiııüyle 
.. ltı bir eşgiıdümü amaçladıRını" da gizlemedi .  Bay 
Henry, daha da ileri giderek, ülke içindeiri polilik 
gelişmelerin b.ız\anrnasmın, ATO ülkelerinin ı... 
panya'yı kabul etmesi konusunda tayin edici bir 
etkide bulunaca.R ınl da belirlıi .  

ATO'YA SOKMA PLANLARJ 

1spanya'nın NATO'ya ıokulmaıı iııerine yıl
lardır ve özellikle NATO'nun giıney kanadının girdigi 
derin buna.lımdan bu yana ııürdiırül"n planlar nihayel 
uyırularna aşa.rna. .. na ııeıi rilmi,lir. ABD ve Batı 
Avrupa ulkelennin yoneticileri, franko'nun öhunim· 
d"n onceki ve ıonmı belli bir dönemde ıılkedekJ 
OıyaaJ gelı,meler ku ... ında daha çok bekle-fOt 
politikası Izlemi,l"r, ancak bu arada olayları kendı 
yönlennde elkilemek için de her tiırlü müdahaleden 
de kaçınrnamı,lardl.r. Juan Culo.'un krall ık tahtına 
olurınuı.ndan ıonrı yapılan y!izeYMI deai�ltJik
I"rin ,  tspanya'yı kapıtan,t dünyadan ayırma nokla
ıına ııelmeyeceAini iören bu hükümeller k ı  ııür. 
Içinde tutum deRiştirerek Ispanya'da "demokTUiye 
geçi,in sancısız olmaıı için evlo.'un deııekJe.n
mesi ger.ktiAini" ilan etmişlerdir. 

ANTİ-KOMO IZMiN BEKÇlLE R J  

B u  arada ABD'nin Avrupa'daki e n  güçlü ve en 
sadık müttefiki olan Federal Almanya'non Lo yal-de
mokrıt i\cLidarl, taponya'daki si ya .. i gelışmelerı 
etkileyebılmek için kendi doQrultusundakl Ispanya 
Sosyalill I,çi Partisi uzennde yoRun bir ( .. Iiyel. 
başlamıştı. Bihndiai iibı bır lU" önce }'apılan AVI'u
pı lo.yıli,1 parti i ri .. , bu partilerın "8enel 

kom.nılt panil ı,birliai yapmaktan 
yana olmadıklırı 'Çıklanml,11 Bu "i-n i ilim "in 
ii 'çekl. daha çok Alman , Kuzey A'TUpa I(>oyal-de
mokroUatının eQılımlnl ya"..ııı i iM bllıniyordu. 
Arı., N ... rro kabın n n içl,l n bakanı 
I rıbarno'nln 22 Aralık ,unU aajlcı Pranaız ,&2 ıesi 
FıgarQ'ya verdılı d m çte aoyleditl ao�1 r bu po,l
r yi tamamlamaktadır " Kararlı olarak d mokralik 
bır topluma doQru i I  rlıyoruz Ancak, bugiınkü 
ko,ull.r içınd . komunı" pınJSinın liyual oyuna 
kaıılmal.! sb!. konUlU olamaz. ('unku bu parti bir 
uluoluara kuı ıklık kuruluşudur " 

Am rika'da )-ayınlanan ew Vork Herald 
Trıbun lıaıet.HInln, daha .on ladnd anlaşma .. 
Imu1anmıdın onee bunun "ınt'rkomunııı" nH Iıkıe 
bır anla'm& olduaunu açıklama .. h rI,alde buyuk bır 
ııneteolık başar i yılamn 

Jua.n-Car1os'eu drum 

24 ÜS 

27 ocıt 1971 

An�o la  'da Ne O l uyor? 

B 
.bıIU ınına dı, poUUlaı baMrlm çotıı ........ lı6-
y(ik ."muUon ajansJanndan yan tr ve ıradan blr ..... 
le okuru ltın çÖ'XÜmü zorunlu bır btJ.aJec:eye beIDer. 

Ne oJdutu bllinm�y�n. bilinse de u.ma.a.la unutulu b1r dJ.. 
sı büyük harfln 11OJ\l'&IU rwneslyl. .Imrt'lene.a bl • •  QriI 
oı-giit. dış pollllkayı olu turan ömelerdlr_ H� N"TO'ya, 
CENTO'yu, "ET'yl. CIA'Yı, KG8"yt nberlf!dllr dJytiIm: 
,-"ımıyo. kl !._ l R A  'dan nELİMO".. dqln bı r dJZJ prlp 
rOmU1uo n. oldıtfwıu bUmek preldyor_ 0eq0D ıOa ILIr 
ıuelede şu başlıtı olnıyunca; bır dalılka donıp dlt_Im: 

- Anıola'tlı Marltsbl MPLA, Bal. ya&ıbaı OrıGUer" 
Avaşı,or. 

N.ydl bu habe.rfn anlamı' 
n Jilnlerde aJansla. """,la'da oMarıısı.t MPLA_ 

Balı y.nı"ı NIT LI. FN LA'Yı prt.leIUtıJII bUdJrI1or, 
So .U.r Ml'I.\ d""lekllyor: ABD, bu "" enıeı...ı,o.r. 
O,.... ".orula, "ort.klı·ln 86mOrıntıRo .. ......... &1_ 
da InJm Inim lnl.rftn ABD, _ bile lapln\allıl1ıordL 
Blrd •• bl .. bu n. ,Iddel, ne eıellJT So� ABO_ LıııI 
laqmlıi. Iuı�da dl1o.lar Id: 

[ILoal kurtuıu, ha .... ıı..U_ ,.....sım. � iiLi
LILtnLn ı.aru..eı poUllluıaJdır_ 

" .. ba f\I AnfolA işinIn lçyIbO DO ola, Bır TIIr� LıııI 
ola,. tt"",ı açıdan bakmallr .. .-...- ıau,wıt __ 
6""" bır dıırumu ... pla".ıım- ED başta TRT o� \beN 
ço u 8:ıhllll .... lesının .Marlısbl 1IfPt.., _ dJ,. .,.,.,..ıa.ı.. 

to 6..,ııl ıln adı .Mo.lm •• 1o Pop.w d. � de Aoo 
rola"nm �.. harflerinden oluşuyor. TOl'koes! -A..nıoIA'mn 
Kurtııluşu ıçın ılıık Harek.lI- _i<- so.ıeıı.ı çolı ı,t 
blldlJlml. NATO'dı .Nortb AIIIJDIk TreatJ O ........ U_ 
lüm�lnln haş harflarinden 0l\ıfUr_ N TO; \('Inde Po_ 
kl%'ln de biliundulU luıpllallal bır IrıtttO.r. " ... 1IIIIna 
a,j4n.lor .kıplLllısı N TO- demftlu haMrlerde: Ded_ 
.M.rk ı.t �IPU. derlfr. nırdl eleııdJm lalb canlan Iy" 
t.leml , G le .Gyleml ler_ Bu IıOIl1J11l im yana bıraluıhns. 
"ma, AnJ.la halin .GmOtJoel Ponelch' derellDtm _ 
,Imill 19 b batılıd.; ba ___ ...ı- _ 
dJr? 

Ulu i Kurluluı YA ımı:nn larıbIne bır ıa. alah", 
bu konud" do ruru bulmU: lçld . .  

Türklye'dt Ulusal Kartul", 1'Iun Und.rI Mulafa 
Ktmal EmPf'.",.lımıln ""nı ... rtıcll olaralı Anado
tu' çıkan Yun o oNlneuM kartı. AAa.dola direnme .,. 
mine mtrkrn, n .u.r 81rlltı ol i lr1rrtolu, ha ... lıetı. 
rini d,.�t,.klf"mt)1 ., lIonJn Imn LenJn AlatUrk1. 
) kııı iii kıl .. kurm",ı" •. 1119'(Ia TUrk Ulu .. 1 Kurtal", 

ınd Mu lalı Kemal'In ordusunu d,,'eldtyen So""", 
Itr; ı n,oı 'da Il'U 'e Underi Au", lIno N.to'YU 
d .. l#kllyor: i. ol , b"nca .. decIJr, açıJrtıf_ 

e _Jr kı bl, Illu i Inın"ıu. harekeli ıçınde toplaman 
(r illi cIIçlerl rr i bılırı ... Bu rOç1er, kendı Iç çell,ldlerl 
'e ıı.II(1a, t tı mat.ın .UrUlnce detı,11ı ,Unltre de .......... 
u-1.bUlrl.r. 1r-G1trln Anadolu' ... da bU' ... I.... kıırmafık 
bl. i rOllüm .. tJUlyordu; ,ImdI "nıola'da oldutu ıtbl... 

m""ryaUune Itlrfl ku rulan �ııbe'yl b6lm.k ıçın .. man 
um.,. iQ ça."",alar Io,ıurlıldı . .bnavurlar, 0e1l .... 1ar •• 
�rli: .. Elhmı'ltrf n<ed.n lemlıledl AlalQrk: çilnkil bOyOlı 
.nrat.tjlvdl. _Batı �h.ı. kuvveLlnde.n I-fnlld OrdUlu'nLlD 
da balcıldı. J TUrkl)e'de .Oatı ,..nhıı olaıt
l'adl h Kuneıı.rfydl. C.sı �Iuı'ala Kemal'ln yandaş\an .... 

ABO'd.n Inrıııer.',. dek 8al�1 &Jan.lar .8olte'llk- dJ,o .. 
larm. urk hAlkın ın b.tım ız.hk " i ba,any. uJa,tllnaD 
ıiOnra Batı ,...nhsı i nbul ve öltlcJ JÜçler de diıe ıturUdJ. 

i ·1 rln urk Kunulu, TarihInde l'adl .. h BaU ,aııi>
.. : nk: ra SO'1'et y nhsl.Ydl. 

Dı- şlnıdl Ibbı II b.oını, B.tı yanlı i nrol, UrıG'-
It.rln kar i SO\)d )anh i MPLA'nın ba,.nlanru ne�. 
ro" n dGkerrk \frecek. ÇIlnkU MJıu Kunıılu, willimı. 
n 1 ncılA.f\lrdll:ır bhlerl; Amerıkan uydutulunda beyifto 
Irr' ,) ıkadılar: rı ... politika habedefinrt kapitaliımin deıe,. 
j:ınlarlyl. kalalarla bıkıy.ru •. Bm d l.rorum id 
�rpı,.:\. u Baıı f.nlı i arıilitert tepe'e.-In de. 19'!81trde na
dolu'da " tarlh .. ı "nıola'(Ia bır lt" CWJa 
,eçerUfin! le. 

yılda iki kez lop\ana.ca.RI belirt

maddesi ioe iki iılke &rUInda 
kurmayın olu,turulmaıını öngörüyor. 

amacı, "iki ülkenin "Iahlı ı.uvvel
AlbnUk'in savunma.ına kalıla.o dil er 

eşgUddmij kolaylaştırmak olanak 

AMERIKAN ÜSLERI 

antlaşmaya ek oluak yapılan bir 
ABO'ye, Rota, Torr.jan, \adrid, 

uılerini aakeri ımaçlula kulla
ve.riyor. Amerikan nükl r deniuldeniulden

Temmuz 1979'a kadu Rota li mamnda kona.k

Ispanya aruında imzalana.n anlaşma ile 
ondmıizdeki be, yıl içinde tıpanya'ya 

tutarında kredi vermesi karul.ş
i lginç bir yônü, bu kredinin 

dolarlık bölumunun ABD kayna.klı aava, 
.lınm .... .lınm .... .lınm "' hedeniyor. Yapılan 

niıkl r &Ilahları depola
rı,kfn. buyuk hav. ve denıı. uıleri

"jkinol" dıye ıdlıındtrılan 1 i si. 
koruma hakkını bu anla,

oluyor. Boyl ce ABO'nın Juan 
ında kontrolU altında tUlluQu iia-

,mış olacak . 

EXIMB K 

,nlaşma ayrıca, ABO'nln, Am nkan 
Banka .. (Exımbon�) a.rac,1ı ıyla 

yatırımlar akımı"nı ba,lalmalına 
mbonk, i pan)'ol o� i " 1  tm " 1  tm " 1  -

dolar tutarında kredı \- raranıı 

anlaşmanın ımulanmı ımulanmı ındı n ıonn 

uyırularna aşa.rna. .. na ııeıi rina ııeıi rina ııeı lmi,lir. ABD ve Batı 
Avrupa ulkelennin yoneticileri, franko'nun öhunim· 
d"n onceki ve ıonmı belli bir dönemde ıılkedekJ 
OıyaaJ gelı,meler ku ... ku ... ku ında daha çok bekle-fOt 
politikası Izlemi,l"r, ancak bu arada olayları kendı 
yönlennde elkilemek için de her tiırlü müdahaleden 
de kaçınrnamı,lardl.r. Juan Culo.'un krall ık tahtına 
olurınuı.ndan ıonrı yapılan y!izeYMI deai�ltJik
I"rin ,  tspanya'yı kapıtan,t dünyadan ayırma nokla
ıına ııelmeyeceAini iören bu hükümeller k ı  k ı  ııür. 
Içinde tutum deRiştirerek Ispanya'da "demokTUiye 
geçi,in sancısız olmaıı için evlo.'un deııekJe.n
mesi ger.ktiAini" ilan etmişlerdir. 

ANTİ-KOMO IZMiN BEKÇlLE R J  

B u  arada ABD'nin Avrupa'daki e n  güçlü ve en 
sadık müttefiki olan Federal Almanya'non Lo yal-de
mokrıt i\cLidarl, taponya'daki si ya .. i gelışmelerı 
etkileyebılmek için kendi doQrultusundakl Ispanya 
Sosyalill I,çi Partisi uzennde yoRun bir ( .. Iiyel. 
başlamıştı. Bihndiai iibı bır lU" önce }'apılan AVI'u
pı lo.yıli,1 parti i ri i ri .. , bu partilerın "8enel 

kom.nılt panil ı,birliai yapmaktan 
yana olmadıklırı 'Çıklanml,11 Bu "i-n "i-n i ilim "in 
ii 'çekl. daha çok Alman , Kuzey A'TUpa I(>oyal-de
mokroUatının mokroUatının mokr eQılımlnl ya"..ııı i iM bllıniyordu. 
Arı., N ... rro ... rro ... kabın n n içl,l n bakanı 
I rıbarno'nln 22 Aralık ,unU aajlcı Pranaız ,&2 ıesi 
FıgarQ'ya verdılı d m çte aoyleditl ao�1 r bu po,l
r yi tamamlamaktadır " Kararlı olarak d mokralik 
bır topluma doQru i I  i I  rlıyoruz Ancak, bugiınkü 
ko,ull.r içınd . komunı" pınJSinın liyual oyuna 
kaıılmal.! sb!. konUlU olamaz. ('unku bu parti bir 
uluoluara kuı ıklık kuruluşudur " 

Am rika'da )-ayınlanan ew Vork Herald 
Trıbun lıaıet.HInln, daha .on ladnd anlaşma .. 
Imu1anmıdın onee bunun "ınt'rkomunııı" nH Iıkıe 
bır anla'm& olduaunu açıklama .. h rI,alde buyuk bır 
ııneteolık başar i yılamn 

Ne oJdutu bllinm�y�n. bilinse 
sı büyük harfln 11OJ\l'&IU rwneslyl. 
oı-giit. dış pollllkayı olu turan 
CENTO'yu, "ET'yl. CIA'Yı, 
,-"ımıyo. kl !._ l R A  'dan nELİMO
rOmU1uo n. oldıtfwıu bUmek 

ıuelede şu başlıtı olnıyunca; 
- Anıola'tlı Marltsbl MPLA, 

Avaşı,or. 
N.ydl bu habe.rfn anlamı' 

n Jilnlerde aJansla. """,la'da 
Balı y.nı"ı NIT LI. FN L
So .U.r Ml'I.\ d""lekllyor: 
O,.... ".orula, "ort.klı·ln 
da InJm Inim lnl.rftn ABD, 
Blrd •• bl .. bu n. ,Iddel, ne 
laqmlıi. Iuı�da dl1o.la

[ILoal kurtuıu, ha .... ıı..U_ ,.....sım. � iiLi
LILtnLn ı.aru..eı poUllluıaJdır_ 

" .. ba f\I AnfolA işinIn 
ola,. tt"",ı açıdan bakmallr 
6""" bır dıırumu ... pla".ıım- ED başta 
ço u 8:ıhllll .... lesının .Marlısbl 1IfPt.., _ 

to 6..,ııl ıln l ıln l ı adı .Mo.lm •• 1o 
rola"nm �.. harflerinden oluşuyor. 
Kurtııluşu ıçın ılıık Harek.lI-
blldlJlml. NATO'dı .Nortb 
lüm�lnln haş harflarinden 
kl%'ln de biliundulU luıpllallal 
a,j4n.lor .kıplLllısı N TO-
.M.rk ı.t �IPU. derlfr. nırdl 
t.leml , G le .Gyleml ler_ Bu IıOIl1J11l im yana bıraluıhns. 
"ma, AnJ.la halin .GmOtJoel 
,Imill 19 b 19 b batılıd.; 
dJr? 

Ulu i Kurluluı YA ım
bu konud" do do ruru bulmU: 

Türklye'dt Türklye'dt Türkly Ulusal Kartul", 
Ktmal EmPf'.",.lımıln 
tu' tu' çıkan Yun o oNlneuM 
mine mtrkrn, n .u.r 81rlltı 
rini d,.�t,.klf"mt)1 ., lIonJn Imn 
) kııı iii kıl .. kurm",ı" •. 1119'(Ia 

ınd Mu lalı Kemal'In 
Itr; ı n,oı 'da Il'U 
d .. l#kllyor: i. ol , b"nca 

e _Jr kı bl, Illu i Inın"ıu. 
(r illi cIIçlerl rr i bılırı ... 
'e ıı.II(1a, t tı mat.ın .UrUlnce 
u-1.bUlrl.r. 1r-G1trln Anadolu' ... da 
bl. i rOllüm .. tJUlyordu; 

m""ryaUune Itlrfl ku rulan 
um.,. iQ ça."",alar Io,ıurlı
�rli: .. Elhmı'ltrf n<ed.n lemlıledl 
.nrat.tjlvdl. _Batı �h.ı. ku
da balcıldı. J 
l'adl h Kuneıı.rfydl. C.sı 

ABO'd.n Inrıııer.',. dek 
larm. urk hAlkın ın b.tım ım ı
ıiOnra Batı ,...nhsı i nbul ve 

i ·1 rln urk Kunulu, 
.. : nk: ra SO'1'et y nhsl.Ydl. 

Dı- şlnıdl Ibbı II b.oını, 
It.rln kar i SO\)d )anh i MPLA
ro" n dGkerrk \frecek. 

n 1 ncılA.f\lrdll:ır bhlerl; Amerıkan 

Irr' ,) ıkadılar: rı ... politika h



Maa iç .at.ıa. ,,,",ulnda 

Piolr vı�imirov'un �ılarının üçüncü bölümü 

DERLEV : H EVIN BAŞ 

28 Atayıı 1 942 
Macı Çe Tunı'un ıon lÖylevlerinde 

bir �ce aırekli bır biçlmde yine· 
leniyor B�kaJ&nnın dıJ�ncesi oRnıU· 
lemez. Ilke olarık doRru olan bu du,un· 
ce, gerçekLe bizim devrimci dü�ııil· 
muzun ideolojik d Le neri ni nıddetmeye 
yönelU� Insanı. Buna butunuyle Inanı· 
yorum. Gelecek i i,ln nereye varaca· 
Rını ıostenıcek. 

29 Mayıı 1942 
Çenı·fenı kampanyası bır kille hı· 

reketine donuşuyor. Parti uyelerinden 
ıonra, askerier ve Si,II halk Mao Çe 
Tunı'un küllur, "üç çalışmı ,Ullnin 
uyeulanması" , ıynı lurdeki obur 
konularla ilClIJ ıoyl vi nnl "ezberi , 
meye" lllri,uı r 

Guç bır ... la karşı karşıyı bulun· 
du klan , ıdl konomik Ihtlyıçlann n 
yük k duzeyı nı ula,tılı, Jıponlann 
ıçık bır blçlmd Sovy U r Blrllllln 
saldınnıyı hazırlandılı bır lirada Mıo', 
nun Çln'lnln bu lur 1'1 rı ulrqmuı 

rç kt.tn anlam iz v saçmı ıorunuyor 
Amı Ç nı olıyının ardında, ku,. 
kUlUı ıon denı on mil , yı r yılı· 
yor Mıo ıçın muUakl yıpılması i 
rek n bır ,ey... Çünku kampanyıyı 
b-.lıı.an blUl' k ndl,ı. 

i Haz.ran 1 942 
Gunl rimi Mıo Ç Tun,'un ıon ıoy· 

i 'I nnl Incel mekl i 'Pır· 
U çalışması ıçın uy,"n bır SUl Uzenn , 
• PULL çlnd kı ruUn şemalara kar,ı", 

nıL , d blyı, uzerin Mır ı.a .  r· 
dili kon( ranslar. a"f\.l bulun· 
dulu MarkslsL re, ı dU\un· 
cey. bulunuyl yaban i anlamlar • r· 
dilin h r &ün biraz dahı l.aruyorum. 

4 HazU"tJn 1 942 
ii aber ka nılllınnın ı.umıi Kını 

Ç�nı in ı k Onuniı raslaşmıdılı 
miL cun h n yok IIbl Amı h r 
d ındı oolük porçuk haben r , r, 

uz re, 
tımının 

Bana kUl i böylesine bir tutumun 
izleneceRini doerusu beklemlyordum. 
Buradı, Çin Komuni t Pullslne hiç 
bır ka�ıhk beklemeden yardım eden 
uluslararası devnmcl bir orıuL olan 
KomınLern ın Lemsikisi olarak bulunu· 
yorum. 

KomlnLern 'In Çin Komunist Par· 
tIsinın l&rihlnd kı yeri ozellikle onem· 
!idlr Gerçekı.en de Çln'de, bır sunı 
ıonra Çın Komunist Pullsirıln kurul· 
masını yol açan Ilk orıuller 
KomlnLern'ln desteliyle gerçekleştiril· 
miştir Çın Komunist Partisi, bUf]u, 
vazinln baskın guç olduRu bır kurtuluş 
hareketinin etkisi alLında oluşmuştur. 
GerçekLen de Çın proleı.aryuı nürusun 
il 1 Irıl ,eçmiYOrdu, ve bu yuzden de 
koylıi ve kuçuk burju.ı unsurla.n aruın· 
dı bulunuyle rimi, Cltrni,�1. 

Yad .nmasi olanalwz ı�rç k buydu 
Çın Komunın Pull&l Çın prol ı.aryuı 
h n!lZ sınıfsal nlLellllne madan 
dOlmu , lI,ml,U ı,te bu yuzd n 
Parti yön tlmlnd n d on�mh 
IdeolOjik yanlı,lar, sapmılar orı.ayı 
çıkmil'" Bu orı.amda Komlnlern'ln 
yon Uci rolu oz Illkl on mlıydi Bu, 

n l&rih \.Irafından dı kanıtlanmı,· 
Ur. 

ç R UP 

Biz, Çın Komunlsı Partisin , ç lt 
ii oporluni L '  'iiu h lHiml ri 
> nlk dU\urrn .. ıçın çok l yardım i 
olduk, 

LO Jlaz.ran i 43 
Çın 'II yoldaşıarıı yıptıtımlZ IÖ

N m i re dıyanarak birlik ıorun n 
Çın Komunlsı Pullsirıln yon 
çe,ltIı eQlhml rin bırblrlenylp kı ıyı 
bır mucıd i halind bulunduklan kanı· 

lanl'lı ını .J bir 
bır rili' 
dıri r 

rt ,e 
Bunlar Kuomln 

dahı sıkı 
çın sa, m kla· 

2· Bır 101 CUrup Kuomin1anı'lı l • 

bıriili polıtık ının ler edılm n 
yanadır Bunlar Çan Kay k'l LIIL· 
kil rin k und n ç n bı· 
tımsız bır çlzt izi rıi \'lınmalt· 
ladırlar. 

MARKSiZME 

UYLE 
YABANCI 

"MAO UN ,  TIfT BUL D UC  ıST 
TEZLERE, Ş CEVE BÜTÜNÜYLE 
YABANCI LAMLAR VERDICINE HERG 
BIRAZ DAHA INANıYORUM." "OLAYLARıN 
GELIşiMINDEK! MANTıK, B ŞTA BIZZAT MAO 
ÇE TUNG O ÜZERE, çIN KOMUNisT 
PARTIsi IN ETIMlNI SOVYI:T TEMSIL-
dLERINI HIÇE s Y KARARU OLDUK. 
LAR l G  TERIYOR." 

3· Oçüncü gurup "Çın devriminin 
perspektlOerini butwıuyle kaybeden sub
Jekti.isUerden" olu,maltladır. 

Çe Tu"" ruruplann temsil· 
ellerinin ıdlanru .ermiyor Amı üçünell 
gurubu n başında Çu En Lıy'ın bulundu· 
Runu sanıyorum. 

Çeng.fenı'ın gelişlguzel blr olıy 
olmadıeı ortayı çıkıyor. Bu ltampan. 
yanın Çin Komlınist Pullanin lçlndekl 
çeşitli eeilimlerin bır ıonucu olduRu 
anlışılıyor. Kampanyanın yoneticisi i 
bizzat Mao Çe Tunı'un kendisidir. 

Bu sorun ayı ön miL kl , ilim 
dikkattmi üzerinde topluyorum. Çın 
Komunl$( Partisinin politik durumu 
doaruııusundı du,şunmeye zorluyorum 
kendimi Benden her şeyi sakhyorlar. 
Amı KomInlern'ln "rç kleri bllmesl ıe
rek. 

LI Haziran 1942 
Mao Çe Tunı, Komlnlern'ln Çın 'le 

Ilgili çlzgjsirıln yanlış olduRu dütün' 
cesinde ıörunüyor. Wanr Mını Komln· 
lern 'In politikasının kabul edilmesin· 
den yanı. Llu, Po Ku, Lo Fu proletar· 
yıcı bır nlernasyonallzmden yana IÖ
ru nuyorlar . ovyetler Bırllll KomUnlst 
Parlisiyl kardeşçe iii kller rdurülme· 

ni l tıyorlar, 
Çın Komunist Partiurıln Iç durumu 

ıÇ IÇICl olmıklan uzak. Bu konudı ıçık 
bır nknı sahıp olmak Için henüz yeleri 
kadar bilgi yok eümde. Bına aldırma· 
dıklannı ii lermeye azami dıkkat edl· 
yorla.r. Mao'yı "lince, O, son derece 
aralıklı buluşmala.nmlZda ışı aşın neza 
ketiyle örtbu etmeye ııynıt lOSLeriyor. 

önUmüzdekl ayıda: BIR HAY ATı 
çiZGI 

Sun Yal ,n"' Sovy.ı '.mıılcııı Mıch i Bo_odın 
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lÖylevlerinde 
biçlmde yine· 
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devrimci dü�ııil· 
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IIbl Amı h r 
haben r , r, 

Bana kUl i böylesine bir tutumun 
izleneceRini doerusu beklemlyordum. 
Buradı, Çin Komuni t Pullslne hiç 
bır ka�ıhk beklemeden yardım eden 
uluslararası devnmcl bir orıuL olan 
KomınLern ın Lemsikisi olarak bulunu· 
yorum. 

KomlnLern 'In Çin Komunist Par· 
tIsinın l&rihlnd kı yeri ozellikle onem· 
!idlr Gerçekı.en de Çln'de, bır sunı 
ıonra Çın Komunist Pullsirıln kurul· 
masını yol açan Ilk orıuller 
KomlnLern'ln desteliyle gerçekleştiril· 
miştir Çın Komunist Partisi, bUf]u, 
vazinln baskın guç olduRu bır kurtuluş 
hareketinin etkisi alLında oluşmuştur. 
GerçekLen de Çın proleı.aryuı nürusun 
il 1 Irıl ,eçmiYOrdu, ve bu yuzden de 
koylıi ve kuçuk burju.ı unsurla.n aruın· 
dı bulunuyle rimi, Cltrni,�1. 

Yad .nmasi olanalwz ı�rç k buydu 
Çın Komunın Pull&l Çın prol ı.aryuı 
h n!lZ sınıfsal nlLellllne madan 
dOlmu , lI,ml,U ı,te bu yuzd n 
Parti yön tlmlnd n d on�mh 
IdeolOjik yanlı,lar, yanlı,lar, yanlı,l sapmılar orı.ayı 
çıkmil'" Bu orı.amda Komlnlern'ln 
yon Uci rolu oz Illkl on mlıydi Bu, 

n l&rih \.Irafından dı kanıtlanmı,· 
Ur. 

ç R UP 

Biz, Çın Komunlsı Partisin , ç lt 
ii oporluni L '  'iiu h lHiml ri 
> nlk dU\urrn .. ıçın çok l yardım i 
olduk, 

LO Jlaz.ran i 43 
Çın 'II yoldaşıarıı yıptıtımlZ IÖ

N m i re dıyanarak birlik ıorun n 
Çın Komunlsı Pullsirıln yon 
çe,ltIı eQlhml rin bırblrlenylp kı kı ıyı 
bır mucıd i halind bulunduklan kanı· 

lanl'lı .J 

rt ,e 
Bunlar Kuomln 

3· Oçüncü gurup "Çın devriminin 
perspektlOerini butwıuyle kaybeden sub
Jekti.isUerden" olu,maltladır. 

Çe Tu"" ruruplann temsil· 
ellerinin ıdlanru .ermiyor Amı üçünell 
gurubu n başında Çu En Lıy'ın bulundu· 
Runu sanıyorum. 

Çeng.fenı'ın gelişlguzel blr olıy 
olmadıeı ortayı çıkıyor. Bu ltampan. 
yanın Çin Komlınist Pullanin lçlndekl 
çeşitli eeilimlerin bır ıonucu olduRu 
anlışılıyor. Kampanyanın yoneticisi i 
bizzat Mao Çe Tunı'un kendisidir. 

Bu sorun ayı ayı ön miL ön miL kl , ilim 
dikkattmi üzerinde topluyorum. Çın 
Komunl$( Partisinin politik durumu 
doaruııusundı du,şunmeye zorluyorum 
kendimi Benden her şeyi sakhyorlar. 
Amı KomInlern'ln "rç kleri bllmesl ıe
rek. 

LI Haziran 
Mao Çe Tunı, 

Ilgili çlzgjsirıln 
cesinde ıörunüyor. 
lern 'In politikasının 
den yanı. Llu, 
yıcı bır nlernasyonallzmden 
ru nuyorlar . 
Parlisiyl kardeşçe 

ni l tıyorlar, 
Çın Komunist 

ıÇ IÇICl olmıkl
bır nknı sahıp 
kadar bilgi yok 
dıklannı ii lermeye 
yorla.r. Mao'yı 
aralıklı buluşmala.nml
ketiyle örtbu 

önUmüzdekl 
çiZGI 



KOlTDR YE SANATTA YURO'J1L$ 

KARTAL 

KANAnJ 

MESUT ODAiAN 

Kapilalizm başlangıçta sanata kuşkuyla baktı. 
Para getirmiyordu sanat. Ama sonraları, işçi sınıfı· 
nın mücadelesi sanat alanında da geliştlkçe, kapi· 
talizmin bakışı dejtiştl. Sanat tehlikeli olmaya baş· 
lamlŞtı. Çeşitli ülkelerin burjuvazileri , öncelikle işçi 
ILmtırun siyasal mücadelesinin gelişim dlizeyine 
baıtlı olam, deltişik önlemlere baş vurdular: sanaı· 
çılan " kabul edilebilir" , hatLa "ödüllendirilebilir" 

.olacaklın sınırlar içinde tUlmaktan, tehlikeli ve 
i!Iilh olmAZ gördüklerinl yola getirmeye, olmazsa 
unulturmıy&, o da olmazsa yok etmeye kadar. Bun· 
laı:a örnek vermek guç de�lı. Herkes bir·iki örnek 
sayabLUr. Burada deelneeeeimiz, Türkiye'de pek 
bilinmeyen bir örnek. 

24 Ocak 1976 günü telekoler, Amerika'dan 
bütün dürıyaya birkaç satırlık bir haber geçtiler. 
Zend şarkıcı ve oyuncu Paul Robeson oldlı. Bulıiıı 
dünya halkları, hayatı boyunca barış, özı:w-luk ı-e 
aoayallzm için sav84mlŞ bu insanı saygıyla andı. 

Paul Robeaon, 1 860'ların eski bir kölesi nin 
oltlu olam, 9 Nısan 1898'de ABD'DiD Princeton ken
tinde doadu. Rutgerı Üıılverııitesinin en başarılı 
öltrendlerinden biri oldueu yıllarda, lıstlın sporcu 
yetenekleriyle de dikkati çekti. Çok Iyi bir futbol, 
beyzbol, basketbol oyuDcuouydu. (Hatta ileriki yıl
lana, Amerikan futbolunun gelmı, ieçmiş en büyük 
ıkı savunmı oyuncusundan biri olarak gösterilmiş· 
tır.) Daha sonra Columbla Üniversitesinde hukuk 
öArenimi gördU ve ytrmi yaşlarındayken New Vork 
BarOOllnl ııırdl. Çok başarılı bir hukukçu olmasına 
kartın, Columbla'da başladıaı Llyatro oyunculuRunu 
aeçtl. Ün lü yazar Euııene O'NeUnn ıkı rindeki 
oyunlanyle hıyranlık kuındı. 

Imparolor Jon .. adlı oyunun bır .. hn lind 

YURUYu J ubat 1976 - 1 4  

26 OCAK GÜNÜ ÖLE L O  ZENCI Ş RKIO 
VE OYUNCU PAUL ROBE 'U, BüTUN DÜNYA 
HALKLARı '  HAYATI BOYUNCA BARIŞ, ÖZGÜR· 
LÜK VE SOSYAliZM IçIN SAVAŞM1Ş BIR 

INS N OLARAK ,o. IYOR . BIZIM HALKı fiZA 

DA I:IOŞ GE LECEKTIR ONUN SESı' M C DELE· 

MlZE GÜç KATAC KTlR. 

losa bir ezgiyi ı,lıkla çalması gerekirken, şarkı olarak 
söylemek islemesl Robeson'un büyük bir yeteneeini 
daha ortaya çıkardı. Robeson 1925'de New York 'da 
ilk büyuk konserini verdi. Oıaganüslü bir has ol· 
dueunda bütim müzikçiler birleştiler. 

Robeson, tiyatro oyuncu lugunun doruauna 
Ottıelln rolüyle ulaştı. 1930'da Londra'da ı-e 1943-45 
yıllannda New Vork'ta Othello'yu oynadı. Olh.ll0, 

296 oyunla, bütun zamanların New V ork 'la en uzun 
",re sahnede kalan Shakespeare oyunu olu)'ordu_ 

Robeson, Othello yorumuna ilişk.in olarak 
şuntan söylüyordu : "Othello'nun sorunu. benim 
kendi halkımın sorunudur. Bir kıskançlık sorunu 
olmakLan çok, bir ırk çatışması, bır onur sorunudur 
bu". Daha sonra da, bütün dünyaya lamtllRı bir 
Amerikan halk şarlu&ındaki "yaşamaktan yoruldum. 
"Iümden korkuyorum" diz.sini çizecek, "olunceye 
kadar savaşmam gerek " diyecektir. 

1949'da ıngıltere, Dani marka, !sl'eç, ovyeUer 
Birlilti, Çekoslovakya'da konserler "erir: Çince'd.en 
Rusça'ya, ıbraniceden fransızca'ya kadar pek çok 
dilde tUrküler söyler. Çelik işçileriyle greı' ginculuRu 
yapar, A frika Sorunları Konseyi BaşkanlıRını yuruluı. 
Çevirdi�i on ülmden biri olan "özgıirluk arkısı ", 
Gana'nın ikinci bagımsızlık y�dönümü törenlımnde 
gösterilir. 

O sıralarda, azım H i kmet hapisanede açlık 
"evindedır, Dilny. kamuoyunu .yag. kaldıran 
"N zım Hlkmeı 'e Ozıurlılk " kampanyıı.sına o da 
katılır. Amerıka'nın ilerici kamuoyun seslenerek 
şunlen ıoyler' "Am rlkan ulusunun bütün ilerici 
güçl ri, buyük şal rI  kurtarmak ıçın birleşmelidir. 
Amerıkan ulusunun kultuninu rçekten ven yazar
lar,ma, reuamlanmlZ, aydınlanma protesto sesini 

yükseltmelidir. Sesimizi, susturmak isteyenler gibi, 
Nazım da duyacaktır. Hemen harekete geçersek, 
büyük ulusal şairi, Türkiye emekçileri, Amerika ve 

· bUrun dünya için kurLarabiliriz". -
1949 y�.ın.ın 4 Eylül günü New York eyaletinin 

PeekskiIJ kentinde, Amerikan kapitalizmi Robeson'un 
konserine .. apulcularım saldırtır. Yüzlerce insan 
ölür. Robeson ölümden güç kurtulur. Oysa aynı 
Amerika, topu topu üç·beş yıl önce, "insan ilişkile· 
rinin gelişmesine yaptı�ı dikkate deR er ve seçkin 
hizmetlerinden ötürü" ona Abrahanı Lincoln Madal· 
yası vermiştir. 

Soıtuk savaş döne.minin Amerika'daki başlı • 
boy hedenerinden biri olur Robeson. "Amerikan 

leyhLarı Faaliyetler Komisyonu "nun karşısına çıkı· 
br. Birçokları tatlı hayal uaruna en aşal!ılık bır Iş· 
birUkçillAI çerken. o, sonuna kadar devrimci 
namusunu korur. ( lha",,1 Yılu",. S. 1 89· 2 10). O yıl
larda Amerika, Cumhurbaşkanı Eiseııhower'ıo agzın
dan. "uluslararasında kültür alış.erişinin geliştirii· 

ister. Oysa ayoı Amerika, Robeson'un birkaç 
ay içindeki 25 dllekçesini geri çevirerek ona pasa· 
port vermez. Bu yüzden Robeson, tiyatro ve sinema 
eserlerinde oynama konserler ve konferanslar ver
mesl Için, Ingiltere, G aller, Iskoçya, Sovyetler BiriiRi, 
Avustralya, lsveç ve Fransa'dan gelen ça�nlara kalı· 
lamaz. Böylece, "uluslararasındaki kül tür alışveri· 
şinin gelişmesi" kösteklenmiş olur. 

Dünya Barış Konseyinın, Uluslararası Barış 
Nlşarunı alacak Ilk adayların listesi yayımlandıaı 
zaman Paul Robeson'la NAzım Hikmet'In adları yan 
yana gelmişlı. Nazım'ın 1955'te yazdıRı, biri "Bı· 
lık tuUuk yiyen ölür! Elimize deRe n ölür! Du gemi 
bır kara tabut! lumbarından n ölUr" diye başlayan 
dört şıırini Robeson türküleşlirdl. Helslnkl 'de yapılan 
Dünya Barı� Konseylnın bütlın kıtalardan gelen 
delegeleri , Iki bUylık n tçının IşbirliRinden dolın 
bu olaganUstü Robeson'un sinden dınledıler. 
O türkWerl bızım h da dinlemelıdır artık. 

Robe n'un, Insanlılın bu y1Rlt, bu yetenekıı 
evi dının hayatını, eurul gUrUI çınlayan sesini bizim 
halkımıza da lamtmalıy12 muııaka. BIzim haıkımı· 
za da hoş rel onun sesi , mücadel.mlz. iIIç 
kaıacaklır. 

Paul Robeaon 'un anısı önünde NAzım 'ın diıe· 
lerly !.e eRiliyoruz: 

"Biz türlcWerlmlzl lÖyletmlyorlar, RobelOn 
Inci dlşU zenci kard.şlm 
kartal kanaılı kanaryanı 

1'Iırkülerlmlzl lÖyletmlyorlar bize. 
Korkuyorlar RobelOn 
Ş.raktan korkuyorlar, 

çı rçıplak yıkamr gibi 'Alamaktan, 
Jlm ıkı bır ayvayı dışler gıbı gülmekten 
korkuyorlar. 
Sevmekten korkuyorlar, bızım ferhad gıbı 

vmeklen 
(Slzln de bir Ferhad'ınıı vardır elbel RobelOn, 
adı ne?) 
Tohumdan ve topraklan korkuyorlar, 
akan sudan ve hatırlamaktan �orkuyorlar, 
Ne iıkonto, ne komisyon, ne vade Istey.n 
bir dost eli 
.ıcak bir kuş gıbı gelip konmanıı, kı avuçlarının 
içine. 
Umltten korkuyorlar RobelOn, ümltlen 
korkuyorlar, umiUen. 
Korkuyorlar, kart,,1 kanatlı kanaryanı 
TUrkUlerimiıde" korkuyorlar." 

önlemlere baş vurdular: sanaı· 
edilebilir" , hatLa "ödüllendirilebilir" 

içinde tUlmaktan, tehlikeli ve 
lerinl yola getirmeye, olmazsa 

olmazsa yok etmeye kadar. Bun· 
guç de�lı. Herkes bir·iki örnek 

deelneeeeimiz, Türkiye'de pek 

1976 günü telekoler, Amerika'dan 
birkaç satırlık bir haber geçtiler. 

ncu Paul Robeson oldlı. Bulıiıı 
hayatı boyunca barış, özı:w-luk ı-e 

sav84mlŞ bu insanı saygıyla andı. 
1 860'ların eski bir kölesi nkölesi nköles in 

1898'de ABD'DiD Princeton ken
Rutgerı Üıılverııitesinin en başarılı 

oldueu yıllarda, lıstlın sporcu 
dikkati çekti. Çok Iyi bir futbol, 

oyuDcuouydu. (Hatta ileriki yıl
Amerikan futbolunun gelmı, ieçmiş en büyük 

oyuncusundan biri olarak gösterilmiş· 
Columbla Üniversitesinde hukuk 

ytrmi yaşlarındayken New Vork 
başarılı bir hukukçu olmasına 

başladıaı Llyatro oyunculuRunu 
Euııene O'NeUnn ıkı rindeki 

kuındı. 
.. adlı oyunun bır .. hn lind lind 
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C/HAT öZA YDıN 

Politika Gazeteoinin 17 Ocak 1976 tarihli sanat sayfasında Selim 
Iteri 'nin "Estetlk Üzerine" adlı bır yazısı yayımlandı. Selim Ileri Marksist 
düşünce esteti�inin Türkçede biiinmemesinden yakınmakta, Lukacs'ın "Çal!
daş Gerçekçili�in Aniamı "nı ikinci kez okudulıunu söylemekte_ Yazarın 
Lukacs'ı ikinci kez keşfetmesinin okur açısından iiginç bir yanı yok. Nedir, 
Selim lleri Lukacs'ın eleştirel gerçekçllik lle toplumcu gerçekçilik konusunda 
yazdıklarından iki lümceyi aktararak, ilerici okura bir süredir uygulanan 
beyin yıkama yöntemine Lukacs'ı araç etmekte. Yazarın, Lukacs'dan alıntı
ladıl!ı sözler şunlar: "Bugün toplumcu ve eleştirel gerçekçilik siyaset ve sanat 
alanında gerici güçlere kartı giriştikleri savaşta birleşiyorlar_ Lenin her zaman 
demokratik burjuv. devrimi ile işçi sınıfı!)ın devrimi arasında bir Çin Seddinin 
olmadılıını öne sürmüştür. " 

Selim Iteri'nin bu sözleri aktarmasının küçük hesabını yazısının 
sonuna do�ru öl!renlyoruz. Yazar, Lukacs'ın Marksist-Leninist, sert acımasız 
bir eleştinnen olduj!unu söyledikten sonra şuniarı söylüyor: "Çeşitli yön
semeleri gösteren, ama çeşitli açılımlara ulaşamayan Türk Hikayesini anım
sayalım. Sabahattin AIi'yle Sait Faik 'i. Ortalıkta fırtınalar estiren "burjuva 
gerçekçili!!i" sözlerini, bir de ... Lukacs'ın batılı yazarlar için söylediklerini 
biim edebiyatımlZa uygulayacak olursak, pek çok kişinin söyledikleri güme 
gider gibi geliyor bana." 

Lukacs ödün vermeyen klşiUeine karşın eleştirel gerçekçilik ve 
toplumcu gerçekçiiik arasında bir kesişme noktası oldullunu söylemekle 
Marksist düşünceye ters düşüyor ( ! )  Lukacs revizyonisttir( ! )  Devrimci cepheye 
mal edilmek istenen sekterJiein kotanlmasının gizli hesapları bunlar. Oyunun 
öte yanı, Marksist eleştirinin klasiklerini okumayan ilerici okurun yanıl
samaya itilmesl_ Okur, Lukacs'ın bu iki lümcesini okuyunca, eleştirel gerçek
çilik iie toplumcu gerçekçilik arasında pek de derin bir ayrılık olmadıllını 
sanacak, toplumcu sanatı ve 'eleştiriyi kıyasıya savunanlara kuşkuyla bakıp 
onlar hakkında karasında dogmatik, mekanik cinsinden yargılar yer edecek. 
Böylelikle küçük burjuva akımı bir virus gibi tüm yazını eline geçirecek. 
Bir süre önce aynı gazetede Mehmet Doean da, Neruda'nın bireysel yaşamın
dan örnekler veriyor, bir kapitalistle kurdueu dostlueu ,Amado'nun romanda 
daha az politik olmasını olumlu bulmasını sıraladıktan sonra soruyordu : 
"Neruda, devrimci sanat ve edebiyata ve de Şili Devrimine ihanet etmemiş 
midir sizce?" 

örnekleri uzatmak mümkün. Bu yazıda Selim Iteri üzerinde dura
caelZ. Selim tıeri'nin yazısı amaç ve yöntem açısından, bu çevrelerin 1975'i 

• dellerlerken ele aldıllı ilkelerden yola çıkıyor_ Lukacs'a dellinmesi dolayı
sıyle S. Ali-Sait Faik tartışmasında taraf olan devrimci yazarlara sinsi saldırısı 
hakettilli yanıtın verilmesini zorunlu kılıyor. 

Yazarın söz konusu ettilli kitapta Lukacs, eleştirel gerçekçilik ile 
toplumcu gerçekçiliei elli sayfada inceler. Yapıtı sosyalist bilinçle okuyan
lara Selim Iıeri'nin ve yazdıeımız yazının yeni bir şey getirmedil!i açık. 
Ne ki açıklık küçük burjuva çevrelerin suyu bulandırmasına engel deeil. 
Birkaç söz söylemek onun için gerekli ve kaçınılmaz. 

Lukacs, eleştirel gerçekçilik ile toplumcu gerçekçilik arasındaki ö
nemli aynlıkları uzun uzun sıralar. Göz önünde bulundurdu!!u önemli kıstas
lardan ikisi "perspektif" ve "betimleme"dir. Lukac:'ın "perspektif"den 
amaçladıl!ı; yazın, siyaset, öl!reti bal!lamında toplumcu yazarın savaşımının, 
sosyalist devrimi başarmaya yönelik olmasıdır. Lukacs'a göre eleştirel gerçek
çi yazar toplumculul!u benimse .. bile yapıtı olguların dışardan betimlenişi 
olarak kalır_ Ancak toplumculul!u kuracak toplumsal güçlerin içerden belir
lenmesi ise, o yapıta toplumcu gerçekçi sıfatını verir_ ' Ileri 'nin alıntı yap
tıl!ı sözlerLukacs'ın iki aniayış arasındaki ayrımların birleştil!i tek genel 
noktanın ıradesidir. Kapitalist düzene başkaldın. Ne ki sosyalist toplumu 
kuracak yeni insanın niteliklerini bulup çıkarma ancak toplumcu gerçekçi 
çizgide netleşir. Bu da temelde, Lukacs'ın öne Çıkardıl!ı "perspektif" yani 
politik çizgi sorunudur. 

sovyetler birligi 
komünist partisi 

tarihi 
• 

b.ponomarev 
• 

Güncel politik havaya göre Marksist düşünUn u,talarından, konunun 
blitünsellil!inden kopararak alıntı yapmak, alıntıyı Istenilen yöne doi!ru koşul
landırıcı veri biçiminde kullanmak küçük burjuvanın eıki taktll!1. Bu taktik 
zaman zaman sınıflarının kaçınılmaz sonunu geciktirici, bal!ışlatıcı, günah 
çıkarıcı yakarışa da dönüşür. Bizim yapacal!lmlZ alıntılarda Lukacs, Lukacsı 
yanıtlayacak( !) 

"Toplumcu gerçekçilik gerçek bir durumdan çok bır olabilirliktir; 
bu olabilirlil!in gerçekleşmesi ise karmaşık bir lştir_ Sadece Marksizmi öllren
rnek (hatta sadece toplumcu akıma katılmak ya da parti üyesi olmak) bu iş 
Için yeterli del!ildir. Bir yazar bu yollardan yararlı şeyler öl!renerek bir takım 
düşünsel ve ahlaksal soruniarın bilincine varabilir. Fakat gerçekçilil!in bu 
"sahici bilinci "ne uygun düşecek bir estetik biçim bulmak, "sahte burjuva 
bilinci"ne böyle bir biçim bulmaktan daha kolay del!ildir." 

" ... Bütün bu söylediklerimiz eleştirel gerçekçilikle toplumcu ger
çekçilik arasında aslında bir ayrım yokmuş izlenimini verebilir. Oysa, aradaki 
benzerliklere ral!men, önemli nitel del!işiklikler vardır. Bu deeişiklikler, 
toplumcu gerçekçilil!in tanımı gerel!i içerdi!!i somut perspektifin ve "doj!ru 
bilinç "in sonıtçlarıdır_" 

Yöntem, küçük burjuva yazını çevrelerinde pek deeişmiyor. IJu
şünce mantıkları onların, aynı do�nıltudan dışarı çıkmalarına izin vermiyor. 
Dolayısıyla kendi içlerinde tutarlı bir bütün görünümündeler. Büyük bir ga
zetenin sanat sayfasında toplumcu sanat ve düşünce ölçe!!inin hastalıklı 
yapılarıyla özdeşleşmiş biçimi ilerici okura sol adına sunuluyor_ Yanılsama
nın sisU bahçelerinde sosyal-demokrat iktidar düşleri, Kültür Bakaniıeına dek 
uzanıyor. Bireysel hesapları, yazının sorunu yapılıp öne sürülüyor, Devrimci 
bilincin gelişmesi onlara kızıl umacı gibi gözüküyor. Yaprak dökümünde 
tutunacaklan tek dal, Sait Faik onları kurtaramıyor_ Çünkü bilmiyorlar ki 
dadacılar, gerçeküstücüler nasıl Fransız toplumcu akımına neden olmuşsa 
(garip Lukacs da böyle düşünüyor! ) ,  Sait Faik ve yandaşları da devrimci yazı
nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tedirginiiklerinde, kuşkularında 
haklılar; çünkü korktukları en istemedikleri biçimde başlarına gelecek. 
Direnmeleri, sonucu del!il yalnızca savaşımın biçimini etkileyecek. 

Küçük bir kayıktalar ... Bindikleri kayık, dol!ayı alt üst eden tayfun 
karşısında parçalanmaya çoktan başladı. Tek zenginlikleri geceler ve düşle re 
sonsuz kavuşacaklar, tek fiyakaları burjuvalık karartacak bilinçlerini... "Yeni 
insan" m�raklanıp tarihe baktı!!ında, küçük burjuvanın tarihsel yazgısını öl!
renecek, biraz da acıyacak belki , kimbilir ... 

.. . . .  Edebiyatta ideolojiye ba!!lılık sorunuyla ilgiU çelişkiler, siyaset 
ve iktisat alanındakinden çok daha karmaşıktır. Merak, yenilik için yenilik
ten hoşlanma, kapitalizme karşı romantik bir düşmanlık, aşırı yenilikçi bir 
sanatçının toplumculul!u benimsemesine yol açabilir. Böyle bir sanatçı 
kendisinin "biçimler"de yaptıl!ı "devrim"in toplumcu devrimle özdeş oldu
l!una, hatta bu devrimin gerçek ifadesi oldu!!una inanabilir." 

Lukacs'ın dedi!!i gibi Lenin engin bir bilimsel hoşgörüye sahipti. 
Lenin, Gorki 'ye yazdıı!ı bir mektupta her felsefenin hatta idealist olanının 
bile yararlanacak bir veri içerdiğini söyler. Yalnız bir şeyi eklemekte yarar 
var. Lenin idealist felsefe derken yazınsal planda, Gorki 'nin yapıtlarına 
yansıyan "devrimci romantizm"i düşünüyordu. Materyalist düşünceyi kendine 
kılavuz edinenin, diyalektiğin gerel!i idealist düşünceden de yararlarıması 
dol!aldır. Ama Selim Ileri yakınmakta haklı_ Hegel diyalektil!ini hem de 
Suut Kemal Yetkin'den öğrenenin idealist diyalektik le nalıncı keseri örne!!i 
kendine yontması anlaşılır bir tavırdır. 

Lenin'in bir yazısındaki saptamayı anmanın sırasıdır: " ... Geri kal
mış yahut gelişmeleri gecikmiş ekonomiler, Marksizmin ancak bazı yanlannı 
bünyelerine alan, genellikle burjuva dünya görüşünün bütün geleneklerinden, 
özellikle de burjuva demokrasisi dünya görüşünden kararlı bir kopmayı ger
çekleştiremeyen destekleyicilerin ortaya çıkmasına her zaman sebep olur." 
(Collected Works, voU6, çev: Ulu!! Nutku-Türkiye Defteri) 

Kimin söyledikleri ya da kimler güme gidiyor dersiniz .. 

teoride ve pratikte 
burjuva demokrasisi 

• 
a.mishin 

• 
Bıum Yayıncılık Umlted Ortaldıtı 
Plyeı:lot1 Cad_ 21/1 ÇembeıU&q - lıtaııbu\ 
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vermeyen klşiUeine karşın eleştirel gerçekçilik ve 
arasında bir kesişme noktası oldullunu söylemekle 
düşüyor ( ! )  Lukacs revizyonisttir( ! )  Devrimci cepheye 

sekterJiein kotanlmasının gizli hesapları bunlar. Oyunun 
eleştirinin klasiklerini okumayan ilerici okurun yanıl

Lukacs'ın bu iki lümcesini okuyunca, eleştirel gerçek
çekçilik arasında pek de derin bir ayrılık olmadıllını 

sanatı ve 'eleştiriyi kıyasıya savunanlara kuşkuyla bakıp 
asında dogmatik, mekanik cinsinden yargılar yer edecek. 

burjuva akımı bir virus gibi tüm yazını eline geçirecek. 
gazetede Mehmet Doean da, Neruda'nın bireysel yaşamın

bir kapitalistle kurdueu dostlueu ,Amado'nun romanda 
olmasını olumlu bulmasını sıraladıktan sonra soruyordu : 

sanat ve edebiyata ve de Şili Devrimine ihanet etmemiş 

uzatmak mümkün. Bu yazıda Selim Iteri üzerinde dura
yazısı amaç ve yöntem açısından, bu çevrelerin 1975'i 

ilkelerden yola çıkıyor_ Lukacs'a dellinmesi dolayı
tartışmasında taraf olan devrimci yazarlara sinsi saldırısı 

verilmesini zorunlu kılıyor. 
konusu ettilli kitapta Lukacs, eleştirel gerçekçilik ile 

elli sayfada inceler. Yapıtı sosyalist bilinçle okuyan
yazdıeımız yazının yeni bir şey getirmedil!i açık. 

burjuva çevrelerin suyu bulandırmasına engel deeil. 
onun için gerekli ve kaçınılmaz. 

eleştirel gerçekçilik ile toplumcu gerçekçilik arasındaki ö
uzun sıralar. Göz önünde bulundurdu!!u önemli kıstas

ikisi "perspektif" ve "betimleme"dir. Lukac:'ın "perspektif"den 
yazın, siyaset, öl!reti bal!lamında toplumcu yazarın savaşımının, 

başarmaya yönelik olmasıdır. Lukacs'a göre eleştirel gerçek
benimse .. bile yapıtı olguların dışardan betimlenişi 

toplumculul!u kuracak toplumsal güçlerin içerden belir
toplumcu gerçekçi sıfatını verir_ ' Ileri 'nin alıntı yap

aniayış arasındaki ayrımların birleştil!i tek genel 
Kapitalist düzene başkaldın. Ne ki sosyalist toplumu 

niteliklerini bulup çıkarma ancak toplumcu gerçekçi 
temelde, Lukacs'ın öne Çıkardıl!ı "perspektif" yani 

vyetvyetler ler birligi birligi 
münist partisi 

tarihi 
• 

Dolayısıyla kendi içlerinde tutarlı bir bütün görünümündeler. 
zetenin sanat sayfasında toplumcu sanat ve düşünce ölçe!!inin 
yapılarıyla özdeşleşmiş biçimi ilerici okura sol adına sunuluyor_ 
nın sisU bahçelerinde sosyal-demokrat iktidar düşleri, Kültür 
uzanıyor. Bireysel hesapları, yazının sorunu yapılıp öne sürülüyor, 
bilincin gelişmesi onlara kızıl umacı gibi gözüküyor. Yaprak 
tutunacaklan tek dal, Sait Faik onları kurtaramıyor_ Çünkü 
dadacılar, gerçeküstücüler nasıl Fransız toplumcu akımına 
(garip Lukacs da böyle düşünüyor! ) ,  Sait Faik ve yandaşları da 
nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Tedirginiiklerinde, 
haklılar; çünkü korktukları en istemedikleri biçimde 
Direnmeleri, sonucu del!il yalnızca savaşımın biçimini etkileyecek. 

Küçük bir kayıktalar ... Bindikleri kayık, dol!ayı 
karşısında parçalanmaya çoktan başladı. Tek zenginlikleri 
sonsuz kavuşacaklar, tek fiyakaları burjuvalık karartacak bilinçler
insan" m�raklanıp tarihe baktı!!ında, küçük küçük burjuvanın burjuvanın tarihsel tarihsel 
renecek, biraz da acıyacak belki , kimbilir ... kimbilir ... kimbilir 

.. . . .  Edebiyatta ideolojiye ba!!lılık sorunuyla ilgiU 
ve iktisat alanındakinden çok daha karmaşıktır. Merak, yenilik için 
ten hoşlanma, kapitalizme karşı romantik bir düşmanlık, aşırı yenilikçi 
sanatçının toplumculul!u benimsemesine yol açabilir. 
kendisinin "biçimler"de yaptıl!ı "devrim"in toplumcu devrimle 
l!una, hatta bu devrimin gerçek ifadesi oldu!!una inanabilir." 

Lukacs'ın dedi!!i gibi Lenin engin bir bilimsel 
Lenin, Gorki 'ye yazdıı!ı bir mektupta her felsefenin hatta 
bile yararlanacak bir veri içerdiğini söyler. Yalnız bir şeyi 
var. Lenin idealist felsefe derken yazınsal planda, Gorki
yansıyan "devrimci romantizm"i düşünüyordu. Materyalist düşünceyi 
kılavuz edinenin, diyalektiğin gerel!i idealist düşünceden 
dol!aldır. Ama Selim Ileri yakınmakta haklı_ Hegel diyalektil!ini 
Suut Kemal Yetkin'den öğrenenin idealist diyalektik le nalıncı 
kendine yontması anlaşılır bir tavırdır. 

Lenin'in bir yazısındaki saptamayı anmanın sıras
mış yahut gelişmeleri gecikmiş ekonomiler, Marksizmin ancak 
bünyelerine alan, genellikle burjuva dünya görüşünün bütün 
özellikle de burjuva demokrasisi dünya görüşünden kararlı 
çekleştiremeyen destekleyicilerin ortaya çıkmasına her zaman 
(Collected Works, voU6, çev: Ulu!! Nutku-Türkiye Defteri) 

Kimin söyledikleri ya da kimler güme gidiyor dersiniz 

teoride teoride ve pratikte pratikte 
burjuva burjuva bur demokrasisi 

• 



BABIALI YOKUS 

YUVARLANANLA 
FAŞisT TI RMANI ŞA, BAB-I ALi BAS I N I N I N  

B IR KORO H A L i N D E  KATILMASINDA BAZI 

ÇOK TIRAJLI GAZETELERiN iç iNE DÜŞTÜK

LERI F iNANSMAN BUNAlıMı ETKi L I  OLUYOR. 

MC HÜKÜMETi N i N  VE FAŞiST T I RMAN I ŞIN 

EN BÜYüK DESTEKÇisi SABANCı HOLDi NG' iN 

F i NANSMAN GÜÇLÜKLERi iç iNDEKi  M i LLiYET 

i ç i N  KESELERi AÇMASı : M i LLiYEriN SIKI 

YÖNETiM HEVESiN i  ART ı RıYOR. 

SON ZAMANLARDA TÜRKiYE'DEKi KAYNAŞ

MAYA PARALEL OLARAK BASıN P iYASASıN I N  

D A  HAREKETLENDiGi GÖRÜLÜYOR. BU HARE· 

KET içiNDE BiR KÜÇÜK VE " iLERici"  GAZE 

TEY i BiR " iLERici"  AJANSıN MAOCU KOMAN 

DOLARLA ORTAKlıK KURARAK SATıN AL 

MAK içiN GÖRÜŞMELERE BAŞLADlGI B i L

D i R i Li YOR. 

Bab·ı ali Türkiye'de basın hayatının merkezi. 
Basın mensupları tarafından "bizim yokuş" diye 
bilinir. Bu yokuşla başlayan "tırmanma" alışkan
Iılı', Bab-ı Ali mensuplarının ço�unun ruhuna iş
lemiş. Yokuş ceridesinin büyük bölümü faşist tırma
nışa koro halinde katılıyorlar. Ama hepsinin ayn 
bir stili var. Kimi açıktan açı�a uluyor, kimi daha 
inceden yapıyor bu işi. Kürekleri aheste çekerek 
mehtabı uyandırmayacaklarını sanıyorlar. 

"AKıLCı" SÖZCÜ VE "USTA" GAZETECi 

Yürüyüş 'ün önceki sayılarından birinde "ulus
lararası sermayenin akıllı sözcüsü" olarak tanımlanan 
bir başyazar, ceridesinde, tırmanışa kendi "objek
tif ve akılcı" üslubu ile katılıyor. 

Her kimse, bu ceridenin haber seçicisi,Anadolu 
Ajansını en az kendisi kadar güvenilir ve "objektif" 
buldultu için olsa gerek, Pazarcık olaylarını ''TöB-DER 
üyesi bir ölıretmenin Olkü Ocakları binasına dinamit 
atması" ile başlatıyor. Bu haber söyledi�imiz gibi 
Anadolu Ajansı kaynaklı ve cerideciler bu haberi 
böylece yayınlamakta hiç bir sakınca görmüyorlar. 

Aynı ceridenin başyazarı, Malatya olayları 
üzerine "korkulanın başa geldiltini, solun da artık 
terör hareketlerine başladı!!ını" ilan ediyor. Ama 
AP'1i Sebati Ataman'ın konuşmasından sonra "sol
daki terörcülü!!ün çok sınırlı bir gruba özgü oldu!!unu" 
kabul etmekte gecikmiyor. 

"Türkiye 'nin en çok satan gazetesi" de kendi 
"büyük" olanakları ile tırmanışa katkıda bulunmaya 
devam ediyor. Zeytinburnu "operasyon"unda muha
birleriyle hazır bulunan bu ceride, kan gördükçe 
coşuyor, azıyor: "Anarşistler Bombalandı" , "Anar
şist Avı" ve burıların dışında bol bol kanlı resim . 
Ancak bu ceridenin faaliyetleri sadistçe bir dürtük
lemeden de öteye geçiyor. Çeşitli ihbarlar ve "il· 
ginç" açıklamalar ancak bu ceridede yer alıyor. 

. örne�in bir başlık şöyle: "Anarşistler Bir Devlet 
Büyü!!ünü Kaçıracaklardı " ,  Burada, ceridenin kan ve 
ölüm merakını arılamak kolaylaşıyor. Malatya'dakiler 
"bombalanmayıp" yakalansalardı, böyle balonları u
çurmak daha bir güçleşecekti. Kurdun dumarılı 
havayı sevdi!!i gibi, ceride de kanı bundan seviyor; 
olaylar üzerine spekülasyorılar yapmak böyle bır 
ortamda daha kolay oluyor. 

Ceridenin ikinci büyük hizmeti, büyük bir 
gazetecilik örne�i. Ve bu gazetecııık en çok Bab-ı 
AIi'nin uluyan kesiminde ra�beı buluyor. Ceridenin 
bir usta gazetecisi, Ecevit'in, "MC Iktidarını düşü
re bilmek için çeşitli doltu milletvekillerine federas
yon vaadettii!i" haberini patlatıyor. "MHP'li" gaze
tenin "en eski ve do!!ru haber almakla tanınan" 
kışı olarak lanse ettii!i bu ceride mensubunun "do!!. 
ru" haberlerinin kaynallı bır çok kişinin malumu. 
MHP 'li gazeteye göre bu usta gazetecinin haberi "or
du çevrelerinde büyük aklsler uyandırmış" 

"En yüksek tlrajlı" cerldenln yaptıkları bun
lar. Bu ceride ile kan akrabalıRına sahip bir başka 
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ceride de kan tacirli!!ini iyi becerdi. Malatya olay
lanna ilişkin resimlerle dolu sayısının, Malatya'da 
tanesi 10-15 TL. den alıcı buldu!!u söyleniyor. 

KARATAŞ'A I LK ıHTAR 

Yalçıntaş 'ın başına neler geldi!!i biliniyor. 
Aynlırken, Bab-ı Ali'nin sa!! cerideleri oldukça sert 
bir biçimde veryansın elmişti, gerçekte korkaklıktan 
başka bir suçu olmayan Yalçıntaş'a_ 

Aynı tedirginli!!i Karataş 'ın gösterece�i sanıl
mamai ..  Çünkü Karataş hem orılar için "daha sai!lam" 
biri, hem de Yalçıntaş'ın deneylerinden ders almış 
olması gerekir. 

Yine de Karataş 'a ilk ihtarı Orta DOi!u çekti: 
"Ankara ve Istanbul Barolarının idarecileri tara
fından TRT Genel Müdürlü!!ü ve Cumhurbaşkanı'nın 
tutumu Ile ilgili olarak verilen beyanların TRT bülten· 
lerinde yer alması büyük bır hata olmuştur. Önceki 
gün Töb-Der adlı teşekkUlün Pazarcık hadiselerı 
hakkında yayınladı!!ı bildirinin bültenlerde verilmesi 
ise hatanın katmerlisidir. Genel Müdürlüee gelmesi 
ile Türk milletine büyük ümitler veren Prof. Karataş'ın 
bu türlü hataların işlenme5ine süratle son vermediei 
takdirde TRT'nln kurtarılma" imkanının bulunama
yaca!!ını önemle hatırlatmak isteriz" (Erol Güngör, 
28 Ocak 1976) 

Şimdi MC iktidarının nasıl bir TRT istedi�1 
daha iyi anlaşılıyor mu? 

ESKI TRT'YE NiçiN KıZıYORLAR? 

Sai! basın, zamanında TRT'deki Cem yönetimi
ne söylemedli!lni bırakmamışt.. Bu karşı çıkışın 

nedenleri olarak çeşitti gerekçeler ileri sürüldü: 
Yok Cem şuymuş, TRT komünistlerin eline geçi
yormuş vs vs. Orta Do�u 'nun 29 Ocak tarihli sayı
sında Cem TRT'sine bu denli hızlı çıkışın asıl gerek
çesi açık bir biçimde sergilendi: "Ne kadar beyinsiz, 
ahmak ve cahil Marksist özenticisi varsa, roman 
deyince ekranda, şiir deyince ekranda, ekonomi, 
deneme, felsele deyince ekranda, geri zekalı surat
lanyla mahremiyetimize kadar giriyordu. "  (Manzara-
Ahmet Güner Orta D0i!u 29 Ocak 1976) Şimdi an
laşıldı mı asıl gerekçe? Siz istermisiniz böyle "su
rat "Iann "mahremiyetinize" girmesini? Onun bunun 
mahremiyetine girenlerin TRT'ye bir daha girernemesi 
dollal dei!iI mi? 

SAC BASıNıN GETIRDıCı BAŞKA AÇıKlıKLAR 

Bugüne dek düşünÜıüp de gerekçesi, nedeni 
bulunamayan birçokmeseleyesalldaki kalemler yeterli 
açıklıllı getiriyorlar. TRT'ye yapılan hücumlann 
gerekçesini arıladık; "mahremiyete girme". Peki ya 
gençlerin solcu oluşu nasıl açıklanınaiı? Ilim adam
larının, şunun bunun bu işe kafa yormasına gerek 
kalmadı. Çünkü Son Havadis'in ünlü sol uzmanı 
Emin Ay tekin uzun çalışmalar sonucu bulmuş 
gençlerin solcu oluş nedenini. Üzerinden biraz 
zaman geçtl, ancak yine de aktarmakta yarar var: 
"Yaygın ve etkili yeraltı örgütleri ile gençleri ıvla
yarak orılara 3.500 liradan başlayan aylıklar tahli. 
edilmekte, sekiz adedlne devrim rılkahı ile bır kadın 
ve her birine Ihtiyaca göre bırer otomobıl verilmek 
suretiyle etkinleştirllmiş örgütlerlrıl geni,leterek ... " (Son Havadis, Vuruşan Gençler, 17 Ocak 1976) 

Şimdi, gençler solcu olmasın da ne ollUrılar! 

GÖRÜŞMELERE BAŞLADlGI B i L
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ceride de kan tacirli!!ini iyi becerdi. Malatya olay
lanna ilişkin resimlerle dolu sayısının, Malatya'da 
tanesi 10-15 TL. den alıcı buldu!!u söyleniyor. 

KARATAŞ'A I LK ıHTAR 

Yalçıntaş 'ın başına neler geldi!!i biliniyor. 
Aynlırken, Bab-ı Ali'nin sa!! cerideleri oldukça sert 
bir biçimde veryansın elmişti, gerçekte korkaklıktan 
başka bir suçu olmayan Yalçıntaş'a_ 

Aynı tedirginli!!i Karataş 'ın gösterece�i sanıl
mamai ..  mamai ..  mamai Çünkü Karataş hem orılar için "daha sai!lam" 
biri, hem de Yalçıntaş'ın deneylerinden ders almış 
olması gerekir. 

Yine de Karataş 'a ilk ihtarı Orta DOi!u çekti: 
"Ankara ve Istanbul Barolarının idarecileri tara
fından TRT Genel Müdürlü!!ü ve Cumhurbaşkanı'nın 
tutumu Ile ilgili olarak verilen beyanların TRT bülten· 
lerinde yer alması büyük bır hata olmuştur. Önceki 
gün Töb-Der adlı teşekkUlün Pazarcık hadiselerı 
hakkında yayınladı!!ı bildirinin bültenlerde verilmesi 
ise hatanın katmerlisidir. Genel Müdürlüee gelmesi 
ile Türk milletine büyük ümitler veren Prof. Karataş'ın 
bu türlü hataların işlenme5ine süratle son vermediei 
takdirde TRT'nln kurtarılma" imkanının bulunama
yaca!!ını önemle hatırlatmak isteriz" (Erol (Erol (Er Güngör, 
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