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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), MC ikti
darına karşı büyük b ir direniş başlattı. 17 Eylülde başlıyan dire
niş, dergimizin baskıya verildiği şu günlerde devam ediyor.

15-16 H aziran onurlu direnişinden bu yana, bu, DİSK’in ve 
işçi sınıfımızın giriştiği en büyük eylemdir. İşçiler İstanbul, An
kara, İzmir, Adana, İzmit, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kayseri, 
Gaziantep, Mersin ve D iyarbakır gibi en büyük illerde, Ereğli 
Demir-Çelik’de işi yavaşlattılar, ya da durdurdular. Bazı iller- 
‘de otobüsler çalışmıyor. Direnişe yer yer TÜRK-İŞ’e bağlı işçiler 
de katıldılar; önümüzdeki günlerde özellikle sosyal-demokrat 
sendikaların direnişe katılması bekleniyor.

ife.
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A nkara’da toplanan 14 dem okratik örgüt DİSK’in bu dire
nişini destekliyor. Bu örgütler 27 Eylülde A nkara’da bir miting 
yapacaklar. DİSK’in başlattığı direniş ülkenin h er yanında kit
lelerden büyük destek görüyor.

DİSK’in  direnişi, A nayasa’ya aykırı olan DGM’nin kurulu
şunu engellemeyi de aşarak  «Milliyetçi Cephe» denen ve halkla
rım ıza baskıdan, zulümden, pahalılık tan  başkg, b ir şey getirm e
yen Demirel ve ortaklarm m  iktidarını düşürm eyi amaçlamış 
bulunuyor. DİSK bu amaçla, MC ik tidardan  düşünceye kadar 
direnişini sürdüreceğini ve genel yas ilan ettiğini bildirdi. İşçi 
sınıfı, b ir buçuk yıldan beri halklarım ıza kan  kusturan, işçi
lere saldıran, öğretm enleri ve tüm  ilerici dem okrat m em urları 
kıyım dan geçiren, darm adağın  eden, faşist m ilitanları devlet 
kadro larına doluşturan, işçilerin, gençlerin ve öğretmenlerin 
kanını döken, okulları faşist beslemelere teslim eden; halkı kor
kunç b ir pahalılığın, geçim sıkıntısının cenderesine sokan; ama 
bü tün  bunlar yetm iyorm uş gibi şimdi Devlet Güvenlik M ahke
meleri denen olağanüstü m ahkem elerle emekçi halkı, devrimci 
ve ilericileri, en başta  da işçi sınıfını b ir kıskaç içine almaya 
çalışan MC ik tidarına karşı verilen m ücadelenin başında yürü
yor.

Demirel ve o rtak ları ateş püskürüyorlar; yasalardan, öz
gürlükten dem vuruyorlar. Demirel, H üküm etin varlığından sö- 
zediyor. «DÎSK meclislerin üstün  de mi?» diyor. «Memlekette 
k anun lar hakimdir,» diyor. «Kimse anarşi yaratam az,» diyor... 
Doğrusu, Demirelin ağzından çıkan bu sözler adam ı şaşırtıyor! 
diyecektik ama, demiyoruz. Çünkü bay Demirel’in y ıllardır ko
nuşm a Üslûbuna alışığız biz. Ama acaba Demirel ve ortakları 
halkımızı enayi mi sanıyorlar?

Bizim ve halkın da Demirel ve ortak larına söyliyecekleri 
var elbet:

Memlekette kanun lar işliyorsa, bu kanun lar neden koman
do adındaki beslemelerinize uygulanm ıyor? Sokak ortasında, 
Genel Kurmay binası önünde, ya da canlarının isteği zam an sı
nıfa girerek hocanın gözleri önünde cinayet işleyen çetelerden 
haberiniz yok mu yoksa?. Niçin bu kişiler yakalanm ıyor, niçin 
onlardan hesap sorulmuyor?

M emlekette k anun lar varsa  nasıl oluyor da mahkemenin
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aradığı hüküm lü kişi sizin m akam ınıza gelip sizinle saatlerce 
görüşüyor?

Nasü oluyor da «davadan döneni vurun!» diyen ve bu yüz
den herhalde b ir hayli cinayete neden olan bay Türkeş sizinle 
omuz omuza devleti yönetmekte?.

Nasıl oluyorda Elâzığ’da AP’nin  MSP’nin, MHP’nin kışkırt
tığı sokak zorbaları parti binalarını, yüzlerce işyerini darm ada
ğın ediyor, evlere saldırıyor ve siz bun lara  hiçbir şey demiyor
sunuz. Bunu önlemiyorsunuz. A nkara’nın Kurtuluş m eydanın
da yürüyüş yapan üniversiteli gençleri otom atik silahlarla, bir 
harp m eydanında gibi ta ray an  polis, bu sald ırganları önleyemez 
miydi?

Demek k anun lar var.. Öyleyse neden D anıştay kararla rın ı 
uygulamıyorsunuz? Neden TRT’yi işgal altında tutuyorsunuz? 
Neden binlerce öğretmen, m em ur hakkında D anıştay’ın verdiği 
kararlara  uym uyorsunuz?

Bu m em lekette k anun lar varsa neden size ve yanınızdakile
re uygulanm ıyor? Sizin, Türkeş’in ve tüm  öteki sorum luların 
çıkıp m ahkem e önünde hesap vermesi gerekmez mi? Ve de 
Amerikan şirketinden rüşvet alanların, «vergi iadesi» adı altın 
da halkın cebinden onm ilyonlarca çalanların; karaborsayla, is
tifçilikle, tü rlü  vurgunlarla  halkın anasını dinini ağlatanların?..

Yapma bay Demirel, enayi yerine koyma adamı! O kanun 
lar işinize geldiği zam an var, gelmediği zam an yok. Ceza m ad
delerinin kime karşı kullanıldığını biliyoruz, sizin kim lerin çı
karını savunduğunuzu da. V urgunlar, soygunlar devam  edecek, 
bir avuç p ara  babası ve toprak ağası halkın sırtından milyonlar 
vuracak, halkın kanı-iliği emilecek, am a kimse ses çıkarm aya
cak. Ses çıkardığı zam an sopayı uzatacaksınız, yeni olağanüstü 
m ahkem eler kuracaksınız, baskıyı ve terörü  arttıracaksınız.

Hayır, bu oyun böyle devam etmeyecektir. Emekçi halk  k it
leleri ve tüm  nam uslu insanlar, hazırladığınız zincirlerin bilek
lerine geçmesi için oturup beklemiyeceklerdir.

Sıkışınca nasıl da yasalardan sözediyorsunuz! Bay Türkeş 
bile bakın  neler söylüyor: Hukuk devletinde böyle şeyler olmaz
mış, kaba kuvvetle sorunlar çözülmezmiş, sorunları sokağa dök-
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memek gerekirmiş, neler neler... Bu sözlerin hem  de bay Tür- 
keş’in  ağzından çıkm asına karg a la r bile güler.

Bize boşuna yasalardan  sözetmeyin, çünkü siz o yasaları 
çoktan ra fa  kaldırdınız. Bize dem okrasiden sözetmeyin, çünkü 
onu hergün biraz daha budayan, dem okrasiden başka herşeye 
benzeyen garip  birşeye çeviren ve tüm den o rtadan  kaldırm ak 
isteyen sizden başkası değil. Halkın üzerinde kurduğunuz dik
ta törlüğü daha da pekiştirm eye çalışıyorsunuz, faşizm  yolunda 
yürüyorsunuz.

İşte bunun için işçiler, köylüler, aydınlar ve tüm  ilerici in
sanlar, ezilen ve baskı görenler size karşı m ücadele ediyor. On
la r demokrasiye düşm an değiller, tersine onu dem okrasi düş
m anlarına karşı korum ak, daha doğrusu ülkeye gerçek b ir de
m okrasi getirm ek için çabalıyorlar. O nlar «vatana ve millete» 
düşm an değiller, olamazlar; çünkü vatan  onların, millet de za
ten  onlar. O nlar vatan ı ve halklarım ızı b ir avuç vurguncudan, 
zalimden, gericiden, em peryalist işbirlikçisinden kurtarm aya 
çalışıyorlar ve bunu  başaracaklardır.

DGM tehdidi en başta işçi sınıfına yönelmiştir.

Demirel ve o rtak lan  Devlet Güvenlik M ahkem elerinin sade
ce «komünistlere ve bölücülere» karşı kuru lduğunu söylüyor ve 
bunun  işçilerle b ir ilişkisi olmadığını propaganda ediyorlar, 
böylece de işçileri kandırabileceklerini sanıyorlar. Oysa bu m ah
kem eler en başta  işçi sınıfının mücadelesini kırm aya yönelmiş
tir, ve işçiler bunu a rtık  çok iyi biliyorlar.

Bakın, DİSK’in 5 temmuz tarih li bildirisinden bu konuda iş
çileri bekleyen tehlikeler nasıl sıralanıyor:

«DGM kurulduğu taktirde:
a) ücretlerini zam anında verm eyen işverene karşı herhangi 

b ir eyleme girişen işçiler,
b) İşverenin kaba baskısına ve hareketine karşı tepki göste

ren  işçiler,
c) H erhangi b ir sendikal toplantıda işçi sınıfının çıkarları 

doğrultusunda veya m evcut yasaları eleştiren temsilci, baştemsil- 
ci, diğer sendika yöneticileri ve konuşm acı üyeler,

d) U ygulanm ayan toplu sözleşmenin uygulanm ası için işye
rinde pasif direnm e gösteren işçiler,
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e) Yasal b ir greve sokulan b ir ajan ın  üzerinde bulunan ve
ya kullandığı b ir silah yüzünden tüm  grevci işçiler ve sendika 
yöneticileri.

f) îş yerine sahtecilikle sokulan sarı sendikalara karşı 
DÎSK’i korum a mücadelesi veren işçiler,

g) îşten  atılan  veya saldırıya uğrayan arkadaşları için dire
nen işçiler,

h) Başka bir işyerindeki kardeşleriyle dayanışm aya giren 
işçiler,

i) Hiç b ir neden gösterm eden veya uydurm a b ir nedenle 
işverenin suçladığı işçiler,

j) MC iktidarın ın  «millî güvenliğe aykırı» bulduğu grevlere 
katılan işçiler,

kİ H erhangi b ir nedenle, kısa süreli de olsa işi yavaşlatan 
veya üretim i du rduran  işçiler,

l) Sarı sendika kom andolarının saldırısına karşı koyan iş
çiler,

m) Ve genel olarak 275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt yasasıyla ilgili «suç» ların  kapsam ına giren işçiler tu tu k 
lanıp Devlet Güvenlik M ahkem elerinde yargılanacaklardır.

îşçi sınıfının özgürce düşünm e ve örgütlenm e hakkını ya 
saklayan Türk Ceza K anununun 141 ve 142 nci m addelerinin da
ha sert ve süratli biçimde uygulanm ası DGM’nin önde gelen 
.amaçları arasındadır.»

Bildiriden alınan  şu bölüm bile, DGM’nin işçi sınıfının elini 
kolunu bağlam ak için kullanılacağını ve işçilerin bunun bilincin
de olduğunu açıkça gösterm ektedir. Ama bu m ahkem eler ayrıca 
tüm emekçi halkın, tüm  devrimci ve ilerici güçlerin mücadelesini 
bastırm ak için de kullanılacaktır.

DGM aynı zam anda halkım ızın ırkçı-şoven baskılara karsı, 
demokratik hak  ve özgürlükleri uğrunda verdiği mücadeleyi de 
ezmeği am açlam aktadır.

Halkımız bu tü r  olağanüstü m ahkem eleri ta rih î deneylerden 
iyi bilmektedir. B unlar «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim mahkemele-
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ri» dir. Şovenler ve gericiler, DGM’ni çıkarm ak isterken «bölücü
lük» terim ini de ağızlarından eksik etm iyorlar. O nların  bununla 
neyi kastettik leri açıktır. O nlar doğu’da güneydoğu’da yaptıkları 
zulme, söm ürüye karşı halk  kitlelerinin yürü ttüğü  demokratik, 
devrimci mücadeleyi durdurm ak, ezm ek istiyorlar.

Eğer diledikleri ağ ır baskı ortam ını oluşturabilirlerse, o za: 
m an halkımız, örneğin V iranşehir’de, M ardin’de görüldüğü gibi 
katledilen ve hesabı kim seden sorulm ayan onlarca kişi için bir 
protesto gösterisi bile düzenliyemiyecektir. Halkı dayağa, işken
ceye yatıran  komando baskınlarına karşı sesini bile çıkaramıya- 
yacaktır. Halkımız üzerindeki ağ ır baskının, söm ürünün son 
bulm ası için en basit dem okratik hakların ı bile kullanmıyacak- 
tır.

Halkımız, tüm  devrimci ve dem okrat unsurlarım ız, özel ola
rak  DGM’ne ve genel olarak da getirilm ek istenen faşist dikta 
ortam ına karşı uyanık olmalıdırlar. Bu tü r olağanüstü m ahke
m elerin bölgemizde, halkımız üzerinde uygulam ası çok daha 
sert olacaktır. Bugün DGM’ne ve getirilm ek istenen faşist dik
taya karşı mücadele büyük bir görevdir.

Demokrasi ve özgürlük uğrundaki mücadelemize hız vere
lim. işçi sınıfının gerici MC ik tidarına karşı başlattığı büyük 
direnişe omuz verelim, güç katalım.

DGM A nayasaya aykırıdır

DGM’ne karşı yürütülen  mücadele dem okratik b ir mücadele
dir. Bu m ahkem eler A nayasa’ya aykırıdır. Bu nedenle bu m üca
deleye ülkenin hukukçuları da katılm ış bulunm aktadırlar.

A nayasa’ya göre m ahkem elerin bağımsız olması gerekir. Oy
sa siyasi ik tidar DGM hakim lerini kendisi tayin etm ektedir. Si
yasi ik tidarın  kendi görüşünde olan hakim leri buraya tayin ede
ceğine kuşku yoktur.

DGM’nin beş kişilik heyetinin ikisi askeri hakim lerden oluş
m aktadır. Terfileri bakım ından kom utanlarına bağlı olan bu 
yargıçların  bağımsız hareket etm eleri güçtür.

DGM’nin bakm akta  olduğu suçlara daha önce diğer ceza 
m ahkem eleri bakm akta idiler. O halde niçin MC iktidarı bunlara 
gerek duyuyor? Ç ünkü onlar daha  önceki uygulam ayı yetersiz
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buluyorlar; um um i mahkem elere, A nayasa’ya uygun tayin ve 
terfii olan yargıçlara güven duym uyorlar. Onlar, devrimci, ilerici 
güçleri m utlaka cezalandırm ak istiyorlar. Onlar, dem okratik hak  
ve özgürlükleri iyiden iyiye askıya almak, kitlelerin mücadele
sini boğmak istiyorlar. Bu nedenle de onlara, Barolar Birliği 
Başkanı Faruk Erem ’in deyişiyle, «mahkeme olm ayan m ahkem e
ler» lazımdır...

Saflar beliriyor

Yaşadığımız günlerde devrim ci-dem okratik saflarla  demok
rasi düşm anlarının sa flan  belirginleşiyor. O layların keskin te ra 
zisi kimin nerede olduğunu çok güzel açığa vuruyor.

15-16 H aziran o laylan  sarı TÜRK-ÎŞ’in ipliğini pazara  çıkar
mıştı. İşçi sınıfının giriştiği bu yeni direniş, bunu daha da belir- 
leştirecektir.

Uyanan işçi kitlelerini oyalamak, uyutm ak için özellikle son 
yılda blöflerle vakit dolduran Türk-İş yöneticilerinin, gerçekte 
asla işçi sınıfından yana tav ır takınm ayacakları, patron lara  hiz
met etm ekten asla kurtu lam ayacakları b ir kez daha  açığa çıkı
yor. Halil Tunç işçi direnişine patronlardan daha öfkeyle saldı
rıyor. Ama onlar artık  oyunun son perdesini oynam aktalar. İşçi 
sınıfının onların hakkından gelmesine şurada az birşey kaldı.

Diğer yandan  p a ra  babaları işçi sınıfını sıkıyönetimle teh 
dit ediyorlar. İşveren temsilcileri, m eydana işçilere b ırakm aya
cağız diyorlar «yönetime destek» olm aktan sözediyorlar. Ne bu 
tehditler ne onların çıkarların ı savunan politik örgütler ve en 
başta MC iktidarı ne de onların hizm etindeki sarı sendikalar 
kitlelerin mücadelesini bastıram ıyacaklardır.

Halkımıza zulmedenler, onu aç, işsiz bırakanlar, p a ra  baba 
lan ve uşakları korkm uyorsa, emekçilerin korkm ası için hiç b ir 
neden yoktur.

Çünkü «onların zincirlerinden başka kaybedecek birşeyleri 
yoktur!»
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h a l k ı m ı z ı n  m ü c a d e l e s i  

d e v r i m c i  b i r  d o ğ r u l t u d a

y ü r ü y e c e k t i r

D aha dergimizin ilk sayısından beri, görüşlerim izi açıkça 
eleştirm ekten kaçm an bazı grup ve çevreler dergimizi yıpratmak 
için dedikodu yolunu, gerçek dışı haberler yaym a yöntemini seç
tiler. Doğudaki okurlarım ızın uyarılarından  anlıyoruz ki bu tür 
kişiler son zam anlarda bu işe hız vermişler.

Şimdiye k ad ar Dergide bu konunun üstünde durm ak iste
medik. O turup da dedikodulara cevap yetiştirecek değildik ya. 
Görüşlerimize karşı çıkan, onlarda önemli yanlışlar bulan grup
la r  için dürüst tavır, bunları eleştirmek, kendi görüşlerini de 
açıkça belirtm ek olurdu. Ama onlar böyle açık, dürüst b ir tavır
dan dikkatle kaçm ıyorlar. C anlarının dilediği gibi tahm inler yü
rütm eyi, m asallar uydurm ayı, dedikodu yapmayı, h a tta  kimi za
m an da bile bile yalan söylemeyi tercih ediyorlar. Bu yola baş
vu ran la r şurda burda her zam an rastlanabilecek üç-beş hasta 
kişiden ibaret bulunsaydı yine de aldırmazdık. Ama böylelerinin 
sayısı oldukça kabarık  ve üstelik de böyleleri kitleler arasında
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5 oldukça büyük lafla r eden, birçok halde «devrimcilik», «yurtse
verlik» şam piyonluğunu kimseye bırakm ayan kişiler. Bu neden
le de bu yöntem  üzerinde durm akta  y a ra r var.

Bu çevreler önceleri, dergimizde yazı yazan ya da ona sem- 
[’ patizan olan bazı arkadaşların  Türkiye İşçi Partili olduklarını 
• söyleyerek bizi «TİP kuyrukçuluğu»yla suçlam ışlardır. Bu bayla- 
L . ra göre «bizim meselemiz» ayrıd ır ve «kendi meselemizi» naylon 

kılıflara iyice sarıp  a raya  duvarlar koyup, kendimizi ve mesele- 
[ mizi «başkalarından», yani doğulu olmayan ne k adar kişi ve ör

güt varsa -sosyalist olsun olmasın- onlardan, ayırm alıyız... 
Yoksa «halkımıza ihanet» etmiş oluruz, «kuyrukçu» oluruz, «ulu- 

r sal hain» oluruz!

; : Yalnız bu bayların  b ir tü rlü  anlam adıkları, daha doğrusu
. anlamak istem edikleri birşey var: «Bizim meselemiz» aynı za
il:'' manda sosyalizmdir de... İşçi sınıfı yalnız batıda yok, doğuda da 
\ var. Doğudaki köylüler daha da topraksız ve yoksul. Sosyalizm 

yalnız dünyanın öbür ucundaki işçiler için icad edilmedi. İşçi 
sınıfının olduğu h e r yerde sosyalist dünya görüşü de doğacak
tır. ve işçi sınıfı ile onun davasını benim seyenler bu yolda ör
gütlenecektir. Siz neyi kime yasaklıyorsunuz?..

Sizin gönlünüzü nelerle oyaladığınızı bilmeyiz ama, biz ha l
kımızın çektiği binbir çilenin farkındayız. Yalnız ırkçı-şoven bas
kılar değil, yalnız dile ve kültüre konan yasaklar değil -elbet bü
tün bunlar da var-; am a halkım ız aynı zam anda topraksızlık, iş
sizlik çekiyor, hastasın ı tedavi ettiremiyor, çocuğunu okutam ı
yor, rah a t b ir evde oturam ıyor, iyi beslenemiyor. O, em peryalist
lerin, ülke burjuvazisinin ve feodal gericilerin üçlü söm ürü ve 
baskısı altında. O’nun kurtu luşu  bizim açım ızdan salt duygusal 
bir sorun değil. Sorun, birtakım  ağa-bey kişilere yeni birtakım  
unvanlar kazandırm ak da değil. Halkımızın gerçek kurtu luşunu 
istiyoruz biz. H er tü rlü  baskıdan ve söm ürüden... Bilmem an la 
şıldı mı?

Sosyalizm Türkiye’deki tüm  işçilerin ve işçi dostlarının soru
nudur. Hiç şüphe yok ki Türkiye işçilerinin örgütlenm esinde her 
sosyalistim diyene görev düşer. Dergimiz Türkiye sosyalist hare- 

I ketinin toparlanm asm a, örgütlenmesine, gelişmesine katkıda 
i bulunuyorsa bu bizim için paha  biçilmez b ir onur nedenidir. Hiç 
[ sosyalist hareketin  kuyruğu olur mu? îste r sosyalist hareketin
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başında, ister ortasında, ister en geri ha tlarında  olsun, bu hare
kete katılm ak insana şeref verir. Ç ünkü sosyalizm yolu, insanlığı 
ku rtu luşa  götüren b ir yoldur. Sosyalistlerin yanında da, arkasın
da da yürüm ek şerefli b ir tavırdır. Ama asü kuyrukçuluk nedir, 
bilmeniz gerekir: Ağaların, burjuvaların , gericilerin peşinden 
yürüm ek.. îşte şerefsizce olan budur!

Bazı arkadaşlarım ız Türkiye İşçi Partisine üye oldularsa, iş
çi sınıfının politik örgütlenm esinde kendilerine düşeni yapmak 
içindi. Bu elbette doğru b ir tavıçdı. Ama, aynı arkadaşlar, sonra
dan TİP’ten ayrıldılarsa, bu da sosyalizmin bazı temel konuların
da görüş ayrılıkları olduğu, bu ayrılık lar belirgin hale geldiği 
içindi. Bu durum da o arkadaşların  TİP’ten ayrılm aları bizce doğ
ru  b ir tavırdır.

Dergimizde Türkiye İşçi Partisi’nin yönetici kadrosunun bazı 
önemli yanlışları eleştirildi. Zaten dergimiz ilk sayısından beri 
görüşlerini, şu ya da b u  örgütün isteklerine göre, değil, doğru bil
diği, inandığı tarzda, bağımsız biçimde ortaya koydu. Bu görüşler 
bazı konularda TİP yöneticilerinin ya da başka sol grupların  Gö
rüşlerine uygun, bazı konularda da aykırı düşm üş olabilir. Bu ne
yi değiştirir? Bizim, başkaların ın  görüşlerine m utlaka ters görüş
le r ileri sürm ek gibi b ir görevimiz yok. Devrimci harekette  gör
düğüm üz doğrulara doğru, yanlışlara yanlış deriz. Biz. tüm dev
rim cilerle aynı dili konuşmayı, doğrular üzerinde görüş birliği
ne varm ayı tercih ederiz. Türkiye’deki tüm  devrimci güçlere 
ters şevler söylemeyi meslek haline getirenler. Ancak «bizim 
meseleyi» kendi çekmecelerine saklayanlar olabilir.

** *

Dedikodu uzm anlan, elbette, dergimizin daha bastan  güttü
ğü bağımsız politikayı bilmekte idiler, am a durum u ba^ka. türlü 
gösterm ek on lann  isine geliyordu. Dererimizin TtP’le ilişkileri ko
nusunda çıkard ık lan  bu vavgaranın  tutarsızlığı anlaşılınca, bu 
kez piyasaya başka tü rlü  eşantiyonlar sürdüler.

Örneğin, Dergimizin Türkiye Sosyalist îşçi Partisinin büvük 
kongresine yer vermesini, hemen, «Özgürlük Yolu TSÎP’e yanaşı
yor» diye yorum ladılar.

D aha sonra ise, Dergimizde îlerici Y urtsever Gençlik dergisi-
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f ilin bir ilanının konmasını, sağda solda, başka tü rlü  ilişkiler bi
çiminde yansıttılar. Dergimizin ve yayınlarının sosyalist ve de
mokratik kesimde gördüğü ilgiyi ve desteği de, uydurdukları m a
salımsı ilişkilere ve düpedüz yalan lara  b ir gerekçe gibi göster
meye çabaladılar.

Daha baştan  şunu söyleyelim ki, Dergimizin, yayın politika
sıyla, Türkiye’deki devrimci ve dem okratik güçlerle dayanışm a 
halinde olmasını biz özellikle istiyor ve bunun için çaba gösteri- 

l yoruz. Tecrit politikası bizim politikamız olamaz. Sosyalist ve ile
rici güçlerin dergimize gösterdiği ilgi, sem pati ve destek bizim 
doğru b ir yolda olduğum uzu gösteriyor. Biz devrimci birlikten 
ürkmüyoruz, tersine bunun için çalışıyoruz. Ama birliğin ilkesiz 
biçimde değil, doğru ilkeler üzerinde oluşması gerektiğine inanı
yoruz. Bu nedenle de ilkesiz b ir şekilde başkalarıyla birlik oluş
turmak, başkalarına «yanaşmak», bizim için sözkonusu olamaz. 

; ' Dergimizin bağımsız, devrimci yayın politikası açıktır', kitleler
den gördüğü ilgi ve destek ortadadır, bu nedenle de arkasından  
koşacağı politik çizgiler aram aya gerek yoktur. Bunun ancak 
sağlam bir ideolojik görüşü, politikası olm ayanlar, kendilerini 
boşlukta hissedenler yapabilir. Nitekim bizi bu tü r  şeylerle suç
layanlar dönüp b ir kendilerine baksalar, nasıl iki günde b ir bölü
nüp sağa sola savrulduklarını, tu tunacak  dal aradıklarını, küf- 

• rettikleri insanlarla  kom binezonlara girdiklerini, kısaca, o bit
mez tükenm ez şaşkınlıklarını, yalpalam alarını, toplanm a ve da
ğılmalarını göreceklerdir.

Bu çevrelerin yaygarasının etkisinde kalan  bazı okurlarım ız 
bize, niye şunu da, bunu da eleştirmiyorsunuz, diyorlar. Oysa 
dergimiz, eleştiri görevini gereği gibi, belki de gereğinden fazla 
yerine getirm ektedir. Ama bu eleştiriler Türkiye sosyalist ve de
mokratik hareketindeki en büyük yanlışlara sapm alara yönel
tildi. O nun dışında, böylesine büyük yanlışlar yapm asalar bile, 
diğer kesimlerde görülen h a ta la r da zam an zam an eleştirilivor. 
Ama, bazıları bizim herkese «çatma»mızı, dostça eleştirilerin öte
sinde, tüm  fraksiyonlara düşm anca tav ır almamızı bekliyorlarsa 
biz böyle şey yapmayız? Bunu ancak tecrit politikası güdenler, 
«bizim mesel evi» kendi re^rneoRierirıe ı<-îUfiever>ier ^ 0 -+ ı«a- 
zanmaktan çok düşm an kazanm akta m arifetli olanlar ve bir ba 
kıma varlıklarını ancak böyle sürdürenler yapabilir..

*
i *  *
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Devrimci laf kalabalığında hiç de a ltta  kalm ayan bu küçük 
burjuva g rup lar neden dergimize bu k ad ar saldırıyorlar: Bir kez, 
b irer küçük burjuva aydını olm aktan kurtu lam adık ları için. İşçi 
sınıfının, yoksul köylünün, kısacası emekçi halkın  davasına bir 
tü rlü  sahip çıkam adıkları için. O bitip tükenm eyen duygusallık
ları, öfkeleri içinde halkım ızı kurtu luşa  götürecek doğru yolun 
ne olduğunu b ir tü rlü  kavrayam adıkları için.

O nlar dergimize öfkeleniyorlar, çünkü dergimizin gitgide ar
tan  etkinliğinin farkm dalar. Dergi, so run lara  bilimsel, uzun 
menzilli, gerçekçi b ir bakış açısı getiriyor. Bu açı onların düşle
rine, hayâllerine ters düşüyor.

O nlar doğaya, toplum a ve tüm  toplum sal olgulara bilimsel 
sosyalizmin gözüyle bakam ıyorlar. Sınıfları ve sınıf mücadelele
rin i görüp kavram ıyorlar. Ulusal sorun onlar için b ir fetiştir, 
m addi tem elinden kopm uştur. Bu nedenle kitlelerin bin bir çeşit 
güncel, canlı sorunlarına eğilemiyor, kitlelerle bağ kuram ıyor
lar. Duygusal plandaki sivri, zam ansız çıkışları, provakatörce 
eylemleri on lan  kitlelerden daha da koparıyor. Rejisörü olmaya 
özendikleri b ir oyunda, ne yaptığını bilmeyen figü ran lar gibi or
ta lık ta  dolaşıp duruyorlar. U m duklarını bulam ayınca başka 
suçlular arıyorlar, doğru yolda olanlara öfkeleniyorlar.

Bu öfkeyle, dürüst biçimde m ücadele etm ekten uzaklaşıyor, 
kendileri gibi düşünm eyenleri dedikoduyla, fis-kosla, yalanla 
y ıpratm aya çalışıyorlar. Aslında herkesin gözü önünde yiğitçe 
savunabilecekleri tu ta rlı b ir görüşleri yoktur.

Sorunlara, bu sorun ulusal da olsa, büyük emekçi halk ço
ğunluğunun gözüyle bakm ayanlar, ister istemez, egemen sınıfla
rın  gözüyle bakarlar. Onlar, m ücadelede temel gücün emekçi 
halk  yığınları olduğunu, emekçi halk  kitleleri uyarılıp gereği gi
bi örgütlenm eden, mücadeleye sokulm adan başarı şansı olmadı
ğını kavram adıkları için, bu yönde çaba gösterm edikleri için, is
te r  istemez, en güçlü gördükleri, güçlerine tapındıkları egemen 
sınıflara sokuluyorlar. Ağa ve şeyhlerin kuyruğuna takılıyor, 
çözümü onlarda arıyorlar! Bu talihsiz çizgi insanı en olmadık 
yerlere, CİA’lann , SAVAK’la n n  kuyruğuna kadar sürükliyebilir 
ve tarih te  bunun örnekleri vard ır...

***
Biz sosyalistler, a lttan  a lta  kaynatılan, yalan dolan üstüne
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F
kurulu bu cadı kazanının da hakkından geleceğiz elbet. Bu 
saldırılan göğüsliyecek, devrimci yolum uzda emin adım larla yü
rüyeceğiz.

Sekter değiliz. Sosyalistlerin yanısıra, geniş yığınların, ay
dınların, tüm  ilerici insanların  dem okratik-ilerici muhalefetinin, 
bilincindeyiz. Halkımızın önündeki devrimci aşam anın  da.

Halkımız üzerindeki ulusal ve feodal baskının son bulm ası 
için tüm  devrimci, ilerici, dem okrat unsurların  güçbirliğinden 
yanayız. Ama yaptık ları yanlışlarla bu birliği engelliyenler, kitle 
mücadelesini dağıtanlar, provake edenler, bize de düşm anca 
davranan hastalıklı çizgilerdir. O nlardan kimi, düşleriyle sarhoş 
olarak kitle çizgisinden kopuyor, sa flan  dağıtıyor, asıl saflardan 
çok uzakta serseri m ayın gibi dolaşıp duruyor ve kitleleri de ken- 

: di yanlarına çağırıyorlar. Kimileri ise kitleleri daha  geriye, ağa
ların ve burjuvaların  kuyruğuna, em peryalistlerin güdüm üne 
sokmak istiyorlar. Bu hastalıklı çizgilerin ard ından gidilemez. 
Bunlar yenilgiye uğratılm adıkça halkım ızın mücadelesi devrim- 

: ci bir doğrultuda hızla gelişemez.

Halkımız özgürlüğü uğrunda şimdiye d£k çok kayıplar ver
di, çok acı deneyler yaşadı; elbette bu deneylerden ders çıkara
caktır. Halkımız, a rtık  ağaların  ve diğer gericilerin kuyruğuna 
takılmıyacak, onların ç ık an  için dövüşmiyecektir. Emekçi kitlele
rimiz m aceracı u n su rlan n  da kendisini kurtu luşa  götüremi- 
yeceğinin bilincindedir. Çağımız devrimci m ücadeleler çağıdır, 

t Halkımızın kurtuluşu, elbette, başta  işçiler ve yoksul köylüler 
olmak üzere, söm ürüye ve baskıya karşı olan geniş halk yı- 
ğmlannm  aktif, bilinçli çabasıyla ve devrimci b ir önderlikle 
başanlacaktır.
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faşizme karşı 
tek cephe

C. Aladağ

Ülkemizde, faşist baskı ve saldırıların yoğunlaştığı ve faşiz
m e karşı güçbirliği oluşturm anın önem kazandığı bugünkü 
şartla rda  faşizm üzerine bazı ta rtışm alar da devam ediyor. Bazı 
çevreler «sürekli faşizm» den söz ediyorlar. Bazıları faşizmin tır
m anm a çabalarını görm ezlikten geliyor ya da önemsemiyorlar.

Birçok kez dergimizde şunu belirttik: faşizm in güçlerini ne 
abartm alı ne de küçümsemeliyiz. Bugün karşım ıza tedhişçi çete
le r biçiminde çıkan faşist beslemeler b ir zam anlar Almanya ve 
İtalya’daki faşist çetelerin yaptık larına oldukça benzer taktikler 
kullanıyorlar. H er yerde sayıca çok küçük b ir azınlığı oluştur
dukları halde, güçlerinden fazla gürültü  çıkarıyor, şam ata ve 
saldırganlıkla kendilerini çok güçlü gibi göstermeye, yığınları
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psikolojik yönden etkilemeye çalışıyorlar. O nların bu gü rü ltü 
lerine elbette papuç bırakılam az. Ama onların, aslında bu zayıf 
güçlerine rağm en saldırılara girişebilmeleri, birçok yüksek oku
lu, fakülteyi işgal etmeleri, bazı işçi m erkezlerinden işçileri s in 
dirmeye kalkışabilm eleri kendilerine sağlanan ik tidar desteğin
den geliyor. Faşizmin güçlerini de zaten bu besleme örgütünden 
ibaret sanm am ak gerekir.

Faşizme gerek duyan, duyabilecek olan salt böylesine bir 
ırkçı-şoven güruh  değildir. U nutm am ak gerekir ki bu tü r bes
lemeler, kapitalist toplum da faşizme ortam  yara tan  dönemlerde 
ortaya çıkarlar ve sadece faşist diktatorya yolunda kullanılan 
bir araçtırlar. Nitekim gerek H itler Almanyasm da, gerek Mus- 
solini İtalyasında bu tü r  milis örgütleri, kullanıldıktan, serm a
yenin faşist egemenliği kuru lduktan  sonra b ir yana itilmişler, 
problem oldukları zam an da kılıçtan geçirilmişlerdir.

Edindiği gibi faşizm, burjuvazinin devlet biçim lerinden bi
ridir. Burjuvazi, burjuva demokrasisi şartlarında bunalım a düş
tüğü ülkeyi burjuva dem okratik yöntemlerle yönetm ekte aciz 
kaldığı dönemlerde, kitlelerin devrimci m ücadelesini bastırm ak, 
çıkarlarını korum ak, iktidarını rah a tça  sürdürebilm ek için kanlı 
zorbalık yöntem lerine gerek duyar ve faşizme başvurabilir. Fa
şist diktatorya yoluyla işçi sınıfının, diğer emekçi kitlelerin 
ekonomik, politik nitelikteki örgütlerini, h a tta  tüm  ilerici demok
rat m uhalefeti dağıtır, ilerici basını susturur, işçi sınıfına, tüm  
devrimci, ilerici, dem okrat insan lara  zulüm ve terör uygular. Fa 
şizm, dünyanın her yerinde son derece ırkçı-şoven b ir ideolojiyi 
propaganda eder, kitleleri böylesine m itlerle oyalar, başka halk 
lara karşı kin ve nefret aşılar, saldırgan ve savaşçıdır.

Faşizm elbette, görüldüğü her ülkede birbirinin tıpkısı yön
temlerle ik tidara  gelmemiştir. Faşizm, A lm anya ve İtalya’da k it
leler arasında kendisine geniş b ir taban  oluşturarak, kitle deste
ğini sağlayarak ik tidara  geldi. îspanya’da, halk cephesi ik tidarı
na karşı b ir iç savaşla; Bulgaristan ve Finlandiya’da (2. Dünya 
Savaşı öncesinde) ve günüm üzde de Şili’de görüldüğü gibi aske
ri darbelerle iktidarını oluşturdu.

Faşist diktatoryaya, bu tü r  devlet biçimine başvurm ası, b u r
juvazinin gücünü değil, zaaf halinde olduğunu gösterir; çünkü o, 
artık ülkeyi burjuva demokrasisi şartla rında  yönetmeyi basara- 
mamaktadır. Güçleri zayıflıyan, iktidarını ve çıkarların ı tehli
kede gören burjuvazi daha da saldırgan ve zorba olur.

U'?
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Bir ülkede faşist d ik tatoryanın  oluşması elbette yalnızca pa
ra  babaların ın  gönlüne, isteğine bağlı değildir. Faşist diktatorya 
burjuvazinin en gerici, şoven kesim lerinin tercihidir. Ancak işçi 
sınıfı ve diğer ilerici, dem okratik güçler, işçi sınıfıyla güçbirliği 
yapan  köylüler, aydınlar ve diğer tabakala r böyle b ir diktatorya- 
yı önleyebilirler. Faşizmin başarısı ya da başarısızlığı, anti-faşist 
güçlerin örgütlenm e ve bilinç düzeyleriyle, faşizme karşı verdik
leri m ücadelenin niteliğiyle, çağımız şartlarında, ilerici ve gerici 
güçlerin içerdeki ve dışardaki güç dengesiyle yakından ilgilidir.

TÜRKİYE’DE DURUM NEDİR?

Bunun için öncelikle Türkiye’n in  yakın tarih ine kısaca göz 
atm ak ta  y a ra r var.

Despot Osmanlı yönteminde, 1. ve 2. M eşrutiyet gibi yönetimi 
nisbeten dem okratlaştırm a çabaları herhangi kalıcı b ir demokra
si geleneği bırakam adı. 1908 hareketiyle ik tidara  gelen İttihat ve 
Terakki daha önce kitlelere ve hâlâ  im paratorluğa bağlı olan 
milliyetlere özgürlükler, ulusal h ak la r vadetmişti. Ancak kısa 
b ir soluk alm a döneminden sonra İttihat ve Terakkiciler bu 
sözlerini u n u ttu la r ve baskı yöntem lerine geçtiler; ilerici örgüt- | 
ler ve basın o rtadan  kaldırıldı. A lm an ırkçılığından ilham  alan 
turancılık  bu dönemde boyverdi ve İttihat ve Terakki’nin şoven 
yöneticileri Birinci Dünya Savaşı m acerasına giriştiler.

Burjuva demokrasisi C um huriyet döneminde de oluşturula- | 
madı. D aha kurtu luş savaşı yıllarında bile egemen sınıflar ve on- I 
la n n  ideolojik- politik düzeyde başını çeken burjuvazi, işçi sınıfı- ; 
n ın  örgütlenmesine, diğer halk ların  dem okratik taleplerine kar- I 
şı sert davrandı. îşçi sınıfının kurtu luş savaşm a kendi bağımsız 
politik örgütüyle katılm ası baltalandı. M ustafa Suphi ve arka- I 
daşları karadenizde kahpece öldürüldüler. Diğer yandan da i 
Koçgiri’de K ürt halkının üzerine askeri birlikler sevkedildi, bazı 
ulusal-dem okratik hak lar isteyen bölge halkı katledildi.

Cum huriyet’in kuru luşundan sonra kısa b ir süre nisbeten 
dem okratik b ir hava esti. Bu ortam da işçi sınıfı da politik ör
gü tünü  oluşturm aya çalıştı ve sol basın bu nisbi özgürlük orta- | 
m m dan yararlandı. Ancak devletin tüm  im kânlarını kendi em
rinde seferber etmiş olan ve kısa zam anda palazlanm aya çalışan 
genç burjuvazi bu durum a uzun süre taham m ül edemedi. Kurtu-
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luş Savaşı döneminde zam an zam an söz konusu olm asına ve 
diğer ha lk lara  da ulusal-dem okratik h ak lar tanınacağı vadedil- 
meşine rağm en, savaşın sonuçlanm asıyla birlikte bu sözler de 
bir yana itildi, ha lk la r açısından dem okratik b ir sistemin te 
meli atılmadı. Burjuvazi 1925 Şeyh Sait ayaklanm ası nedeniyle 
kitlelere karşı pek acımasızca davrandı. K ürt halkından 30 bin- 
ne yakım öldürüldü, köyler ve kasabalar yakıldı, yıkıldı. Bu 
ayaklanm a bahane edilerek tüm  dem okratik hak  ve özgürlükler 
rafa kaldırıldı, işçi sınıfının ekonomik ve politik örgütleri dağıtıl
dı, ilerici basın susturuldu ve birçok kişi zindanlara atıldı.

Solun «yasak» edildiği bu karanlık  dönem oldukça uzundur. 
Bu dönemde faşist İtalya ceza yasasından ünlü  141 ve 142. m ad
deler alındı. Bu m addeler daha sonraki tarih lerde daha da ağ ır
laştırıldılar, gerek işçilerin, gerek ezilen halk larm  ve gerekse 
tüm ilerici dem okrat aydınların başında demoklasm kılıcı gibi 
kullanıldılar.

1946’da, İkinci D ünya Savaşı sonrası şartların ın  da zorlam a
sıyla sözde çok partili hayata  geçildi. Ama dem okrasi reklam cılı
ğım öteden beri çok iyi beceren burjuvazi bu dönemde de işçi sı
nıfının politik örgütlerini dağıttı, solcu basını ve ilerici aydınları 
ezdi. Yaşam asına izin verilenler yalnızca burjuva partileri idi. 
Özgürlük ve Demokrasi vadeden D em okrat P arti’nin ik tidara  ge
lişinden sonra da, sesini çıkarm ak isteyen sol aynı akıbetten ku r
tulamadı.

Bütün bu dönem boyunca, polis devleti anlayışı topluma 
damgasını vurdu. Polis ve jandarm a baskısı, dayak, işkence -söz
de A nayasada yasaklanm ış olmasına rağm en- emekçi halkın ve 
aydınların üzerinden eksilmedi.

1925’ten  başlayarak  1938 yılm a kadar K ürt halkının ardı a ra 
sı kesilmeyen ayaklanm aları çok kanlı şekilde bastırıldılar; k a t
liamlar, sürgünler, özel yasalar birbirini izledi.

Bu dönem boyunca ırkçı-şoven b ir propaganda kitlelere sü
rekli şırınga edildi, ulusal bencillik ve diğer halk lara  karşı kin 
sürekli biçimde pompalandı. Eğitim ve kü ltü r hayatm a ırkçı- 
şoven b ir n itelik kazandırıldı.

Burjuvazi, kurtu luş savaşının özellikle son yıllarında ve bu
nu izleyen dönemde feodaliteyle cebelleşti. Ama bu cebelleşme
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daha çok ik tidarın  paylaşılm ası üzerine idi. O, Saltanatı ve Ha
lifeliği kaldırdı, b ir meclis ve b irtakım  burjuva k u ru m lan  oluş
turdu; dilde, kılık kıyafette, yasalar da birtakım  değişmelere 
ya da «devrimler» e girişti. Ama bir toprak devrimi yaparak 
toprak ağalığına son vermedi, dini feodallerin nüfuzuna son ve
recek radikal tedbirlere girişmedi. Bu nedenle köylülük üzerin
deki feodal zincirler yaşam aya devam  etti; bugün özellikle do
ğuda ve güneydoğu’da gördüğüm üz gibi günüm üze k adar yer 
yer canlı kalabildi.

Örgütlenme, düşünce ve baŞın özgürlüğü, toplantı ve gösteri 
yapm a özgürlüğü gibi temel özgürlükleri geniş halk  kitlelerine 
tan ım ayan burjuvazi bu alanda da dem okrasi ile ilişkisi olmayan 
h ir  d ik ta  yönetimini sürdürdü. Bu nedenle de Türkiye’de burju
va devrimi açısından yapılanlar son derece yüzeysel, yarım  ya
malak, iğretidir. Bunun yanı sıra, C um huriyetin  kuru luş yılla
rında  ekonomik yönden, başka deyişle serm aye birikimi yönün
den son derece zayıf- olan genç burjuvazi, devlete hakim  olma
n ın  verdiği olanakları çok iyi kullanm asını bilmiş; bir yandan 
«kişinin yapam adığını devlet yapsın» parolası altında devlet 
eliyle burjuvazi geliştirilmiş, emekçi halk  kitlelerinden türlü 
yollarla sızdırılan servetler onun cebine aktarılm ış, diğer yan
dan  da halk kitleleri sürekli baskı ve kontrol altında tutulm uş
tur.

Bütün bu nedenlerle de 1960’la ra  gelinceye kad ar Türkiye’
de dem okratik gelenekler, onlardan söz edilemiyecek k adar za
yıftır ya da oluşmamıştır. M utlak, kayıtsız-şartsız, itiraz edile
mez padişah iradesi, b ir bakım a yeni dönemde başka biçimler 
altında sürüp gelmiştir.

Bu tarih i dönemde 1950 seçimlerinin . önemli b ir niteliği 
vardır. Bir burjuva partisi gidip yerine b ir başkası gelmiş olsa 
da bu seçimlerin sonucunda kitleler, b ir hüküm eti oylarıyla dü
şürm esini öğrenm işlerdir. Bu b ir bakıma, kitlelerin de sözünün 
geçmeye başladığı b ir dönemin başladığını simgeler. 27 Mayıs 
1960’ta  ise kitleler, özgürlük ve dem okrasi vadedip baskı ve pa
halılık getiren, ülkeyi em peryalizm in güdüm üne sokan b ir ikti
darın  devrilişine katk ıda bulundular, bu devrilişi sevinçle kar
şıladılar.

1960 - 70 arası özellikle emekçi halk  kitleleri açısından önem
li b ir dönemdir. Gerici DP ik tidarın ın  devrilm esinin ve getirilen
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f- yeni A nayasan ın  yol açtığı nisbi dem okratik ortam da, uzun yıl
lar boyunca boğuntuya getirilm iş emekçi halkın mücadelesi hız
la serpildi. İşçi sm ıfından yana politik bir örgüt (TİP), dem okra
tik dernekler, sosyalist ve ilerici nitelikte yayrn organları boy 
verdi, sendikalar gelişti. Kitleler adeta bir susuzluk içinde grev, 

r miting, yürüyüş gibi direniş ve gösteri biçimlerine sahip çıktı- 
; 1ar. Devrimci görüşler ilk kez bu dönemde geniş çapta kitleler 

arasına yayıldı ve kök saldı. Ama bilindiği gibi bütün bunlar öy
le kolayca olmadı; kitlelerin dem okratik hak ve özgürlükleri kul
lanm alarına alışık olm ayan burjuvaziye ve onun şartlanm ış yö
netim aygıtına karşı, tü rlü  baskı ve engellemelere karşı adım 
adım, kararlı b ir m ücadele verilerek başarıldı.

. Em peryalistler ve işbirlikçi büyük burjuvazi ile toprak ağa 
ları bu gelişmeyi durdurm ak, bastırm ak için sürekli fırsat kol
ladılar. İçerde ekonomik bunalım a düşen burjuvazi, devrimci, 
demokratik ve anti-em peryalist yöndeki gelişmeyi öfkeyle karşı
lıyordu. Baskılar arttırıld ı ve 12 M art faşizm i tezgâhlandı. «Va
tan ve milleti kurtarm a» çığlıkları arasında yürütülen  bu fa 
şist uygulam a ile, gerici güçler, ta rih in  tekerleğini geriye çevir
meyi, devrimci gelişmeyi «tehlikeli akım lar»la birlikte silip sü
pürmeyi denediler. Ancak bir yandan halkımızın direnişi, diğer 
yandan faşist yönetim in dünya ölçüsünde b ir yalnızlığa itilmesi 
ve ekonomik sorunlara b ir çözüm getiremeyişi onu gücünden 

. düşürdü. 1973 genel seçimleri engellenemedi ve faşizm  geri mev
zilere atıldı.

Ancak faşist güçler için kesin b ir yenilgi olmadı bu. Aslında 
iki kesim arasında mücadele devam etmektedir. Seçimler yapıl
dı, sıkıyönetim kaldırıldı, sınırlı da olsa b ir genel af çıkarıldı, ye
ni sol partile r kuruldu, dem okratik örgütler yeniden faaliyete 
geçtiler ve önemi küçümsenmiyecek b ir devrimci basın var. Ama 
diğer yandan egemen sınıfların en gerici, en anti-dem okratik ke
simlerini b ir a raya  getiren «Milliyetçi Cephe» hüküm eti iş başın
da. Sıkıyönetim m ahkem eleri niteliğinde devlet güvenlik m ah
kemeleri oluşturuldu ve A nayasa M ahkemesinin iptal kararm a 
karşılık bu konuda daha da ağırlaştırılm ış yeni bir yasa çıkarıl
maya çalışılıyor. Ekonomik bunalım  ağırlaşarak  devam ediyor. 
Akıl almaz hayat pahalılığının, fiyat artışlarının yanısıra, ı'kti- 

* darın üst basam aklarında o turan pek çoğunun adının karıştığı, 
on m ilyonlarla ifade edilen vurgun, hırsızlık, rüşvet olayları ka-
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m u oyunun gözü önünde açıkça m eydana geliyor. Bu geri, çar
pık kapitalist çarkm  h er kesiminde büyük b ir kokmuşluk, çürü
m üşlük hüküm  sürüyor. Laçka olmuş b ir düzen bu. Ve iktidarda
kiler, herhalde işlerine pek yarayan  bu düzeni sürdürm ek için 
zora, baskıya, teröre başvuruyorlar. Devrimci gelişmeyi frenle
mek, kendi kaçınılm az yıkım larını ertelem ek için açık ya da 
parlam enter-örtü lü  b ir faşizm i tezgahlam aya çalışıyorlar.

Bu am açla devlet çarkm m  köşe başlarına baskı düzeninin 
m utem et adam ları getiriliyor. TRT, bu kurum da çalışan emekçi
lerin  deyimiyle b ir «Gobbels Radyosu» na  çevrilmiş durumda. 
Şaban adındaki kişi, Danıştay k ara rm a  rağm en orayı zorla işgal 
etmiş bulunuyor. İlerici öğretm enler kıyım a uğruyor, oradan ora
ya sürülüyor; örgütleri basılıyor, saldırıya uğruyor, vuruluyor
lar. Birçok fakülte, yüksek okul, o rta  dereceli okul, özellikle de 
öğretm en okulları faşist beslemelerin işgali altında. Komando 
denen bu faşist beslemeler bizzat iktidardakilerin  teşvik ve hi
m ayesi a ltında sald ın  ve cinayetlerini sürdürüyor, ilerici, dev
rim ci güçleri sindirmeye çalışıyorlar.

Diğer yandan para  babaları kendi aralarındak i örgütlenm e
yi güçlendiriyorlar; ücretleri dondurm ak, grevleri önlemek, lo
k av ttan  daha büyük ölçüde kullanm ak için hazırlık içindeler. 
Gazetelere yansıyan, işveren örgütlerinin milyarlık lokavt fonu 
oluşturm a çab a lan  bunu gösteriyor.

Egemen sınıfların nasıl b ir bunalım a düştükleri açıktır. Bir 
yandan K ıbns ve Ege sorununda devam  eden çıkmaz, silahlan
m a yanşı, savaş kışkırtıcılığı; diğer yandan a rtan  ekonomik 
bunalım , dev dış ticaret açıkları, döviz sıkıntısı, zorunlu ithalatı 
ve bu nedenle de y a tm m lan  gerçekleştirememe; başını alıp gi
den enflasyon , ve kitleleri bunaltan  b ir hayat pahalılığı. Demi- 
re l ve o rtak lan , a rtık  «höyük Türkiye», «nurlu ufuklar» edebi
yatı ve giderek gülünç b ir nitelik kazanan temel atm a törenleri 
ile, «komünizm öcüsü»ne atıp tu tm ayla kimseyi kandıraımvor- 
lar. Grevleri, a rtan  dem okratik talepleri, haklı direnişleri önleye- 
miyorlar. Özgür barışçı dem okratik b ir Türkiye için kitlelerin 
mücadelesi dört b ir yanda yükseliyor. îşte bu durum, egemen 
güçlerin en gerici-şoven kesim lerini açık ya da parlam enter ör
tü lü  b ir faşist diktatoryayı getirm ek için istekli kılıyor.

Faşizmin tırm anm a çabaları içinde olduğu açıktır. Zaten bu
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tü r bir bunalım a düşmüş, varolan yasal dayanaklarından  da kop
muş, m ahkem e k ararla rın ı çiğneyen, birtakım  ku ru m lan  va
rolan yasalara  bile aykırı biçimde işgal eden, sokak saldırganlı
ğını örgütleyen ve polisi bu güçlere yardım cı kılm aya çalışan, bu 
nedenle de en az kendileri k ad ar gerici başka burjuva politikacı
larının bile, bazı olaylar karşısında, «ortada devlet yoktu» biçi
minde sert eleştirilerine uğrayan  bu gerici güçlerin başka tü rlü  
davranm aları da düşünülemez.

Ama onlarm  arzusu budur diye, faşist diktatoryanm  oluştu
rulması kolay değildir. Dem okratik ve devrimci güçler mücadele 
alanını faşizme terketm em işlerdir. Faşist güçler, bazı köşe baş
larını ele geçirseler, şurda burda bazı başarılar sağlasalar bile, 
devrimci ve dem okratik m uhalefet onları pekçok yerde de yenil
gilere uğratıyor. Politik ve fiili düzeyde devrimci işçi hareketine, 
ilerici sendikalara yöneltilen tüm  saldırılara rağm en işçi kesi
minde gerileme değil gelişme vardır. DİSK günden güne nitel ve 
nicel bakım ından gelişmekte; sarı sendikacılık politikasından, 
para babalarına yaranm a alışkanlığından kendini kurtarm ayan  
TÜRK-ÎŞ ise sallanm aktadır. DİSK, faşizm tehditlerinin en çok 
estirildiği b ir dönemde, 50 yıllık bir dönemden sonra ilk kez, hem 
de eşi az görülen büyüklükteki 1 Mayıs gösterisini başardı. Ge
rici güçlere bu gösteri karşısında ancak dişlerini gıcırdatm ak 
düştü. Tüm kıyım lar saldırılar, ölüm ler karşısında dem okratik 
güçler giderek daha büyük kitleler halindeki gösterilerle karşılık 
veriyorlar. Bu baskılar dem okratik kitle örgütlerini sindiremiyor, 
zayıflatamıyor, tersine kitlelerin m ücadele azmini arttırıyor. 
Devrimci basın tüm  baskılara, güçlüklere karşı mücadelesini 
ve gücünü a rttıra rak  ilerliyor. Doğu’da faşizm in halkımız a rası
n a  sızma çaba lan  hüsran la  sona eriyor; bu bölge giderek faşist 
çömezlere tüm den kapalı, onların semtine uğram aktan  korktuk- 
lan  b ir a lana dönüşüyor. Halkımız faşizmin ırkçı niyetlerini, iğ
renç yüzünü iıergün biraz daha  iyi öğrenm ektedir ve ona hayat 
hakkı tanım ayacaktır.

Sürekli faşizm görüşü yanlıştır

Türkiye’de burjuva demokrasisi hiç b ir dönemde, geniş bo- 
yutlanyla, günüm üzde İngiltere’de F ransa’da, İtalya’da vb. gö
rü ldüğü biçimiyle oluşmamıştır. Ama buna bakarak  belli dö
nem ler arasındaki fark ları yok saymak; örneğin 1960-70 arasıyla
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12 M art dönemini ve sonrasm ı bir tu tm ak  yanlış olur. 27 Mayıs 
sonrasında, 12 M art faşist dönemine kadar, sınırlı da olsa burju
va dem okratik kurum lar işletilebildi. 1

12 M art sonrası, yani şu yaşadığımız dönem de, MC iktida
rın ın  ve onun politik alanda temsil ettiği en gerici güçlerin tüm 
faşizm özlemlerine, bu yoldaki çabalarına, baskı ve saldırılara 
rağm en 12 M art döneminden elbette farklıdır. Besbelli ki böyle 
demekle bu dönemi, gerici iktidarı ve onun kanlı tertiplerini te
mize çıkarmıyoruz. Ama bütün  bu çabalara rağm en gerici güç
lerin yine de tüm  dem okratik hak ları ra fa  kaldırm ayı, tüm  ile
rici örgütleri kapatm ayı, ilerici, devrimci basını susturm ayı, ba
şaram adıklarını; güçlerinin, diledikleri dikensiz gül bahçesini 
oluşturm aya yetmediğini belirtm ek istiyoruz.

Belli dönem ler arasındaki bu fark ları inkârdan  gelmek, tü 
m ünü aynı kalıba koymak yanlış bir tespittir. Farklı dönemlerde 
mücadele taktik leri de .elbette farklı olacaktır.

12 M art döneminde sıkıyönetimin son bulması, işkence ve 
baskıların son bulması, genel seçimlere gidilmesi, genel af çıka
rılması, dem okratik hak ve özgürlüklerin yeniden işlerliğe ka
vuşturulm ası için mücadele ediliyordu, o dönemdeki başlıca gün
cel görevler de bunlardı.

Bugün ise, faşist cinayetlerin, baskı ve işkencelerin varlığı
na, içerde -eskiden kalan lara  ek olarak- yeni b ir hayli siyasi tu 
tuklu  bulunm asına ve MC iktidarının gerici-şoven karakterine 
ve olağanüstü nitelikteki DGM’ne rağm en durum  yine de fa rk 
lıdır. Faşist güçler 12 m arttak i gibi dizginleri tüm üyle ya da bü
yük ölçüde ele geçirmiş değillerdir. Ama bunun için mücadele 
etm ekte ve h az ırlanm adad ırlar. Bugünkü görev de başlıca, bu 
faşist tırm am anın  engellenmesi, faşizm güçlerine karşı güçlü, 
kararlı b ir birlik oluşturulm ası, faşist saldırıların ve tertiplerin 
boşa çıkartılması, faşizm güçlerinin yenilgiye uğratılm ası, çöker
tilmesidir. Elbette DGM’lerinin yeniden kuruluşunun önlenmesi, 
baskı, saldırı ve işkencelere son verilmesi, tüm  siyasi tu tuklu lara  
özgürlük vb. gibi talepler de bu çerçeve içinde düşünülmelidir. 
Gerek faşist baskıların  son bulması, gerek dem okratik hak ve 
özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesi faşizm güçlerine karşı 
yürütülen  m ücadelenin başarısına bağlıdır.

Türkiye’de faşizm güçleri yenilgiye uğratılabilir ve uğratıla
caktır.
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Faşizmin tırm anm a çabalarından sözetmek asla onun gücü
nü abartm ak, kitlelerin m oralini zayıflatm ak anlam ına gelmez. 
Bu gücü abartm ıyoruz, am a küçüm sem iyoruz da. Faşizm hiç bir 
ülkede dam dan düşer gibi gelm em iştir elbette; adım  adım, belli 
hazırlık dönem lerinden geçerek gelmiştir. Bu hazırlıkları gör
mek, gerekli tedbirleri zam anında alm ak ve bu tü r  çabalarla cid
di şekilde m ücadele etm ek devrim cilerin görevidir.

Bazı çevreler iç ve dış şartla rın  iyim ser b ir tahlilinden Tür
kiye’de faşizme olanak olmadığını söylüyor ve rahatlıyorlar. 
Başka çevreler, örneğin maocular, faşist tırm anm adan söz e t
meyi revizyonist bir tav ır sayıyor, faşizm in çekilmekte olduğu
nu, devrimci dalganın kabardığını söylüyor; diğer yandan asıl 
ilerliyenin de «sosyal faşist», «sosyal emperyalist» güçler olduğu
nu ve onlara karşı mücadele gereğini söylemeyi de unutm uyor
lar. Maocular, kendilerinin dışında hem en tüm  sosyalist, demok
rat güçleri ve bu a rada  işçi sendikalarını, dem okratik örgütleri 
suçladıklarına göre, faşizmi geri çekilmeye zorlayan güçlerin ne
ler olduğu doğrusu m erak konusudur. Faşizm karşısında ilerle
yen güçlerin de?.

Daha önce de söyledik, egemen sınıflar giderek derinleşen 
bir bunalım ın içindeler. Giderek saldırgan olm aları da bu zaafla
rından ileri geliyor. Hiç kuşkusuz, devrimci ve dem okratik m ü
cadele de gelişiyor. Bu ikisinin, yani hem ileri yöndeki gelişme
nin, hem faşist saldırganlığın aynı anda varolm ası doğaldır, h a t
ta ülkemizin bugünkü koşullarında kaçınılmazdır. Bu nedenle 
de genel olarak ilerici, devrimci ve dem okratik güçlerle faşizm 
güçleri arasında bir hesaplaşm a sözkonusudur. Bu hesaplaşm a 
toplum hayatın ın  her kesiminde verilm ektedir. Görevimiz soyut 
terimlerle oynam ak değil, bu hesaplaşm ayı görmek ve saf tu t
maktır. Faşistlerin yaptıkları tüm  hazırlıkları görmezlikten ge
lip, faşist beslemelerin, MC iktidarının bazı geri adım larına ba
karak «faşizm çöküyor» diye, üstelik te bu çöküş kendi m arife
tiymiş gibi övünmek; diğer yandan faşist güçlere karşı yöneltil
mesi gereken mücadeleyi, hedef şaşırtıp bizzat devrimci ve de
mokratik güçlere çevirmenin anti-faşist mücadeleyle b ir ilişkisi 
olamaz.

Yine «iç ve dış şartla rın  olumlu» tahlilleriyle oyalanıp faşist-
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lerin yıllar boyu süren hazırlıklarını iyi değerlendirm em ek te 
aynı biçimde hata lı b ir tavırdır. Bizde egemen sınıfların geçmiş
leri, dem okrasi anlayışları ortadadır. M uhtıraları izleyen 12 Mart 
dönem i henüz tazeliğini yitirmedi. D ara düşen egem en sınıfla
rın  faşist diktasını önleyecek en iyi koşulun, başta  gelen gücün, 
faşizme karşı emekçi halk kitlelerinin birliği, gücü ve kararlı 
m ücadelesi olduğu unutulm am alıdır. Faşist saldırganlık karşı
s ında kitleler pasifizme itilmemeli, kitleler kendilerini koruma
sını bilmelidir. ,

Bu tü r  bir pasifizm anlayışı özellikle CHP’nin yönetici çevre
lerinde belirgindir. CHP’ye yönelik açık sald ırılara rağm en bu 
p artin in  liderleri, kitlelerin kendilerini korum aları, m eşru bi
çimde savunm aları için herhangi bir tedbir düşünm üyorlar. On
lar, kitlelere sürekli, sald ırılara ses çıkaram am alarım , geri çe
kilmeyi, seçimleri beklemeyi öğütlüyorlar. Oysa bu anlayışla ge
lecek b ir seçim CHP’yi ik tidara getirse bile, onlar bu anlayışla
rıyla faşist çetelerin etkinliğini silebilirler mi? Faşist m ilitanlar
la doldurulm uş pek çok kurum u bunlardan  arındırabilirler mi? 
Düşündükleri bazı ta tlı su reform larını bile gerçekleştirebilirler 
mi? Burjuvazinin çok daha gerici ve şoven kesim lerinin ekono
mik sabotajları karşısında neye ve hangi örgütlü kitle gücüne 
dayanarak  ayakta duracaklardır? Öyle anlaşılıyor ki CHP yöne
ticileri seçimlerde çoğunluğu sağlayıp hüküm eti kurm ayı ya her 
dilediklerini yapm alarına yetecek b ir sihirli değnek sanıyorlar, 
ya da aslında herhangi bir şey yapm ayı düşünm üyorlar. Ve 
çok garip tir ki CHP içinde, «faşizm gelse bile bana dokunmaz» 
anlayışına sahibolan kişiler de az değildir. Bu tü r  kişiler fa
şizmin ik tidara  geldiği ülkelerin sosyal dem okrat partileri saf
larında çok görülm üştür. Ancak bu tiplerin, en azından 12 Mart 
dönemini hatırlam aları ve bu dönemin açılışına hay ır dememiş, 
onunla uzlaşmış CHP’nin bile sıkıyönetim savcılarının iddiana
melerinde nasıl sanık yerine konduğunu ve dokunulm az «tari
hi» İsmet Paşa’nm  bile sıkıyönetim kom utanları tarafından  rad
yoda yayınlanan tebliğlerle nasıl azarlanıp tehdit edildiğini unut
m am aları gerekir.

Faşizme karşı m ücadelenin başarısının yakın gelecekteki 
b ir CHP iktidarıyla noktalanacağını sanm ak büyük b ir yanılgı 
-olur. Faşizme karşı başarı, bu insanlık dışı rejim in tehdidinin 
ülkemiz üzerinden kesin b ir şekilde sökülüp atılması, en başta
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emekçi halk  yığınlarının; tüm  devrimci, dem okratik, ilerici güç
lerin bilinçli, örgütlü  mücadeleleriyle olacaktır.

Faşizmle m ücadelenin yolu kesinlikle pasifizm  olamaz. İk ti
darın halkın can güvenliğini korumadığı, tersine tehdit ettiği bir 
ülkede faşist saldırganlık karşısında sürekli geri çekilme, sinme, 
saldırganlara daha çok cüret kazandırır, kitlelerin m oralini bo
zar. Faşist beslem elerin kitleler arasında gerçekten de ciddi bir 
tabanları yoktur ve onların bu taban ı kazanm asına fırsa t veril
memelidir. D iyarbakır’da, A ntalya’da, Tatvan’da, A ğrı’da vb. b ir
çok yerde faşist beslem elerin kitlelerden yediği şam ar onların 
balonunu söndürmüş, devrimci' güçlere ve kitlelere m oral kazan 
dırmıştır.

Faşist güçler zam an zam an duraklıyor, h a tta  geri çekiliyor
lar. Ama bu kısa duraklam a dönemlerinin, ya da geri adım ların 
arkasm dan yeni sald ın  ve tertip  dalgaları, ortaya çıkıyor. Son bir 
ay içinde özellikle doğu’da ve TÖB-DER şubeleri üzerinde yoğula- 
şan baskı ve sald ırılar ve Elâzığ olayları yeni bir terö r dalgası 
oluşturuyor. Özellikle DGM yasasının meclisten geçirilmesi için 
MC iktidarı, ortalığı karışık göstermeye, sald ırılara ve onlann 
doğuracağı tepkilere gerek duyuyor.

Anti-faşist güçler birleşm elidir

Türkiye’de faşizm yanlıları, b ir faşist dikta uğrudaki tüm  
çabalarına rağm en kitleleri ve ilerici güçleri sindirmeyi başara 
mıyorlar. Gerici güçler koalisyonu MC ve ortak lardan  her biri 
kitlelerin gözünde yıpranmış, kirli çam aşırları ortaya dökülm üş
tür. Hırsızlık, vergi kaçırm a, rüşvet ve vurgun olaylan  ayyuka 
çıkmış, hayat pahalılığı alıp yürüm üştür. Bu şartlarda, gerici, 
soyguncu takım ının dikkatleri başka yana çekmek, kitleleri oya
lamak, aldatm ak ve kendi peşine takm ak için kullandığı eski si
lah. komünizm «öcüsü»yle savaş nara ları a rtık  para  etmiyor. Gi
riştikleri her saldırı, yaptıkları her zorbalık, her tertip  onları k it
lelerden biraz daha soyutluyor, yalnız bırakıyor. Bu durum a 
düşmüş gerici, faşist güçler kitleler arasında daha da teşh ir edil
meli, bu konuda daha etkin davranıl malıdır.

Bu konuda, kitlelerin «umudu» ve faşizme karşı olduğunu 
söyleyen CHP’ye önemli görevler düşm ektedir. Oysa geniş bir 
kitle tabanı olan CHP, faşizme karşı m ücadelede oldukça büyük 
hatalar yapm aktadır. CHP, sürekli olarak kitleleri pasifizme iti-
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yor, geniş halk  yığınlarına, b ir avuç faşist besleminin önünden 
kaçm ayı salık veriyor. Zorbaların saldırılarını kam uoyu önünde 
teşhir edeceğine, Elâzığ olaylarında da görüldüğü gibi, her kere
sinde adeta bir suçlu psikozu içende kendini savunm aya çalışı
yor, «CHP nin bu işte suçu yoktur!» deniyor. Ve eğer bu tavır 
egemen olsa, geniş halk yığınlarının birkaç ay içinde bir avuç 
faşist beslemeye teslim olması, MC’nin kısa sürede amacına 
ulaşm ası pekâla m üm kün. Bereket ki halk yığınları bu ölçüde 
teslimiyetçi değiller ve karşılaştık ları güç koşullar, tuzu kuru 
CHP yöneticilerinin istediği gibi değil, hayatın  zorunlu kıldığı 
gibi davranm aya itiyor onları; sırası geldiğinde kendilerini sa
vunm asını biliyorlar. Sokak saldırganları karşısında ölümle bu
ru n  buruna  gelen, dükkânı, evi yıkılıp ta lan  edilen insanlara 
1977 seçimlerini beklem elerini salık verm ek oldukça gülün'•tur,

CHP yöneticilerinin kendileri «düzeni değiştirme» ye gerçek
ten inanm ış olsâlar bile -çoğunun bu tü r  sözleri salt laf olsun di
ye ağzından çıkardığına kuşkum uz yok, özellikle de Eyüboğlu ve 
Topuz grubunun- onu değiştiremiyeceklerini, güçlerinin buna 
yetmeyeceğini ve zaten kendisi de bir burjuva partisi olan CHP’- 
nin böyle şeyler yapm asının m üm kün olmadığını biliriz. Ama 
CHP dem okratik sınırların  genişletilmesine katk ıda bulunabi
lir. Şu anda sahibolduğu geniş kitle desteğiyle CHP’nin koyacağı 
anti-faşist tav ır son derece önemlidir. CHP bu konuda yalpalayıp 
durm aktan, kimi zam an da MC gericiliğinin ekmeğine yağ 
sürm ekten, bazı devrimci güçlere karşı kuşku duym aktan, tavır 
a lm aktan  vazgeçmelidir, ilerici olmak, halk tan  yana olmak, de
m okrasiden yana olmak lafla, palavrayla olacak şey değildir. CHP 
yöneticileri, Kıbrıs ve Ege sorununda, şoven duyguları gıdıklayıp 
savaş kışkırtıcılığıyla kendilerine puan anyacak larm a hayat pa
halılığı üzerine eğilsinler, faşist baskı ve saldırılara, işkencele
re karşı mücadele etsinler. Faşizme karşı ve demokrasi için güç- 
birliği oluşturulm asına katk ıda bulunsunlar. CHP’den beklene
cek en olumlu tav ır da bu anti-faşist tavrı ve bu mücadeleye kat
kısı olacaktır. Ve eğer CHP bunu da yapmazsa, kitleleri b ir kez 
daha kaba b ir şekilde oyalam aktan, a ldatm aktan  başka bir şey 
yapm am ış olacaktır.

. ---
CHP lideri Ecevit, TÜRK-ÎŞ’le DÎSK’in demokrasiyi korumak 

için işbirliği yapm alarını istemektedir. Bu elbette olumlu b ir öne
ridir. DÎSK’in de öteden beri TÜRK-ÎŞ’e yönelik böyle b ir önerisi

28

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



vardı, TÜRK-İŞ’in sarı politikasına rağm en, anti-faşist yolda, ba 
zı asgari m üşterekler üzerinde yapılabilecek bir güç birliğini, da 
yanışmayı, birlikte eylemi desteklem ek her devrimci için bir gö
revdir. Gerçi CHP lideri, böylesine b ir işbirliğine, iki büyük sen
dikanın faşizme karşı birlikte kitle eylemi koyması düşüncesin
den çok, CHP’nin  desteklenmesi düşüncesiyle gerek duyuyor. 
TÜRK-ÎŞ yönetimi bu konuda şaşkın bir durum da. Ama hiç kuş
ku yok ki bu tü r bir çağrı, DİSK’ten veya CHP liderinden gelmiş 

■ olsun, yararlıdır; faşizm e karşı, demokrasi yolunda güçbirliği ve 
dayanışma sorununu işçiler bakım ından daha da güncel kılm ak
tadır.

Elbette Anti-faşist mücadeleye sosyalistlerle sosyal demok
ratların yaklaşım ı farklıdır. Sosyal dem okratlar anti-faşist m üca
deleye, kendilerine ik tidar yolunu açacak, daha da basit b ir an la 
tımla, önüm üzdeki seçimleri kazanm alarını sağlayacak bir olgu 
olarak bakıyorlar. Sosyalistler ise anti-faşist mücadeleyle, işçi 
sınıfının iktidarı için mücadelenin farkını bilirler. Anti-faşist m ü
cadelenin başarısı,’ özellikle de ülkemiz şartlarında ve şu dönem
de hemen b ir işçi sınıfı iktidarını ya da işçi sınıfının başını çeke
ceği dem okratik b ir iktidarı getirmiyecektir. Bu başarı, burjuva
zinin engerici, en şoven kesim lerinin yenilgisi olacak, dem okratik 
hak ve özgürlüklerin sınırları genişliyecek, en azından işçi sını
fının ve diğer devrimci, dem okratik; özgürlük, demokrasi, barış 
ve sosyalizm uğrunda m ücadele eden güçler için daha elverişli 
koşullar doğacaktır. Bir başka deyişle dem okratik halk iktidarı 
yolundaki mücadele için daha elverişli koşullar doğacaktır.

Anti-faşist m ücadelede sosyalistlerle sosyal dem okratların 
yaklaşımları fark lı da olsa, bu m ücadelenin başarısı için güçbir
liği yapılm ası zorunludur. Bugün Türkiye’de faşist b ir dikta oluş
turm ak isteyen güçlerle, bunu engellem ek isteyen dem okratik 
güçler arasındaki çelişki, öncelikle çözümü gereken b ir çelişki 
niteliğini kazanm ıştır. Devrimci ve dem okratik hareketin geliş
mesi, ilerlemesi ve daha büyük b aşa rılan  için öncelikle bu çeliş
kinin çözülmesi, faşizm  engelinin ortadan  kaldırılm ası b ir zorun
luluk, acil b ir görev halini almıştır.

Emekçi kitleler ve diğer ezilen baskı gören kitleler için ger
çek anlam da b ir dem okrasi ancak dem okratik b ir halk ik tidarın 
da ye onun devrimci program ının başarılm asıyla sağlanabilir. 
Faşizmin yenilgiye uğratılm asıyla, açık tır ki, hem en dört dörtlük
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bir dem okratik ortam  gerçekleşmez. Ama bunun için, demokra
tik  b ir halk  ik tidarı için ön koşullar doğabilir. Öyle zam an olur 
ki faşizm in yenilgisi ve dem okratik halk  ik tidarın ın  doğuşu bir
birini izler; am a kimi zam an da İkincisinin başarılm ası çok daha 
uzun b r dönem alabilir. H er şey iç ve dış koşullara bağlıdır.

Ülkemizde, egemen sınıfların içine düştükleri bu bunalım  dö
neminde, faşist d ik ta  oluşturm ak isteyen güçler elbette sanıldığı 
k ad ar güçlü değildir. A nti -faşist güçlerin henüz gereği gibi bir- 
leşm edikleri bu ortam da bile gericiler, her zorbalık denemelerin
de, h er tertiplerinde kitlelerin güçlü direnişiyle karşılaşm akta ve 
gerilem ektedirler. A nti-faşist güçler derlenip toparlandıkları, 
a ra larm da  etkin b ir birlik oluşturdukları zam an onların yenilgi
si çok daha kolay olacaktır.

O halde pratik te  başarılm ası gereken görev, anti-faşist güçle
rin  ciddi bir birliğini sağlam aktır. Sol partiler, sendikalar, de
m okratik  kitle örgütleri ve tüm  ilerici kişiler bunun için elinden 
geleni yapmalıdır.

Güçbirliğinin temel şartı faşizme karşı olmaktır. Açıktır ki 
bunun ötesinde, güç birliğine katılan  örgütler arasında, diğer ko
nu larda  görüş ayrılıkları olacaktır. Bu görüş ayrılık larına baka
rak  dayanışm adan kaçınm ak, engeller yara tm ak  yanlış b ir tavır
dır. Devrimci m ücadelede h er ittifak  am acına uygun olarak olu
şur.

A nti-faşist m ücadele ülke ölçüsünde b ir bütündür.

Anti faşist m ücadelede ortaya çıkan önemli yanlışlardan bi
ri de onun ülke ölçüsünde b ir bü tün  halinde yürütülm esi gerek
tiğini kavram am aktır. Son zam anlarda buna ilişkin «teoriler» 
geliştirilm ekte ve başka ülkelerden, özellikle de Gine ile Porte
kiz’in durum undan, K abral’m  görüşlerinden örnekler verilmek
tedir.

Bu nedenle, Gine devrim i lideri K abral’m konum uzla ilgili 
şu sözleri üzerinde durm akta  y a ra r var:

«Şunu açıkça bir kez daha belirtmeliyiz ki, üzerinde faşizmin olanca
sının uygulandığı halklarımız Portekiz faşizmiyle savaşmıyor: biz Portekiz 
sömürgeciliğiyle savaşıyoruz. Portekiz’deki faşizmin yıkımı Portekiz halkı
nın işi olmalıdır. Portekiz sömürgeciliğinin yıkımı ise bizim halklarımızın 
işi olacaktır. Portekiz’de faşizmin yıkılışı Portekiz sömürgeciliğinin yıkımı -
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na yol açmayabilir ve bu görüş bazı Portekiz muhalefet liderlerince de öne' 
sürülmüştür; fakat bizim, Portekiz sömürgeciliğinin temizlenmesinin Por
tekizce faşizmin yıkımına yol açacağından kuşkumuz yok. Kurtuluş müca
delemizle Portekiz faşizminin yıkımına eylemle katılırken Portekiz halkına 
kardeşçe dayanışmamızın olası en iyi kanıtını da sunmaktayız. Bu unsur, 
faşizme karşı savaşı güçlendirme yolunda Portekiz halkından aynı dayanış
mayı bekleyen bizim halkımız için bir onur nedenidir.

«Eğer Portekiz muhalefeti -bazı kesimlerin çoktan yaptığı gibi- kendi 
içinde bir bütün olabilseydi, bizim halklarımızın kendi kaderlerini tayin 
hakkı ve bağımsızlığı ilkelerini kabullenebilseydi ve Portekiz halkına, fa 
şizme karşı doğrudan bir savaşta klavuz olabilseydi, Portekiz sömürgecili
ğinin ve faşizminin aynı zamanda ortadan kalkması adına Portekiz’in ile
rici ve demokratik güçleriyle bir bağlaşıklık kurmaya hazır olacaktık. Or
tak düşmana karşı ortak mücadele halklarımızın ve Portekiz halkının çı
karlarına hizmet edecek, gelecekteki dostluk ve dayanışmamızın da teme
lini oluşturacaktı.» (1)

K abral’ın  yukardaki sözlerinden ve Gine ile Portekiz’in du
rum undan yola çıkan bazıları, halkımız açısından da aynı şeyin 
sözkonusu olduğunu bu nedenle de halkımız için b ir anti-faşist 
mücadele görevi bulunm adığını söylüyor, mücadeleyi salt anti- 
sömürgeci b ir açıdan değerlendiriyorlar. Halkımız açısından an- 
ti faşist mücadele görevlerini reddetmek, ülkemiz şartlarında ke
sinlikle yanlış b ir görüştür.

Bir kez, koşulları çok fark lı ülkelerin devrimci deneyleri, tak 
tikleri aynen alınıp b ir başka ülkede denenemez. Elbette, Porte- 
kizde faşizm in son bulm ası m utlaka Gine’de ve öteki portekiz sö
mürgelerinde sömürge yönetim inin son bulm ası sonucunu kesin
kes birlikte getirmeyebilirdi. Faşizm olm adan da sömürgecilik 
varolabilir ve olmuştur. Ve çoğu zam an sömürge ülkelerde uygu
lanan rejim  faşizm den farksızdır; zorba ve acımasızdır. M etro
polde faşist bir rejim  olsun olmasın, sömürgeciliğe karşı m üca
dele elbette tüm  sömürge halkların ın  hakkı ve görevidir. Ama 
bu doğru sözlerden yola çıkıp bu sözleri, Türkiye’de anti-faşist, 
mücadelenin bütünlüğüne karşı kullanm ak, h e r iki durum un 
önemli fark ın ı anlam am ak ve onları rastgele b ir birine karıştır
mak demektir.

(1) Amilcar Cabral, Gine’de Devrim, Koral Yayınlan, s. 21 - 22.
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Gine’nin fark lı durum u şudur ki Gine ve Portekiz birbirin
den çok uzak ülkelerdir. Bu durum  h e r iki halkın  işçilerinin, ile
rici ve dem okratik güçlerinin ilişkilerini de ister istemez sınırlı 
tu tm aktadır. Portekiz gibi öteki sömürgeci kapitalist ülkeler de 
denizaşırı söm ürgelerini fark lı yasalarla  yönetm ektedirler. Bu 
nedenle m etropollerin dem okratik düzenlerinde, ileriye ya da ge
riye doğru yer alan değişmeler, söm ürgeleri etkilese bile, ora
la ra  büyük çapta yansımaz. (Ama işçi sınıfı devrim leri için du
rum  elbette farklıdır; m etropolde b ir işçi sınıfı devrimi sömürge
ci ilişkilerin de sona erdirilm esini d oğuru r).

Oysa ülkemiz şartlarında, burjuvazinin halkım ıza uyguladı
ğı ulusal baskı ve yarattığ ı sömürgeci ilişkiler ne denli güçlü 
olursa olsun, burjuva dem okrasisindeki bir daralm a ya da geniş
leme tüm  ülkede aynı anda etkisini gösterm ektedir. Çünkü ege
m en sınıflar halkım ızı tüm den tecrit edememişlerdir. Egemen sı
n ıflar arasında kuru lan  ilişkiler ve o luşturulan dayanışm a gibi, 
emekçi sınıflar arasında da güçlü ilişkiler ve dayanışm a vardır. 
Ülke ölçüsünde dem okratik güçlerin kazandığı her başarı halkı
mızın ulusal ve dem okratik hakları uğrundaki mücadelesine de 
güç kazandırm aktadır. Bunun tersi de doğrudur: geriye doğru 
atılan  her adım, Doğu’da ve Batı’da etkisini birden göstermekte
dir, Bu somut durum u görmemek gerçeklere gözleri kapamak 
demektir.

Örneğin 1925’teki K ürt ayaklanm ası nedeniyle egemen sınıf
ların  a rtan  baskısı yalnız K ürt halkı üzerinde değil, Türkiye’deki 
tüm  devrimci hareket üzerinde de etkisini gösterdi, işçi sınıfı 
baskı a ltına alındı.

1960-70 arasındaki nisbi dem okratik ortam da Türkiye’de sö
mürüye, ulusal-baskıya karşı devrimci ve dem okratik hareket 
ülkenin h er yanında gelişti.

Bunun gibi 12 M art döneminde faşist baskılar, doğu batı ay
rım ı yapm adan tüm  ülkeye çöktü. Sıkıyönetim m ahkem eleri ül
kenin her yanında çalıştılar, ülkenin h er yanında toplu tu tukla
m alar, işkenceler yapıldı ve zindanlar çalıştırıldı. Tüm devrimci, 
ilerici örgütler, kişiler bu uygulam adan za ra r gördü; basın sus
turuldu ve düşünce özgürlüğü tüm  emekçiler, baskı görenler için 
kısıtlandı. Açık faşist b ir dönemle, sınırlı da olsa burjuva demok
ra tik  özgürlüklerin kullanıldığı dönem ler arasındaki önemli far-
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ki görmemek için insanm  başını kum a gömmüş olması gerekir. 
Bu önem, hiç kuşkusuz, halkım ızın ulusal baskıya, sömürüye 
karşı verdiği m ücadele açısından da böyledir.

Doğu’da yapılan bazı gösterilerde, bazı çevrelerin anti-faşist 
sloganlar atılm asını engellemeye çalışm aları ilginçtir. Anti-faşist 
mücadele görevlerinden kaçınm ak kitlelere ne ya ra r sağlam akta
dır ve kime yaram aktadır?

Faşizmin en önemli niteliklerinden biri de aşırı ırkçılığı, şo
venizmi, başka halk lara  karşı gaddarca düşmanlığıdır. Kitleleri 
faşizme karşı uyarm am ak, anti-faşist saflarla  birleşm em ek ırkçı 
faşistlerin ekmeğine yağ sürm ek demektir. Hele doğal olarak kit
lelerde varolan faşizme karşı tepkileri, bu yöndeki mücadeleyi 
saptırmak faşistlere hizm et etm ekten başka ne sonuç verir. Fa
şizmin A lm anya’da yahudilere ve çıkardığı saldırı savaşıyla tüm  
harlklara. Ispanya’da Basklara ve diğer halk lara  yaptıkları o rta 
dadır. Ülkemizde de diktasını kurm ağa çalışan bu azgın ırkçılığa 
karşı sessiz kalm ak, hem de halkım ızın farklı durum unu göste
rerek sessiz kalm ak k adar aptalca, düşm anın işine yarayan  b ir 
şey olamaz.

İçinde yaşadığımız dönemin niteliğini iyi bilelim. Bu dönem
de demokrasiden yana  güçlerle faşizm den yana güçler arasın 
da kıyasıya b ir mücadele verilm ektedir. Bu mücadele, özel ko
numları ne olursa olsun tüm  ilerici güçler açısından anti-faşist 
bir mücadeledir. Bu kavgada tarafsız kalınam az. Nitekim emek
çi ve dem okrat halk  kitleleri bunun bilincindedirler. Öyle fazla 
kitap karıştırıp  teorik lafazanlık bilm eseler de sağduyularıyla 
bunu kavrıyorlar, ö rn eğ in  ilerici in san lar ülkenin her yanında, 
faşizm tezgahçısı MC iktidarına karşı, ırkçı sald ırganlara karşı, 
demokratik h a k la n  kısıtlamak, bask ılan  a rttırm ak  isteyen gerici 
ve şovenlere karşı tav ır alıyorlar. Anti-faşist sloganlan halkım ı
za yabancı bulup yasaklam ak isteyenler, halkımızı ve onun sağ
duyulu eğilimini tanım ıyorlar.

Gine halkının  savaşı hiç kuşkusuz anti-sömürgeci b ir savaş
tı; am a bu savaş dolaylı olarak da Portekiz faşizm ine karşıydı. 
Portekiz halkının faşizme karşı yönelttiği anti-faşist mücadele 
de, hiç kuşkusuz, dolaylı olarak anti-sömürgeci idi. K abral da
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her iki m ücadelenin ilişkisini bilmekte idi. Nitekim o, portekiz 
m uhalefeti ile Portekiz söm ürgelerindeki kurtu luş güçlerinin il 
keli ittifakı sağlanabilirse, an ti sömürgeci ve anti-faşist her iki 
m ücadelenin b ir ittifak  kurabileceğini, «ortak düşm ana karşı or
tak  mücadelenin» yürütülebileceğini belirtm ektedir. Bize kalırsa 
zaten, a rada  b ir ittifak  bulunm asa bile bu iki mücadele, sözko- 
nusu olayda birbirini tam am lam ış ve hem  Portekiz’de faşizmin 
hem  de A frika’da Portekiz söm ürgeciliğinin yıkılışına yolaçmiş- 
tır. '

Ama o kad ar uzağa gitmeye ne gerek var. Biz burada  farklı 
şartla rda  fark lı b ir, olgudan sözediyoruz. Türkiye’de faşizm yö
nündeki çabalar tüm  ilerici-devrimci hareketi tehdit etmektedir, 
güncel b ir sorun oluşturm aktadır. Öncelikle bu çelişkinin çözü
m üne gerek vardır. Ve faşist tırm anışın  yenilgive uğratılması, 
faşizm  güçlerinin çökertilmesi, tüm  ilericiyim, devrimcivim di
yenlere düşen b ir görevdir.

Bu güncel görevin kavranm ası ve bu am açla girişilen anti- 
faşist mücadele, hiç şünhe yok ki, diğer görevlerin kavranmadı
ğı, diğer çelişkilerin vok savıldığı anlam ına gelmez. Güçlerin su 
dönemde bu nokta üstünde toplanm ası diğer vörevlerin tümden 
ertelenmesi va da vok savılma,sı demek değildir. FmnerraiıVme. 
sömürgeciliğe, feodal gericiliğe, ulusal baskıva ve ırkçılığa. vb, 
karşı; demokrasi, barış, özgürlük ve sosyalizm için vürü+ü'mesi 
zorunlu mücadele elbette ertelenm em iştir ve kimseden «̂ e bun
ları ertelemesi istenemez ve elbette anti fasist. m ücad iede  Knnia. 
n n  h e r birinin ilişkisi vardır.

Devrimciler h er tü rlü  baskı ve söm ürüve karsı ç ıkarlar Ül
kemizde söm ürü ve baskı çeşitli biçimlerde kendini göstermekte 
ve birden çok çelişki doğurm aktadır. Bu çelişkilerin tüm ü hirbir- 
leriyle karşılıklı ilişkiler içindedir. Ancak bunların  tüm üne bir
den avnı anda çözüm getirilemez. Onları basanvla, çözmek sö
m ürü  ve baskıva nihavi olarak son verm ek doğru b ir vfintom vs 
sıra izlemeve bavlıdır. Gözümü öncelik kazanmı’s d a m  secm°k 
diğerlerinin de çözümünü k d av lastıracak tır Renden badnmak 
ise, son sözü baştan  sövlemek gibi, ancak isleri karıştırma,va va- 
rar.

Tonraksız ve az tonrakh kövlü için elbette Tonrak devrimi 
talebi h e r dönemde varolacak ve bu kesim in başta  gelen sloganı
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olacaktır. İşçiler için genel grev ve diğer sendikal hak larla  ilgili 
sloganlar, kad ın lar için kadm -erkek eşitliğiyle ilgili olanlar; ezi
len halklar için ulusal ve an ti -sömürgeci sloganlar, bu sorunlar 
çözüm buluncaya k ad ar hep olacaktır. B unlar aynı zam anda pro- 
emperyalizme, faşizme vb. ortak  düşm anlarına karşı ortak  şiar
lardır. Ama bu kesim lerin kendine özgü sloganlarının olması, 
leter hareketin  de sahip çıktığı sahip çıkması gereken ortak  şiar
larla çıkm alarına engel değildir. Bugün anti-faşist mücadele de 
ortak b ir m ücadeledir ve bunda tereddütsüz birleşm ek gerekir.
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I

1 EYLÜL I 
DÜINTYA BARIŞ GÜIMÜ

Faşist A lm an orduları Polonya’ya 1 Eylül 1939’da saldırdı. Em
peryalistlerin, yolaçtığı savaş insanlığa, o güne dek görülmemiş 
büyük kayıp lara ve acılara m al oldu. Salt Sovyetler Birliğinde 
20 milyon insan öldü. K udurgan faşizm dünyam ızı kana  ve ate
şe boğdu. On m ilyonlarca insanın ölümü ve sakatlığının yanı 
sıra  köyler, kentler yerle b ir oldu. ABD em peryalistlerinin Ja
ponya’ya attık ları iki atom  bombası iki büyük kenti nerdeyse 
haritadan  sildi. Savaş faşizm in yenilgisiyle sonuçlandı am a dün
yam ızda savaş tehlikesi de tüm den bitmedi. Şimdi, tüm  ilerici 
insanlık, böyle büyük felaketlere uğram am ak, savaşı giderek 
ortadan  kaldırm ak, silahlanm ayı durdurm ak için mücadele et
m ektedir. Silah tüccarların ın  doymak bilmez hırsına karşı emek
çi halk yığınları ve tüm  nam uslu insanlar da barış ve silahsızlan
m a için m ücadele ediyorlar.

1 Eylül bütün  dünyada dünya barış günü olarak kutlanm ak
tadır. Barış mücadelesinin başını her yerde devrimci güçler, iş
çiler ve ilerici aydınlar çekiyor.

Savaşı sürdüren  kapitalistlerdir. 2. dünya savaşm dan sonra

36

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



da onlar silah endüstrisini hızla geliştirmeye devam  ettiler. Si
lahlanm anın başını ABD emperyalizm i çekiyor.

Silahların insanlık için teşkil ettiği büyük tehlike em perya
listlerin um urunda değil. Tüfekten en geliştirilm iş jet uçakları
na, potinden atom  bom basına k ad ar h e r tü rlü  silah, araç ve ge
reç tekeller için büyük k â r kaynağı. Salt 1975 yılında A m erikan 
tekelleri 10 m ilyar dolardan, yani 150 m ilyar Türk lirasından 
fazla silah satışı yaptılar. Aynı yıl tüm  dünyada yapılan silah 
satışı ise 20 m ilyar dolar, yani 300 m ilyar TL. değerinde.

Em peryalistlerin kendi ordularını donatm ak için kullandık
ları silahlar da ayrı. Böylece tekeller hem  kendi halk larına hem  
tüm dünyaya silah satıyorlar. Bunun bedelini emekçi yığınlar, 
yoksul dünya halk ları ödüyor. Bir jet uçağının fiyatı 20 milyon 
dolan (300 milyon TL.), b ir denizaltının fiyatı 127 milyon doları 
(2 m ilyar TL.’n a  yakın) buluyor. Emperyalizm, insanlığa ölüm 
saçmak için, k â r  h ırsı için, çöküşünü geciktirm ek için b u n lan  
yapıyor. Em peryalist ülkelerin bu  silahlanm a çabalan , saldır
ganlıktan sosyalist ülkeleri de ister istemez, kendilerini ve ilerici 
güçleri korum ak am acıyla silahlanm aya itiyor.

Oysa insanlığın büyük kesimi hâ lâ  açlık ve sefalet içinde. 
Hindistan’da, A frika’da, Latin A m erika’da ve dünyanın birçok 
yerinde insanlar kitleler halinde açlıktan ölüyor. Bir tek jet uça
ğının bedeliyle binlerce işçinin çalışacağı dev bir fabrika yap
mak m üm kündür. Bir tek denizaltının parası ile de b ir baraj... 
İnsanlığın servetlerinin nereye harcandığı ortada. Bu, çok insa
na akıl almaz gibi görünür, am a dünyamızın gerçeği bu. K apita
lizm böyle b ir düzendir. P ara  babaları böylesine insanlık düşm a
nıdırlar.

U luslararası tekeller, em peryalist hüküm etler dünyaya silah 
satmak için birbirleriyle yarışıyorlar, başka ülkelerde, hem  de 
krallara, başbakanlara, bakanlara, generallere büyük rüşvetler 
veriyorlar. Silah satabilm ek için dünyanın şurasında burasında 
sürekli savaş ocakları kışkırtıyor, yoksul halk ları birbirlerine 
düşürüyorlar.

Emperyalizm, İsrailli sald ırganlar eliyle O rtadoğu’da büyük 
bir savaş ocağı yarattı. A rap halk ları büyük b ir gerilik, yoksul
luk içindeyken bu ülkelerin servetleri durm adan silaha yatırılı
yor. Filistin halkının  mücadelesi kanla bastırılm ak isteniyor. İn
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giliz em peryalistlerinin Kıbrıs’ta  bıraktığı savaş ocağı devam 
ediyor. Türkiye ve Y unanistan’da m ilitarist güçler, işbirlikçiler, 
gericiler sonu gelmeyen b ir silahlanm a yarışm a girm işler ve bu
nun bedelini canıyla ve emeğiyle her iki ülkenin emekçileri çe
kiyor.

Emekçi kitlelerin isteği asla tank, top, savaş uçağı değildir. 
O nlar başka ülkelerin emekçileriyle savaşm akla b ir şey kazan
mış olmazlar, kaybederler. Emekçi halkın isteği iştir, topraktır, 
iyi beslenmedir, iyi b ir eğitimdi^, kısacası insani bir yaşamdır. 
Emekçi halkın savaşı, başka ülkelerin emekçileriyle değil, em
peryalizmle, kapitalizmle, feodal gericilikle, sömürgecilikledir.

Bu nedenle de barış davası en başta  işçilerin ve tüm  emekçi 
halkın, tüm  nam uslu insanların  davasıdır. Bu ekmek, iş, toprak 
ve özgürlük davasıdır. Tekeller için savaşa hayır! Saldırgan sa
vaşlara hayır!

Bugün tüm  dünya işçileri, m azlum  halklar, boyunduruk al
tındaki uluslar, kapitalizm in baskısına, söm ürüsüne, emperya
lizme, ulusal boyunduruğa, sömürgeciliğe, feodal gericiliğe karşı 
savaşıyorlar. Bu savaş em peryalistlerin ve uydularının çıkardık
ları savaşlara benzemez. Bu m ücadele insanlığın kurtu luşu  için
dir. Barış için mücadele de bu m ücadelenin b ir parçasıdır.

1 Eylül Dünya Barış G ünü bu yıl Türkiye’de de kutlandı. Ba
rış gününün anlam ını kitlelere anlatalım , barış ve silahsızlanma 
uğrundaki mücadeleyi yaygınlaştıralım , onu her yıl daha da gür 
bir sesle kutlayalım .

Bu yıl Stockholm’de toplanan Dünya Barış Konseyi, tüm  dün
yaya aşağıdaki çağrıyı yaptı; onu okurlarım ıza sunuyoruz:

STOCKHOLM ÇAĞRISI

B anş ve yum uşam a yolunda kazanılan zaferler yeni bir 
u luslararası ortam, halk lar arasında yeni um utlar, yeni b ir gü
vence, yeni b ir iyimserlik yaratm ıştır.

Barış savunulabilir. B anş içinde b ir dünya kurulabilir.
Barış güçlerinin birliği, saldırganlık, söm ürü ve baskının, 

açlık ve yoksulluğun sonsuza dek ortadan kalkacağı yeni bir 
dünya yolunda hâlâ varolan engelleri aşacak güçtedir.
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Yumuşama sürecinin geri dönülmez hale getirilmesinde baş
lıca engel silahlanm a yarışıdır.

Silahlanm a yarışı yeryüzünün hâlâ nükleer b ir savasla teh 
dit etmektedir. Yum uşam a bu tehlikeyi geriletm iştir. Silahlanm a 
yarışı ise nükleer tehditi canlı tu tm ak ta  ve yum uşam ayı da teh 
likeye düşürm ektedir.

Silahlanm a yarışı, yeryüzünün pek cok ülkesinde, sürekli 
artan hayat pahalılığı, enflasyon ve ekonomik bunalım la karşı- 
karşıya bulunan geniş halk yığınlarının sırtında ağır b ir yüktür. 
Bu yarış, halkların  zenginlik ve kaynakların ın  büyük b ir kısmı
na sahip çıkm aktadır.

Yumuşama, yeni b ir ekonomik düzen için, halk ların  kendi 
toprakları üstünde hak  sahibi olabilmeleri için verilen m ücade
lede elde edilecek zaferlere yeni ufuk lar sağlamıştır. Yumuşama-, 
tekellerin ve çok uluslu şirketlerin yağm asını sona erdirm e sa 
vaşımı için bir silâhtır.

Silahlanm a yarışı, em peryalistlerin elindeki silah depoları, 
saldırgan, m ilitarist ve faşist güçleri, ırkçılığı ve sömürgeciliği 
kışkırtm akta ve teşvik etm ektedir. Yumuşama, bütün  ülkelerin 
ulusal bağımsızlık adalet ve toplum sal ilerleme çabalarına güç 
kazandıracak hayati b ir faktördür.

Yumuşama, günüm üzün en acil sorunlarının çözümlenmesi, 
sıcak savaş ve gerilim alanların ın  yokedilmesi için yeni olanak
lar yaratm aktadır. Silahlanma, yarışının sona ermesi, insanlığın 
hedefine, tüm  nükleer ve diğer yığınsal yokedici güce sahip si
lahların yasaklanm asına, genel ve tam  bir silahsızlanmaya, si
lahtan arınm ış b ir dünyaya giden yolu açacaktır.

Dünya kam uoyu bugün h er zam ankinden daha büyük so
rum luluklara ve güce sahiptir. Dünyadaki gelişmeleri silah tüc
carlarının, soğuk savaş kışkırtıcılarının, insanlığın düşm anları
nın aleyhine çevirebilir.

Dünya Barış Konseyi, insanlığın ilerlemesi için çaba harca
yan bütün  hüküm etleri ve parlam entoları, bü tün  barış ve diğer 
hareketleri, siyasi partileri, sendikaları, kadın ve gençlik örgüt
lerini, dini, toplum sal ve kültürel kuruluşları, silahlanm a yarışı
na karşı, dünya çapında büyfik, yeni b ir saldırıda elele vermeye 
çağırır.
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Yum uşam ayı geri dönülmez yapabilm ek için
SİLAHLANMA YARIŞINI DURDURUN 

Yeni b ir u luslararası ekonomik düzene hızla ilerleyebilmek
ıçm

SİLAHLANMA YARIŞINI DURDURUN 
Barışı savunm ak ve yeni b ir dünya' kurm ak için

SİLAHLANMA YARIŞINI DURDURUN 
Tüm nükleer ve yığınsal im ha silahlarını yasaklatm ak için

ELELE
Genel ve tam  b ir silahsızlanm a için

ELELE
Birleşmiş M illetler Dünya Silâhsızlanm a Konferansının en 

kısa zam anda toplanm asını sağlam ak için
ELELE
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TÜRKİYE 
TEKELCİ KAPİTALİZMİNİN

YENİ GÖSTERGELERİ w 
İSÇİ SINIFIMIZIN

GELİŞEN MÜCADELESİ
Sedat: Özkol

Inkârcılığa Paydos.

Uzay bilimcisi Arthur C. Clarke «The Promise of Space». 
Uzayın Müjdeledikleri, adlı popüler eserinin bir yerinde şöyle 
der:

i «Her devrimci düşünce-bilimde siyasette, sanatta ve diğer 
i tüm alanlarda - öyle görünüyor ki üç aşamalı bir tepkiye hedef 

olmaktadır. Bu tepki aşamaları şu şekilde özetlenebilir:
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1 — Tam am en gerçek dışı bir düşünce bu - Zamanımı boşa 
harcatm ayın  bana.

2 — Evet, bu düşüncenin uygulanm ası mümkün; ama, gene

de yerine getirilm esinde b ir y a ra r yok.
3 — Bu düşüncenin doğru ve iyi bir düşünce olduğunu dai

m a savundum  BEN.»
Gerçekten de öyle; m inareye kılıf hazırlayan sosyalizm kal

pazanların ın  hâ lâ  a t koşturduğa Türkiye’de, bundan 10 yıl ön
cesine kadar, değil tekelci kapitalizmin, doğrudan doğruya ka
pitalizm in varlığını, hiç değilse belirleyici olduğunu inkâra yel
tenen bilim ve bilinç yoksunlarının sayısı hiç de az değildi. Tür
kiye y a n  feodal - y a n  sömürge b ir ülkeydi bu aklı evvellere göre; 
serm ayedarlar sınıfı olsa olsa kom prador nitelikteydi, işçi sını
fımız objektif ve sübjektif olarak çok ,çok geri b ir düzeydeydi. 
Türkiye’de devrimci m ücadelenin temel gücü köylülüktü, dola
yısıyla m ücadele feodal ağalarla  kom pradorlara yöneltilecek bu 
m ücadelenin başını da asker-sivil aydınlar çekecekti. Daha son
raları, O rta  Çağ papazlarının b ir toplu iğnenin başına kaç me
lek oturtulabileceği konusundaki tartışm alarına  benzer horoz 
döğüşleri içinde y a n  sömürge - yarı feodal’ciler kendi aralarında 
«amansız» ve «ödünsüz» m ücadele veren çeşitli, dükkân, tekke, 
yuvar ve çetelere bölündüler. Çağdaş K adroculuğun ya da «mo
dem» Kemalizmin temsilcileri ve sözcüleri o1an bu küçük burju
va eğilimleri arasındaki sözde savaş sürüp giderken yerli tekelci 
serm aye en am ansız artı-değer söm ürüsünün yaygınlık ve yo
ğunluğunu pervasızca arttm yor, işsizlik ve pahalılığın boyutla
rını, o zam ana k adar görülmemiş b ir ölçüde büyüterek, işçi ve 
emekçi sınıflarının sırtından çıkarttık ları ile serm aye birikimini 
hızlandırıyordu. Sonuç yüzyıla yakın bir geçmişi olan işçi sınıfı
mızın adeta «kendiliğinden» mişcesine gelişen en somut tepkisi 
15-16 Haziran oldu. Ve işte o zam an tıpkı geçmişteki Kadrocular 
gibi Türkiye’de m odern sınıfların mevcut olmadığını inkâra yel
tenenler hep birlikte işçi sınıfımızı ve işçi sınıfımızla birlikte 
Türkiye kapitalizm ini yeniden keşfettiler. Sadece îşçi sınıfı bili
minin ışığında ortaya konulan teorik inceleme ve yapıtlar değil, 
Türkiye işçi sınıfının 50 yıllık «örgütlü» mücadelesi bile unutulur 
ve unu ttu ru lu rken  işçi sınıfımız sosyal ve objektif varlığını dos
ta  da düşm ana da «kabaca» hatırlatınca, A rthur C. Clarke’m 
sözkonusu ettiği 2. tepki aşam ası da el çabukluğu ile atlanarak
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3. aşamaya varıldı. A rtık tüm  yuvar, çete, dükkân ve tekkeler, 
tam bir yavuz hırsız tavrı içerisinde «Türkiye kapitalizm ini ilk 
önce BEN keşfettim» nara larıy la  külah kapm ağa çalışacaklardı. 
Özcesi ve özetçesi, 15-16 H aziran «musibeti» o zam ana kadar ki 
bin nasihattan  daha etkin olmuştu.

Çağdaş Kemalizm’de hâlâ ısrarlı olanların kariyer sevdala
rıma ise, doğrudan doğruya Türkiye tekelci serm ayesi son vere
cekti. 1960’larm  sonuna doğru ve hele hele 12 M art’tan sonra 
yerli tekelci serm aye varlığını, etkinliğini ve belirleyiciliğini ap 
açık ilân etti. Burjuva basının en m uteber organlarında çarşaf 
çarşaf yayınlanan reklam larla, örneğin «Akbank ile Sabancı 
Holding’in birbirlerinden kopmaz, birbirlerini tam am layan iki 
DEV kuruluş» oldukları dünyaya duyuruldu; Holding’ler «kamu 
oyu» yaratm a yarışında sosyal varlıklarını övünçle ortaya koy
dular ve b ir de bakıldı ki Türkiyede her taşın  altında, devlet te
kelci kapitalizm i eliyle kan ve can verilmiş bir yerli finans k a 
pital zümresi m evcuttur ve bu zümre Türkiye ekonomisine de, 
siyasetine de belirleyici ve egemen dam gasını vurm aktadır yıl
lardan beri. A rtık değil sadece Akbank ve Sabancı Holding, ör
neğin, Türkiye îş Bankası, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Ec- 
zacıbaşı Holding, Türk Ticaret Bankası, T ranstürk  Holding. İs
tanbul Bankası, Y aşar Holding’de «temiz» çam aşırlarını b irer 
birer ortaya koyuyorlardı. O zam an durum  som utça ortaya çık
tı; Türkiye’de b ir kü fü r teslisi vardı: Yabancı finans kapital 
-devlet- yerli , finans kapital teslisi. Adım ister finans oligarşisi 
koy, ister finans kapital, isterse mali sermaye, gerçeklik bir ve 
aynıydı. Türkiye ekonomisi ve siyaseti b ir tekelci serm ayedarlar 
zümresinin egemenliği altındaydı.

Görüldüğü gibi, gerçeklik, iyi niyetli sübjektif gayret ve te
mennilerle değil, Türkiye modern sınıf ve züm releri arasındaki 
uzlaşmaz çelişkinin su yüzüne çıkmasıyla bilince çıkartılıyordu. 
Ancak güçten anlıyan küçük burjuvanın karşısına gerek yerli 
finans kapital gerekse işçi sınıfımız tüm  güçleri ile çıkı çıkıver- 
mişlerdi işte. Ve eşyanın ya da gerçekliğin ismini değiştirerek 
onu ortadan kaldıracağına inanan  orta çağ büyücülüğünün so
nuna gelinmişti Türkiye’de. Büyücülüğün sonu ise, objektif ola
rak Çağdaş Kemalizmin, MDD’ciğin ve «sosyalist devrimci»liğin 
de sonuydu b ir yerde.

Yeni Göstergeler „
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Gözlerden sakınılm ağa, ku lak  a rkasına  atılm ağa ve unut
tu ru lm ağa çalışılm asına rağm en kendi sosyal varlığını inkâr 
edilmez b ir biçimde ortaya koyan Türkiye kapitalizm i ve bu ka
pitalizm e yön veren yerli tekelciler zümresi, Türkiye’nin, kapi
talizm in serbest rekabetçi dönemini yaşam adan tekelci kapita
lizmle buluşm asının, daha doğrusu buluşturulm asm m  b ir ürünü 
ve bu  «çağdaş» ürün, etkinliğini h e r geçen gün daha  da arttırm a 
gayreti içerisinde. Türkiye ekonomisinin hangi kesimi incelenir
se incelensin, tekelciliğin hızla geliştiği açıkça ortaya çıkıyor. 
Bu genel gelişme çizgisi, örneğin sadece sanayi kesimi içih değil, 
bankacılık, ticaret, tarım  sektörü ve inşaat için de aynen geçerli.

Bununla beraber tekelcilik eğilim lerinin ekonominin en dina
mik kesimi olan «imalât sanayi» üzerindeki etkileri, gelişmenin 
de dinam iğini gösterm esi açısından büyük anlam  taşıyor. Bu ba
kım dan sunulan kısıtlı araştırm anın  kapsam ında, Türkiye İma
lâ t Sanayindeki tekelleşme eğilim lerinin yeni göstergeleri ortaya 
konulup, bu gelişimin kendi zıttmı, nasıl geliştirdiği de açıklan- 
m ağa çalışılacak.

Türkiye.de, «kediye göre budu», anlayışı içerisinde, 10 ve 
daha fazla kişi çalıştıran işyerleri büyük ve 10’dan az kişi çalış
tıran  işyerleri ise küçük olarak tanım lanıyor. İm alât Sanayi içe
risinde yer alan  büyük ve küçük işyerlerinin, 1936-1970 yıllarını 
kapsayan dönem için karşılaştırılm aları ise şu sonuçlan  veriyor 
bize:
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TABLO I
İmalât Sanayindeki Büyük ve Küçük İşyerlerinin 

karşılaştırılması

1963 1970

Büyük % Küçük % Büyük % Küçük

İşyeri Sayısı 3 012 1.9 157 159 98.1 4 415 2.5 170 571

Ücretle Çalışanlar
Yıllık O rtalam ası 298 965 69.4 131 736 30.6 443 401 81.4 101 527

Ödenen Yıllık 
Maaş ve Ü cretler 
(1000 TL.O 2 075 257 85.8 341 423 14.2 6 367 994 91.2 619 492

Satış veya Başka
larına yapılan 
İm alât Hizmeti 
(1000 TL.) 19 340 922 75.3 6 344 911 24.7 50 002 818 79.7 12 761 131

Satın veya Devr
alm an Mal ve 
Hizmetler 

Si (1000 TL.) 12 935 570 73.1 4 752 183 26.9 29 686 263 77.1 8.834 154

%

97.5

18.6

8.8

20.3

22.9

(Kaynak : Türkiye İstatistik Yıllığı 1975. s. 204 - 206)
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Görüldüğü gibi 1963 -1970 döneminde im alât sanayindeki te
kelleşme eğilimleri güç kazanm ış ve büyük işyerleri toplam iş
yerlerinin çok küçük b ir bölüm ünü oluştururken im alât sana
yi ile ilgili h er alandaki payları belirgin bir şekilde büyümüştür. 
Örneğin 1983 yılında im alât sanayinde çalışanların % 69.4’ü bü
yük ku ru luşlar tarafından  istihdam  edilirken bu oran 1970 yılın
da % 81.4’e yükselm iştir. Aynı şekilde, satış veya başkalarına 
yapılan im alât hizm etleri içindeki pay ise % 75.3’ten % 79.7'ye 
çıkmıştır.

Esasında im alât sanayinde 100 ve daha fazla kişi çalıştıran 
işyerleri ile, 1000 ve daha fazla kişi çalıştıran işyerleri saptanmış 
olsa idi, sayısal olarak çok daha  küçük b ir oran oluşturan işyer
lerinin im alât sanayindeki paylarının ne kadar büyük olduğu 
daha som utça göze çarptırılabilirdi.

Öte yandan genel olarak şirket statüsünde çalışan işyerleri
n i b ira rada  incelediğimizde tekelleşme eğilimlerinin yeni ve il
ginç göstergeleri ile karşı karşıya kalm aktayız.

46

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



TABLO 2

Yeni Kurulan, Sermayesi Değişen ve Feshedilen Şirketlerdeki Sermaye Artışı

Yülar Şirketler
Toplamı
«Sayı»

Anonim
Şirketler

«Sayı»

Anonim
Şirketler

%

Şirketlerdeki 
Toplam Sermaye 
Artışı (1000 TL)

Anonim 
Şirketlerdeki 

Sermaye Artışı

(1000 TL)

Anonim Şirketler
sermayenin, artışı 

(Toplam Artışa 
oranla)

%

1967 4 157 256 6.2 1 273 031 950 233 74.6

1968 4 538 324 7.1 2 036 872 1 713 525 84.1

1969 5 251 436 8.3 3 397 368 2 992 877 88.1

1970' 5 499 411 7.5 3 440 999 3 109 949 90.4

1971 5 691 428 7.5 3 530 092 3 181 933 90.1

1972 6 381 569 8.9 5 611 814 4 948 998 88.2

1973 7 052 856 12.1 10 308 196 9 376 666 91.0

1974 5 920 1085 18.3 11 026 294 10 122 767 91.8

Toplam 44 489 4 365 Ort. %9.8 40 624 666 36 396 948 Ort % 89.6

(Kaynak : Türkiye İstatistik  Yıllığı 1975. s, 3X1)
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Yine görüldüğü gibi toplam  şirketler içinde (x) anonim  şir
ketlerin  sayısal oranının çok küçük olm asına rağm en serm aye ar
tışındaki pay lan  belirgin şekilde büyük olup, ayrıca zam an içeri
sinde bu pay sürekli b ir büyüm e göstermiş bulunuyor. O rtala
m alar açısından soruna eğilindiğinde, 1967-1974 y ıllan  arasın
daki sekiz yıllık dönemde anonim  şirketlerin sayısal oranının 
% 9.8 olduğunu, buna karşılık toplam  serm aye artışındaki orta
lam a payın % 89.6 oranına ulaştığını görmekteyiz.

Türkiye’de serm ayenin yapısal tekelciliğinin yanında böl
gesel anlam da tekelcilik boyutlarının da varlığı sayısal olarak 
kanıtlanm ış b ir olgudur. Serm ayenin bölgesel an lam da tekelci 
yapısının en somut göstergesi de, İstanbul yöresinin konumu 
ve durum udur. Tablo 3 bu konuda ışık tu tucu  b ir nitelik taşı
m aktadır.

TABLO 3

Yeni Kurulan, Sermayesi Değişen ve Feshedilen Şirketlerde 
Sermaye Artışı ve Bu Artışta İstanbul’daki Şirketlerin Payı.

Şirketlerde Toplam İstanbul’daki
Sermaye artışı Şirketlerin Sermaye 

Yıllar (1000 TL.) Artışı (1000 TL.) %

1967 1 273 031 822 762 64.6
1968 2 036 872 811 702 39.9
1969 • 3 397 368 1 806 677 53.2
1970 3 440 999 1 503 928 43.7
1971 3 530 092 1 527 971 43.3
1972 5 611814 2 600 372 46.3
1973 10 308 996 4 328 299 42.0
1974 11 026 294 6 118 284 55.5

Toplam 40 624 666 19 519 895 ORT % 48.0
(Kaynak : Türkiye İstatistik  Yıllığı 1975. s. 310)

(x) Şirketler toplamına kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
statüsündeki şirketler girmektedir.
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Şirketler toplam ı içinde toplam  serm aye artışında İstanbul’
daki şirketlerin payı 1967-1974 y ıllan  arasındaki % 39.9 minimum 
değeri ile % 64,6 m aksim um  değerleri arasında değişmiş ve or
talam a pay % 48 olmuştur.

K arşılaştırm a serm ayeler açısından değil de şirketlerin sa
yılan bakım ından yapıldığında İstanbul’un  sayısal payı, 1967 - 
1974 döneminde % 32.5 m inim um  değeri ile % 42.7 m aksimum 
değeri arasında değişmekte, ortalam a pay ise % 38.6 değerinde 
kalmaktadır. Diğer b ir deyişle, İstanbul şirketlerinin serm ayele
rindeki artış hızı sayısal artış hızlarının üzerinde olm uştur ki 
bu eğilim bölgesel tekelciliği daha da güçlendiren b ir eğilim ola
rak  nitelendirilebilir.

Özünde buraya  kad ar verdiğimiz kısa bilgiler, Türkiye’de 
genel olarak serm ayenin merkezîleşmesi ve yoğunlaşm ası ile il
gili kısa bilgiler olup b ir yanıyla da tekelleşme eğilimlerinin 
göstergeleri o larak göze çarpıyorlar. Zaten b ir yerde, kapitaliz
min, m antığı içerisinde serm ayenin merkezîleşmesi ve yoğunlaş
ması ile yapısal ve bölgesel tekelleşme aynı sürecin iki farklı 
adından başka b ir şey m idir ki?

Devlet tekelci kapitalizm i ile yerli ve yabancı finans kapital 
ortaklığının, söz yerindeyse, kışkırttığı tekelleşme süreci içeri
sinde, özel sektörün göreli ağırlığı da  zam an içerisinde değiş
mekte, ibre hiç değilse sabit serm aye yatırım ları, ücretli çalışan
ların toplam  sayıları ve üretim de çalışanlara ödenen ücretler 
bakımmdan, özel sektöre doğru meyletmektedir.

İm alât sanayindeki büyük işyerlerini kam u ve özel kesim
lere bölüp, sabit serm aye yatırım ları arasından  karşılaştırdığı
mızda şu değerleri elde ediyoruz:

TABLO 4

İmalât Sanayinde Büyük İşyerlerinde Sabit Sermaye Yatırımları
(1000 TL.)

Yıllar Kamu Kesimi % Özel Kesimi %

1963 576 651 51.7 537.960 48.3
1965 724 090 44.6 899 429 55.4
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1968 869 465 35.1 1 610 983 64.9
1973 3 070 552 33.3 6 137 788 66.7
1974 3 533 707 33.1 7 157 049 66.9

(K aynak lar: 1 — Türkiye İstatistik  Yıllığı 1975. s. 207.
2 — Yıllık İm alât Sanayi Anket Sonuçları 1973.

D.İ.E.
3 — Yıllık İm alât Sanayi A nket Sonuçları 1974.

D.İ.E.)

Tablo 4, 1963 - 1974 y ıllan  arasındaki dönemde im alât sana
yindeki büyük işyerleri içerisinde özel sektöre ait o lan lann  top
lam  sabit serm aye yatırım lanndaki pay lann ı sürekli olarak artır
dıklarını ve bu değerin % 48.3’ten  % 66.9’a  yükseldiğini gösteri
yor. Burada kam u kesim inin sabit serm aye ya tm m larınm  belirle
yici o lan lannı geçmiş yıllarda yaptığı ve bu nedenle yeni sabit 
serm aye yatırım larında geriye düşmeğe başladığı ileriye sürüle- 
bilse de, objektif olarak im alât sanayi içinde özel büyük işyerleri
nin ağırlığının hızla arttığ ı gözlerden saklanam az. Böyle bir de
ğişim, daha  ilerde de belirtm eğe çalışacağımız gibi, kendi zıttını 
kaçınılm az b ir şekilde oluşturacaktır.

Aynı gelişimin b ir başka göstergesini, im alât sanayi büyük 
işyerlerinde ücretle çalışanların  zam an içindeki dağılım ları açı
sından da izleyebilmekteyiz.

TABLO 5

İmalât Sanayinde Büyük İşyerlerinde Ücretle Çalışanların 
Kamu ve Özel Sektörler Arasındaki Dağılımı

Yıllar Kamu Kesiminde 
Çalışanlar %

Özel Kesimde 
Çalışanlar %

1963 140 433 43.9 179 369 56.1
1965 170 313 43.6 220 058 56.4
1968 194 631 42.3 265 923 57.7
1972 215 371 37.3 361 667 62.7
1973 225 589 35.4 412 028 64.6
1974 228 891 34.8 428 865 65.2

A rtış % 62.9 % 139.1
(K aynak lar: 1 — Türkiye İstatistik  Yıllığı 1975.
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2 — Yıllık İm alât Sanayi Anketleri 1972-1973-1974.
D.İ.E.)

Görünen köy kılavuz istem em ektedir. 1963-1974 y ıllan  a ra 
sındaki dönemde im alât sanayinde büyük özel şirketlerde ücret
li çalışanların sayısal oranı % 56.1’den %65.2’ye yükselmiş ve
yine aynı dönemde kam u kesimi için toplam  artış % 62.9 olmuş
ken, bu değer özel kesimde % 139.1’e ulaşm ıştır.

Soruna üretim de çalışanlara ödenen ücretler açısından b ak 
tığımızda aynı dönemde özel kesim in payının 1963 yılındaki 
% 50.0 değerinden 1974 yılındaki % 57.9 değerine sıçradığını da 
gözlemekteyiz.

İm alât sanayindeki katm a değerler bakım ından iki kesimin 
göreli değerlerinde önemli b ir değişme olmamış, örneğin özel 
kesimin 1963 yılındaki payı % 47.3 olurken, bu değer 1974 yılın
da % 48.2 civarında kalm ıştır.

Tüm bu değerler neyi gösteriyor? Özetle, serm ayenin tekelci 
yapısının geçen yıllar içinde daha da belirginleştiğini ve ekono
minin en dinam ik kesimi olan im alât sanayinde özel kesimin 
ağırlığının göze çarpar b ir şekilde arttığını. Böyle b ir gelişim, 
daha örice de belirttiğim iz gibi kendi zıttm ı o luşturm akta gecik
meyecekti.

İşçi Sınıfının Merkezileşmesi, Yoğunlaşması ve Mücadelesi.

Serm ayenin m erkezileşmesi ve yoğunlaşması, tüm  kap ita 
list ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de kaçınılm az b ir şekilde işçi 
sınıfının da merkezileşmesiyle yoğunlaşm asının ve bu  gelişime 
paralel olarak da işçi sınıfının ekonomik m ücadelesinin yeni bo
yutlara ulaşm asının belirleyici nedeni oluyor. Tekelleşme ile b ir
likte, işçi sınıfı sayısal olarak büyüdüğü gibi, bu gelişme işçi 
sendikalarının sayısal konum una da yansıyor. Diğer b ir deyişle, 
her geçen gün daha  büyük sayıda işçi, güçlerini birleştirerek ye
ni güçler kazanan ve bu a rada  say ılan  b ir anlam da azalan sen
dikalarda ekonomik m ücadelesini hızîandm yor, keskinleştiriyor 
ve geçmişte olduğu gibi günüm üzde de, am a daha b ir bilinçli, 
daha b ir örgütlü şekilde, bu  örgütlenm enin başını Devrimci işçi 
Sendikalan Konfederasyonu, «DİSK» çekiyor.

Genel olarak sigortalı işçi sayısındaki gelişmeler bile bu  sü
reci, b ir ölçüde, yansıtıyor:
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TABLO 6

îmalât Sanayinde Sigortalı İşçi Sayısındaki Gelişmeler

Sigortalı Sayısı

508 036 
586 869 
596 017 
622 925 
671 135 
746 482 
815 187 
776 532

% 52.8

(K aynak : Türkiye İstatistik  Yıllığı 1975. D.İ.E.)

İm alât Sanayindeki sigortalıların sayısı 1967 -1974 dönemin
de % 52.8’lik b ir artış  gösteriyor. 1973 yılındaki 815 187 sayısında
ki sigortalıların  1974 yılında 776 532’ye düşm esinin başlıca nede
ni, kundura, mobilya ve dokum a dallarındaki sigortalı sayısın
daki azalm alardır. B ununla beraber y ıllar içinde sürekli b ir artış 
olduğu açıkça ortada.

Bu genel sayısal gelişmeye paralel olarak, im alât sanayin
deki işçi sendikalarının sayısının önce belirli b ir süre arttığını, 
daha  sonraları bu artışın  durduğunu, h a tta  sendika sayısında 
azalm alar ortaya çıktığını gözlüyoruz. Yine aynı süre içerisinde 
işveren sendikaları da  sayısal b ir artış  gösterdikten sonra, bu ar
tış duruyor ve işveren sendikalarında da, tıpkı işçi sendikaların
da olduğu gibi, sayısal b ir azalış göze çarpıyor.

TABLO 7

İmalât Sanayinde İşçi ve İşveren Sendikalarının 
Sayısal Durumunda Ortaya Çıkan Gelişmeler

Yıllar İşçi Sendikaları Sayısı İşveren Sendikaları Sayısı

1967 123 56

Yıllar

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Artış
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1968 147 . 62
1969 . 164 64
1970 194 69
1971 214 74
1972 180 66
1973 191 64
1974 191 55

(K aynak: Türkiye İstatistik  Yıllığı. 1975. D.İ.E.).

1967-1971 yıllan arasında hem işçi sendikalannın hem de iş
veren sendikalarının sayısal bakımdan arttığını, buna karşılık 
1971 yılından sonra bu artışın belirgin bir azalmaya dönüştüğü
nü görüyoruz. Diğer bir deyişle, 12 Mart sonrasında tekelleşme
nin daha da büyük bir hız kazanması, ya da kazandırılması so
mut yansımasını bir yanıyla işçi diğer yanıyla işveren sendika
larının sayılarının azalmasında buluyor. Sermayenin merkezileş
mesi ve yoğunlaşması, örgütsel anlamda bir merkezileşme ve 
yoğunlaşmayı da beraberinde getiriyor.

Sayısal artış, örgütsel yoğunlaşma ve merkezîleşme; Böyle 
bir gelişmenin doğal sonucu, faşizan baskılara rağmen, ekono
mik mücadelenin de yeni boyutlara varmasıdır.

TABLO 8

İm alât Sanayinde Grevlere K atılan İşçi ve Grevde Geçen 
Toplam Gün Sayısında O rtaya Çıkan Gelişmeler

Yıllar Greve K atılan İşçi Sayısı Grevde Geçen Gün Sayısı

1967 1 365 32 116
1968 4 388 113 883
1969 16 545 189 527
1970 16 731 179 117
1971 13 245 183 090
1972 4 218 129 474
1973 7 589 265 830
1974 9 022 319 227

(K aynak: Türkiye İstatistik  Yıllığı. 1975. D.İ.E.)
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1967-1971 yılları arasındaki dönemde gerek greve katılan 
işçi sayısının gerekse grevde geçen gün sayısının sürekli b ir şe
kilde arttığ ın ı izliyoruz. B ununla beraber gerek greve katılan 
işçi, gerekse grevde geçen gün sayısında, hem en 12 M art sonra
sında belirgin b ir azalm a göze çarpm aktadır. Ve faka t işçi sınıfı
nın örgütlü m ücadelesinin tüm  faşizan baskılara rağm en yeni 
boyutlara eriştiğini, daha sonraki sayısal değerlerden izleyebili
yoruz. 1974 yılında im alât sanayinde grevde geçen toplam  gün 
sayısı 319 227’ye ulaşm ıştır.

İm alât sanayinde grevde geçen toplam  günlerin kam u ve 
özel kesim ler bakım ından karşılaştırılm ası da ilginç sonuçlar 
koyuyor o r ta y a :

TABLO 9

İmalât Sanayinde Grevde Geçen Günlerin Kamu ve Özel 
Sektörler Bakımından Karşılaştırılması

Yıllar Kamu Kesimi Özel Kesim

1967 — , 32 116
1968 33 800 80 083
1969 94 813 94 714
1970 50 745 128 372
1971 39 766 143 324
1972 — 129 474
1973 1 530 264 300
1974 123 861 195 366

Toplam 344 515 1 067 749

(K aynak : Türkiye İstatistik  Yıllığı. 1975. D.İ.E.)

Tablo 9, sabit serm aye yatırım larıyla ücretli çalıştırmada, 
kam u kesimine oranla göreli gücünü, ya da ağırlığını, zam anla 
arttıran , im alât sanayi özel kesiminde, 1967-1974 yılları arasın 
da, grevde geçen günler açısından, kam u kesim inden yaklaşık 
olarak «3» kat daha fazla grev yapıldığını ortaya koyuyor. Öte 
yandan, 1967-1970. döneminde grevde geçen toplam  günlerin %
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65.2’si özel kesim için geçerliyken, bu oran 1970-1974 döneminde 
%81.6’ya çıkıyor. Böylece im alât sanayinin yapısındaki gelişme 
ve değişmeler, ekonomik mücadelenin, kam u ve özel kesimler 
içerisindeki boyutlarını da etkiliyor. Diğer b ir deyişle, özel sek
tör, daha hızlı ektiğini dönüp aah a  hıziı biçiyor.

Öte yandan im alât sanayi toplam  ekonomik faaliyetler içe
risinde sürükleyici bir yapıya sahip olduğunu, 1967-1974 yılında
ki toplam grevler içindeki payıyla da ortaya koyuyor. Sözkonusu 
8 yıllık dönemde, Türkiye ekonomisinde greve katılan larm  % 
60.9’u im alât sanayinde istihdam  edilmekteydi. Aynı şekilde, 
grevde geçen günler toplam ında im alât sanayinin payı % 57.4’ü 
bulmaktaydı. Ve yine sadece im alât sanayi özel kesiminde grev
de geçen günler, ekonominin tam am ındaki toplam  grevlerde ge
çen günlerin % 44.3’üne eşitti.

Böylece sadece serm ayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması 
açısından değil, aynı zam anda işçi sınıfımızın ekonomik m üca
delesinin ulaştığı boyutlar açısından da, genel olarak im alât sa
nayi ve bu kesimde özel olarak özel im alât sanayi, toplumsal 
mücadelenin en dinam ik kesim ini oluşturuyor.

___ Sonuç
S f f l T '  -

Türkiye kapitalizm ine tekelci b ir yapının egemen olduğunu 
ve tekelciliğin aynı zam anda bölgesel bir nitelik de taşıdığını, 
kimse inkâr edem iyor bugün. Ekonominin h er kesimindeki ve 
özellikle im alât sanayi kesimindeki tekelcilik eğilimleri h e r ge
çen gün daha da güçlenirken bu gelişim, objektif olarak ve kaçı
nılmaz b ir şekilde kendi zıttmı da güçlendiriyor, işçi sınıfının 
merkezileşmesi ve yoğunlaşm asına katkıda bulunuyor, ekono
mik m ücadelenin boyutlarını büyütüyor ve böylece kapitalizm  
öncesinin kalıntılarını tüm üyle tasfiye edememiş de olsa, geri bir 
kapitalist ülke olan Türkiye’de de, temel savaşım  tekeller ege
menliğine karşı veriliyor.
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FAŞİZM SİLİ’YE 
NELER GETİRDİ ?

Şili’de faşist darbe üç yıl önce 11 Eylül günü gerçekleştiril
di. Halk Birliği hüküm etini deviren faşist çete ülkeyi b ir kan 
banyosuna çevirdi, Şili halkını büyük b ir yoksulluğun, sefaletin 
içine itti. Bu insanlık dışı yönetim, geçtiğimiz ay içinde tüm  dün
yada işçiler, aydınlar ve tüm  ilerici insan lar ta rafından  büyük 
ölçüde b ir kez daha  lanetlendi. Şili halkının yaşadığı deneyden 
ve bugün o ülkede olup bitenlerden herkesin alacağı önemli 
dersler vardır. Şili faşizmi, kapitalizm in gerçek yüzünü, acım a
sızlığını, dem okrasi ve özgürlük düşm anı kimliğini canlı biçim
de gösteren çağdaş b ir örnektir.

Halk Birliği Hükümetinin Kuruluşu

Şili’deki ilerici-devrimci partilerin  o luşturduğu b ir cephe 
olan Halk Birliği, başkanlık  seçimlerinde o rtak  aday olarak Sal
vador Allende’yi gösterdi ve Ailende 1970 eylülünde başkanlık
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jP  seçimlerini kazanarak  aynı yılın ekim ayında Halk Birliği hükü- 
İ metini kurdu.

Halk Birliği şu partilerden oluşuyordu: Sosyalist Parti, Şili 
Komünist Partisi, Radikal Parti, Sosyal Dem okrat Parti, Birleşik 

.■ Eylem Hareketi (MAPU1, Bağımsız Halkçı Eylem. A na h a tlany la  
anti-emperyalist ve anti-tekelci olan birlik hedefini «emperya- 

■ üstlerin tekellerin, toprak oligarşisinin egemenliğini kırm ak ve 
|  Şili’de sosyalizmi kurmak» biçiminde belirliyordu.

. Allande’nin seçimi kazanm ası daha baştan  A m erikan em
peryalistlerinin ve onların Şili’deki işbirlikçilerinin, büyük top
rak sahiplerinin sert tepkisiyle karşılandı. Halk Birliği hüküm e
tine parlam entoda güven oyu verdirm ek, orduyu harekete geçir
mek istediler, başaram adılar. Ve daha baştan  suikastlere giriş
tiler; gericilerin oyunlarına gelmeyen Şili genel kurm ay başkanı 
öldürüldü.

Halk Birliği hüküm eti, kararlı b ir biçimde, adım adım prog
ramını uygulam aya koyuldu. Öncelikle, hüküm etin kuruluşuyla 
birlikte üretim i durdurup  ekonomiyi sabote etmeye çalışan bazı 
işletmeler kam ulaştırıldı. Önceki başkan zam anında iğreti bir 
biçimde uygulanıp dejenere edilmiş olan toprak reform u yeniden 
ele alındı, üç yıl boyunca büyük toprak m ülkiyetine kesinlikle- 
son verildi, köylüler toprağa kavuşturuldu.

Bakır ve n itra t gibi Şili ekonomisinde büyük payı olan m a
denler millileştirildi. B ankalar devletleştirildi. Daha sonra bazı 
yabancı şirketlerle birlikte U luslararası Telgraf, Telefon ve 
Elektrik Şirketi (İTT) millileştirildi.

Bütün bunlar yerli ve yabancı tekellerin hegemonyasını çö
kerten tedbirlerdi. Devrimci hüküm et basın konusuna da el attı, 
basm sanayine açtığı kredilerle bu tesislerden yararlandı, ilerici 
yayınlar büyük çapta basılarak  ucuz fiyatla kitlelere ulaştırıldı. 
Ama yine de bu  alanda gerici basının karşı kam panyaları etkisiz 
kılınamadı.

Halk Birliği hüküm eti emekçi halkın hayatında etkisini gös
teren birçok sosyal tedbirler aldı. İşçi 'ücretleri yükseltildi. Şilili 
emekçilerin ulusal gelirden aldıkları payı yüzde 30’dan üç yıl 
içinde yüzde 55’e çıkarıldı. İşsizlik oranı yüzde 8'den yüzde 3,9’a 
düşürüldü. Geniş kitlelere eğitim olanağı sağlam ak, bazı ulusal
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azın lık lar üstündeki baskılara son verip onların kültürel ve eko
nomik gelişimlerine yardımcı olmak yolunda adım lar atıldı. Ders 
k itap la rı ucuzlatıldı. Çocuklar ve ham ile kad ın lar için bedava 
süt sağlandı vb.

Bütün bu tedbirler etkisini gösterm ekte gecikmedi. Gericile
rin  tüm  sabotajlarına, karşı kam panyalarına rağm en Halk Birli
ği 1972 seçimlerinde oyların yüzde 50,9’unu a la rak  büyük başarı 
gösterdi (1970 başkanlık  seçimlerinde oyların yüzde 36,3’ü alın
mıştı) .

Halk Birliği hüküm etinin başardığı bu işler, elbette, Şili’de 
sosyalizmin kuruluşu  anlam ına alınam az. B unlarla ülkede em
peryalizm in ve tekellerin egemenliğine son veriliyor ve sosya
lizm in önündeki engeller kaldırılıyordu. Yapılanlar, sosyalizm 
için ön şa rtlan  hazırlam a niteliğinde idi.

Devrimci hükümetin önündeki güçlükler

Halk Birliği hüküm eti, daha baştan  önemli güçlükler içinde 
işe başlamıştı. Parlam entoda çoğunluk tu tucu  ve gericilerin elin
deydi, bu nedenle de hüküm et dilediği yasaları parlamentodan 
geçirem iyor, üstelik parlam ento tarafından  büyük çapta engel
leniyordu.

A m erikan em peryalistleri Güney Am erika k ıtasındaki bu 
gelişmeye razı olm ayacaklarını daha baştan  belirttiler. Dışişleri 
Bakanı Kissinger, Şili’de sosyalizm başarıya ulaşırsa bunun di
ğer Güney Am erika ülkelerine sıçrayacağını, İtalya, Fransa gibi 
A vrupa ülkelerini de etkileyip bu ülkelerde sosyalizm başarısı
na  yardım cı olacağını; bu nedenlede m utlaka engellenmesi ge
rektiğini belirtm işti. Am erikan tekelleri ve CİA vargüçleriyle 
işe koyuldular, Şili’deki gerici kam panyayı, sabotajları paraca 
desteklediler, bizzat yönettiler. Örneğin salt ITT.’nin bu iş için 
8 milyon dolar (120 milyon TL.) harcadığı, Am erikan resmî bel
geleriyle açığa kavuşm uştur. İh racattak i payı yüzde 60 ile 80 
arasında olan Şili bakırının en büyük alıcısı olan ABD, Şili’ye 
ekonomik am bargo uyguladı, bakır fiyatlarının büyük ölçüde 
düşmesine yolaçtı.

Başta, yedikleri darbelerle tekelciler olmak üzere, sosyalizm 
yönündeki gelişmeden yüreği hoplayan Şili burjuvazisi, bu geli
şimi durdurm ak  için paçaları sıvadı. Üretim  yer yer durduruldu,
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yavaşlatıldı. Karaborsacılık, istifçilik yoluyla birçok tüketim  
maddesi piyasadan çekildi, zoraki k ıtlık lar yaratıldı. Burjuvazi, 
elindeki üretim  araçlarından  yara rlan arak  yıpratıcı, am ansız 
bir savaş yürütüyordu. Ama salt bununla kalınmadı, gerici mili
tanlar açık törere, suikastlere, sabotajlara giriştiler. Devrimci 
sendika liderleri vuruldu, köprüler, dem iryolları havaya uçurul
du vb. îç ve dış gerici basın ise bü tün  bunların  suçunu devrimci 
hükümete yüklüyor; m arksistlerin  ülkeyi çıkm aza sürükledikle
rini, yokluk yarattık ların ı, özgürlükleri kısıtladıklarını ya da 
tümden ortadan  kaldıracakların ı iddia ediyordu.

Burjuvazinin açtığı ekonomik, ideolojik gerici kam panya et
kili olmakta gecikmedi. D aha önceki dönemde, oldukça iyi gelir 
düzeyleri nedeniyle diledikleri tüketim  m addelerini rahatça  bu 
labilen orta tab ak a la r huzursuz oldular ve Halk Birliği hüküm e
tine karşı tepki gösterdiler. Burjuvazinin oyununa çoğunluğu 
orta tabakalardan  olan b ir kısım ev kadınları da geldiler. Burju
vazinin yarattığ ı sunî kıtlıktan etkilenen küçük burjuvalar, so
kaklara dökülerek Halk Birliği hüküm etini protesto ettiler; dük
kâncılar, kam yoncular greve gittiler. Kam yoncuların grevini biz
zat CİA’nm  ve ITT’nin adam ları a lttan  a lta  yönetti.

Burjuvazi demokrasiyi bir yana itiyor

Burjuvazi, yarattığ ı ekonomik bunalım la ve açtığı politik, 
ideolojik kam panya ile, öncelikle, seçimlerde üçte iki çoğunluğu 
sağlayıp Halk Birliği hüküm etini kolay yoldan düşürm eyi um u
yordu. Ancak 1973 genel seçimlerinde tam  tersine Halk Birliği 
oyların yüzde 44'ünden fazlasını alarak  başarı gösterdi. Demok
ratik yollardan onun düşürülemiyeceği artık  anlaşılmıştı. Sabır
sızlanan burjuvazi artık  tüm üyle zor yöntem lerine yöneldi. «Şi- 
li’nin dem okratik gelenekleri» artık  Şili burjuvazisinin um urun 
da değildi.

Şili ordusu araç ve donatım  bakım ından ABD’nin kontro- 
lündeydi. Subayların en az yüzde 10’u A m erikan ordusunda, em
peryalizmin istediği doğrultuda b ir eğitimden geçirilmişti. Halk 
Birliği hüküm eti, orduyu gerek araç-gereç, gerek eğitim bakı
mından Am erikan denetim inden kurtarm ayı başaram adı, bu
nun için zorunlu yasaları, gericilerin egemen olduğu parlam en
todan geçiremedi. Başlangıçta «demokratik team üllere bağlı»- ve 
«tarafsız» görünen orduda faşist darbe için ortam  adım adım
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hazırlandı; ilerici un su rla r tem izlenirken ya da etkisiz hale geti
rilirken faşistler kilit noktalarına yerleştirildi. Bu işte de ipler 
bizzat ABD em peryalistlerinin elinde idi. Faşistler darbe için 
uygun ortam ı kolladılar. 11 Eylül 1970’ten önce beş kez gerici 
darbe teşebbüsü oldu, bun lar önlenebildiler; am a son olarak 
Pinochet ve çetesinin darbesi başarıya ulaştı ve Şili’ye kanlı fa
şizmi getirdi. r

Ailende ve arkadaşları faşist kom utanlara  teslim olmayı red
dettiler, tanklarla , uçaklarla  bom balanan başkanlık  sarayında ye
di saa t süren bir direnişle yiğitçe dövüşerek öldüler. Şili’li dev
rim ciler, Şili işçileri ve yurtseverleri de sokaklarda, fabrikalar
da, m ahallelerde ve k ırlarda  faşist darbecilere karşı dövüştüler. 
Ama bu direniş gereği gibi hazırlıklı, örgütlü değildi, yenilgiye 
uğram aktan  kurtulam adı. Faşist cunta ülkenin h e r yanm a ölüm 
saçtı. İlk birkaç günde 20.000 civarında işçi ve yurtsever öldürül
dü. On bin-lercesi zindanlara ve toplam a kam p alan n a  konuldu. 
İşçiler, devrimciler, ilericiler görülm emiş b ir zulüm ve işkence 
çark ına sokuldular. Şili’li devrimci şair Victor Jara , stadyumda 
elleri kesilerek öldürüldü. Ünlü devrimci Pablı N eruda bu vah
şetin ilk günlerinde, acılara dayanam ıyarak  öldü. 200.000 kişi 
yu rt dışına çıkarak hayatın ı kurtardı.

Bu faşist darbe ve kanlı zulüm tüm  ilerici insanlık tarafın
dan tiksintiyle, lanetle karşılandı. Dünyanın her yanından Şili 
işçi sınıfına, devrim cilerine ve yurtseverlerine dostluk ve daya
nışm a eli uzandı. «Özgür dünyanın koruyucu meleği» ABD ve 
onun dünyanın  dört b ir yanındaki aşağılık uydu lan  ise olaylan 
sevinçle ellerini ovuşturarak  karşıladılar.

Devrim kendisini niçin koruyamadı?

Şili’de devrimci güçlerin yenilgisi üstüne çok şeyler söylen
di. Şili deneyi daha baştan  b ir çıkmaz mıydı? Yoksa cun ta  en
gellenebilir miydi? Halk Birliği hüküm etinin ha ta ları neler oldu?

Elbette Şili deneyini en iyi değerlendirm e durum unda olan
la r  bu geçici, am a önemli yenilgilerine rağm en, yine de Şili'li 
devrimcilerdir. İnsanlığın ileriye doğru genel ilerleyişi içinde 
kimi zam an zigzaklar, geriye dönüşler de olacaktır. Ama Şili de
neyinden yine de herkesin çıkaracağı önemli dersler vardır.

Şili’de devrimci güçlerin, bir' hüküm et o luşturm alarına rağ
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men karşı karşıya bulundukları bazı güçlükleri yukarda belirt
tik. A ynca Şili A m erikan em peryalizm inin burnu  dibinde ve 
ona uydu gerici rejim lerle çevrili bulunuyordu. Bu durum  Şili 
halkına devrimci destek ulaştırılm asında önemli güçlükler çıka
rıyordu.

Akla en çok gelen sorulardan biri şudur: Şili’deki devrimci, 
ilerici güçler b ir hüküm et o luşturdukları ve ilerici program ları
nı uygulam aya koyuldukları halde niçin kendilerini ve devrim in 
kazanım lannı korum ak, gerici saldırıları engellem ek için yeter 
tedbir alam adılar? Niçin başta  işçiler olm ak üzere emekçi halk 
kitlelerini, devrimci ve ilerici güçleri m ilitan b ir biçimde, gerici 
saldırıları püskürtm eye hazır biçimde örgütlem eyi sağlam adı
lar? Çünkü devrim i yaşatm anın, devrimci kazan ından  korum a
nın ve ileriye doğru yürüm enin en büyük garantisi bu olacaktı.

Halk Birliği hüküm etinin, üç yıl boyunca olup bitenler ve 
hele beş kez önlenen darbe teşebbüsleri karşısm da bunu düşün
memiş olması m üm kün değildir. Bilindiği kadany la  onlar bu 
alanda başan lı olam adılar. Örneğin birkaç kez işçilere ve dev
rimci m ilitanlara u laştırılan  silahlar, hüküm etin karşı tu tum una 
rağmen ordu ve polis ta rafından  geri toplandı. Orduyu demok
ratik geleneklere bağlı tu tm aya çalışan Ailende hüküm eti bu 
alanda b ir m ücadeleye girişemedi, girişseydi belki de gerici güç
ler, Halk Birliği hüküm etinin yasaları ve dem okratik gelenekleri 
çiğnediğini, d ik tatörlük kurm ak istediğini ileri sürerek kam u
oyunu kazanm ak ve daha  erken b ir darbe için gerekçe bulm ak 
olanağını elde edeceklerdi. Ancak neden bu da olsa, Şili’li dev
rimcilerin hazırlıksız yakalandıkları, kendilerini, kitleleri ve 
devrimin kazan ım lannı korum ayı başaram adık lan  açıktır.

Elbette bu sonuçtan onların ve tüm  devrim cilerin çıkaraca
ğı büyük dersler vardır. Salt kitlelerin sempatisini, güvenini ka 
zanmak, seçimlerde başarı gösterm ek ve daha önce Ispanya’da 
son olarak da Şili’de olduğu gibi devrimci b ir hüküm et kurm ak 
yetmiyor. Burjuvazinin gerici sa ld m lan n a  karşı da daha baştan  
hazırlıklı olmak gerekir.

Burjuvazi dünyanın h e r yerinde söm ürü düzenini koruyacak 
kurum lan da oluşturm uştur. O, burjuva demokrasisine, demok
ratik geleneklerin kimi halde köklü olm asına rağm en, ç ıkarlan  
tehlikeye girdiğinde, ya  da zorladığında, burjuva demokrasisini,
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dem okratik hak  ve özgürlükleri çiğneyip geçm ekte tereddüt gös
termiyor. Hiç kuşku yok ki burjuvazi, ta rih in  bu  azgın sömürü
cü sınıfı, demokrasiye ancak çıkarlarına uygun düştüğü ölçüde 
saygılıdır.

Burjuvazi, söm ürüye ve baskıya son veren sosyalizmi özgür
lük ve dem okrasi düşm anı gibi gösterm ekten hoşlanır. Devrim- 
lerde dökülen kanın, çekilen acıların  sorum lusu olarak devrim
cileri gösterir. Sosyalistlerin dem okratik yolları tercih  etmedikle
rini, şiddetten hoşlandıklarını söyler. Yine, burjuvazi, sosyalist
lerin dem okratik yollarla ik tidara  gelm elerinin m üm kün olma
dığını, çünkü büyük halk  çoğunluğunun «özgürlük ve demokra
siyi korum ak için», «diktatörlüğe» karşı olduğu için onlara oy 
vermiyeceğini iddia eder. Bütün b un lar sah tekârca iddialardır. 
Hayır, sosyalistler şiddetten asla hoşlanm azlar. Kendi başına 
şiddet «sosyalizmin yüce ülkülerine yabancıdır.» Sosyalistler, 
devrim in en az acılarla, en az kurban la  başarılm asını da ister
ler. Sosyalistler büyük halk  çoğunluğunun güvenini kazanarak 
dem okratik yollardan ik tidara  gelebilir, sosyalizmi kurabilirler. 
Çünkü sosyalizm, hem en h e r ülkede halkın ezici çoğunluğunun, 
kimi zam an yüzde 90’dan fazlasının çıkarm a olan b ir düzendir. 
Kendileri baskı ve zulüm  altında olan kitleler neden insanın in
san ta rafından  söm ürülm esine son veren, insanoğlunun önünde 
geniş o lanaklar açan ve burjuvaların  düzeninde, kapitalizmde 
olduğu gibi yalancıktan  ve sahtekârca b ir demokrasiyi değil, 
gerçek özgürlüğü, eşitliği ve m utluluğu getiren sosyalizme karşı 
olsunlar?

Am a gerçek şu ki, burjuvazi kitleleri yalanla, propaganday
la, demogojiyle aldatır, on lann  gözünü boyar. U yanm alarını en
gellemek için elden geleni yapar. U yandıkları ve kendi yolların
da yürüdükleri zam an da zora ve teröre başvurur. İşçi sınıfı 
partileri elbette dem okratik şartla rdan  yararlanarak , halkın ezi
ci çoğunluğunun desteğini, birliğini sağlayarak ik tidara  gelebi
lirler; am a bunu engelliyen, dem okratik hay at bu yönde geliştiği 
zam an kura lları çiğneyen, dem okrasiyi b ir yana itip zora başvu
ran, kan  döken burjuvazinin kendisidir. Devrimin demokratik 
yoldan gelişiminin önüne zorla çıkan burjuvazidir. O nun içindir 
ki devrim lerde kan dökülür, büyük acılar çekilir. Şiddetin so
rum lusu, asla söm ürü ve baskıya son verm ek isteyen işçiler ve 
ezici halk çoğunluğu değil, zorbalığa başvuran  gerici burjuva-
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f zinin kendisidir. İşte Şili deneyi bunun son b ir örneğidir. Em per
yalizm ve gerici Şili burjuvazisi, büyük toprak sahipleri, devri
min dem okratik yoldan gelişimine taham m ül edemediler, onu 
kanla bastırdılar.

Bu nedenle, devrim in dem okratik yoldan gelişimi imkânsız 
f olduğu için değil, am a burjuvazinin alçaklığı, dem okrasi konu- 
; sunda ikiyüzlülüğü, saldırganlığı b ir gerçek olduğu için devrim 

ci güçler, bu sald ırılan  boşa çıkartm aya hazırlıklı olm alıdırlar,

Şili deneyi, burjuvazinin hüküm eti yitirse bile, devrimci h ü 
kümeti zor durum lara  sokmak, b ir karşı devrime girişmek için 

j ne büyük olanaklara sahip olduğunu gösteriyor. O, parlam ento, 
ordu-polis, m ahkem eler vb. birçok kurum dan yararlanabiliyor. 
Ve en önemlisi, elinde büyük ekonomik olanaklar tutuyor. Şili’- 

• de parlam ento çoğunluğunu da yitirm iş olsaydı bu ekonomik 
i  olanaklarla gelişmeyi sabote etm ek im kânlarına sahipti. Burju

vazinin, devrimci güçlerin dem okratik yollardan ik tidara  gele
bileceği şu ya da bu ülkede aynı yöntem leri deneyeceğine kuşku 
yoktur. Nitekim ABD ve Federal Almanya em peryalistleri daha  
şimdiden Fransa ve İta lya’daki gelişmelerden tedirginlik duy
makta ve bu ülkelerdeki devrimci hareketleri tehdit etm ekte
dirler. Fransız ve İtalyan em peryalistlerinin de kendi ülkelerin 
de dem okratik yollardan sosyalizmin kuruluşuna ve bu yolda ön 
şartlar yaratılm asına seyirci kalm ayacakları açıktır. Bu nedenle 
bu ülkelerin devrim cileri de elbette bütün  bunları hesaba k a t
mak zorundadırlar. Hiç kuşku yok ki her ülke b ir Şili olmaya
caktır; am a devrimci güçlerin zaferini sağlıyacak olan da onla
rın gerici saldırganlığını boşa çıkartabilecek şekilde hazırlıklı ol
malarıdır. İşçi sınıfının örgütlenm e biçimi ve mücadele yöntem
leri ülkeden ülkeye, bu ülkelerin özgül koşullan  sonucu fa rk la r 
gösterebilir. Ama işçi sınıfı aynı zam anda değişen şartla ra  uyum  

' sağlıyacak, en çetin şartla rda  mücadeleyi yürütecek b ir esnek
liğe de sahibolmalıdır. Diğer yandan, devrimci b ir program ı uy
gulayabilmek, devrimi sürdürm ek ve korum ak aynı zam anda 
burjuva kurum ların  yerine devrimci kurum lan  oluşturm aya 
bağlıdır.

Faşizm Şili’ye neler getirdi?

Pinochet çetesi bile Şili halkının özgürlüklerini ve dem okra
siyi ku rta rm ak  için darbe yaptığını söyledi! Buna şaşm am ak ge
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rekir. Em peryalistlerin ve faşistlerin özgürlükten de demokrasi
den de anladıkları budur. Am a faşistler tüm  partileri kapattılar. 
O nların darbesini alkışlayan H ıristiyan Dem okrat Parti bile her
halde bu kadarın ı beklememişti. Şili’de bugüne k adar kırk  bin
den fazla işçi ve yurtsever öldürüldü. Onbinlercesi toplama 
kam plarından geçirildi. İşkenceler ve toplam a kamplarındaki 
insanlık  dışı baskılar devam  ediyor. Tutuklu lar arasında Şili Ko
m ünist Partisi genel sekreteri kuiş Corvalan ve devrimci parti
lerin diğer önde gelen yöneticileri var.

Faşistler, daha  darbenin ilk yılında beşyüz bin işçiyi politik 
nedenlerle işten attılar. Şimdi bu sayı altıyüz bini geçmiş bulu
nuyor. 8 milyonluk b ir ülkede bunun ne tü r  b ir uygulam a oldu
ğu açıktır. İşsizlik oranı darbeden önce yüzde 3,9’a  düşürülmüş
ken şimdi bu oran yüzde 20.7’e fırlam ış bulunuyor. Yani her beş 
kişiden biri işsiz. Paranın  değeri 17 misli düşerken işçi ücretleri 
dondurulm uş durum da.

A m erikalı efendilerin desteğine rağm en Şili ekonomisi tam 
bir çöküntüye uğram ış bulunuyor. Akıl alm az fiyat artışları ve 
işsizlik Şili halkını büyük b ir sefalete itmiş. Birçok tüketim  mad- 
dnesinin fiyatı 20 misline, 40, 80 misline fırlam ış dürüm da. Hal
k ın  büyük çoğunluğu a rtık  et, süt, yum urta  yiyemiyor. Ailende 
döneminde bazı tüketim  m addelerini bulm akta  sıkıntı çektik
leri için huzurları bozulan ve bu yüzden sokaklara dökülen şe
h ir küçük burjuvaları da artık  birçok tüketim  maddesini ya bu
lamıyor, ya da  yanm a yaklaşam ıyorlar.

Üç yıllık faşist uygulam adan sonra Şili em ekçilerinin milli 
gelirdeki payı yüzde 55’ten  yüzde 30’un altına düştü. Açlık son 
derece yaygın ve bu yüzden de en çok çocuklar ölüyor.

Topraklar toprak ağalarına, şirketler sahiplerine iade edil
di! A m erikan şirketleri Şili’ye, babaların ın  malı gibi yeniden 
yerleştiler. Şimdi bir avuç m utlu azınlık, tekelci burjuvazi, bü
yük toprak  sahipleri, A m erikan şirketi komisyoncuları ve omu
zu kalabalık  faşist generaller; saçlan, boyunları, göğüsleri, ku
lakları ve p a rm ak lan  p ırlan ta larla  donanm ış sevimli eşleriyle bir
likte, bol ışıklı salonların m uhteşem  avizeleri altında televizyo
na ve foto m uhabirlerine beşuş çehrelerle poz veriyorlar!.. Ve Şi
li de yoksulluk, k ırlardan, gecekondulardan, kent varoşlanndan 
lüks a lan lara  doğru kirli b ir su gibi kokuşup yayılıyor.. Faşist
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yönetim altında kapitalist toplum un zıtlıkları çok çarpıcı ve giz
lenemez biçimde beliriyor.

Faşizmin yenilgisi geç olmayacaktır

Faşist cunta ve onun iplerini ellerinde tu tan  Am erikan em
peryalistleri bu zulüm  yönetimini uzun süre ayak ta  tutam ıya- 
caklardır. Şili halkının onlara üstün  gelmesi çok sürmeyecektir. 
Şili işçi sınıfı ve tüm  Şili’li yurtseverler bugünkü güç koşullarda 
da örgütleniyor ve faşizme karşı direniyorlar. Tüm ilerici insan
lık Şili halkına dostluk ve dayanışm a gösteriyor, faşizmi lanetli
yor. Şili halkının acıları elbet bizim de acılanm ızdır. Ve biz, ken
di ülkemizde faşizm e ve emperyalizme karşı m ücadele vererek 
Şili işçi sınıfının ve ilerici halkının mücadelesine katkıda bulu
nuyoruz. Faşizmin, emperyalizm in ve b ir tüm  olarak gericiliğin, 
dünyanın herhangi bir yerinde verdiği kayıplar, öteki ülkelerde 
mücadele veren dostların davasına b ir destek olacaktır.

Yaşasın Şili işçi sınıfının ve Şili’li tüm  yurtseverlerin  faşiz
me karşı mücadelesi!

Şili’li tüm  devrimcilere ve yurtseverlere özgürlük!
K ahrolsun faşist cunta!
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NAN Û SE

S. YEKBÜN

Sidar bı hevalen xwe ra  lı exur dılist. Zarûken gund hemi lı. 
w ır bûn. Dema kelekel lx haw ırdor rûm ştibû, ketıbûn exur û dest 
bı veşartoke kırıbûn. Jı we deme ve behn ne dabûn xwe, her 
diliştin. Nivro şıkestibû edi. Le he ji dev jı listıke ber ne dabûn.

Sidar jı nişkave çızeki dı nava  xwe da his kır. Dile wi buhûri. 
H at b ira  wi ku bırçi ye. Fıravin ne xw anbû. Sıbe keriki nan û 
taseki dew xwarıbû. Jı we deme v ır da tu  tışt bı deve wi ne bûbû. 
Şa û  şeriniya listıke bırçibûn ji, fıravin ji jı b ira  wi bırıbû.

Deng lı hevalen xwe kır:
«Hevalno, ez bırçi bûme. Ez’e biçim male, nan  bıxwım û 

bem.»
Zarûk pe kenin. Tınaz kırın:
«Berxe dıya xwe, bırçi bûye.. M a em ji ne m ina te ne lawo? 

Ki jı me çı xwanye?»
Bı rasti ji gışt. bırçi bûbûn. Le deste w an ji m ina sidar jı lis- 

tıke ne bûbû.

Sidar guh ne da tınazen w an:
«We dıve hûn  ji herm  nan  bıxwın. Ma m ı gotiye meçin? Eva 

ez dıçım.»
Zarûk hem i kenin:
«Ha, ha, haa... Zıgur, zıgur... Miriye zıke xwe»..
Le Sidar guh ne da wan. Bı lez û  bez jı exur derket, bere 

xwe da male.
Dıya wi Zeyno eywan dımalışt. Çawa dit ku Sidar bı baye 

beze le qelıbi, hers bû, p ışta xwe ras t k ır û  qiriya ser küre  xwe:.
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«Şoooşşş, koro şoşşL Çı qewımiye ku tu  w aha dıbezi? Ma 
gur daye pey te!»

Sidar bı lava gote;
«Ez jı bırçiya m ınm  daye. N ava m m  nısıli.»
Dıya wi disa xûz bû û  m alıştm a xwe ajot. S idar icar qiriya:
«Ez dıbem  ez bırçi bûme daye.. Ma te ne bıhist?»
Zeyno disa qiriya:
«Eeeh,. Bes hışe mı bıbe.. Tu bırçi yi ez çı bıkım? Here jı 

teşte keriki nan  derxe bıxwe.»
Sidar leve xwe bada:
«Nane tisi ma?»
«Le çı?»
Sidar ica jı dil hers bû. Lmge xwe lı erde xıst û qiriya.-
«Ez n ık an m  nane tisi bıxwım. Pexw ann ji bide mm.»
Dıya wi hers bû, sıvm ka deste xwe hejand û ber bı wi çû:
«Deste mı me gihine xwe. Ez’e bı sıvnıke lı mejiye te xım ha.. 

Ma tu  buyi küre axan, tu  nane tisi naxwi.. Ez’e jı te ra  goşt û 
b'ınnc ji ku  binim?»

Sidar jı ber derba sıvnıke lotık avet û baz da ber diwer:
«Bı xwede ez nane tisi naxwım ha!»

. r «Naxwi jehr bıxwe!»
Sidar zani ku bı zore û  herse tışt bı destan na  keve. Dest bı 

lavaiye kır:

«Daye, tu  bıdi xatıre gora kale mı, tu  pexw anneki ji bıdi mı.. 
Çı dibe, m a ez ne küre te me?»

Dile de bı van lavan nerm  bû. İcar bı çaveki tıji evin lı küre 
xwe nıhert:

«Berxe mı, ez evarâ saw ar dıpejım. Em n ık an n  h e r dan 
xureke rûn i bıxwm. De here jı xwe ra  xıyareki ji jı bin mekebe 
derxe.»

Sidar bı kef çenxi kilere. Paçe hevir jı ser teşte hılani û  ke
riki nan je derxıst. Paşe mekeb bılmd k ır û xıyareki ji gırt. Bı lez 
û bez jı m al derket û bere xwe da exur disa.

Zarûk jı listıne û bırçitiye westabûn, jı hez ketıbûn. Jı ber 
ve yeke lı pışt dere exur kom bûbûn ku biçin malen xwe; nan  
bıxwm. Seki ji lı ber dere exur, lı siya diwer mexel ketıbû, jı ger
me zımane xwe derxıstıbû û  yeksor dıhelıki. Gıleza deve wi ji 
dılop ji zım ane wi dırıji.
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Sidar ber bı exur dıbezi. Keriye nan  dı desteki wi da bû, 
xıyar ji dı deste dm  da. Le dem a ku neziki lı se kır, İmge wi lı 
smgeki dewer ra  lıkumi. Xwe ra  ne g ırt û bı ser dev ket erde. 
Bı ketm a wi ra  keriye n an  û  xıyar jı destan  vırvırin, h e r yek lı 
aliki ketm. Ew he jı erde ra  ne bûbû, se hem a jı cih hılfıri ji, 
rah ışt keriye nan  û  yalla..

Sidar he ta  jı erde rabû, se lr r ık n e  exur zıvıri ji. Bira zarûka 
bı careki dest bı kene kırın û  bû tiqetiqa wan.

Sidar hem  jı herse, hem  ji jı kena zarûka şaş bû ma. Le bele 
çı jı desta  dıhat, jı bil çerkırm a dıya xwediye se..

EKMEK VE KÖPEK

Sidar, arkadaşlarıy la  ah ırda oynuyordu. Köyün tüm  çocuk
ları ordaydı. D ışarda kızgın sıcak bastırınca ah ıra  girip saklam
baç oynam aya başlam ışlardı. O vakitten beri de a ra  vermeden 
habire oynuyorlardı. Öğlen olm uştu artık; am a onlar hâlâ  oyunu 
bırakm am ışlardı.

Sidar ansızın içinde b ir sızı duydu. İçi geçer gibi o'du. Aç 
olduğunu anladı. Öğlelik yememişti. Sabah b ir parça ekmeği bir 
tas ayranla  yemişti. O zam andan beri de ağzına birşey koyma
mıştı. Oyunun verdiği zevk açlığı da, öğlen yemeğini de unu ttu r
m uştu  ona.

A rkadaşlarına seslendi:
«Arkadaşlar, acıktım  ben. Eve gidip ekmek yiyeceğim.»
Çocuklar güldüler, alay ettiler onunla:

«Anasının kuzusu, acıkmış.. Ulan biz de senin gibi değil mi
yiz. Hangimiz ne yemişiz?»

Aslında tüm ü de acıkmışlardı. Ama Sidar gibi onların da eli 
oyundan olmamıştı.

S idar a lay lara  kulak asmadı:
«Dilerseniz siz de gidip yiyin. Gitmeyin mi dedim size sanki.. 

Ben gidiyorum işte.»

Çocuklar gülüştüler:
«Ha, ha, haa... K urt mideli, k u rt m ideli... Miden için can ve

rirsin.»
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Ama Sidar onlara aldırm adı. Koşa koşa ah ırdan  çıkıp eve 
yöneldi.

Anası Zeyno sofayı süpürüyordu. Hızla ve kendisine çarpa
rak geçen S idar’a öfkelendi, doğrularak  bağırdı:

«Çüşşş, eşek, çüşş!.. Ne oldu da böyle koşuyorsun yani? K urt 
mu kovalıyor seni!»

Sidar a lttan  alarak:

«Acımdan öldüm ana. İçim geçti.»
Anası eğilip süpürm eye devam  etti. Sidar bağırdı bu  kez:
«Acıktım diyorum  ana, duym adın mı?»
Zeyno onu azarlayarak:

«Öfff... Baş ağrıtm a.. A cıktıysan ne yapayım ? Git teştten  bir 
parça ekmek çıkar ye.»

Sidar dudak büktü:
«Kuru ekmek mi?»
«Ya ne?..»
Sidar bu kez iyice öfkelendi, ayağını yere vurup bağırdı:
«Kuru ekm ek yiyemem. K atık da ver bana.»
Anası kızdı, elindeki süpürgeyi sallayarak  üstüne yürüdü:
«Bak dövmiyeyim seni. Bu süpürgeyle kafam  patlatırım  şim

di... Ağa çocuğu m u oldun da k u ru  ekmek yemiyorsun be! Sana 
etli pirinç pilavım  nerden  getireyim  ben?»

Sidar, süpürge darbesinden korunm ak için sıçradı, duvar di
bine sığındı:

«Kuru ekmek yemem valla!»
«Yemezsen zehir ye!»
Sidar zorla, öfkeyle ele birşey geçmiyeceğini anladı; a lttan

aidi:

«Ana, dedem in m ezarı hayrına... Biraz katık  veresin... No- 
lur yani, oğlun değil miyim ben?»

Anasının yüreği bu laflara  yumuşadı. Bu kez oğlunu sevgi 
dolu gözlerle süzerek:

«Kuzum benim, akşam  bu lgur pilavı pişireceğim. H er öğün 
yağlı yemek yiyemeyiz biz. Hadi git m ekebin altından b ir de sa
latalık al.»

Sidar sevinçle kilere seğirtti. H am ur bezini teştin  üzerinden

A '• 

x'

69

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



kaldırdı, b ir parça ekmek çıkardı. Sonra mekebi kald ırarak  bir 
de salatalık  aldı. Koşarak evden çıktı, yine ah ıra  yöneldi.

Oyundan bitap düşm üş çocuklar ah ırın  kapısı önünde top
lanm ış yemek için evlerine gitmeye hazırlanıyorlardı. Bir köpek 
de ah ırın  kapısı önünde duvarın  gölgesine yatm ıştı. Sıcaktan di
lini sarkıtm ış tekdüze soluyup duruyordu. Ağzının salyası dam
la  dam la düşüyordu. ,

Sidar ah ıra  doğru koşuyordu. Ekmek parçası b ir elinde, sa
latalık  da diğerinde. Köpeğe yaklaştığında ayağı, sığırların  bağ
landığı b ir kazığa takıldı, yüzüstü yere yuvarlandı. Düşmesiyle 
birlikte ekm ek parçası da salatalık  da elinden fırlayıp herbiri 
b ir yandan düştü. Ve o daha  toparlam adan köpek fırladı, ekmeği 
kaptığı gibi yallah..

Sidar yerden kalkıncaya dek köpek ah ırın  köşesini döndü bi
le. Çocuklar hep birden gülmeye başlad ılar kahkahalarla .

S idar hem kızgınlığından, hem  çocukların gülüşmesinden 
şaştı kaldı. Ama elinden ne gelirdi, köpeğin sahibinin anasma 
sövm ekten başka...

/
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GOTINf: PEŞYA

Dahevdok : Hüseyin DENİZ

1. Ağır bı erde dıkeve, te r  û h ışk bı hevra  dışewıtın.

~2. Aqle sıvık, bare  gıran.

3. Ava b ira  bı tevdira.

4. Av dı gole da bımine we geni bıbe.

5. Axe me Om e, xweli lı sere me kom e.

6. Baye mırov rabe, şebeş badıke.

7. Bıla avıs be, kengi dize bıla bize.

8. Berxe nâr bona ker.

9. Bext kela m era ye.

10. Bext nadim  bı text.

11. Bı gülke b ıhar naye.

12. Bıtırî (stûri) jı gaye cot ra  namine.

13. Bıtırs jı ava sekmi.

14. Bûka sal e qeşm era male.

15. Buka be zar û  zıman, xwesûya be din û  iman.

16. Çave lı derya, xweli lı serya.
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17. Çax jı çaxe fedi nake.

18. Çıya çıqas bılmd be, be re  nabe 

Neval k û r be, be av nabe.

19. Çıya çıqas bılmd be, disa ji re  pe dıkeve.

20. D ara xebatkaran  tim  bı bere.

21. Dawet feriki, berbû h e tık i.,

22. Devi pala xwe dıdm hûrdeviya.

23. Dıjmme dıjmme mero, doste m ero ye.

24. Dıjmme dıjwar jı doste xayin çetır e.

25. Dike çe dı hâke de bandıde.

26. Ditin û gotm nabe yek.

27. E ne lı şer e, dibe şer e.

28. Ga dım re çerm  dimine, m er dımre nav dimine. ’

29. Gaye pis tim  golık e, m erve pis tim  lawık e.

30. G iha dı bin kevır da  riamine.

31. Golıkek nave garanke xera dike.

32. Golıke male jı gaye male natırse.

33. Gotm a xweş b ıhara  dil e.

34. H er giha lı ser koka xwe şin dibe.

35. Heqi dı deste neheqiye de baq-baq e.
36. Hevalti bı rasti.

37. H inbûya h in  neke, h ink ıra  b ir neke.

38. Jı bo naneki ervaneki xera dıkm.
39. Kero m em ır b ıhar hat, p ire m em ır givar hat.

40. Kese tekeve dilane we xwe bıhajine.

41. Kone reş benam ûsi nabe.

42. Kûçık goşte kûçık naxwe.

43. Kûçık jı ke bıtırse bı wi ali da‘ direye.
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44. Kûçık pele terya kûçık nake.

45. Kûrmanc ku  te r  e, xew je ra  xer e.

46. Kurme dare ne jı dare be, dar xera nabe,

47. Lı jıneke bıger wek reh a  rûn.

48. Lı zıke wi dıxe, dibe ay p ışta  mın.

49. Mal mektebe.

50. Mal te r  e, kewani şer e.

51. Mala m era, kanya zera.

52. Male xesis dıçe fetiş..

53. Mero diz be şeve reş p ır e.

54. Mero xwe ne xurine, xu r n a  şike.

55. Merve çe lı paş â xerab n a  sekine.

56. Mere be bext pırebe.

57. Mere çe bı lepe xwe ye.

58. Merâ new erek singa gewr nabine.

59. Mere qels du cara  şer dıxwaze.

60. Mevane xerab carke nan  dıxwe.

61. Mırov p ir dibe, dil p ir nabe.

62. Mıtırb bırçi dibin behsa nane şaya (daweta) dikin.

63. M orika bı qul bı e ter ra  namine.

64. Nane m era lı m era bı deyn e.

65. Nane xwe bı nanpeja bıke, bıla nanki te zede here.

66. Nan û m ast xw arm a rast, n an  û  dew xw anna derew.,

67. Nave gund, nam usa gund e.

68. Neçirvan kewe xwe dı mıje da befnade.

69. Ne ker te ber bar, ne b a r dıçe ber ker.

70. Ne jı fesada be, we g u r û  m ih b ı hevra  biçerin.
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71. Neynûk û  goşt jı hevra naqetm .

72. Nok çû bajer bû leblebi.

73. P ırani betal k ır m erani.

74. Pivaz, çı sor çı sıpi.

75. Pola jı pola naxwe.
. r

76. Qeleni m ıtırban dıdi, qiza eşiran dıxwazi.

77. Qedre güle çı zani, kelbeş dibe kere reş.

78. Reva pısika heta  kadine ye.

79. Rıhet dibe şûna xmcera, çe nabe şûna xebera.

80. Rım dı tû ra  da jhılnaye.

81. Rıh dibe bıhost, dıjmın nabe dost.

82. Roj bı bejmge naye veşartın.

83. Roj a  çe jı sıbehe da xuyani ye.

84. Rovî bere da ne dıçû qule, rab û  hejek ji bı te rya  xwe gıreda,

85. Rûye reş hewce teniye nine.

86. Sere kese ras t tim  bılınd e.

87. Serâ ne eş e, destm ale le gire nede.

88. Şam şekır e, w elat je şerin tır e.

89. Şer şer e, çı jm e çı m er e.

90. Şüşa dil bışke cebar nabe.

91. Ta jı m irine çetır e.

92. Tenûr ne smcıre (germ nebe) nan  çe nabe.

93. Tırsonek tim  lı paş m.

94. Türe vırekan tim  qul e. *

95. Xılt axe dıkole, lı sere xwe dike.

96. Xwedye sebre m ire Mısre.

97. Zıke te r  h a  jı e bırçi tme.

74

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



98. Zıke xwe ne eliminin dı nana

Bejna xwe ne eliminin kıras û xeftana.

99. Zıke zaroya tıji ye, le dev nagere.

100. Zor zane, zer zane, deve tıfm ge m or zane.

ATA SÖZLERİ

Derleyen : Hüseyin DENİZ

1. Yeri ateş alınca yaş ile ku ru  birlikte yanar.

2. Hafif akıl, ağ ır yük.

3. Kuyu suyunu tedbirle (hesaplıca) kullanm alı.

4. Su gölde kalırsa kokar.

5. Ağamız Ome ağa, toprak  başım ıza yığıla.

6. İnsanın rü zg ân  kabarınca karpuzları savurur.

7. Gebe olsun da ne zam an doğurursa doğursun.

8. Erkek kuzu bıçak içindir.

9. Baht yiğitlerin kalesidir.

10. Bahtı tah ta  değişmem.

11. Bir gülle b ah ar gelmez.

12. Şım arm a çift öküzüne kalmaz.

13. Durgun sudan kork.

14. Bir yıllık gelin evin .soytarısıdır.

15. Sessiz sedasız (dilsiz) gelin, dinsiz im ansız kaynana.

16. Gözü dışarda olanın toprak  başına.

17. Çağ çağdan utanm az.

18. Dağ nice yüksek olsa yolsuz olmaz, .
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Derin dere susuz olmaz.

19. Dağ nice yüksek olsa yine yol düşer.

20. Ç alışanların  ağacı daim a verimlidir.

21. Düğün b itti berbu  değerden düştü.

22. Palam ut ağacı küçük palam ut ağaçlarına yaslanır.
r

23. D üşm anın düşm anı senin dostundur.

24. Güçlü düşm an haym  dosttan iyidir.

25. İyi horoz yum urtadayken öter.

26. Görmekle an latm ak b ir olmaz.

27. Kavgada olm ayan aslan  kesilir.

28. Öküz ölür postu kalır, yiğit ölür nam ı kalır.

29. Kötü öküz hep buzağıdır, kötü kişi hep çocuktur.

30. Ot taşın  a ltında kalm az.

31. Bir dana  b ir sü rünün  adım  lekeler.

32. Evin buzağısı evin öküzünden korkmaz.

33. Tatlı söz gönlün baharıd ır.

34. H er ot kökü üstünde yeşerir.

35. Haklılık haksızlığın elinde avaz avaz.

36. A rkadaşlık doğrulukla.

37. Öğrenm işlere öğretme, öğretenleri unutm a.

38. Bir ekm ek için b ir unluğu bozuyorlar.

39. Eşek ölme b ah ar geldi, nene ölme givar (yenen bazı ot sap

la n  veya m antar) çıktı.

40. Düğüne giren kendini sallar (oynar).

41. K ara çadır (göçebe çadın) nam ussuzluğu istemez.

42. İt itin etini yemez.

43. İt kim den korkarsa  o yana doğru ürür.
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44. İt itin kuyruğuna basmaz.

45. Kürdün k am ı toksa uyku kendisine hayırlıdır.

46. Kurdu kendinden olm asa ağaç çürümez.

47. Kendine bir kadın  ara, yağın d am an  gibi olsun.

48. K am ına vuruluyor, «oy sırtım» diyor.

49. Ev okuldur.

50. Evde tokluksa ev kadını aslandır.

51. Yiğidin evi a ltın  çeşmesi.

52. Cimrinin malı boğuntuya gider.

53. İnsan hırsız olsa karan lık  gece çoktur.

54. İnsap. kendini kaşım asa kaşıntı kesilmez.

55. İyi adam  kötü adam ın arkasında durm az.

56. Bahtsız yiğit köprü ola.

57. İyi yiğit pençesiyledir.

58. Korkak kişi ak göğsü görmez.

59. Sahte yiğit iki kez kavga ister.

60. Kötü konuk b ir kez yem ek yer.

61. İnsan yaşlanır, gönül yaşlanm az.

62. Çingene acıkınca düğün ekm eğinden sözeder. '

63. Delikli boncuk çerçide kalmaz.

64. Yiğidin ekmeği yiğide borçtur.

65. Ekmeğini ekmekçilere yaptır, b ir ekmeğin fazla gitsin.

66. Ekmek-yoğurt iyi yemek, ekm ek-ayran yalan yemek.

67. Köyün adı köyün nam usudur.

68. Avcı kekliğini siste bırakm az.

69. Ne eşek yükün yanm a gelir, ne yük eşeğin yanm a.

70. Fesatlar olmasa kurtla  kuzu yanyana otlar.
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71. Etle tırn ak  birbirinden ayrılmaz.

72. Nohut kente gidince leblebi oldu.

73. Çokluk yiğitliği geçersiz kıldı. , .

74. Soğan, ha  kırmızı, ha  beyaz.

75. Çelik çelikten yemez. /

76. Çingene başlığı veriyorsun, aşiret kızı istiyorsun.

77. Gülün kadrin i ne bilsin, dikenli ot ister k a ra  eşek.

78. Kedinin kaçışı sam anlığa kadardır.

79. H ançerin yeri iyileşir, kötü sözün yeri iyileşmez.

89. M ızrak torbaya Sığmaz.

81. Sakal b ir k a n ş  olur, düşm an dost olmaz.

82. Güneş elekle saklanm az.

83. İyi gün sabah tan  bellidir.

84. Tilki önceden delikten geçmiyordu, kalktı b ir de kuyruğuna 
çalı bağladı.

85. K ara yüze is gerekmez.

86. Doğru kişinin başı daim a diktir.

87. A ğnm ıyan başa m endil bağlam a.

88. Şam şekerdir, am a mem leket ondan ta th .

89. Aslan aslandır, ha  erkek h a  dişi.

90. Gönlün şişesi kırılsa onarılm az ,

91. Sıtm a ölümden iyidir.

92. Tandır ısınm ayınca ekmek yapılmaz.

93. K orkaklar daim a arkadadır.

94. Y alancıların torbası daim a deliktir.

95. Köstebek toprağı kazar, başına döker.

9b. Sabır sahibi, M ısır beyi.
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97. Tok kamın aç olandan haberi olmaz.

98. Kam ını iki ekmeğe, boyunu gömleğe ve üç eteğe alıştırm a.

99. Çocukların karn ı doludur, am a dilleri dönmez.

10Ö. Zor bilir, altın bilir; mor tüfeğin ağzı bilir.
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o l a y î a r - y o r u m l a r HPfi»mm

ELAZIĞ OLAYLARI
Halkımızın düşmanlan mezhep çatışmalan yaratmak istiyorlar

Son Elazığ olayları, halk düş
manlarının, ırkçı ve gericilerin 
niyetlerini bir kez daha ortaya 
koydu.

Halk düşmanlarının mezhep 
kavgalarını kışkırtmaları, halkı 
halka kırdırmaları yeni değil. E- 
gemen sınıfların bu oyunları yüz
yıllardır sürüp geliyor. Onlar, 
yüzyıllarca yanyana yaşıyan, bir
birlerine düşman olmaları için hiç 
bir sebep bulunmayan emekçi hal
kı, kendi çıkarları için birbirine 
düşürmekte ustalaşmışlardır.

Son yıllarda bu tür oyunlara hız 
verdiler. Çünkü halk kitleleri gi
derek uyanıyor, kimlerin kendisi
ne baskı yaptığını, kimlerin sö
mürdüğünü, kimlerin haklarını 
gasbettiğini anlamaya başlıyor. E- 
mekçiler, devrimciler, ilerici insan
lar, mezhep farkı gütmeden elele 
veriyorlar, zulme, haksızlığa, sö
mürüye karşı birleşiyorlar. İşte bu 
birleşmeyi önlemek için sömürücü
ler, ırkçılar ve onların her türlü 
ajanı elele verip kitlelerin arasın
da sürtüşme yaratmaya, ilkel duy
guları gıdıklamaya çalışıyor ve 
kimi zaman da buna muvaffak o- 
luyorlar. Son yıllarda bunun pek

çok örneği var: Elbistan olayları, 
Kırıkhan olayları, Malatya’da o- 
lanlar ve geçen 1975 Şubatında 
Elazığ, Erzincan dahil birçok il
de birden, aynı günlerde, sistemli 
bir şekilde yaratılan olaylar...

Elazığ bu bakımdan tipik bir 
yerdir. Irkçılar, faşist beslemeler 
bu ilde yer edinmek için işte bu 
mezhep sürtüşmelerinden yarar
landılar. Kurt soyundan geldikle
rini söyleyip itler gibi ulumaktan 
çekinmeyen bu kişiler, yerine gö
re koyu müslüman geçinmekten, 
halkın dini duygularını sömür
mekten de geri kalmıyorlar. Diğer 
yandan tüccar, doktor, avukat gi
bi bazı unsurlar da, müşteri topla
mak ve rakiplerini etkisiz kılmak 
için politik hesaplar için mezhep
çiliği kışkırtmaktan geri kalmı
yorlar. Bu tür kişiler aleviler için
de de, sünniler içinde de görülü
yor.

Son yıllarda iç ve dış gerici güç
ler, kendi gerici emelleri için gi
riştikleri tertiplerde özellikle bu 
tür sürtüşmeleri kışkırtıyor, ya
ratmaya çalışıyorlar. Bunlarjn a- 
maçları bellidir: İşçi sınıfı hare
ketini bölmek ve bölgesel düzeyde
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halkımızın özgürlük ve demokra
si mücadelesini bölmek.

Faşist çömezleri Elazığ’da da, 
diğer illerde olduğu gibi gerici ik
tidarın himayesinden yararlanıyor 
lar. Beslemeler, son iki-üç yıldır 
ki iyice azıttılar. Sokaklarda grup
lar halinde dolaşıyor, gençlere, 
aydınlara, emekçilere, ilerici kişi
lerin işyerlerine, derneklere, par
tilere diledikleri gibi saldırıyor
lar. Bu yüzden uyanık halk ço
cuklarının büyük kesimi okulunu 
terketmek zorunda kaldı. Solcu, i- 
lerici bilinen kişiler için ne can ne 
mal güvenliği kalmadı.

5 Eylül günü çıkan bir olayı ba
hane eden ve Elazığ’ı kendi çöp
lükleri gibi gören MHP ve MSP’nin 
militanları kentte açık bir «ci- 
had» a giriştiler. CHP ve TSİP il 
merkezlerine, TÖB-DER’e, Teknik 
elemanlar şubesine, solcu ve ile
rici kişilere, Alevi halka ait olan 
işyerlerine, kahvelere saldırdılar, 
kenti bir muharebe meydanına çe
virdiler. Olaylar birkaç gün de
vam etti. Kışkırtılan gruplar yer 
yer yağmaya giriştiler, yer yer iş
yerlerini tahribettiler, kitabevleri- 
ni dağıttılar ve kitapları sokaklar
da parçalayıp yaktılar.

Bu vahşet ve ilkellik karşısın
da MC iktidarının tutumu ise her 
zamankinden farklı olmadı. Sol
cuların yasal toplantılarına sal
dıran, kimseye zarar vermeyen ile
rici gençlerin yürüyüşlerine oto
matik silahlarla ateş açan polis, 
gericilerin saldırılarına seyirci kal 
dı. MC iktidarının baş sorumlu
ları Demirel ve yandaşları ise bu

olaylar karşısında CHP’ye ve dev
rimci güçlere saldırmaktan, suçlu 
diye onları göstermekten geri kal
madılar.

Ancak Elazığ’daki olaylar bir 
başka gerçeği de gözler önüne ko
yuyor. Faşistlerin ve gericilerin sal 
dırıları, onlara sağlanan iktidar 
desteği, ilerici güçleri, kitleleri sin
dirmeye yetmiyor. Halk sırasında 
kendisini korumasını biliyor ve ko
ruyacaktır, korumalıdır.

Elazığ’da gözlenen bir başka ge
lişme de artık gericilerin mez
hep kavgası yaratma taktiklerinin 
iflas etmekte olduğudur. Onlar 
bu ilde özellikle Tunceli’den ve Pa
lu’dan gelip kente yerleşmiş olan 
en kalabalık grupları birbirlerine 
düşürmeye çalışıyorlar ve bunu kıs 
men başarıyorlardı. Ama halkımız 
artık bu oyunun farkına varıyor. 
Bu çatışmadan ne Sünni halkın, 
ne de Alevi halkın bir yararı yok
tur. Bu tür çatışmalar ancak hal
kımızın kurtuluş mücadelesine za
rar veriyor.

Bu oyunun jç yüzünü daha da 
açığa çıkaralım, yılmadan, usan
madan halk kitlelerine anlatalım. 
Emekçi halk hangi inançtan olur
sa olsun birbirine kardeştir. Hal
kın devrimci birliğinin oluşması, 
gelişmesi için çaba gösterelim. Bu 
konuda gerek Alevi, gerek Sünni 
aydınlara, uyanık kişilere, emek
çilere ve yurtseverlere büyük gö
rev düşüyor.

Kahrolsun, ırkçılar, gericiler, 
tüm halk düşmanları!

Yaşasın halkımızın devrimci, 
yurtsever birliği!
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ULUDERE’DEKİ HÜKÜMET..

KÎ-»3"'" ;

Demirel, DISK’in başlattığı di
renişe karşı Türkiye’de hükümet 
olduğunu söylüyor. Bir de Hakkâ
ri'nin Uludere ilçesine bakalım, o- 
rada da hükümet var mı? Ve var
sa bakalım ne biçim şeymiş?. A- 
şağıda Uludere’den aldığımız bir 
mektubu yayınlıyoruz. Olayların i- 
çinde yaşıyan insanlar tarafından 
yazılmış. Bir tek doktorun bulun
madığı ve ilgisizlik, bakımsızlık 
yüzünden her beş çocuktan birinin 
öldüğü bu yerde hükümet ve devlet 
bir jandarma teğmeni olarak orta
ya çıkıyor. Halka işkence yapan 
zulüm yapan bir jandarma teğme
ni. İşte mektubu okuyalım:

«1976 yazında Uludere’de kıza
mık hastalığı başgösterdi. Doktor
suz ve sağlık personelinden yok
sun ilçede kızamık, kısa zamanda 
bütün etraf köylerde tüm şiddetiy 
le kendini gösterdi. Bu hastalıktan 
aşağı yukarı her 5 küçük çocuk
tan biri öldü ve ölüyor.

«Sağlık ocağında yakın zamana 
kadar (10.8.1976) sadece bir hem

şire bulunuyordu. Yeni bir sağlık 
memuru tayin edildi. Bütün Ulu- 
dere’ye bir sağlık memuru ve bir 
hemşire bakıyor.

«Hemşire teğmen Ahmet Gürel’- 
in hanımıdır. Kocasının diktasına 
güvenerek görevini yapmamakta, 
zaten kendisinin yaptığı iş sadece 
iğne yapmak. Yaptığı iğnelerin 
yerinden kan fışkırmakta, hasta
lara iğrenç bir şey gibi bakmakta
dır.

«Bu duruma karşı çıkan sağlık 
memuru M. Ali Koç, Teğmence 
tehdit edilmiş, «Hanımıma karşı 
bir daha en ufak birşey söylersen 
çarparım, hareketlerine dikkat 
et!» şeklinde konuşmuştur. Bu du
rumda sağlık memuru da görevini 
yapamamaktadır. Son iki ay için
de Uludere ve çevresinde 150 ço
cuktan fazla çocuk ölmüştür.

«Teğmen karakol komutanıdır, 
sağlık yetkilisidir ve kaymakam
dır. Uludere’de (Kaymakam izine 
ayrıldığı ve tayinini istediği için 
vekâleti teğmene bırakmıştır).

Teğmen Ahm et Gürel ve U ludere’de işkence türleri

«Adam öldürmekten sanık Mah
mut Altürk ve Cindi Altürk'ü ya
kalamak amacıyla sözkonusu şa
hısların yerleştiği Elcan’da yapılan 
baskında aranılan şahıslar bulu
namamış, evde yapılan aramada 
kadınların süs eşyası (altın bile
zik, küpe v.s.) çalınmış, el feneri
ne varıncaya kadar soygun misa
li ev talan edilmiş, peynir küpleri 
kırdırılarak peynir, un, buğday ka 
nştırılmış, üstüne gazyağı dökül
mek suretiyle yenmiyecek hale so
kulmuştur.

«Koyun sürüsünü güden Mah
mut Altürk’ün yeğenleri Lezgin 
Altürk (18) ve Tahsin Altürk (13) 
yakalanmış, en ağır işkenceler ya
pılmıştır. Çocuk yaşta olan bu suç
suz iki gencin gözleri güneşe dikil
miş, güneşin yakıcı ışığı lcarşısın- 
da gözlerini kapatınca jandarma
dan müthiş bir şekilde dayak ye
mişlerdir. Saatlerce gözleri açık ve 
güneşe dikilmek suretiyle cezalan
dırılmışlardır. Bu işkenceden son
ra çınar ağacına başaşağı asılmış
lar, öldüresiye, değnekle dövülmüş
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lerdir. Sonra çınardan indirilen ço
cuklar bataklığa götürülmüşler, 
çamurun içine yatırılmak suretiy
le çiğnenmişler, her tarafları, göz
lerinin içine kadar çamur olunca 
suya atılmışlar, batırıp çıkarmaya 
başlamışlardır. Bu işkenceler bir 
gün boyunca devam etmiştir. Ge
rekçe olarak Mahmut ve Cindi’yi 
göstermedikleri için tüm bu işken
celer yapılmıştır. İki çocuğun sav
cılığa yaptıkları şifahi müracaat
ta savcı «Bu teğmen İçişleri Ba
kanlığınca özel olarak buraya 
atanmış, sonsuz yetkisi vardır, ya
pabileceğim hiç bir şey yoktur» 
şeklinde konuşmuştur. Bunun üze
rine iki çocuk sürülerini bir kaç 
gün sahipsiz bırakıp yatakta yat
mışlar, korkudan Elcan’a gideme
mişlerdir.

«27.7.1976 tarihinde adam öldür
mekten sanık Abdullah Altürk’ün 
evine gündüz vakti yapılan baskın
da bu şahıs yakalanmış, boynuna 
kopal takılmak suretiyle karakola 
kadar sürüklenerek götürülmüş bu 
arada dörtbir yandan jandarm a
lar tarafından dipçiklerle öldüresi
ye dövülmüştür. 24 saatten fazla 
bir süre nezarette bırakılan Abdul
lah, jop ve sopalarla bayıltılıncaya 
kadar dövülmüş, bayılınca üstüne 
tenekeyle su dökülmek suretiyle 
ayıltılıp tekrar dövülmüş, bu işken
celer sürekli tekrarlanmıştır. Ab- 
dullahm savcılığa yazılı müracaatı 
sonucu, Şenoba taburu doktorluğu
na, teğmenin nezaretinde gönde
rilmiş, Abdullah’tan önce teğmen 
bir saat kadar doktorla görüşmüş. 
Abdullah’ın yapılan muayenesinde ■ 
doktorun da ağzı açık kalmış, fa
kat biraz merhem sürmekle yetin
miştir. Abdullah’ın sivil doktora 
gitmek için yapılan müracaatı red
dedilmiştir.

«20.7.1976 tarihinde Ahmet 
Ürek, suçsuz, günahsız olduğu hal
de, oğlu Naif Ürek asker firarı ol
duğu için, hasta haliyle, birer gün 
aralıkla 6 gün nezarete atılmış, 
alttan ve üstten kan boşaltıncaya 
kadar işkence altına alınmıştır. 
Teğmenin gerekçesi, oğlunu teslim 
etmediği için bütün bu işkenceler 
yapılmıştır.

«Mehmet Aslan, evinde yapı
lan aramada bir adet klaşinkof 
marka silah yakalanmış, kendisi 
en ağır işkencelere maruz kalmış
tır. Klaşinkofa sahip çıkan Mirza 
Ürek gece nezarete alınmış, tena
sül organları çekilmiş; değnekli, 
coplu ve soğuk duşlu geceden son
ra sabahleyin dışarıda, güneşin al
tında çıplak demir ranzaya sırt üs
tü yatırılarak, eli kolu bağlı vazi
yette, güneşin gidişine göre yüzü 
güneşe çevrilmek suretiyle, Teğ
menin dediği gibi «modern güneş 
banyosu» yapılmıştır. Akşam gü
neş battıktan sonraya kadar bu işe 
devam edilmiştir.

«Ömer Ürek asker kaçağı iken 
yaklanmış, üç gün nezaret altına 
alınmış, gece coplu, değnekli, so- 
ğuk-duşlu işkenceler, gündüz akşa
ma kadar demir ranzada «modern 
güneş banyosu» yapılmak suretiy
le ölüm derecesine getirilmiş; hat
ta şubeye teslim edilince, şube, bir 
süre yatıp dinlenmesi için adı ge
çene izin vermiştir...

«Kasım Ürek’in evine yapılan 
baskında (gerekçe asker firarisi 
Naif Ürek’i yakalamak, Naif Ka- 
sım’m torunu olur) Kasım’ın karı
sı ve gelini jandarmalar tarafın
dan dövülmüştür. Evde bazı sol ya
yınlar yakalanmış, «Bunlar kime 
aittir, bütün hepinizi ve komünist 
Kürtleri kurşuna dizicem» şeklinde 
konuşarak adı geçen hanımları 
dövmüşlerdir.
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Yeşilyuva yaylasına yapılan 
baskında tüm erkekler bir meydan
da toplanmış, jandarma çardakla
ra dağılmış, erkeksiz kalan çardak 
ve çadırlarda hanımlara karşı ter
biyesiz hareketlerde bulunmuşlar
dır. Köy imamı Abdülmecit’in dini 
kitapları her biri bir'tarafa atılmış 
sakalından çekilmek suretiyle iş
kenceye maruz kalmıştır. Köyden 
bir öğretmenin kendini Türkeşçi 
tanıtması (olmadığı halde) sonu
cu, köylüleri bunun hatırına rahat 
bırakmıştır...

«Dırahin Beytuşşebap’ın köyü 
olduğu halde, buraya yapılan bas
kında (gerekçe, kadınlara karşı 
terbiyesizlik yapan assubayın vu
rulması) bütün halk sıra dayağına 
çekilmiş, birinin «ben memurum» 
demesi üzerine Teğmen «Bütün 
memurları s...... !» şeklinde konu
şarak dayak atmıştır.

«Teğmen Ahmet Gürel, ko
mandolarıyla her hafta bir-iki se
fer Uludere ve köylerini, evleri te

ker teker aramak suretiyle saydığı
mız işkenceleri yapmakta, bütün 
bunlar savcılık izni olmaksızın ya
pılmaktadır. Arama sonunda «Kay
bınız var mı?» şeklinde soru sor
makta (!) sonra kâğıt gönderirim 
deyip çıkmaktadır.»

İşte size memleketimizden bazı 
manzaralar. Kanun adına, düzen 
adına (kimin düzeni?.) böylesine 
iğrenç, böylesine amansız bir zu
lüm yapılıyor halkımıza. Bu tür 
olaylar yeni değil, yıllardır yapılı
yor; onyıllardır, yüzyıllardır yapı
lıyor. Yalnız Uludere’de değil, do
ğunun tüm öteki köy ve kasabala
rında da.

Bütün bunları elbette Ankara’
da hükümet edenler de biliyorlar. 
Bilmemeleri mümkün mü? Onların 
onayı olmadan bütün bunların ol
ması mümkün mü?

Ama kuşku olmasın, halkımız 
bu zulmü altedecektir. Acılara da
yanan canlı, dirençli halktan da
ha güçlü değildir zulüm.

CİZRE KÖMÜRÜ ÜSTÜNDEKİ KAVGA

Kentlerde «Cizre kömürü» diye 
adlandırılan ve oldukça iyi nitelik
li bir linyit olan bu kömür Siirt’in 
Şırnak ilçesinde çıkmaktadır. Kö
mür yolu Cizre’den geçiyor. Şimdi 
bu kömür Şırnak ve Cizre’deki bü
yük toprak sahipleri, aşiret ağaları 
arasında büyük bir çekişme konu
su olmuştur.

Bu kömür Yeni Çeltek ocakları 
adıyla Eı-genakon şirketi tarafın 
dan işletiliyor. İşletmeye alınan 
işçiler meselesi bir süre önce Şır- 
nak ve Cizre aşiret reisleri, ağaları 
tarafından İki ilçe arasında bir çe
kişme konusu haline getirildi. Ta
raflardan biri eski Şırnak belediye

başkanı Alihan Tatar, Hacıbay- 
ram aşiretine reislik yapıyor. Aşi
ret reislerinin kendi adamlarını 
madene işçi olarak sokma çabaları 
ve bu yüzden başgösteren çekişme
ler işçiler arasında da olaylar çık
masına neden oldu. Diğer yandan, 
Cizre eşrafı ve büyük toprak sahip
leri, bunu Cizre-Şırnak arasında 
iki kasaba halkının çekişmesine 
dönüştürmek istediler. Mahalli yö
neticiler ve işletme müdürlüğünün 
olumsuz tutumu olayların bu yön
de gelişmesine yardımcı oldu. An
cak her iki ilçenin aydınları, genç
leri bu yanlış gelişmeyi kavradılar, 
her iki kasaba halkının ve işçileri
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nin arasına düşmanlık sokan bu 
tutuma karşı çıktılar. Her iki ilçe
deki ilericilerin bu olumlu tavrı, 
dayanışması, olayların büyümesini 
ve yanlış bir yönde gelişmesini en
gelledi.

Diğer yandan Cizre’de yolun geç
tiği bölgedeki toprak ağaları, kö
mür madenine giden yolu tutmak
ta ve buradan başka vasıta geçme
sine izin vermemektedirler. Resmi 
devlet dairelerinin araçları dalıil 
tüm araçlar burada durdurulmak
ta ve kömür, ağaların kendi araç
larıyla buraya kadar taşınarak di
ğer araçlara devredilmektedir. Bu
na karşılık olarak da ağalar önemli

araç kirası alıyorlar. Madenden 
tonu 400 liraya alman kömür, bu
rada 700 liradan devrediliyor. Ağa
ların bu tutumu yoksul halkın ve 
ihtiyaç sahiplerinin büyük ölçüde 
yakınmalarına sebep oluyor ama 
bir türlü de önlenemiyor.

Kömür büyük kentlere ulaşın
ca daha da pahalanıyor. Buna ula
şım payı, depocuların aşırı kârları 
ekleniyor. Böylece kamusal bir ser
vet olan öyle olması gereken kö
mür yoksul halkın eline ateş paha
sı geçiyor. Bu işte sömürülen kö
mür işçisi ve tüketici oluyor. Ka
zananlar ise bu işte emeği olmayan 
başkaları.

BİNGÖL’DE FAŞİST PROVAKASYONLAR DEVAM EDİYOR

Uzun bir süredir Bingöl’de fa
şist saldırı olayları birbirini izle
mektedir. Son günlerde tezgâhla
nan oyunlar sonucu sahnelenen 
saldırı ve terör olayları daha teh
likeli mecralara çekilmek isteni
yor.

Elazığ olaylarını takibeden 
günlerde besleme komando bozun
tuları Bingöl’de, değişik semtler
de ilerici ve devrimcilere karşı 
saldırıya geçmişler. Sami Feroğlu 
adında devrimci bir genç ağır şe
kilde yaralanmıştır. Feroğlu Diyar
bakır Tıp Fakültesi Hastahanesin- 
de tedavi altına alınmıştır. Saldır
ganlar karakola bile götürülme- 
miştir.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında 
Ülkü Ocaklarında toplanan bazı 
satılık kişiler, sokak canileri ve 
kandırılmış çocuklar toplu halde 
çeşitli marşlar okuyarak demokra
tik kuruluşlara, ilerici ve devrimci 
lerin işyerlerine saldırmışlar. Bir 
çok iş yerini tahrip etmişlerdir.

Bir gün sonra şehir merkezin
de bulunan bir camiye tahrip kalı
bı yerleştirip, halkı ilerici ve dev
rimcilere saldırtmak istemişler. 
Ancak besleme komandolar tahrip 
kalıbını patlatmak üzereyken ya- 
kalatılmışlardır. Fakat resmi gö
revliler bu ciddi olayıda geçiştir
meyi başarmışlardır.

Bütün oyunlarının bozulduğu
nu gören bir kısım gerici ve sözde 
aşiret reisleri bu kez beslemeleri 
açık saldırıya geçirtmişlerdir. İle
rici ve devrimciler, polisin olaylara 
seyirci kalması karşısında, saldır
ganlara tepki göstererek • onları 
ptirkürtmüşler. Resmi görevliler he
men kafatasçıların imdadına gele
rek devrimcileri apar topar kara
kola götürmüşlerdir. Gözaltına alı
nan devrimcilere işkence edilmiş
tir. İlk sorguları sonucu, Cemal 
Boraç, Faik Bazencir, Kemal Yük
sel, Saim Baluken, Kasım Elçi ve 
Ali Bazencir tutuklanmıştır. Faşist 
saldırganlardan hiç kimse gözaltı-
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3 1 a  bile alınmamıştır.
Faşist beslemeler bu kez alevî 

halkın oturduğu semtlere gece bas
kınları düzenlemiş. Ancak bu 
baskınlar, sunisi olsun alevisi ol
sun bütün ilerici ve demokratların 
sert tepkisiyle karşılanmıştır.

16 Eylül 1976 gecesi Ramazan 
Adıgüzel adında Töb-Der üyesi dev
rimci bir öğretmenin evine yine 
komando bozuntuları tarafından 
patlayıcı madde atılmıştır.

Yurdun dört bir yanında geliş
tirilen baskı ve terör olayları 
DGM’lere gerekçe hazırlamak için 
gittikçe yoğunlaşmaktadır. Ancak 
bu olayların doğudaki yansıması 
daha değişiktir. Bingöl olayları bu 
bakımdan ilginçtir. Kafatasçılar 
.burada dikiş tutturamadıkları için

bütün oyunlarını alevî sunî çatış
ması üzerine tezgahlamaktadırlar. 
Ayrıca bununla halkımızın bilinç
lenmesini, dayanışmasını engelle
mek; zulme, baskıya ve sömürüye 
karşı gelişen mücadelesini bölmek, 
geriletmek istiyorlar. Devrimciler, 
demokratlar, egemen sınıfların, bir 
kısım gerici ve feodallerin, besle
me komandolarının bu oyunlarını 
açığa çıkarmalı, maskelerini dü- 
şürmeli ve halkımıza anlatmalıdır; 
halkımızın, tüm emekçi kitlelerin 
zulme, baskı ve sömürüye karşı ge
lişen mücadelelerini pekiştirmesi 
için herhangi bir mezhep mensup
larına yapılan baskılara karşı çık
malıdır. Irkçıların, kafatasçıların 
hedef şaşırmalarına kesinlikle ola
nak tanınmamalıdır.

VAN’DA ECE NİN CENAZESİNİ ALMAK İSTEYEN HALICA
ATEŞ AÇILDI

ADMMA öğrencisi M. Emin 
Ece 8 Eylül 1976 perşembe günü bir 
grup arkadaşıyla birlikte okula gi
derken Hür - Genç (Hürriyetçi 
Gençlik Teşkilâtı) üyeleri tarafın
dan yaylım ateşine tutularak öldü
rüldü. AP eğilimli Hür-Genç üye
leri olduğu tesbit edilen silahlı fa
şist canilerden 11 kişi göz altına 
alınmışsa da bunların sekizi ser
best bırakılmıştır.

Ece’nin cenazesi Diyarbakır, 
Bitlis, Tatvan üzerinden Van’a 
götürüldü. Cenaze gece geç saatler
de Van’a kavuşturulduğundan ca
miye bırakıldı. 9 Eylül günü cuma 
namazı dağıldıktan sonra Ece’nin 
yakınları, halktan kişiler, ilerici ve 
devrimciler cenazeyi almak istedi
ler. Polis ve askerî görevliler cena
zeyi almaya gelen kalabalık kitleye

t; rastgele ateş açtılar. Göz yaşartıcı 
bombalar, sis bombaları cop ve dip
çiklerle kitleyi dağıttılar. Güvenlik 
kuvvetleri bir yandan kalabalığı 
dağıtırken, bir yandan da rastgele 
adam göz altına aldılar. Aynı gün 
altısı kadın olmak üzere 150 
kişi göz altına alındı. Bir kişi kur
şunla, birkaç kişi de taş ve dipçik
le yaralandılar. Halen 25 kişi Van’
da göz altında bulunmaktadır.

Cenaza Jandarma kordonu al
tında mezarlığa götürülerek topra
ğa verildi.

Cenaze Van’a ulaşmadan ön
ce Vali, MHP’li Belediye Başkanı, 
Jandarma Alay Komutanı ve il 
Müftüsü kendi aralarında toplantı 
yapmışlardır. Müftü’nün camilerde 
«cenazeyi kürtçü komünistlere ver
memek için gerekeni yapmalıyız»
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şeklinde halkı tahrik etmesi ve ile
rici, devrimci ve demokratlara sal
dırtarak yolunda propagandayı yo
ğunlaştırması, anılan toplantının 
içeriğini somut olarak gözler önü
ne sergilemektedir.

Bu da, bölgemizde bizzat res
mî görevlilerin baskı, zulüm ve sö
mürü mekanizmasını ağırlaştırmak 
için fırsat kolladığını açıkça gös
termektedir. Fevzi Altınsoy’un ce
nazesinde yaratılan terörü anımsa

dığımızda, egemen sınıfların ve on
ların uşaklarının, faşistler tarafın
dan öldürülen devrimcilerin cena
ze törenlerini dahi bu fırsatlar 
içinde değerlendirerek bir takım 
provakasyonları uygulama alanına 
koyduklarını göstermektedir.

Halkımız bu baskı, zulüm ve 
işkencelerden yılmayacaktır. Ter
sine daha da bilinçlenecek, bilene- 
cek ve mücadelesine daha sorum
luca sarılacaktır.

SİLVAN MİTİNGİ

Silvan’da, son aylarda ilçe mer
kezinde ve köylerde artan baskıları 
protesto için 23 Ağustosta bir yü
rüyüş ve miting düzenlendi. Bir sü
re önce, askerler silahlarını temiz
lerken kaza ile bir er vurulmuştu. 
Sağlık ocağında Silvan Merkez 
jandarma komutanı üstteğmen 
Abdullah Şengül askere «it oğlu it, 
vazifeniz kürtleri vurmaktır, birbi
rinizi değil» demiş; bu sözler halk 
arasında duyulup tepkilere neden 
olmuştur.

Bu sözleri sarf eden üstteğme- 
ni sarhoş olduğu söylenerek olay 
yatıştırılmış ve olay basına veril
memiştir.

Ancak adı geçen üstteğmenin 
«sarhoşluk» koruyucu maskesi (!) 
altında çıkarttığı olaylar devam 
etti. Bir keresinde tekel yaprak tü 
tün işletmesine girip orada iki köy
lüyü tokatlamış, işçilere sataşmış, 
küfretmiş bu nedenle de oradaki 
işçilerden dayak yemiştir. Baskı
lar giderek köylüler üzerinde yo
ğunlaştı. Köylülere yapılan baskı
lar ve işkence olayları üzerine bü
tün bunları protesto için Silvan’da

23 Ağustosta miting yapıldı.
O gün, Silvan ve köyleriyle 

çevre il ve ilçelerden gelen on bi
nin üzerinde bir kitle baskı ve sö
mürüyü protesto eden sloganlar 
atarak yürüdü. Miting alanında 
baskıları yeren konuşmalar yapıldı.

Yürüyüş ve miting nedeniyle 
çok sayıda polis ve jandarma gö
revlendirilmesi, miting alanının 
kuşatılması dikkati çekiyordu.

Bu mitinge bozguncu pankart 
ve sloganlarıyla katılmak isteyen 
bir avuç Mao’cu kitlelerin sert tep
kisine uğradı. Pankartları yırtıldı, 
arabaları geri çevrildi ve neye uğ
radıklarını bilemediler. Bu tür boz
guncuların kitlelerden tecrit edil
mesi son derece olumlu bir geliş
medir.

Halkımız üzerinde sömürü ve 
zulüm çarkını işletenler bu tür de
mokratik protesto hareketlerinden 
son derece rahatsız oluyorlar. Ama 
halkımız kendisine karşı işlenen 
kötülüklere elbette tepki gös
terecek, demokratik hak ve özgür
lükleri uğrundaki mücadelesini 
sürdürecektir.
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BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ 
İLERİCİLERİN ADAYI KAZANDI

22 Ağustosta Bitlis’te yapılan 
belediye başkanlığı ara seçimini 
CHP adayı ve tüm ilericiler tara
fından desteklenen Muzaffer Gey- 
lani kazandı.

AP’nin bu bölgedeki «ağır to
pu» ve Bitlis’in güçlü şeyh ailesi
nin lideri Kâmuran İnan, akraba
ları ve diğer gerici burjuva partile
rinin temsilcileri bu seçimi kazan
mak için ortaya bütün güçlerini 
koydular. Bu amaçla ev ev dolaşan 
Kâmuran İnan, yapılan açık hava 
toplantısında Bitlislilere: «Biz se
çimi kaybedersek bundan Makarios 
sevinecektir, Yunanistan sevine
cektir, Amerika sevinecektir!» gibi 
garip şeyler de söyledi. Kâmuran 
İnan gibi «birinci sınıf» bir diplo
matın seçimi kaybetmesine Ma- 
karios’un sevinmesini hadi müm
kün görelim ama, Amerika’nın bu

işe neden sevineceğini anlamakta 
doğrusu insan güçlük çekiyor.

Önceleri, oldukça ilerici bir ki
şinin kendi listesinden ön seçim
leri kazanmış olması talihsizliğine 
uğrayan CHP merkez yönetimi ise, 
başlangıçta adeta ilgisizdi, ama 
sonradan o da işe sıkı sarılmak zo
runda kaldı. Muzaffer Geylani CHP 
merkez yönetiminin çabasından 
çok, yerel CHP teşkilâtının, en baş
ta da ilerici Bitlis halkının ve dev
rimcilerin desteğiyle farklı bir şe
kilde seçimleri kazandı.

Bitlis seçimleri gerici MC ikti
darının ve bölgesel düzeyde şeyh
liğin bir kaybı oldu. Ayrıca bu se
çimler nedeniyle halk kitlelerinin 
uyanıklığı, sorunlarına sahip çıktı
ğı ve herhangi bir burjuva partisi
nin onları uyutmasının ne kadar 
güç olduğu bir daha anlaşıldı.

İĞDIR’DA FAŞİST TETİPLER GERİ TEPTİ

Faşist beslemeler, yıllardan be
ri İğdır ilçesinde Azeri Kürt çalış
ması yaratmak ve iki emekçi halkı 
karşı karşıya getirmek ve böylece 
kendilerine taban aramak için el
lerinden ne geldiyse yapmaya ça
lıştılar. Fakat Azeri emekçiler çok 
kısa bir sürede bu faşist oyunun 
farkına vardılar ve kurtuluşlarının 
faşistlerle değil, kürt emekçi kar
deşleriyle omuz omuza vererek, be
raber mücadele ederek gerçekleşe
ceğini çok kısa zamanda öğrendi
ler. Artık bugün İğdır’da Azeri 
Kürt emekçileri faşizme ve onların 
beslemelerine karşı birlikte müca
dele veriyorlar.

Geçtiğimiz son günlerde İğdır’

da günlerce süren olaylar meyda
na geldi. Faşistler sokakta bir dev
rimciyi yaralıyarak kaçtılar. Ta
nıkların ifadesi üzerine üç kişi ya
kalandı, ancak bu kişilerin yaka
lanmalarını hazmedemiyen resmî 
görevlilerin tavrı olayların daha da 
büyümesine meydan verdi.

Savcı adliye binasına gelen 
devrimcileri dışarı atıp faşistlere 
ise ses çıkarmadı. Suçluları koru
yan bu tavır, faşistleri daha da 
cesaretlendirerek devrimcilere sal
dırmalarına kadar vardı. Faşistler 
bundan da hızlarını alamadılar ve 
kimsenin bulunmadığı bir sırada 
İğdır Kültür Derneğini bastılar. 
Camlarının kırıldığını, derneğin
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tahrip edildiğinin farkına varan 
halk faşistlere layık oldukları der
si hemen orada verdiler. Bir avuç 
faşist hiç kimseden destek bula
madan ortalıkta kaldılar ve halkın 
büyük bir tepkisiyle karşılaştıkla
rını anlayınca kafalarını sokacak 
delik aramak için kaçtılar. Halk 
orada devrimcilerle birleşerek bu 
beslemeleri püskürttü.

Çıkarlarını Azeri Kürt emekçi
lerinin düşmanlığını yaratarak 
sürdüren hâkim çevreler bu birleş
meden büyük ölçüde ürkmeye baş
ladılar. Olaylar istedikleri gibi ol
mayınca daha da birbirlerine so
kuldular. Kürt feodal müttegalibe- 
,si ile azeri kodamanları kolayca

kol kola girdiler.
Böylece emekçiler bu olaydan 

iki önemli ders çıkardılar. Birincisi 
kurtuluşlarının birleşmekten ve 
birlikte mücadeleden geçtiğini ve 
faşizmi ancak böyle geriletebile- 
ceklerini, İkincisi şimdiye kadar 
çıkarlarını Azeri Kürt emekçileri
nin çatışması üzerine temellendi
ren çevrelerin nasıl birleştiklerini 
ve kendilerine karşı yöneldiklerini 
gördüler.

Onların iğrenç yüzlerinin da
ha iyi ortaya çıkması emekçi kitle
lerin birliği ve devrimci dayanış
masıyla mümkün olacaktır. Ve 
bundan kazanan emekçi kitleler 
olacaktır.

MAO ÖLDÜ (1893- 1976)

Çin Halk Cumhuriyeti lideri 
Mao Çe Tung 9 Eylülde seksenüç 
yaşında öldü.

1893 yılında Hunan eyaletinin 
Şao Şan köyünde orta halli bir ai
lenin çocuğu olarak dünyaya ge
len Mao; orta okulu bitirdikten 
sonra Hunan öğretmen okuluna 
girdi. Mao bu okulda geçirdiği beş 
yıl boyunca çeşitli politik faaliyet
lere katıldı.

4. Mayıs 1919’da Çin’de Alman 
imtiyazlarının Japonya’ya devr
edilmesini ön gören Versay antlaş
masını protesto eden öğrenci hare
ketlerine katılan Mao bundan son
ra politik mücadelede yer almaya 
başladı.

1921 yılında Şanghay’da Çin 
Komünist Partisinin kuruluşunda 
yer alan oniki kişinin arasında 
Mao’da vardı. 1922’de ÇKP Hunan 
parti kolu sekreterliğine getirildi. 
1927 Mayısında ÇKP’nin beşinci 
kongresinden sonra kurulan «Bü

tün Çin Köylü B irliğinin başkam 
oldu. Eylül 1927’de Hunan köylü 
birlikleri vasıtasıyla yaygın ayak
lanmalar örgütlendi. Bu ayaklan
maların örgütlenmesi sırasında 
Mao, Min-Tuan . örgütü tarafından 
yakalandı. Fakat kaçmayı başardı.

Yönettiği birlikler Hunan’ı ge
çerek Çin Kang dağlarına vardı. 
1920’de Çu Teh’in güçleride bura
ya gelerek Mao’nunkilerle birleşti. 
ll/Aralık/1931’de bir yönetim ilan 
edilerek başına Mao getirildi. Hü
kümet güçlerine karşı önceleri di- 
renebilen bu yönetim, yoğunlaşan 
saldırılar karşısında gerilemeye 
başladı. Mao bu yenilgiye sebep 
olarak ÇKP yöneticisi Vang Ming’- 
in politikasını gösterdi ve bu poli
tikayı «sol oportünist» ilan ede- 

' rek karşısına dikildi. Mao başında 
bulunduğu birliklerin büyük ço
ğunluğunu kayıp ederek Kiangsi’- 
yi terk edip kuzeye doğru yürüyü
şe geçti.

.90

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Böylece 1934’ten 1935 başları
na dek sürecek olan 10.000 kilo
metrelik ünlü «Uzun Yürüyüş»e ge
çilerek Şen Siye ulaşıldı.

1937 yılından itibaren'Japon
ya’ya karşı mücadelede Mao’nun 
liderliğindeki ÇKP birleşik «Millî» 
cephede önder rol oynadı.

Zaferden sonra iç mücadeleye 
girişildi ve Çan Kay Şek yenilgiye 
uğratılarak 1949’da Çin Halk Cum
huriyeti kuruldu.

1954’te «Milli Halk Konseyi» 
Mao’yu devlet başkanı seçti. 1956 
yılında yapılan ÇKP 8. kongresin
de de Mao yeniden merkez komite
si başkanlığına seçildi. 1966 yılın
da «Kültür ihtilâli»ni başlattı. Bu 
hareketle Lio Şao Şi’nin etkinliği
ne son verdi.

Daha sonra muhalifi bulunan

Lin Pio’yu da tasfiye edip politika
sının önündeki tüm engelleri kal
dırmış oldu.

Giriştiği hareketlerde kendisi
ne büyük bir dayanak teşkil eden 
Çu En Lay’m ölümünden sonra 
başkan yardımcılarından Teng’de 
suçlanarak itibarını ve etkinliğini 
kaybetti.

Mao’nun ölümüyle birlikte Çin 
Halk Cumhuriyetinde yönetim için 
yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Çin Komünist Partisi içinde bulu
nan gruplar arasında birleştirici 
rol oynayan Mao’nun yok olmasıy
la bu grupların birbirlerine karşı 
nasıl bir durum takınacaklarım 
zaman gösterecektir. Fakat görü
nen odur ki ulusal ve uluslararası 
planda Mao’cu siyaset Çin Halk 
Cumhuriyetinden kısa zamanda 
kalkmayacaktır.

EMPERYALİSTLER SİYONİSTLER VE ARAP GERİCİLERİ 
FİLİSTİN HALKINI YENEMİYECEKLERDİR

Bugün Ortodoğuda devrimci 
mücadele emperyalizme ve ona 
bağlı tüm gerici kesimlere karşı 
verilmektedir.

Emperyalizm, İktisadî, siyasî, 
askerî ve ideolojik yönleriyle bir 
bütündür. Devrimci mücadelede 
bütün alanlarda verilmekte ve ge
lişmektedir.

Amerikan emperyalizminin ö- 
zellikle Ortadoğuda Sovyetler Bir
liğine karşı üstünlük sağlama plan
ları, çeşitli üslerin bu bölgede ku
rulması, bir yığın antlaşma ve 
paktların yapılması en önemlisi de 
emperyalizmin uzantısı siyonistle- 
rin kolonyalist yayılması ve saldır
ganlığını sürdürmesi ortadoğu da 
mücadelenin önemini daha da.art
tırmış tır.

Lübnan’da Filistin halkına 
karşı düzenlenen katliamların var
mış olduğu nokta bu gelişimin en 
son sıcak örneğidir.

Kırk yıldan beri anayurtların
dan uzakta açlık ve sefalet içinde 
bırakılan Filistin halkının devrim
ci mücadelesi bugün yeni ihanet 
tuzaklarıyla karşı karşıyadır.

Amerikan emperyalizminin Or
tadoğu’daki küçük burjuva iktidar
larını da ağına düşürerek Filistin 
halkını tasfiye etmek üzere düzen
lediği komploların ve katliamların 
Filistin halkına çok zor günler ge
çirttiği bir gerçektir. Ancak Filis
tin topraklarında tutunabilmek 
için katliam ve terör yolunun de
nenmesi emperyalizmin ve onun 
emrindeki siyonizmin ve gerici
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arap yönetimlerinin ömrünü uzat
mayacaktır.

Emperyalizm ve Siyonizm, Fi
listin ve arap toprakları üzerinde 
kurulan Arap feodal-burjuva dü
zenlerinde, genellikle Arap ve özel
likle Filistin için hazırlanan şer 
planlarının gerçekleştirilmesine el
verişli ortamı buldular.

Genellikle feodal-burjuva Arap 
düzenleri doğdukları günden itiba
ren. emperyalizmin kucağına düş
müşlerdir Ve Filistin ile Arap ulu
sal kurtuluş hareketine karşı em
peryalizmle birlikte bir karşı-dev- 
rimci geniş cephede yer almışlar
dır.

Gerici Arap yönetimleri, bütün 
dönemlerde ilerici Filistin hareke
tiyle olan çelişkisine, Siyonist düş
manla olan çelişkisinden daha faz
la önem vermişlerdir.

1936 ayaklanmasının, başarısız
lığa uğramasından, 1948 felâketin
den 1967 yenilgisi 1970 Ürdün kat
liamından sorumlu olan gerici Arap 
yönetimleri, son olarakta Lübnan’a 
müdahale ederek ilerici Filistin 
hareketi karşısında gerici tavırla
rını bir defa daha belgelediler.

Suriye müdahalecileri bu ge
rici tavırlarıyla neyi amaçlamakta
dırlar. Lübnan’daki iç savaş’a son 
vermek mi? Elbette ki hayır.

Filistin halkının emperyalizme, 
siyonizme ve gerici arap yönetim- 

'lerine karşı etkili bir ulusal kurtu
luş mücadelesini giderek sosyal 
kurtuluşa vardırmak isteyen Filis
tin savaşçılarının kararlılığı, gerici 
Suriye yöneticilerini emperyalizm

le, siyonizmle ortak bir tavra gö
türmüştür.

Filistin topraklarında boyve- 
recek sosyalist bir Filistin devleti
nin varlığı elbetteki feodal-burju
va arap yönetimlerini temelden 
sarsacak ve arap halklarının sosyal 
uyanışını hızlandıracaktır.

Suriye müdahalecilerinin geri
ci tavrı bu sosyal gelişmeye olan 
tepkidendir.

Bugün Suriye müdahalecileri 
Tel Zaatar direnmesinin kırılma- 

r sında Falanjistlere baş desteği sağ
layarak kanlı katliamın baş sorum
lusu durumundadırlar. Suriye mü
dahalecilerinin gerici tavrı Falan
jistlerin ikinci bir İsrail yaratma 
çabalarına uygun düşmekte, Ya- 
kındoğuda yeni savaş ocakları aç
mak isteyen ve İsrail’in konumunu 
güçlendirmeyi amaçlayan Ameri
kan emperyalistlerinin çıkarlarıyla 
bütünleşmektedir.

Dünya devrimci hareketinin 
bir parçası olan Filistin Kurtuluş 
Hareketi, bugün başta sosyalist ül
keler olmak üzere tüm ilerici dün
ya kamuoyunun maddi ve manevi 
desteğine sahiptir.

Filistin halkının emperyalizme, 
siyonizme ve arap gerici yönetim
lerine karşı açmış olduğu silahlı 
savaş bayrağı yere düşmeyecek, Fi
listin halkı mutlaka kazanacaktır. 
YAŞASIN FİLİSTİN HALKININ 
EMPERYALİZME, SİYONİZME VE 
ARAP GERİCİLİĞİNE KARŞI 
ULUSAL VE SOSYAL KURTULUŞ 
SAVAŞI
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1. SOSYAL EMPERYALİZM SORUNU

ve TÜRKİYE’DE MAOCU AKIM 12,5 lira

Yazan : Kemal BURKAY

Tükendi

2. MİLLİ MESELE ve DOĞUDA FEODALİTE-AŞİRET 15.00 lira 

Yazan : C. AL AD AĞ

Yeni çıktı.

3. ÖZGÜRLÜK YOLU 2. CİLDİ - 75.00 lira

8-14. sayılar, ciltli.

Ödemeli gönderilir. 100 lirayı aşan  taleplerde yüzde yirmi 
indirim yapılır.

Adres : Özgürlük Yolu Dergisi
Sanlı H an 105/214 Kızılay - 
ANKARA
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TAN DAĞITIM
TAN DAĞITIM

DERGÎ — KİTAP — BROŞÜR — POSTER

Adres :
Başmuhasip sokak Tan Ap. 10/2 Cağaloğlu - İSTANBUL 
Tel. : 28 27 41

"GENÇLİK,
ÖĞRENCİ GENÇLİK 
HE BİLHASSA 
İSÇİ GENÇLİK 
MÜCADELENİN 
SONUCUNU 
BELİRLEYECEKTİR,, 

LENİN

15 GÜNLÜK SİYASİ 
GENÇLİK GAZETESİ fgenç

SOSYALİST
2. SAYI ÇIKTI

^GENÇLİK DGM’NE KARŞI MÜCADELEDE 
YERİNİ ALACAKTIR.

"^Yükselen halk hareketi ve öğrenci gençlik
^GENÇLİĞİN KONUMU VE MÜCADELESİ
"^Devrimci Gençlik Federasyonu ve öğrenci 

gençliğin birliği
^SOVYET KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Cağaloğlu Başmuhasip Sokak Tan Apt. No. 10 - 11 İstanbul
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	TAYLAND’DA FAŞİST DARBE TUTUNAMAYACAKTIR
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	ULUSAL HAREKET ve İTTİFAKIN İKİ KESİMİ

	Yurt Dışı Kürt Öğrenci Cemiyeti nin

	17. KONGRESİ

	Aileler	Gelirden alınan paylar

	(Gelecek sayıda devam edecek!

	SİİRT MİTİNGİ VE

	DEPREMİN İKİNCİ YILINDA LİCE

	ZAZA- KÜRT TÜRKÜLERİ. DEYR

	SOSYAL AFET : DOĞUDA BİNLERCE ÖLÜ







