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SEÇiMLER ÜZERİNE 

Dergimizin Mayıs sayısında, seçimlerle ilgili yazımızda, «Sosya
list hareketi temsil edebilen herhangi bir örgütün giremediği 5 Hazi
ran seçimlerinde, gerici partilerin iktidardan düşürülebilmesi icin, oy
ların bölünmemesi gereği de gözönüne alınarak demokrasi cephe
sinin oyları CHP'de toplanacaktır. CHP'ye oy veren sosyalistler, el
bette CHP'nin ne olup ne olmadığını bilerek ona oy vereceklerdir,» 
demiştik. Seçim sonuçları, değerlendirmemizin doğruluğunu açıkca 

ortaya koydu. 
MC'yi oluşturan dört partinin 5 Haziran seeimlerinde · aldığı oy 

toplamı % 53 civarındadır. Adalet Partisinin, «milliyetçi» d!ye nitele
diği oyları kendi partisinde toplamak icin gösterdiği tüm çabalara 
rağmen, özellikle MSP ve MHP'nin % 14 civarındaki bir oyu bölüş
mesine engel olamamıştır. Buna karşılık, sol kanatta TiP'in ve TBP' 
nin aldığı oy yüzdeleri son derece düşük olmuş; toplam % 42 civa
rındaki oyun % 41.4'ünü CHP tek başına almıştır. Bu da sosyalist
lerin oyl.arının CHP'de toplandığını gösteriyor. 

1973 seeimlerine oranla CHP'nin oylarında görülen % 8'in üze
rindeki artış. aynı zamanda, en gerici ve tutucu burjuva partilerinin 
tabanından sola doğru önemli bir oy akışı olduğunu gösteriyor. Bu 
gelişme büyük kentlerde, işçi sınıfının yoğun olduğu yerlerde acık bi
çimde görülüyor. Ekonomik dönüşümlerin yavaş ileriediği ve gele
neksel yapının güçlü olduğu kırsal kesimlerde ise kitlelerdeki biline
lenmenin cok daha ağır yürüdüğü ve gerici partilerin kitleleri kontrol 
etmeyi sürdürdükleri görülüyor. Bu durum, Batı Anadolu'da kırsal 

kesimlerde açıkca görüldüğü gibi, Doğu'da, feodal yapının etkinliği

ni sürdürdüğü Kürt toplumunda da belirgin şekilde görülüyor. 
Doğu ve Güneydoğu'nun pek cak ilinde, oy kutuplaşmasının cak 

zayıf olduğu, ayların çeşitli burjuva partileri arasında, birbirine yakın 
bir biçimde dağıldığı; hatta kimi zaman küçük partilerin ve bağım

sızların büyük partilerden daha fazla oy topladıkları ilk bakışta gö-
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züküyor. Bunun başlıca nedeni bölgede hôlô oldu'kça etkin olan feo
dal yapıdır. Kürt toplumunda seçim mücadelesi, genel olarak ağa
ların, şeyhlerin, aşiret reisierinin mücadelesi biçiminde geçmektedir. 
Gerçi bu bölgede, 1965'1erden bu yana giderek güçlenen ilerici, de
mokratik, devrimci bir muhalefet oluşmaktadır; ama bu muhalefet 
henüz, politik ve örgütsel bakımdan, gerici feodal güçlerin etkinliği- . 

ni kıracak bir gelişme düzeyine ulaşmamıştır. Kürt toplumundaki ile
rici ve demokratik güçler, 5 Haziran seçimlerinde, anti-faşist bir mü
cadelenin gereği olarak CHP'yi desteklediler. Ancak CHP'nin Kürt 
sorunundaki geleneksel şoven tutumu, bu. desteğin çok daha etkin ve 
yığınsal bir karakter kazanmasını engelledi. Bu partinin ön seeimler 
nedeniyle giriştiği anti-demokratik vetoların da oldukca olumsuz et
kileri oldu. Ecevit'in, seçim propagandası döneminde, Doğu ve Gü
neydoğu illerinin kenanndan dolaşıp Diyarbakır ve Van'a gitmeyi son 
güne bırakması da nedensiz değildir. Kürt sorununda açık şoven bir 
tavrı sürdüren CHP genel başkanı, bu illerde tepkilerle karşıtaşmak
tan endişe etmişti. 

Seçimlerde en büyük oyu, tahmin edildiği gibi CHP aldı, ancak 
bu, onun tek başına hükümet kuracak kadar milletvekili çıkarmasına 
yetmedi. AP ise, 1973 seeimlerinde dağılan oylarının bir bölümünü 
toplayabildi. Bu arada, AP'nin karşısında politikasını belli bir ekono
mik temele dayandıramayan DP eridi. MSP ise gücünü yarı yarıya 

yitirdi. MC olayından kôrlı cıkanlar AP ile MHP. oldu. özellikle 2,5 
yıllık iktidar dönemini iyi kullanan, okul ve yurtlarda yürüttüğü kan
lı saldırılarla buraları kendi militanlarının yuvası haline getiren ve bir
çok kurumlara kendi militanlarını dolduran MHP, saldırılarını seçim 
döneminde de sürdürdü ve büyük bir oy artışı sağladı. MC iktidarı 

altında seçimlere gidilmesi olumsuz bir durumdu. Özellikle MHP'nin 
topladığı aylarda baskının ve mükerrer kullanılan ayların oranı kü
çümsenemez. 

Sermayenin en fanatik, ırkçı, saldırgan milis örgütü niteliğinde 
olan MHP'nin gösterdiği bu gelişme, dikkatle gözönünde tutulması 
gereken bir durumdur. Üstelik bu gelişme, faşist saldırgan~ığın, kan 
dökücülüğünün en yoğun olduğu illerde daha da belirgindir. CHP'nin 
yaptığı gibi salt barışçı çağrıların kitlelerin gözünü cemağa yetmediğ.i 

ortadadır. 

Seçim sonunda hükümeti kurma görevi Ecevit'e verildi. B-u ya
zının hazırlandığı sıroda Ecevit hükümeti güvenoyuna hazırlanmak
tadır. Ecevit hükümetine karşı Demirel. Türkeş ve Erbakan büyük bir 
öfke ve telaşta karşı çıkıyorlar. Diğer yandan sermaye çevreleri aynı 
telaşı göstermiyor. Sermaye çevreleri de, yamalı bohca tipinden, 
uyumsuz ve bunalımı giderek derinleştiren bir koalisyon hükümetin-
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dense, CHP'nin tek başına hükümet kurmasını tercih ediyorlar. Ço
ğunluğu sağlayamayan haliyle, böylesine bir CHP hükümetinin, ser
mayenin canını sıkabilecek bazı girişimlerde bulunabileceğine de pek 
ihtimal vermiyorlar. Seçim sonuclarının bir CHP hükümetini zorladığı 
bu şartlarda, kuşkusuz sermaye de gerekli esnekliği gösterecektir. 
Kaldıki özünde bir burjuva partisi olan CHP iktidarından sermayenin 
ciddi bir endişe duyması için neden yoktur. Büyük sermaye çevreleri, 
esnek davranarak CHP'yi kontrol etmeye ve demokratik bazı adım
larda onu frenlemeye, diğer yandan CHP'nin emekçi kitleler üzerin
deki etkinliğinden yararlanarak, «çalışma barışı» dedikleri şeyi ger
cekleştirmeye, sınıf mücadelesini yumuşatmaya calışacaklardır. Ni
tekim Halil Tunç gibi bir sarı sendikacı, işçi sınıfının mücadelesini 
patraniara peşkeş çeken bir kişi bile, şimdi CHP'nin yanında açık ta
vır takınmıştır. Bütün bunların CHP ile bağları sıkılaştırma, CHP'yi 
ehlileştirme ve kendilerini sigortaya alma çabaları olduğuna kuşku 
yoktur. 

Ecevit hükümeti meclisten güven oyu alırsa, sermaye kesimleri 
ve diğer gericiler, herşeyin üstüne bir «sünger» daha çekmeye ça
lışacaklardır. Ama CHP de kitlelere verdiği sözleri unutamaz. Önce
likle faşist saldırganlığın durdurulması için Ecevit hükümeti ciddi ted
birler almak zorundadır. Bu konuda, CHP yönetı'cileri, eski bir ismet 
Paşa alışkanlığıyla, «hem sağa, hem sola» vurma hatasına, umarız 
ki kendilerini kaptırmazlar. Cünkü saldırının sağdan geldiği, demok
rasi düşmanlığının faşistler ve gericilerce yürütüldüğü ortadadır. An
cak daha şimdiden Eyüboğlu'nun, can güvenliğini sağlamak yolunda 
alınan tedbirlerden sözedefken, «ister sağdan, ister soldan gelsin» 
tarzında bir tekerlerneyi kullanması, CHP yöneticilerinin yapısını gös
teriyor. Bu ifade, günümüz gerçeklerinde asıl saldırganı gizlerneye 
yarar. Açıktır ki saldırı sağdan gelmektedir ve cqn güvenliğini sağ
layacak bir Ecevit hükümeti de bu gerçeği görmeli, kitlelerin kafa
sını karıştıran, ikircikli tavırlar içine daha baştan girmemelidir. 

Belli bir süre saldırıların durması da yetmez. Cünkü faşist bes
lemeler belli bir süre sinip uygun şartları bekleyebilirler. Devlet kad
roları faşist militanlardan temizlenmeli, Ülkü Ocakları gibi saldırgan 
üreten kuruluşlar kapatılmalı, okullar ve yurtlar faşist besiemelerin 
etkinliğinden kurtarılmalıdır. Bu, aynı zamanda ilerici, demokrat, dev
rimci gençliğin örgütlenmesine zorluklar çıkarmamaya, hatta destek 
olmaya bağlıdır. 

CHP yöneticileri, eğer hükümet güven oyu alabilirse, kendilerini 
rehavete kaptırıp, soyut barış çağrıları yapmakla yetinir ve faşist kad
roların etkinliğini kırmak için ciddi tedbirler olmazıarsa kitlelere ver
dikleri vaatleri çiğnemiş ve faşist saldırganlığa, ilerde belki de daha 
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güçlü biçimde kapıyı açık tutmuş olurlar. Devrimci ve demokratik 

güçler, bu yolda CHP hükümetini etkilemeli ve onu vaatlerini yerine 

getirmeye zorlamalıdırlar. Kitlelerin CHP hükümetinden, yerine ge

tirilmesini isteyecekleri tek vaat elbette bu değild i r; ama başlangıç

ta en önemlisi budur. 

Ecevit hükümetinin güven oyu almaması halinde bunalımın da

ha da derinleşmesi ve hele MC hükümeti tipinden yeni bir hüküme

tin kurulması hal inde gerici saldırganlığın 5 Haziran öncesi dönemi 

de kat kat aşması mümkündür. Devrimci ve demokrat hareket şart

lara göre esnek ve zorunlu mücadeleye hazır olmalıdır. Bu da her

şeyden önce, şartlar şu ya da bu olsun, yılgınlığa kapılmamaya, an

ti-faşist mücadelede birlik ve dayanışma oluşturmayı gerektirir. Sos

yalist ve demokratik güçlerin birlik ve dayanışması , bizzat bir CHP 

hükümetinin ilerici doğrultuda adımlar atması icin de zorunlu bu

lunmaktadır. 

TiP'.in Aldığı Oylar ve Sosyalist Hareket 

Dergimizin Mayıs sayısında, TiP'in seçimlere katılmasıyla ilgili 

olarak da şunu söylemiştik: «TiP'e gelince. ülkemiz sosyalist hare

ketinin bugün vardığı düzeyde, onu ideolojik ve örgütsel düzeyde 

temsil etmekten çok uzak bulunan, bu nedenle de ne ilerici sendi

kaların, ne demokratik kitle örgütlerinin, ne de genel olarak sosya

listlerin ve demokratların desteğini alamayacak olan bu örgütün, se

çimlerde devrimci potansiyelin gücünü temsi l ederneyeceği gibi, ba

zı yanıimalara ve geniş emekçi kitlelerin gözünde sosyalist hareke

tin gücünün olduğundan çok küçük görünmesine yol açacağı orta

dadır.» 

Seçim sonucları bu değerlendirmemizin de ne kadar haklı ol

duğunu göstermiştir. Ama acaba TiP yönet icileri seeimlerden gerek

li dersleri cıkardılar mı? Hiç sanmayız. TiP'in seeimferde aldığı so

nuc. bizim için, pekçok sosyalist ve demokrat icin sürpriz olmadı; 

ama bu sonucların TiP yöneticileri icin bir sürpriz olduğuna kuşku 

yoktur. Çünkü kendileri asla böyle bir sonuc ummuyorlar, «Sosyalizm 

bayrağını meclise dikmek»ten sözediyorlar. grup kurmayı düşlüyor

lar; en azından birkaç milletvekili çıkarmayı umuyorlardı. 

TiP yöneticileri başından beri soldaki bölünmeyi yok sayarak, 

kendilerini «işçi sınıfının biricik partisi», «iktidara yürüyen sosyalist 

'hareket» sayarak bir düşün içinde yüzdüklerini, kendilerini ve taban

larını aldattıklarını göstermişlerdi. TiP'in tek başına seçimlere girme

ye hak kazanması ise onların bu düşlerini daha da enginleştirdi, «bir

den çok sosyalist parti hikôyesi bitti» diye ilan ettiler. Bu tutum, on-
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ların sosyalist birliğin sağlanması konusunda ıbir sorumluluk duyma
larına, bu yönde diyaloga girmelerine de hep engel teşkil etti. Sen
dikalarda ve demokratik kitle örgütlerinde bir etkinlik kuramamaları, 
hatta varolan küçük bir etkinliği de yitirmeleri bile onlara gerçeği 
göstermeye yetmedi. Ama çok önem verdikleri seçimlerin yüzlerine 
çarptığı acı gerçek, belki onların. kendilerine gelmesine yardımcı ola
bilirdi. Oysa bunun da yetmediği, TiP yöneticilerinin kendi düş dün
larında yürümeye kararlı oldukları şimdi de görülüyor ve onlar buna 
uygun gerekçeleri imal etmeye başladılar bile. Yürüyüş Dergisinde 
şöyle deniyor: «Milyonlarca işçi ve emekçi sosyalizmin gür ve tu
tarlı sesini yeniden duydu. Oy vermediler. ilgi ile ve heyecanla din
lediler ... » Demek ki avunmak icin birşeyler bulmak mümkün .. «Mil
yonlarca işçi ve emekçi Halk Partisi'ne faşizmi durdurması için oy 
verdi ... » TiP'e oy verenleri ise şöyle niteliyorlar: «üyeler, pratik zo
rurııuluklar nedeni ile üye olmayan fakat üyeler kadar partisine bağlı 
olanlar, pek az sayıda da işçi sınıfının siyasal hareketinin varlığını de
mokratik mücadelenin vazgeçilmez ögesi olarak görenler .. » 

TiP'e oy verenlerin üyeleri ve bunun dışında az sayıda insan ol
duğu doğru. Ama TiP'liler bunun böyle olacağını, milyonlarca işçi ve 
emekçinin ve bu arada 1965'1erde, 69'1arda TiP'e oy veren yüzbinlerin, 
«faşizmi durdurması » için CHP'ye oy vereceklerini önceden görebil
diler mi? Hayı r. Onlar, «CHP'ye giden oylarını geri alacaklarını» umu
yorlardı ve ileri görüşleri bu kadardı. 

TiP sözcüleri, nerdeyse, «sosyalistlerin sayısı bukadarmış» de
meye getiriyorlar. Oysa gerçekler hiç de böyle değil. «işçi sınıfının 

siyasal hareketinin varlığını demokratik mücadelenin vazgeçilmez 
ögesi sayan» ve bugün sayıları ülkemizde yüzbinleri aşan insan TiP'e 
değil, CHP'ye oy verdi. Ve onlar, «Faşizmi durdurması» için değil, «fa
şizmi durdurmak» için bunu yaptılar. 

TiP'in seçimlerde, «işçi sınıfının gür sesini» ne oranda dile ge
tirebildiği de ayrı bir konu. Gerçekten bunu iyi yapabilseydi, aldığı 

sonuçlara rağmen, yine de iyi bir iş yaptığı söylenebilirdi. Oysa TiP' 
in kanlı MC yönetimine yürekli eleştiriler yöneltmekten çok -çünkü 
'kitleler ondan en çok bunu bekleyebilirdi- sosyalist oyları CHP'ye 
ıbırakmama kaygusuyla, CHP'yi karşısına aldığı ve bu yüzden de kit
lere ters düştüğü görüldü. 

Diğer yandan, işçi sınıfının gür sesinin duyurulması da, işçi sı

nıfı hareketinin gücünü temsil etmekten uzak bulunan bir grubun, 
hesapsız bir biçimde girdiği bir seçim çalışmasıyla başarılamaz. Bu 
sesi duyurmak isteyenler, öncelikle, sosyalist hareketin birliğini sağ
lamak için dar grupçu kulelerinden sıyrılmak zorundadırlar. Kaldı ki 
bu ses, gerçekten işçi sınıfının ideoloiisine, devrimci mücadele yön-
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tamlerine yürekten ve yiğitçe bir bağlılıkla olur. Bunu yapamayanlar 
ne sosyalistlere, ne kitlelere güven veremezler. işçi sınıfı hareketi bu 
aşamayı yapmadıkca. işçi sınıfının bilimsel dünya görüşüne uygun 
devrimci bir program üzerinde .birlik sağlanmadıkça o gür ses du
yurulamaz ve hareket sosyal demokratlar karşısında güdük kalma
ya mahküm olur. Dar grupçu tavırlarını aşamayanlar ise eriyip git
mekten kurtulamazlar. Bu söylediklerimiz yalnız TiP'le de ilgili de
ğildir. Kendilerini aynı düşlere kaptıranlar, küçük grup güçlerini abar
tanlar ve sosyalist birliğin sağlanması uğrunda gerekli sorumluluğu 
göstermiyenler TiP'in dışında da görulüyor. 

Rızgari Dergisi ve «Seçim Siyaseti» 

5 Haziran seçimleriyle ilgili olarak «Rızgari» dergisinden. onun 
tüm 3. sayısını ayırdığı, «Kürt Halkının Anti-sömürgeci, ulusal De
mokratik mücadelesinin seçim siyasetbınden de sözetmeyi gerekli 
bulduk. Gerek Kornal yayınlarının önsözlerinde ve bazı kitaplarında, 

. gerek Rızgari Dergisinin şimdiye dek çıkan üç sayısında oldukca yan
lış, bilim dışı görüşler ileri sürülmektedir. Gerçi bu tür görüşler dev
rimci saflarda günden güne daha da tecrit ediliyor. Ama belki de bu 
tecrit olma ve silinme pisikozunun yarattığı öfkeyle bu dergi ve ya
yının çevresindeki ki~iler, kendi bilim dışı. burjuva ve küçük burjuva 
görüşlerini marksist terminoloji ile süsleyip sunmaya ve daha da 
saldırgan olmaya başladılar. Dişe dokunur bir etkinlikleri olmasa da 
bu tür yanlış ,görüşlere karşı daha açık tavır almak gereklidir. Biz, 
şimdilik Rızgari'nin 3. sayısında cıktın «Seçim siyasetbınden kısaca 
sözetmekle yetineceğiz. Bu konuda aslında derli toplu, geniş bir eleş
tiriyi ayrıca yapmayı düşünmekteyiz. 

Rızgari, 3. sayısında , 130 sayfa boyunca, «Seçim siyaseti» adı al
tında CHP'ye öfkeli bir saldırı yöneltiyor. Bunun yanısıra. aynı sal
dırıyı, bu secimde kendi tavrını benimsemeyenlere, CHP'yi oylarıyla 
destekleyenlere de yöneltiyor. Bu baylar, «Ecevit'le, Türkeş arasında 
bir fark yoktur.» demişlerdi ama; CHP'ye karşı yürütülen bu kampan
yaya karşılık Türkeş ve yandaşlarına karşı herhangi bir kampanya 
acmıyorlar ve bunu da «onlar zaten malum» demekle geciştiriyorlar. 
Kocınılmaz olarak da bu tutum, pratikte bay Demirel ve Türkeş'e ya
rıyor. 

«Anti-sömürgeci ulusal demokratik mücadele siyaseti» adına, 

Türkeş'le Ecevit arasında bir fark olmadığını söyleyenler, faşizmle 

burjuva demokrasisini birbirine karıştırıyorlar. Hiç kuşkusuz, Kürt hal
kı acısından da bu fark vardır ve önemlidir. Bunu iddia edenler, en 
azından 12 Mart dönemini hatıriasınlar ve Demirellerin, Türkeşierin 
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ve benzerlerinin, genel olarak tüm sosyalist ve demokratları ceza
evlerine doldurdukları gibi Doğu'da da Kürt devrimci ve demokrat
Ianna da aynı şeyi yaptıklarını ve 12 Mart dönemi sonrasında, CHP
MSP iktidarı döneminde, CHP'nin önemli katkısıyla cıkarılan genel 
aftan Kürt devrimci ve demokratlarının ve bu arada «Ecevit'le Türkeş 
arasında bir fark yoktur» diyenierin de hapishanelerden cıktıklarını 
unutmasınlar .. Şüphesiz bu affı kimse CHP'nin bir lütfu olarak de
ğerlendirmiyor. 12 Mart döneminin aşılması da, genel affın cıkması 
da tüm sosyalist ve demokratların mücadelesiyle, kitlelerin buna sa
hip çıkmasıyla başarıldı. Ama CHP'nin tavrı da en azından buna uy
gun düştü. O, bu gelişmenin karşısında değil, yanında yer aldı. 

Bakın Rızgari, CHP'den söz ederken ne diyor: 
«CHP ise, Sömürgeci TC genelinde de, sömürge Kürdistanı'nın 

özelinde de «Demokratik sol» şarlatanlıkları, «sosyal adaletci», «halk
cı», «ilerici» cambazlıkle rı ile, anti-faşist mücadeleyi kuşatmak, kır
mak eylemleriyle; ... teşhir edilmesi gereken bir siyasi organizasyon
dur». 

Demokratik solculuk, sosyal adaletcilik, halkcılıkla ilgili söyle
nenler neyse ama, CHP'yi anti -faşist mücadeleyi kuşatmak ve kır
makle suçlamak gerçeklerle hic bir ilgisi olmayan bir iddiadır. Ger
cek şu ki CHP, pek tutarlı olmasa da anti-faşist bir tavır içindedir 
ve bundan dolayı da fcşizm yanlıları onu önemli bir engel olarak gör
mekte, saldırılarını ona da yöneltmektedirler. Seçim döneminde bu 
saldırılar doruğuna çıkmıştır. 

Görülüyor ki, Rızgar1, anti-faşist mücadeleyle, anti-sömürgecı 
mücadeleyi birbirine karıştırmaktc ve bu nedenle de gercekleri ters 
yüz etmektedir. Elbette sosyalistler, CHP'nin şoven yapısını iyi bili
yorlar; onlar, CHP iktidarının Kürt ulusal sorunu hakkında herhangi 
'bir demokratik adım atmasını beklemiyorlar.-Onlar CHP iktidarında 
da sömürgeci ilişkilerin devam edeceğini biliyorlar. Ama bu başka 
şey, ülkeye cökmek isteyen çok daha zalim bir re jime karşı, faşizme 
karşı Türk ve Kürt emekçilerinin, Türkiye'de yaşayan herkesin güc ve 
mücadele birliği etmesi başka bir şey. 

Rızgar1, CHP'nin iktidara gelmesini, Kürt ulusal demokratik güc
leri icin büyük bir tehlike olarak gösteriyor. Bakın bu konuda ne di
yor: 

«MC saldır,ganlığı önünde pısarak, CHP solculuğuna yeşil ışık 
yakma küstahlığını cievrimci olarak nasıl yapacağ ız? CHP gelsin iş
ler düzelecek demiyor, «demokrasi>ınin sınırları genişlesin, iyi olur 
deniyor ... 

«Ama bu arada Kürt halkının anti-sömürgeci ulusal demokratik 
mücadelesinin şah damarı kesilecek, militan kadroları ezilip sindiri-

9 



lecek, Kürt halkı hedefsiz ve siyasetsiz bırakılacak, önemli mi bu? 

Önemlidir elbette.» 
Görüldüğü gibi Rız·gari, sosyalistlerin seçim politikasını kavra

mıyor . O CHP'ye oy verilmesini isterneyi MC saldırganlığı önünde 

pısma, CHP solculuğuna yeşil ışık yakma diye niteliyor. Bunların ger

çeklerle bir ilgisi yok. Sosyalistler ve demokratlar MC saldırganlığı 

önünde asla sinmediler; onlar faşist tırmanışa karşı vargüçleriyle di

rendiler, kurbanlar verdiler. Onlar, seçimlerde de bu nedenle MC'nin 

iktidardan düşürülmesi için çalışıyorlar. Onlar, sosyalist hareketle 

CHP arasındaki farkı da kitlelere anlatıyorlar ve «CHP solculuğw> 

için değil, gelecekteki gerçek bir sosyalist toplum için mücadele edi

yorlar. Faşizme karşı mücadeleyi, türlü bahanelerle, lafazanlıklarla 

reddedenlerin, anti-faşist mücadeleyi görev saymayanların kim ol

dukları ise ortada. «Bizim görevimiz anti-faşist mücadele değil, anti

sömürgeci mücadele» diye açık-kapalı kitlelerin kafasını bulandırma

ya çalışanların kimler olduğunu herkes biliyor. Rızgari, anti-faşist mü

cadeleyle anti-sömürgeci mücadeleyi karşı karşıya koyuyor; işte yan

lış olan budur. 
CHP'nin iktidara gelmesinin «Kürt halkının anti-sömürgeci ulu

sal demokratik mücadelesinin şah damarı»nı keseceği, «militan kad

rolarını ezip sindireceği», «Kürt halkını hedefsiz ve siyasetsiz bıra

kacağı» iddiaları ise gülünç. Bu nasıl mücadeledir ki CHP'nin ikti· 

dara gelmesiyle hemen şahdamarı kesilecek, Kürt halkı hedefsiz ve 

siyasetsiz kalacak? Hem bunları niçin MC değil de CHP yapacak? 

Faşizm sosyal demokrasiden daha mı az tehlikeli? Kuşkusuz, bir CHP 

iktidarında da Kürt devrimci ve demokratianna baskılar olabilir ve 

bunlar genel olarak tüm sosyalist ve demokratlara da olabilir; ama 

MC iktidarını bir yana koyup CHP iktidarını gülünç derecede tehlike

li göstermenin yararı nedir? 
Rızgari'nin bu tutumu, seçim pratiğine de yansıdı. Bu görüşü 

paylaşan baylar, birçok yerde, CHP'ye karşı aldıkları tavırla, kaçınıl

maz olarak gerici MC partilerinin, en gerici şeyh ve ağaların yanın

da yer aldılar. Kendi yanlış görüşlerini haklı gösterme çabasıyla CHP 

listelerindeki ilerici, demokrat adayiara saldırdılar. Gerçi bu tavır, on

ların yanlış «siyaset»lerini daha da açığa çıkardı, onları devrimci ve 

demokratik güçlerin, kitlelerin karşısına düşürdü ve onları daha da 

tecrit etti. O da başka .. 
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ÜRÜN'ÜN BiR YAZISI ÜZERiNE 

C. ALADAG 

Ürün Dergisinin Haziran 1977 tarihli 36. sayısında «Ulusal Baskı 
ve Ayrıcalık» başlıklı, Hıdır Ersavaş imzalı bir yazı çıktı. Bu yazıda 
dergimizin ulusal sorunla ilgili görüşleri de suçlanmakta ve bu konu
da bir diyalogun yararlı olacağından sözedilmektedir. Aslında, dergi
ınizde ulusal sorunla ilgili çeşitli konular sistemli bir biçimde, uzun 
boylu tartışıldığı için yeniden aynı konuya dönmek bizim icin can
sıkıcı olacaktır. Diyaloga gelince, 36 aydır çıkan, ve kapağına «sos
yalist» sözcüğünü koyan bir derginin, hem de Türkiye gibi ulusal bas
kının vatanı olan bir ülkede, bu sorunu ancak şimdi farketmiş olması, 
ya da ancak şimdi bundan sözetme gereğini duyması, sonra da baş
kalarını diyaloga çağırması ciddiye alınacak bir tavır değildir. Böyle 
gayri ciddi bir çağrıya evet dediğimiz için değil, ancak sözkonusu 
yazıda, ulusal sorunla ilgili olarak pekçok yanlışlar sergilendiği ve 
dergimize de haksız suçlamalar yöneltildiği için cevap vermek gere
ğini duyduk. 

Yazının ilk bölümünde, ulusal sorunla ilgili olarak bazı genelle
meler yapılıyor, ikinci bölümde ise, «bazı görüşlerin eleştirisi» baş
lığı altında, «bazı görüşler» ve bu arada dergimiz suçlanıyor. Biz de 
sözkonusu yazıdaki sırayı izleyerek, «işçi sınıfının devrimci dünya 
görüşü» adına ileri sürülen bu görüşlerin neyin nesi olduğunu tartı
şacağız. 

Bay Hıdır . Ersavaş yazısının başlarında şöyle diyor: 

«En başta bugünkü tartışmaların sağlıklı olduğunu söyle
mek çok zordur. Bu tartışmaları daha çok, Maocu, Troçkist öğe
lerin serüvenci anlayışları, ayrılıkçı görüşler yönlendirmektedlr.~ 

«İşçi sınıfının devrimci dünya görüşüyle, bu ters öğelerin 
çarpık bakış açısı arasında bir benzerlik olamayacağı doğaldır. 
İlericilere düşen görev, bu ayırımı yapmak, sapık akımlarla ara
daki kesin hattı çlzmektlr ... ~ 
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Besbelli. Bay Hıdır Ersavaş, ulusal sorun hakkında· genel anlam

da konuştuğu zaman da Türkiye'deki somut durumu, yani başlıca 

Kürt ulusal sorununu da g ö i ö n ü n d e tutmaktadır. Ona gö

re. bugünkü tartışmalar sağ.lıksızdır, çünkü onları maocular, troçkist

ler, ·ayrılıkçılar yönlendirmektedir. Kendisi ise, malüm olduğu ve ya

zının çeşitli yerlerindeki belirlemelerden de anlaşılacağı üzere, tek 

«sapık olmayan çizgi», «işçi sınıfının öncü savaşkan kolu» adına ko

nuşmaktadır .. Bu durumda akla şu soru geliyor: ·başkaları bu tartış

maları yönlendirirken siz nerdeydiniz? Ürün dergisi ki 36 aylık bir sü

redir çıkıyor, böyle bir sorunun farkında değil miydi? Böyle bir so

runu tartışmak gereğini neden duymadı? Ama 'baylarımız, yıllar bo

yu ağızlarını ürkek ve bilinçli bir şekilde kapattıktan sonra ansızın 

ortaya çıkıyorlar, «sapık akımlarla>> kendi aralarındaki hattı çizme

ye, «kördüğüşüne» son vermeye kalkışıyorlar. Herşeyi biryana bıra

kalım ama, öncelikle bu tavrın sosyalistlikle, işçi sınıfının devrimci 

tavrıyla bir ilişkisi yoktur. 

Ulusal sorunda başı yalnız burjuvazi mi çeker? 

Bay Hıdır Ersavaş, herkesin bildiğ · i en basit gercekleri yeniden 

tanımlamaya girişiyor; ama klasik metinlerdeki bazı tanımları dog

matik biçimde alıp yorumladığı · için büyük açmaziara düşüyor: 
=··· .,. ~ 

«Ulusal sorunda başı çeken burjuvazidir. Amaç sömürüden 

pay almak, pazara egemen olmaktır.~ 

Böyle diyor bay Ersavaş ve Stalin'den aldığı bir alıntıya dayana

rak bunu tüm dönemler için genelleşririyor, bundan yola çıkarak ulu

sal sorunun başını her yerde ve her dönemde 'burjuvazinin çektiği 

anlamına gelen bir yoruma girişiyor. 

Oysa Stalin'in sözkonusu belirlemeleri, ulusal sorunun, Avrupa 

ulusları çercevesinde tartışıldığı, henüz bir «Sömürgeler genel mese

lesi» haline dönüşmediği döneme özgüdür. Nitekim Ekim devrimi 

sonrasında, değişen yeni koşullarda Lenin ve Stalin, tezlerini geliş

tirmişler, yeni koşullarda ulusal meselenin kazandığı yeni niteliği gö

rüp vurgulamışlardır. Ulusal sorun, Avrupa ulusları çerçevesinde tar

tışma konusu olduğu dönemde, hak1im ve bağımlı ulus burjuvazileri 

arasındaki pazar cekişmesi nedeniyle, ulusal sorunun başını burju

vazi çekmekte ve sorun da böyle değerlendirilmekte idi. Oysa Birin

ci Emperyalist savaştan sonra şartlar büyük ölçüde değişti. Sovyet

ler Birliğinde devrimin zaferiyle birlikte oluşan yeni olumlu şartlarda 

emperyalizmin ve sömürgeciliğin boyunduruğu altındaki halklar güçlü 

kurtuluş mücadeleleri başlattılar. Bu mücadeleler dünya devrimci sü-
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reelnin bir ibileşeni haline dönüştü. Ulusal kurtuluş mücadelelerinde 
öncülük, klasik örneklerde olduğu gibi yalnızca burjuvazide değild!. 
Aksine birçok ·. ülkelerde yerel burjuvazi, ulusal hareketin karşısında 
ve işbirlikçi bir tavır takınabiliyordu. Çünkü emperyalistler, sömürge
lerde bağımsız bir pazar, ulusal ekonomi oluşmasına olanak verme
mişler, yerel ekonomiyi kendi metropol ekonomilerine bağımlı kılmış
lar ve yerli ıburjuvaziyi bu sömürü ilişkisinde bir aracıya dönüştür
müşlerdi. 1920'de, «Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu»n
da Lenin şöyle demektedir: 

«Birincisi, bizim tezlerimizin temel, esas fikri nedir? Ezilen 
halklarla ezen halklar arasında ayrımın yapılması. Biz II. En
ternasyonalin ve burjuva demokrasisinin tersine, bu ayrımı özel
likle belirtiyoruz. Emperyalizm döneminde, uluslar ve sömürge
ler sorununun çözüme bağlanmasında somut iktisadi gerçeklerı 
gözönünde bulundurmak, soyut kavramlardan değil de, somut 
gerçeklerden hareket etmek, proletarya için ve III. Enternasyo
nal için özellikle önemlidir.:. 

Raporda daha sonra ise şöyle denmektedir: 

«Sömürücü ülkelerin burjuvazisiyle sömürgelerin burjuvazi
si arasında bir ölçüde yakınlaşma olmuştur, öyle ki, sık sık ve 
belki de çoğu halde, ezilen ülkelerin burjuvazisi, bir yandan ulu
sal hareketleri desteklerken, aynı zamanda emperyalist burju
vaziyle anlaşma halindedir, yani emperyalist burjuvaziyle bir
likte devrimci hareketlere karşı ve devrimci sınınara karşı sa . 
vaşım vermektedin . 

Son 50-60 yıl l ık pratik de bunu açıkca gösteriyor. Ulusal hareke
ti sal~ burjuvazin in çıkarlarına, onun öncülüğüne bağlamak icin ki
şinin gözlerini, ulusal kurtuluş mücadelesi veren onlarca halkın mü
cadelesine kapatmış olması gerekir. Bu durumda örneğin bir Vietnam 
halkının ulusal kurtuluş mücadelesi nasıl acıklanacaktır? Bu müca
dele, «gen_c burjuvazinin» sınıfsal cıkarları icin, pazar icin yürütülmüş 
bir savaş mıydı; yoksa işçi sınıfının öncülüğünde yoksul köylülerin, 
kent ve köy küçük burjuvazisinin, yurtsever aydınların ve ulusal ni
telikteki burjuvazinin de katıldığı, tüm yurtsever ve demokratik kit
leleri kapsayan bir ulusal mücadele mi?. Elbette her ülkede devrimin 
başını, Vietnam'da olduğu gibi işçi sınıfı çekmemiş, şartlar buna uy
gun düşmemiştir. Ama kuşku yok ki cağımızda, emperyalizme ve sö
mürgeciliğe karşı verilen mücadeleler, bay Ersavaş'ın bilgic bir şe
kilde nitelendirdiği gibi, bir burjuva oyunu, onun «ayrılıkçı» özlemle
rinin, pazar için kavgasının sonucu olarak nitelenemez. 

Gerçi bay Ersavaş, yazısında, ulusal sorunun tarih içinde birta
kım değişmelere uğradığının farkında gibi gözü,kmektedir, ama o, bu 
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değişimin özünü kavramamıştır; değişmelerden sözetmekle birlikte, 

bunun ne menem birşey olduğunu görememekte ve heyecanla, «ken

di cıkarları için pazar kavgası yürüten burjuvaziye» hücum edip dur

maktadır. 

Günümüzde ulusal hareketin başını birçok ülkede, dar sınıf çı

karlarını düşünen burjuvazi değil, işçiler ve diğer emekçi halk kitlele

ri çekmektedir. Bu o denli «meşhur ve maruf» bir şeydir ki ıspatı ge

rekmez. Ama yine de sayın Ersavaş'a kolaylık olması için biz, 1969 

yılında Moskova'da yapılan, 75 komünist ve işçi partisinin katıldığı 

konferansta tespit edilen ortak metinden bir örnek verelim: 

«Komünistler, özgürlük, ulusal bağımsızlık ve kendi halkl~

rının sosyalist geleceği için savaşıyorlar. Onlar bilimsel sosya

lizm düşüncesinin taşıyıcıları ve ulusal kurtuluş hareketlerinin 

öncü savaşçılarıdır . ) (1) 

Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkının Carpıtılması 

Bay Ersavaş. sözde, «ulusların kendi yazgılarını çizme hakkı>>nı 

savunuyor. Ama bu noktada da yasak savma kabı.inden hareket et

tiği, sosyalizmin bu temel ilkesine özünde inanmadığı açıkça görü

lüyor. Şöyle diyor: 

«Bir ulusun özgürce kendi geleceği konusunda karar sahi

bi olması, aynı zamanda BİRLİKTE KALMA anlamına gelir.:. 

Bu anlama gelmez sayın Ersavaş! Bir ulusun kendi kaderini be

lirleme hakkı, BiRiLiKTE KALMAYA DA KARAR VEREBiLME HAKKI 

anlamına gelir. Bu ikisi birbirinden oldukca farklı şeylerdir. Sosya

listler bu ilkeyi savunurken, ulusların iradesini önceden şarta bağla

mazlar. Ayrılmaya ya da birlikte kalmaya karar verme hakkı o ulu

sun bileceği iştir. 

Ulusal sorunda başı çekme işlevini 'burjuvaziye bırakan ve ner

deyse ulusal mücadeleyi bir tüm olarak bir burjuva oyunu olarak suc

layan bay Ersavaş, diğer yandan şöyle diyor: 
1 

«Günümüzde işçi sınıfı, ulusal ayrıcalık ve baskıya karşı sa

vaşımın başını çekiyor. İşçi sınıfının damgasını taşımayan bir 

hareket, kesin hedefe ulaşamıyor ... Ulusların bir arada yaşama

sına koşulların böylesine elverişli olduğu bir dönemde, BİRLİK 

bayrağını yükseltmek vazgeçilmez bir görevdir. Böylesi bir gö

revden, ancak gözü dar sınıf çıkarlarından başka birşey gör-· 

meyen burjuvazi ve ona boyun eğen kimi küçük burjuva çığırt

kanlar kaçabilir.:. 

( 1 ) Zirve Konferansı, Ha bora yayınları, s. 55 
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Bütün bunlarla ne demek istiyor bay Ersavaş? Acık konuşmak
tan sözediyor ama, kendisi açık konuşmaktan dikkatle kacınıyor ve 
herşeyi karmakarışık etmekte büyük bir ustalık gösteriyor. Günü
müzde «ulusal ayrıcalık ve baskıya karşı savaşımın» başını işci sı
nıfı çektiğine göre, demek burjuvazi değilmiş bütün bu işleri yapan .. 
Ama öyle anlaşılıyor ki, bay Ersavaş, bununla ezilen halkların işei
lerini kastetmiyor pek. 

Kuşkusuz çağımızda, işçi sınıfı, her türlü baskıya karşı olduğu 
gibi, ulusal baskıya karşı mücadelenin de başını çekiyor. Ama bun
dan bay Ersavaş gibilerinin kendilerine pay cıkarmaları için bir se
bep yoktur. Ancak gercekten beskılara karşı direnenler, baskıları 
kitlelere anlatanlar, bu konuda susmavı bir meslek haline getirme
yenler, işçi sınıfını burjuvazinin şoven şartlanmalarından kurtarıp en
ternasyonal görevlerini yerine getirenler bununla övünebilirler. Tür
kiye'de bu «savaşımın» başını çekenler hiç de bay Ersavaş gibi adını 
ilk kez duyduğumuz olanlar ve onun sözünü ettiği «işçi sınıfının ön
cü savaşkan kolu» olanlar değildir. 

Bay Ersavaş «birlik»ten de sözediyor ve «kendi dar sınıf cıkarla
rından başka bir şey düşünmeyen burjuvalara» ve onlara boyun 
eğen «cığırtkanlara» catıyor. O halde şimdi daha açık konuşalım: 
Bay Ersavaş ne biçim bir birlik düşünmektedir. O, bütün bu sözleri 
Türkiye'de Kürt ulusal ,sorunuyla ilgili olarak ettiğine göre, «kendi 
dar sınıf cıkarlarından başka şey düşünmeyen» Kürt burjuvalarıyle 
ve onlara boyun eğen «cığırtkanlar»la mı birlik kurmayı düşünüyor; 
yoksa Kürt işçileri, emekçileri ve sosyalistleriyle mi? Herhalde, Kürt 
burjuvalarıyle btrlik gibi komik birşeyi düşünmediğine göre, o zaman 
kimi suclamaktadır? S.özkonusu birlikten kastettiği işçilerin birliği ise, 
o zaman kimlerin bu birliği engellediğini, ne söyleyerek ve ne yapa
rak engellediklerini açığa kavuşturmak, bu konuda «acık konuşmak» 
gerekmez mi? Biz, ıbu birlik konusuna ıbu yazıda daha açık biçimde 
dokunacağız. Ancak öncelikle, bize öyle geliyor ki bay Ersavaş'ın 
burada sözünü ettiği 'birlik işçilerin birliği değil; o, ulusların birliğin
den, bir devlet çatısı altında yaşamasından sözediyor. «Ulusların bir
arada yaşamasına koşulların böylesine elverişli olduğu bir dönem
de» diyerek, bunu belirtiyor. Ve bay Ersavaş, ulusların birlikte yaşa
ma sorununu, zaman ve mekôndan, somut şartlardan soyutlayarak 
ele aldığı için feci şekilde yanlış sonuelara variyor. Bu dönemde bile, 
ülkeden ülkeye, bir toplum sisteminden diğerine şartlar son derece 
değişiktir. Örneğin Fransız ve ABD emperyalizmine karşı ulusal kur
tuluş savaşı verdiği ve «birlikte» yaşamadığı icin kim Vietnam halkını 
suclayabilir? Sömürgecilerle birlikte yaşamadıkları icin, özgürlükleri 
uğrunda mücadele ettikleri icin, herhangi bir ülkenin ne işçileri, ne 
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burjuvaları suclanamaz. Birliği savunmak ancak demokratik toplum

lar için sözkonusudur. Örneğin ulusal meselanin çözüldüğü, ulusal 

baskı ve sömürünün ortadan kaldırıldığı Sovyetler birliğinde, çeşitli 

ulusların emekçileri ·birlikte yaşamaya karar verdikleri icin iyi yap

mışlardır ve halkların cıkarına olan da oydu. Ulusal baskı ve sömü

rü altında olan bir halkın yapacağı iş bu baskı ve sömürüye karşı ka

rarlı bir biçimde mücadele etmektir. Bu aşamada bir birlik sözko

nusuysa, o da her iki halkın işçilerinin, emekçilerinin, tüm devrimci 

ve demokrat güçlerinin sömürü ve zulüm yönetimine karşı güçbir

liği yapmaları, en sıkı dayanışmayı oluşturmçılarıdır. Ve bu birlik en 

sıkı şekilde işçiler arasında sözkonusu olur. 
Bay Ersavaş ve çevresi, acaba Türkiye'de Kürt sosyalistlerini, 

Kürt halkının kurtuluşu yolunda mücadele ettikleri, ulusal baskı ve 

sömürüye en kararlı biçimde karşı çıktıkları için mi suclamaktadır-

. lar? Hiç kuşkusuz, Kürt sosyalistleri, her iki halkın, demokratik şart

larda, ulusal sorunun da cözüldüğü gerçekten özgür ve demokratik 

şartlarda, bir arada yaşayabileceklerini, böylesi birliğin yararlı olduğu

nu açıkca söylemekte ve bunu savunmaktadırlar. Özgürlük Yolu'nun 

çeşitli sayılarında herkes bu görüşün ısrarla savunulduğunu görmüş

tür. Bay Ersavaş'ın da alıntı yaptığı 19. sayımızdaki yazıda bu konuda 

şöyle deniyor: 
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«Burjuva unsurlar ve ulusal hareket adına onların ardından 
gidenler, 'ayrılma hakkı'nı, kayıtsız şartsız bir ayrılmaya çağrı 
olarak anlıyor ya da öyle gösteriyorlar. Oysa bu konudaki leni
nist ilke bellidir. Sosyalistler bu hakkın, kayıtsız şartsız olarak 
ezilen ulusa tanınmasını isterler; ama bu hakkın kullanılışı 
başka bir şeydir. Ezilen ulus duruma göre ayrılmaya ya da bir
likte yaşamaya karar verebilir. Birlikte yaşama elbette, bağım
lılık ilişkilerinin, ulusal baskı ve sömürünün sürmesi anlamın
da değildir ; birlikte yaşama, eşit, demokratik şartıarda bir bir·· 
likte yaşama olacaktır. Ezilen ulusun işçi ve emekçilerinin tav
rına gelince, bu konuda onlar, emekçi halkın çıkarları nasıl ge
rektiriyorsa öyle davranacaklardır. Eğer ancak ayrılma yoluy
la kitleler özgürlüklerine kavuşacaksa, onların tavrı ayrılmadan 
yana olacaktır. Ama, aksine, çok uluslu bir ülkede genel bir dev
rim sözkonusuysa, halkların bu ortak devrimi ulusal meseleyi de 
çözecekse, bunun şartıarı varsa ve eğer böyle bir durumda ay
rılma, ezilen halkı kendi burjuvazisinin, içerdeki gerici güçlerin 
sultası altına düşürecekse, bu durumda elbette ki ayrılmadan 
yana değil, birlikten yana olunmalıdır. Çünkü birlik devrimin 
başarılarını çabuklaştıracak, hem ulusal baskıya, sömürüye, 
hatta kimi halde varolan sömürgeciliğe son verecek; hem de 
ezilen ulusun; ulusal boyunduruktan biçim olarak kurtulsa bile, 
içerdeki gerici güçlerin boyunduruğu altına düşmesine engel 
olacaktır. Sosyalistlerin ve emekçilerin tavrı, işte somut duru
ma göre böylesine değişik olacaktır. Buna karşı çıkanlar, ne pa·· 



hasına olursa olsun ayrılma diyenler, ulusu ya da halkı de~il. 
onların kurtuluşunu de~il. feodallerin ve burjuvaların çıkarları
nı düşünmektedirler, endişeleri budur ve onun ötesindeki par
lak ve heyecanlı sözler sahtekarlıktan, ikiyüzlülükten başka blr 
şey de~ildir.» 

işte dergimizde ulusların birliği sorunu böyle konmuştur. Bay 
Ersavaş bu yazıdan habersiz de değildir, çünkü bu yazıdan aldığı 
başka bölümleri eleştirmekte ve bizi ayrılıkçı burjuvazinin etkisi al
tında k,almakla suclamaktadır. 

Açıktır ki, ulusal baskı altında olan, bundan da öte, bay Ersa
vaş'ce kabul edilmernekle birlikte, ülkesi yüzyıllardan beri sömürge
leştirilmiş bir halkın ulusal baskıya, zulme, sömürgecil'iğe karşı tep
kisinin, çeşitli sınıflar acısından değişik bir biçimde dile getirilmesi 
doğaldır. Soruna sosyal·ist bir görüşle bakanların yanısıra, burjuva ve 
küçük burjuva görüŞlerle yaklaşanlar da olacaktır. Ulusal hareket 
içinde çeşitli sınıf ve tabakaların ideolojik mücadeles.i görülür. Bav 
Ersavaş gibileri, 'bunların tümünü aynı kaba koymak hakkına sahip 
değillerdir. 

Soruna işci sınıfının dünya görüşüyle bakan Kürt sosyalistleri, 
hareketi saptırmak isteyen feodal ve burjuva unsurlarla, küçük bur
juva eğilimlerle de kararlı biçimde mücadele ediyorlar. Bay Ersqvaş 
ve çevresinin bu mücadeleyi görmemesi olanaksızdır. Gercek şu ki 
Bay Ersavaş ve çevresi bunu bilmezlikten geliyorlar. O, sosyalistleri 
ve sosyalistlerle mücadele içinde olanları aynı kaba koyarak, herşe
yi birbirine karıştırdrak, ıbu bulanıklık icer·isinde . eleştirmeyi bilerek 
yapıyor. 

Özümleme Sorunu 

Bay Ersavaş'ın özümleme konusunda söyledikleri de, sorunu za
man ve mekôn şartlarından soyuticdığı icin, oldukca yanlış şeyler 
içermektedir. Her türlü özümlerneye karşı olmak elbette burjuvazi
nin işidir. Sosyalistler doğal özümlerneye (asimilasyona) karşı cık
mazlar; ulusların doğal, zora dayanmayan kaynaşmasını ilerici bir 
gelişme olarak değerlendirirler. Onlar zora, baskıya dayanan özürn
lemeye karşıdırlar. Bu, elbette, her sosyalistim diyenin bilmesi gere
ken bir gerçek. 

Öte yandan, ulusal sorun tartışmalarında doğal özümlerneyi Tür
kiye şartlarında ileri sürüp savunmanın anlamı nedir? Türkiye'de 
Kürt toplumu veya diğer azınlık, küçük halklar üzerinde böylesine 
doğal biçimde işleyen bir özümleme mekanizması mı var? Gercek şu 
ki Türkiye'de burjuvazinin en azgın, zora, baskıya dayanan bir zo-
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raki özümleme politikası yürürlükte. Bu politika, baskı altındak i halk

ların moral gelişimini olduğu kadar, ekonomik ve her türlü sosyal 

gelişimini de sekteye uğratıyor. Sosyalistim diyen kişiye, aynı za

manda bu tür bir baskıya, zorbalığa karşı da sesini yükseltip müca

dele etmek görevi düşmez mi? An:ıa görünen o ki, bay Ersavaş ve 

benzerlerine, zulme ve sömürüye karşı yürütülen mücadeleyi kara

lamak için bin dereden su getirmek düşüyor. Peki bu baylarımız zo

raki asimilasyona, Türkiye'de başka halkların dili ve kültürü üzerin

deki bunca baskıya karşı ne yapmışlardır? 

Bay Ersavaş. Lenin'in, çok değişik şartlarda söyiediği şu sözle

rini kendi yanlış görüşlerine dayanak alıyor: 

«Burjuva milliyetçiliğinin ilkesi, genel olarak, mllliyetin ge

lişmesidir, burjuva milliyetçiliğinin tekelci karakteri buradan 

gelir. Sonu olmayan ulusal kavgalar buradan doğar . Proletarya 

ise, herhangi bir ulusun ulusal gelişmesini savunmak şöyle dur

sun, y~ğmları bu gibi hayallere karşı uyarır, kapitalist değişim 

içln en geniş özgürlüğü savunur ve zorla özümseme ya da imti- · 

yazıara dayanan özümleıre dışında, ulusların özümlenmeslni 

olumlu karşılar.~ 

Bay Ersavaş bundan hareketle, ulusal gelişme ve ulusal kültür 

için herhangi bir mücadelenin sosyalistlerin görevi olmadığını söy

lüyor. Kendisi, bu konuda da değişen şartlardan ve bu arada ulusal 

kurtuluş hareketlerinin aldığı biçimlerden, devrimci hareketin yeni 

görevlerinden habersiz görünmektedir. 

. Lenin burjuva milliyetçiliğini eleştiriyor, bir burjuva ideolojisi ola

rak onun getirdiği önerilere karşı çıkıyordu. Ama günümüzde ulusal 

hareket burjuvazinin tekelinde değildir. işci sınıfı ve diğer emekçi 

halk kesimleri de kendi cıkarları acısından ulusal soruna sahip çık

makta, onu yönlendirmektedirler. Nitekim, daha yukarıda da belirt

tiğimiz gibi; Lenin de değişen şartlara uygun olarak ulusal sorunla 

ilgili tezlerini geliştirmişti. Ekim Devriminden bu yana, ulusal kurtu

luş hareketleri emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı verdikleri mü

cadele ile, onu gerileterek uluslararası düzeyde işçi sınıfı hareketi

nin güçlü bir müttefiki olmuşlardır. Artık ulusal hareket iki ulusun 

burjuvazisi arasındaki pazar kavgası, cıkar çatışması olmaktan cık

mıştır. Çeşitli sömürge ve bağımlı ulusların özgürlüğe kavuşmaları; 

ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri: emperyalizmin, sö

mürgecilerin boyunduruğunu kırmak, hayat alanlarını daraltmak, 

ekonomik ve kültürel etkinliklerini azaltmak bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde ulusal gelişme terimi değişik 

bir anlam kazanmıştır. Bu konuda, uluslararası bir belgeye bakmak 

yeterdir. Haziran 1969'da Moskova'da yapılan, 75 komünist ve işçi 
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partisinin ve bu arada TKP'nin de katıldığı konferansta hazırlanan 
ortak metinde bu tarim birçok yerde kullanılmaktadır: 

«Arap halkları ise, özgürlük, bağımsızlık ve ulusal gelişimleri 
için işga] edilen topraklarını kurtarmak ve ... :. (1) 

<<Pek çok bağımsız Asya ve Afrika ülkesinde ... bağımsız ulu
sal ekonomiyi ve endüstriyi kurmak .. . ulusal kültürün yeniden 
canlandırılmasını, ilerici geleneklerin gellştirilmesini ... :. (2) 

Görülüyor ki bay Ersavaş ,«ulusal gelişme» ve «ulusal kültür» 
terimlerine karşı savaş açarken oldukca dikkatsiz ve bu işlerden faz
laca habersiz biri gibi davranmıştır. Çünkü o, bu tutumla, bu kavram
ları kullanan 75 komünist ve işçi partisini de burjuva ayrılıkçılığı kap
samı içine sokmuştur! 

Bay Ersavaş'ın bu uluslararası belgeyi incelememiş olması müm
kündür. Bunun gibi ulusal gelişme ve ulusal kültür kavramlarının gü
nümüz sosyalist literatüründe nasıl ve hangi anlamlarda kullanılmış 
olduğuna dikkat etmemiş olması da mümkündür. Ama Ürün dergisi
nin bir önceki sayısında, bir sovyet bilim adamının, Yulian Bromlei'
nin, «SSCB'de Etnik Süreçler» başlığıyla yayınlanan makalesini de 
dikkatli okumadığı anlaşılmaktadır. Bu makalenin bir "yerinde şöyle 
demektedir: 

«Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin utkusu, Rusya'nın sayı
sız ulus ve ulusal grubunun her yönlü gelişimine ... yol açtı; ou 
yeni eğilimler, ulusların serpilip gelişmesi ... » (Altını biz çlzd!k). 

«Sosyalizmi ulusların gelişmesi ve birbirlerine gitgide ya
kınlaşması karakterize eder~ :. 

Görüldüğü üzere, sosyalist ulusların gelişimi, bu ülkelerde ulu
sal kültürün gelişip serpilmesinin burjuva milliyetçiliğiyle bir alıp ve
receği olmadığı gibi: sosyalist aşamaya ulaşmamış geri kalmış halk
ların, anti-emperyalist ve demokratik yöndeki gelişmeleri: özgürlük
lerine kavuşmaları, ulusal bir ekonomi kurmaları, feodaliteyi tasfiye 
etmeleri, ulusal kültürü geliştirmeleri de, yani bu anlamdaki ulusal 
gelişme de, işçi sınıfının tedirgin olacağı, karşı çıkacağı bir şey de
ğildir. Gerici burjuvazinin niyetlerini herkes bilir, burjuva toplumlarda 
ulusal kültürün iki unsuru içerdiğini de. Ama Amerika'yı yeni keşfe

den biri pozuyla, Lenin'nin çok başka şartlarda ve başka amaçlarla 
söylediği sözleri gerekce yapıp, başkalarına haksız şekilde saldırmak, 
insanı böylesine güç durumlara düşürür. 

Bay Ersavaş klasik metinlerden alıntılar yaparken, değişen şart
ları. somut durumu gözönüne almamakta, bu nedenle de tam bir dog-

(1, 2 ) Zirve Konferansı, Habora Yayınları, s. 22, 55 
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matizme varmaktadır. Bu tutum marksizmin cani!. yaratıcı özüne ay

kırıdır ve onu kuru bir skolastiğe çevirir. 

Bay Ersavaş. zorla özürnlemeye karşı çıkıyor; bugüne dek bu 

konuda ne gibi bir çaba harcadığı bir yana, ama hiç değilse öyle di

yor. Bu bile kendileri acısından olumlu bir gelişme .. Çünkü demok

ratik kitle örgütlerinin ortak bildirilerinde kimlerin «özümleme» teri

minden allerji duydukları ve zorla özürnlemeye karşı bir tavrın -ki 

bu kesinlikle demokratik bir görevdir- bildirilerde yer almamasına 

çalıştıkları herkesee iyi biliniyor. 
Diğer yandan, Bay Ersavaş, hemen, sanki çok demokratik bir 

ülkede yaşıyormuşuz ve sanki doğal özümleme süreci etkinmiş gibi 

doğal özümlemenin uzun savunmasına geçiyor. Geçmişe hayranlık 

duyanlardan, kültürü sınıfsal özünden soyutluyanlardan, burjuvazi

nin yoz ve gerici kültürüne bekçilikten sözediyor. Kimmiş bütün bun

ları yapanlar? Neden açık konuşmuyor? Bu, okuyucuyu şaşırtma, bu

lanık suda balık aviama taktiğ'idir. Türkiye sol hareketinde, kendisi

nin ve hayranlık duyduğu çizginin dışında, herkesi bir cuvala koyup 

suclamaya kalkışen bay Ersavaş. böyle yapmakla dürüst bir yöntem 

secmiyor. 
Kürt ulusu içinde de geçmişe körü körüne hayranlık duyanlar, 

gerici ve yoz bir kültürü canlı tutmak isteyenler bulunabilir ve var

dır. Ama bu gerici ve yoz kültürü, Kürt halkının ve cağımızın ilerici ve 

demokratik . kültürüne karşı ayakta tutmak isteyenler, en başta Kür

distan'ı arafarında bölüşmüş olan sömürgeci gücler ve onların icer

deki işbirlikçileri, ·gerici feodal unsurlardır. Bunlara karşı kimlerin mü

cadele ettiği ise ortada. Ulusal sorun üzerine, namus belasıyle da 

olsa yazı yazmak zorunda kalan bay Ersavaş gibileri, hiç değilse bu 

konuda Özgürlük Yolu'nda çıkan yazılara ve Kürt halkının kültürüy

le ilgili verilen örneklere şöyle bir baksalar, belki herkesi uluorta suc

lama hakkını kendilerinde görmezler. 

Ayrı Ulustan işçilerin Birliği 

Bay Ersavaş, ayrı ulustan işçilerin birliği konusunda da, somut 

bir örnek vermekten kaçınorak ve bir genellerneye giderek doğrular

la yanlışları yanyana sıralamaktadır. Şu sözlere bakalım: 
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«Ulusal ayrıcalık sorununda (?) önemli bir konu da, ayrı 

ulustan işçilerin birliğidir. Ezilen ulusun burjuvazisi, bağımsız 

bir devlet oluşturma amacı güder. Devlet olmak için de «Ulusal 

örgüt~ü kurmak zorundadır. Genç burjuvazinin bu çabasına kar

şı savaşım yürütmek, kendi sınıf birliğini korumak, işçi sınıfı

nın baş görevidir. Burjuvazinin amacı her sınıftan insanları 

kendi «ulusal örgübünde toplamak, yığınlara hükmetmek, on-



ları kendi dar sınıf çıkarları u~runa savaş alanına sürmektir.lş
çi sınıfını parçalamak, ~ulusal devleb demagojisiyle gözler önü
ne sis perdesi çekmektir., 

Bir kez. ezilen ulusun burjuvazisinin mutlaka bağımsız bir dev-
. let kurma isteğinde bulunacağını ileri sürmek, böyle bir isteği tüm 
dönemler ve ülkeler için genelleştirmek -genelleme bay Ersavaş'ın 
yöntemidir- yanlıştır. Bay Ersavaş, aklını hep klasik örneklere tak
mıştır. Oysa cağımızda, pek çok geri kalmış sömürge ve bağımlı ül
kede burjuvazinin hiç de böyle bir ulusal devlet kur"''la çabası gö
rülmemektedir. Çoğu ülkelerde ise, ulusal burjuvazi diye nitelenen 
bir kesim yurtsever harekete katılsa bile, burjuvazinin büyük bölü
münün sömürgecilerle işbirliği yaptığı görülmektedir. Çünkü sözko
nusu Asya, Afrika ülkelerinin burjuvazisinin durumu, 20. yüzyıl baş
larındaki, Polonya'da, çeşitli Avusturya uluslarında görülen burju
vazinin durumundan çok farklıdır. Örneğin Polanya burjuvazisi, en 
az Rus burjuvazisi kadar gelişkindi, onunla pazar savaşı yapıyordu. 
Rus burjuvazisini kovmak, pazara egemen olmak onun cıkarınaydı . 
Oysa geri kalmış sömürge ve bağımlı ülkelerin burjuvazisi metropo
le bağımlı durumdadır, onun komisyonculuğunu yapmaktadır. ona 
muhtaçtır. En azından bu ülkelerdeki burjuvazinin ezici bölümü bu 
niteliktedir; onun için de yabancının gitmesi, tam tersine onun işine 
gelmez. Bu nedenle de o, mutlaka bir ulusal devlet peşinde koşmaz. 
Bu ülkelerde yabancıyı, sömürgeciyi kovmak isteyenler, bu tür işbir
likçiler değil, başta işçi ve yoksul köylüler olmak üzere halkın büyük 
çoğunluğudur. Onlar sömürgecileri kovmalıdırlar ki ülkenin yerüstü, 
yeraltı kaynakları sömürülmakten kurtulsun, ülkenin ekonomisi, tüm 
sosyal ve kültürel yaşam gelişsin ve kendileri ağır bir sömürü ve zu
lümden kurtulsunlar. 

Bay Ersavaş, işçi sınıfının , burjuvazinin ulusal devlet kurma ça
basına, ulusal örgüt kurma çabasına karşı mutlaka savaşması ge
rektiğini söylüyor. Bu işte de yine bir genelierne yapıyor. Şunu dü
şQnelim: Asya, Afrika ülkelerinde burjuvazinin oldukca zayıf duru
muna ve bu sınıfın , çoğu yerde ağır basan işbirlikçi niteliğine rağ
men, bazı ülkelerde, örneğin Hindistan'da burjuvazinin ulusal hare
ketin başını çektiği görüldü. Hint ulusu, ingiliz sömürgeciliğine karşı 
direnerek ulusal bir devlet kurdu. Hint işçileri, Hint burjuvazisinin bir 
ulusal devlet kurma çabasına karşı savaşmalı mıydılar? . Hiç kuşku
suz, böylesine uğursuz bir ·görev onlara düşmezdi ve onlar böyle bir 
şey yapmadılar. işçi sınıfı, emperyalizme, sömürgeciliğe, feodal ge
riciliğe karşı yürütülen yurtsever harekete katılır, katılmalıdır. Ona 
düşen, hareket içinde kendi bağımsız örgütünü oluşturmak, kendi 
bağımsız politikasını savunmak, yurtsever harekete destek olup onu 
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geliştirmek ve şartlar elveriyorsa hareketin başına geçip onu çok 

daha ileri hedeflere, toplumu sosyalizme ulaştırmaktır. 

Hic kuşkusuz, işçi sınıfının görevi, Bay Ersavaş'ın iddia ettiği gi

bi, burjuvazinin «Ulusal örgüt» oluşturmasına karşı savaşmak da de

ğildir. Burjuvazi, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ulusal müca

delede bir örgüt oluşturuyorsa -şüphesiz bu burjuva bir örgüt ola

caktır- işçi sınıfı bunu ne diye engellesin? jşçi sınıfına düşen, bur

juvaziya kuyruk olmamak, kendi bağımsız örgütünü oluşturmak, yok

sul köylüleri, köy ve kent küçük burjuvazisini, aydınları, kısacası 

mümkün olduğu kadar en geniş sayıdaki halk yığınlarını, hatta müm

künse ulusal burjuvaziyi, kendi devrimci öncülüğünde bir yurtsever 

ve demokratik cephede bir araya getirebilmektir. Cin'de, Vietnam'

da, Laos'ta, Kore'de çok açık şekilde bu böyle olmuştur. jşçi sınıfı

nın burjuvazinin dar sınıf çıkarlarına alet olmaması, emekçi kitlelerin 

cıkarlarını savunabilmesi ve devrimi sürdürabilmesi buna bağlıdır. 

Görülüyor ki, Bay Ersavaş, günümüzde ulusal sorundan sözeder

ken, bu sorunun cağımızdaki ve şu ya da bu ülkedeki özgü durumun

dan, zengin devrimci deneyimden habersiz biri gibi konuşmaktadır. 

işçi sınıfının birliği konusuna gelince, Bay Ersavaş. bu konuda, 

Ekim Devriminden sonra, yeni şartlara uygun olarak, «bütün ülkele

rin işeileri ve ezilen halklar birleşinizı> biçiminde formüle edilen dev

rimci ilkeyi gözönüne almadan yola çıkmaktadır. Bu ilke boş bir ka

lıp değildir; o, cağımızda devrimcilerin ulusal soruna bakış acısının 

özünü dile getirmektedir. Bu demektir ki bütün ülkelerin işeileri hem 

birbirleriyle, hem de ezilen halklario -onların tüm ulusal ve demok

ratik güçleriyle- ve her hakim ulusun işçi sınıfı, ezilen ulusun işçi

lerinin yanısıra, o ulusun tüm yurtsever ve de.mokratik gücleriyle bir

lik kurmalıdır. Bu kcvranmadıkca çok uluslu bir ülkede güçlü bir dev

rimci demokratik cephe oluşturmak mümkün olmaz. işçilerin birliği 

konusunda Bay Ersavaş şöyle diyor: 

«Ulusal soruna işçi sınıfının yaklaşımı şu iki noktada top

lanır : a) Her ulusun kendi yazgısını kendisinin çizmesi, b) Han

gi ulustan olurlarsa olsunlar, tüm işçilerin tek bir örgütte bir

liğb 

«Hangi ulustan olurlarsa olsunlar, tüm işçilerin tek bir örgütte 

birliği» her ulusal sorunda uygulanabilir mi? Şüphe yok ki hayır. ör

neğin Vietnam işçi sınıfıyla Amerikan işçi sınıfı, Porte~iz işçi sınıfıy

la Portekiz sömürgelerindaki işçiler bir tek örgüt mü oluşturmuşlar

dı?. Burada da Bay Ersavaş'ın genellemesi işleri icinden çıkılmaz ha

le getiriyor. Ama denebilir ki, Bay Ersavaş. çok uluslu bir devleti ya 

da Türkiye'nin somut durumunu kastediyor. Bu halde dahi, Bay Er-
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savaş. Leninist ilkede küçümsenmeyecek - bazı ufak tefek(!) değişik

likler yapmıştır. Aynı konu dergimizde de daha önce işlenmiş ve biz 

şöyle demiştik: 

«Lenin, proletarya partilerinin görevini iki yönlü koyuyor: 

ı. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı için ciddi mücadele, 

2. aynı devlet içindeki bütün milletierin proleterlerinin sınıf mü

cadelesinde sımsıkı, çözülmez ittifakı., (1) 

Okuyucunun farkedeceği gibi, Ürün'ün kendine özgü öztürkçecl 

dilinin dışında, bu iki formülasyon biçim bakımından birbirini çok an

dırıyor. Ancak 2. fıkra öz bakımından birbirinden oldukça farklı. Le

nin'in ifadesi ise şöyle: 

« .. . belli bir devlet içinde, o devletin tarihindeki bütün de

ğişiklikler boyunca, tek tek devletlerin sınırlarının burjuvazi ta

rafından şu ya da bu biçimde nasıl değiştirildiğine bakmadan, 

o devlet içindeki bütün milletierin proleterlerinin sınıf miicade

lesinde sımsıkı, çözülmez bir ittifak.» (2 ) (Altını biz çizdik). 

Görüldüğü üzere Lenin, sınıf mücadelesinde sımsıkı, çözülmez 

bir ittifakı savunmaktadır ve biz de onu savunmaktayız. Kuşkusuz bu 

ittifakın en iyi ve iieri biçimi tek ve merkezi bir örgüttür. Ama 

tek ve merkezi örgüt, ittifakın tek biçimi değildir, Bay Ersavaş bunu 

ileri sürerken, bu konudaki devrimci ilkeyi bile bile tahrif etmiştir. 

Çünkü tek ve merkezi bir örgütün oluşturulması da şartlara bağlıdır. 

Çok uluslu bir ülkede bu şartları oluşturmak, değişik ulustan işçilerin 

görevidir, onlar bunun icin calışmalıdırlar. Biz bu konuda son derece 

açık davrandık, dayanışmayı ve ittifakı her durumda kararlı bir bi

çimde savunduk. Örneğin, Özgürlük Yolu 5. sayısında çıkan milli 

mesele ile ilgili yazımızda, aynı devlet çatısı altında olmayan Vietnam 

ve Amerika halklarının dayanışmasından örnek verdikten sonra şöy

le dedik: 

«Çok uluslu devletlerde ise hakim ulusun işçi sınıfının, özel 

olarak ezilen ulusun işçileriyle ve genel olarak ulusal kurtuluş 

güçleriyle ilişkileri elbette daha ileri düzeyde ve farklı olacaktır. 

Böyle durumlarda Lenin'in, proleter partilerinin önüne koydu

ğu «çifte görev» daha da önem kazanır: Bir yandan ulusal eşit

sizliğe, milli baskıya karşı ve ulusların kendi kaderlerini tayin 

hakkı yolunda ciddi mücadele ; diğer yandan çeşitli ulustan işçi

ler arasında sımsıkı, çözülmez bir ittifak., (3 ) 

(1) Özgürlük Yolu, Sayı 5, sayfa: 20, ve MilliMeseleve Doğu'da Feodallte, 

Aşiret, s. 51. 
(~) a.g.e. aynı sayfa. 
(3) Özgürlük Yolu, sayı 5, s. 21 
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Daha sonra ise şöyle dedik: 

«Çeşitli ulusların işçi hareketinin örgütlenişinin· ve bunlar 
arasındaki birliğin, dayanışmanın biçimini somut tarihi şartlar, 
coğrafi konum, ekonomik yapı, işçi hareketinin niteliği, geliş

kinlik derecesi vs. belirler. Ve bu dayanışma, en basit politik 
destekten eylem ve örgüt birliğine ka,dar çeşitli biçimler alabi
lir.~ (1) 

Ama öyle anlaş~lıyor ki Bay Ersavaş, bu dayanışma ve ittifakın 

tek bir biçimde, «tek örgüt» birliği biçiminde olmasını şart koşmak-. 

ta, yoksa ezilen ulus sosyalistlerinin burjuva ayrılıkçılığına boyun eğ
miş olacaklarını ileri sürmektedir. Bay Ersavaş. 19. sayımııda çıkan, 
«Ulusal Hareket ve ittifakın iki Kesimi» başlıklı yazıdan şu bölümü 
almakta ve ona keyfince saldırmaktadır: «Eğer işçi sınıfı hareketi, 
özellikle hakim ulusun işçi sınıfı hareketi, bu gelişkinlik ve · olgunluk 
düzeyine varmamış ve ulusal sorun karşısında zorunlu devrimci gö
revleri benimseyip yürütecek duruma gelmemişse, ezilen ulus sos
yalistleri, ulusal görelerini yapmayı belirsiz tarihlere erteleyecek de
ğillerdir.» 

Buna karşılık Bay Ersavaş şöyle diyor: 

«Anlatı biraz bulanık. 'İşçi sınıfı hareketi' deniliyor ve ek
leniyor 'özellikle hakim ulusun işçi sınıfı hareketi'. Açık olmak 
gerek. Devrimci tutum bunu gerektirir. Ayrılıkçı burjuvazinin ay
rı örgütlenme çabasına kesinkes karşı mıyız, değil miyiz? Ayrı 
uluslardan proleterlerin birliğini savunuyor muyuz? Bunun ay
dınlığa kavuşması gerek ... :. ~ 2 ) 

Bay Ersavaş'ın ifadesi çok mu açık dersiniz?. O, «ayrılıkçı bur
juvazinin ayrı örgütlenme çabası» derken neyi kastediyor? Eğer Kürt 
burjuvazisinin ayrı örgütlenme çabasını varsayıyorsa, bizim gördü
ğümüz kadarıyla bu burjuvazi, Türk burjuvazisiyle ve feodal unsur
lario aynı örgütleri paylaşıyor. Biz de, aynen sizin gibi, Kürt burju
vazisinin yurtsever, demokrat bir kanadının olmasını tercih ederiz 
tabi.. üstelik Kürt toplumu, ağır bir ulusal baskı altında oluşu ve ya
rı feodal yapısıyla, buna Türk toplumundan çok daha uygun düşmek
tedir; öyle değil mi?. Siz ki Türkiye'de «ulusal burjuvaziye» küçüm
senmeyecek roller yüklüyorsunuz, herhalde Kürt burjuvalarına da 

(1) Özgürlük Yolu, 5. sayı, s. 24 
( 2 ) Bay Ersavaş, «Hakim ulusun işçi sınıfı hareketb dememize takılıyor . 

ve aklınca önemli bir hata yakaladığını sanıyor. Oysa bunda yanılı
yor. Ezen ulus, ezilen ulus ikilemi gibi, ezen ulus proletaryası, ezilen 
ulus proletaryası gibi terimler teorik terminolojide çokça kullanılan 
terimlerdir. Böyle demekle 'yalnızca varolan birşeyin adı verilmiş olur. 
Bu varolan şeylerin ilişkisi ise başka birşeydir. 
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bunu çok görmezsiniz .. Bu burjuvazi eğer kazara ayrı örgütlenmeyi 
düşünecek olursa, kimbilir, yurtsever ve demokrat bir tutum takınır
sa, işbirlikçiliği brrakıp bunu yaptığı için ona karşı «savaşmak» sa
nırım bizim işimiz değildir Bay Ersavaş; bu olsa olsa MiT ve benzer
lerinin işi olur. Ama eğer siz, ulusal sorun konusunda Kürt işçi ve 
emekçilerinin, burjuvazinin böylesine «ayrılıkçı» bir örgütünün kuy
ruğuna terkedildiğini söylüyor, bizi böyle şeylerle suçlamaya kalkışı
yorsanız gerekceniz nedir? Böyle bir suçlamaya nasıl varabiliyorsu
nuz? Prole~erlerin birliğini savunmadığımızı nasıl iddia edebilirsiniz? 
Siz derginin sayfalarında, işçi sınıfının . dünya görüşünün kitlelere 
ulaştırılması, emekçi kitlelerin burjuva ve feodal görüşlerden kurta
rılması, işçi sınıfının bağımsız politikasının korunması konusunda 
gösterilen yoğun çabaları ve bu konuçta feodal, burjuva ve küçük 
burjuva kaynaklı eğilimiere karşı nasıl mücadele edildiğini görmü
yor musunuz? 

Ama Bay Ersavaş ve çevresinin işçilerin birliğinden anladıkları 

başkadır. Onlar ilkeli ve somut bir program üzerinde birleşmeyi, bu
nun için şartları olğunlaştırriıayı düşünmüyorlar tabii. Onlar herke
sin, ilkesiz, tartışmasız, kendi arkalarında saf tutmasını i~tiyorlar. Bir
lik konusundaki görüşlerimizi çok kez dile getirdik; Bay Ersavaş'ın 

alıntı yaptığı yazıda . da bu konu açık açık konmuştu. Dileyen o ya
zıyı okuyabilir; ama biz yine de, okurlara kolaylık olsun diye, bir bö
lümünü aşağıya aktaralım: 

«Çok uluslu bir ülkede, işçi sınıfı hareketinin, dolayısiyle 

devrimci hareketin çıkarına olan, en istenir olan, işçilerin ör
gütsel birliğidir. Ancak bu birliğin doğru ilkeler ve devrimci bir 
program üzerinde olabileceği açıktır. Sosyal şoven, oportürilst, 
ya da maceracı ve maoist çizgiler üzerinde birlik olamaz ve böy
lesine birliklere işçilerin politik, örgütsel birliği denemez. O hal
de kayıtsız şartsız birlik diye bir şey yoktur; doğru ilkeler ve 
devrimci bir program üzerinde birlik sağlanabilir; bunun şart
larını oluşturmak ise her ulustan işçilere, işçi sınıfı hareketinin 
gerçek temsilcisi sosyalistlere düşer. 

«Ezilen ulus sosyalistlerinin görevi ve sorumluluğu da tki 
yönlüdür: Bunlardan biri ulusal hareketteki sorumlulukları, di
ğeri de enternasyonalist düzeyde işçi hareketine karşı sorumlu
lukları. Ezilen ulus sosyalistleri, bir yandan ulusal boyunduru
ğa, sömürgeciliğe, emperyalizme, feodal gericiliğe karşı ulusal 
mücadeleyi geliştirmek, en geniş ulusal-demokratik cepheyi oluş
turmak; ulusal düzeyde sosyalist dünya görüşünü yaymak, işçi 
ve emekçileri örgütlernek zorundadırlar. Diğer yandan da işçi 

sınıfı hareketinin dünya ölçüsündeki çıkarlarını gözetmek, öte
ki ulusların işçileri, ilerici ve devrimci güçleriyle enternasyona
list bir dayanışma, güçbirliği içinde olmak zorundadırlar. Ço!{ 
uluslu bir ülkede bu dayanışma ve güçbirliği, doğru ilkeler .ve 
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devrimci bir program üzerinde işçilerin örgütsel, ideolojik, po
litik birliğini sağlamaya dek varır, varmalıdır. Ancak bu tür bir 
birliğin oluşması, daha önce de söylediğimiz gibi koşulların bu
na elvermesine bağlıdır. Eğer işçi sınıfı hareketi, özellikle ha
kim ulusun işçi sınıfı hareketi, bu gelişkinlik ve olgunluk dü
zeyine varmamış ve ulusal sorun karşısında zorunlu devrimci gö
revlerini benimseyip y"ürütecek duruma gelmemişse ezilen ulus 
sosyalistleri, ulusal görevlerini yapmayı belirsiz tarihlere ert~
leyecek değillerdir. Onlar, gerek sosyalist harekete, gerek ulusal 
harekete karşı kendilerine düşen görevi omuzlamaya çalışacak
lardır. Elbette gerek ulusal, gerek enternasyonalist düzeydeki 
görevler birbiriyle ilişkilidir, birbirini tamamlamaktadır. Ulusal 
düzeyde işçi sınıfı hareketini geliştirenler, ulusal ve demokratik 
hareketi geliştirenler, kitlelere öncülük edenler, dünya ölçüsünde 
işçi sınıfı hareketine karşı da görevlerini yapmış olacaklardır. 
Diğer yandan bu görev, çok uluslu bir ülkede, işçi sınıfı hare
ketinin ülke ölçüsünde sağlıklı bir raya oturması, 'ideolojik yan
lışlardan kurtulması çabalarını da içerir. Ve hiç kuşkusuz ör
gütsel, ideolojik, politik birliğin gerçekleşmesi, bunun için ge·· 
rekli ve yeter koşulların hazırlanması her ulustan işçilerin bu 
yöndeki çabalarının başarısına bağlıdır.:. (1) 

Görüldüğü gibi sözkonusu yazıda birlik sorunu bukadar açık 

konmuştur. Buna bakarak, «Ayrı uluslardan proleterlerin birliğini sa

vunuyor muyuz?» tarzında bir soru sorulabilir mi? Ama dediğimiz gi

bi, baylarımızın birliğin ilkeleri ve üzerinde çeşitli uluslardan işçile

rin, onların en bilineli temsilcileri sosyalistlerin görüş birliğine varo

cakları devrimci bir program konusunda hic bir düşünceleri yok. On
lar, herkesin, tartışmasız kendi arkalarında saf tutmasını istiyorlar; 

çünkü onlar kendilerini «işçi sınıfının öncü savaşkan kolu» olarak 

ilan etmişler. 
Yeniden birlik konusundaki Leninist ilkeye dönelim: Buna göre 

birliğin temel şartlarından biri de ulusların kendi kaderlerini tayin 

·hakkının kararlı bir biçimde savunulmasıdır. Besbelli bunu savunma, 

yasak savma kabilinden, örneğin, dört yıldan beri çıkan bir derginin 

36. sayısında, «biz de ulusların kendi kaderlerini tayin hakkından ya

nayız,» demekle bitmez. Ulusal baskı ve zulme karşı açık tavır al

mak ve bu yöndeki mücadeleyi hayata geçirmek gerekir. Bu konu

da bir proleter partisine düşen başlıca görevlerden biri de burjuva

zinin yıllar· yılı halk yığınlarına şırıngo ettiği şoven şartlanmalam kar

şı mücadele etmek ve en başta işçi kitlelerini enternasyonalist bir 

ruhla eğitmektir. Bu konuda Lenin şöyle diyor: 

<Ezen ülkelerde işçilerin enternasyonalist eğitiminin ağırlık 
merkezini, zorunlu olarak, ezilen ülkelerin ayrılma ve bağımsız 

(1) Özgürlük Yolu, sayı 19, s. 17-18 
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devlet olarak mevcut olma hürriyetinin propagandası ve savun
ması teşkil etmelidir. Bu propagandayı yapmayan, ezen ulusun 
sosyal demokratını, emperyalist ve şarlatan diye nitelendirmek 
hakkımız, ödevimizdir. Bu istek mutlak bir lstektir, hatta sos
yalizm kurulmadan önce böyle bir isteğin gerçekleşmesi ihtima
li binde bir olsa bile.~ 

Sözkonusu yazıda, ulusal sorundaki tutumlarıyle ilgili olarak he
men herkesi suçlayan ve bu arada, «Marksist-Leninist hareketle ters 
okımlar»ın karıştırılmamasını isteyen bay Hıdır Ersavaş ve bu arada 
Ürün dergisinin yayın politikasını belirleyeniere sormak gerekir: Siz 
bu konuda görevinizi yaptığınıza emin misiniz? Bu konuda görevini
zi yapmadığınız o kadar açık ki Kürt ulusal sorunundan Ürün Dergi
sinde şimdiye dek iki kez sözettiniz. ilki 3. sayınızda ve Irak Kürt 
sorunu ile ilgili idi. Türkiye'de ise ulusal sorundan ilk kez, 36. sayı

nızda sözediyorsunuz ve Kürt sorununun adını bile vermekten kaçı
nıyorsunuz. Bay Ersavaş. «Gerçek demokrasi ise, tüm ulusların hak 
eşitliğini, ayrı ulustan işçilerin birliğini gerektirir. Bugün işçi sınıfı, · 
sınıf savaşımında bu bayrağı" yükseklerde tutuyor,» diyor. Ürün Der
gisi ve onun temsil ettiği çevre için doğru mudur bu? O nasıl bayra
ğı yükseklerde tutmaktır kl Türkiye'de ulusal sorunu ağzına olmaz
sın, günün birinde ağzına aldığın zaman da bunu başkalarını kara
lamak için yapersın ve bilim adına herşeyi birbirine karıştırırsın. Bay 
Ersavaş ve çevresi, işeileri enternasyonalist bir ruhla eğitmek icin, 
yukarda Lenin'in vurguladığı görevin kıyısından bile geçmemişler
dir. Zaten Bay Ersavaş. yazısının başında, «bu tartışmaları daha çok 
Maocu, Troçkist öğelerin serüvenci anlayışları ve ayrılıkçı görüşler 

yönlendirmektedir,» diyerek kendi açısından bunu itiraf ediyor. 

Böyle bir tutumla insan nasıl kendisini «işçi sınıfının öncü sa
vaşkan kolu» ilan edebilir ve nasıl işçilerin birliğini sağlayabilir. Böy
le bir tutumla Kürt halkının ulusal ve demokratik güçleri yönlendiri
lebilir mi? Gerçek şu ki şu son zamana gelinceye kadar baylarımızın 
böyle bir sorunu olmamıştır. Onl.ar adeta yeni yeni işin farkına var
maktadırlar. Çeşitli sol kesimlerde ulusal ·sorun enine boyuna tartı

şılmaya başladıktan ve bu arada gerçekten iyi niyetli, yürekli, işçi 

sınıfının devrimci dünya görüşüne yaraşır yaklaşımlar görünmeye 
başladıktan sonra Ürün dergisi de ondan sözetmek gereğini duydu. 

Bu durum bile, bizim değişik ulustan işçilerin dayanışma ve it
tifak politikasıyle ilgili söylediklerimizin ne kadar haklı olçluğunu gös
teriyor. Ama biz, Ürün dergisinin ve benzerlerinin temsil ettiği politik 
çizgilerin tüm umursamazlığına, daha düne kadar DİSK mitinglerinde 
«halklara özgürlük» sloganına Ecevitveri ambargo koyma çabaları

na rağmen, eleştirici ve uyarıcı bir yayın yapmakla yetindik; her iki 
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halkın devrimci ve demokratik güçlerinin dayanışmasını, güçbirliğini 

kararlı biçimde savunduk ve bu dayanışmayı zaafa uğratıcı eğilimle

re karşı da sert biçimde mücadele ettik. Enternasyonal görevler ko

nusunda kimlerin titiz oldukları açıktır; bunu, gereekiere gözünü ka

pamayan herkes biliyor. 

Sömürge- Sorunu ve işçilerin Birliğiyle ilişkisi 

Ürün Dergisi, uzun bir süreden beri çeşitli konularda açık tar

tışmaya ,girmekten çekinmiyor, bu konuda burjuvazinin koyduğu sı

nırları dinlemiyor; ama Kürt ve Kürdistan'la ilgili terimlerden dikkat

le kaçınıyor, bu konudaki sansüre herhalde saygılı davranıyor .. Sö

mürgecilik tezini benimsemenin, «ayrılıkçı burjuvazi>ınin tezlerini de

ğişik biçimlerde benimsernek olduğunu söyleyen Bay Ersavaş, üstü 

örtülü bir anlatımla, Türkiye'de Kürt ulusal sorununu kastederek 

şöyle diyor: 

«Ayrılıkçı burjuvazi kitleleri çevresinde toplamak, de~iştı.ı: 

ulustan proleterlerin birli~ini bozmak için sömürge tezını bir 
silah olarak kullanmaktadır ..... Sömürgecllik tezi, burjuvazinin 
pazara egemen olma tezidir.:t 

işte size yepyeni bir buluş! «Sömürgecilik tezi burjuvazinin pa

zara egemen olma tezidir!» Dünya ölçüsünde, emperyalist bir dö

nemde sömürgeciliğin ne olup olmadığı, işçi sınıfının sömürgeler 

konusundaki tutumu ve tezleri bir yana, gerçekten Türkiye Kürdis

tanında, pazara egemen olmak icin böylesine güçlü bir mücadele yü

rüten, tezler geliştiren, bu nitelikte bir burjuvazi var mıdır? Orada 

elbette bir burjuvazi var. Ama o, böylesine pazar savaşı yapacak ni

telikte mi? Diyelim ki bu nitelikte bir burjuvazi de var; o zaman ne 

yapmamız gerek? Kürdistan'ın bir sömürge olmadığını mı söyleye

lim?. 
Kürdistan bir sömürge durumuna düşürülmüş mü, düşürülmemiş 

mi, önemli olan bu. Bizim gercekleri örtbas etmeğe hakkımız var mı? 

Burjuvazi onu bir silah olarak kullanırmış. Eğer burjuvazi onu bir si

lah olarak kullanacaksa, bundan yararlanıp işçilerin birliğini zayıflot

maya çalışacaksa, bizim yapacağımız şey, gerçekleri inkara kalkış

mak değil, soruna işçi sınıfının bağımsız politikası açısından çözüm

ler önermek ve bu doğru çözümler yönünde emekçilerin güçlü bir

liğini sağlamaktır. 

Bay Ersavaş. Türkiye Kürdistanı'nın sömürge olmadığını da ıs

patlamağa çalışıyor ve şöyle diyor: 
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«Daha önce de söyledi~imiz gibi, bu tez, burjuvazinin ayrı 

örg~tlenmeye hazırladı~ı bir kılıf, zorlama, yapay bir tezdir. Sö-



mürge denilince akla en başta ayrı bir ekonomik birim gelir. Bu 
herşeyden önce bir iç pazar gerektirir. Bugün böyle bir durum 
var mıdır? ( .. . ) Eğer Bask ülkesi, Alsas-Loren sömürge ise bu 
tez de doğrudur! .. ( ... ) İleri sürülen tezlerde hep Angola, Ceza
yir, vb. örnekler yer almaktadır. Angola ile Portekiz arasında 
dünya kadar mesafe var. Cezayir ile Fransa ilişkisi de buna 
benzer., 

Bay Ersavaş'ın Kürdistan'ın sömürge sayılamayacağı konusun
daki görüşleri işte bunlar. O. Kürdistan'ın bir «ic pazarı» olmadığını, 
ayrı bi'r «ekonomik birim» teşkil etmediğini söylüyor. Bir de sömür
gelerin metropollerden uzak olmaları gerektiğini savunuyor. Bu iddia-

. lara uzun boylu cevap verecek değiliz. Çünkü biz bu sorunları daha 
önce dergide uzun uzun tartıştık. Ya Bay Ersavaş yazılanları oku
mamıştır, ~ya da daha önce açık cevapları verilmiş şeyleri bilmezlik
ten gelmektedir. Bay Ersavaş. ulusal sorun üstüne iddialı yazılar yaz
dığına, bu konuda işçi sınıfının devrimci görüşünü dile getirdiğini söy
lediğine ve diyalog kurma arzusunu da belirttiğine göre. zahmet edip, 
uzun emekler sonucu ortaya konan bu yazıları okumalıydı. 

Şu kadarını söyliyelim ki, emperyalist bir dönemde hiç bir ülke
nin pazarı. diğerlerinden soyutlanmış ve bağımsız değildir. Sömür
gelerde ise ulusal bir ekonominin' gelişmesine zaten olanak verilme
miş, yerel pazar metropoJe bağımlı kıfınmıştır. (Bu konuda daha ge
niş açıklamalar icin Milli Mesele ve Doğuda Feodalite-Aşiret adlı ki
tabımızda s. 28 vd., s. 42 vd. bakı·labilir). 

Coğrafi bakımdan uzaklığa gelince, bu konu da daha önce tar
tışılmış ve Çarlık Rusyası örneği verilmişti. Lenin, Çarlık · Rusyası'nın 
ilhak ettiği, bağımlı duruma düşürdüğü ülkeleri aynı zamanda sömür
ge olarak niteliyor ve şöyle diyordu: 

«Peki ya Rusya'nın özelliği, doğrudan doğruya, 'bizim' 'sö
mürgelerimiz'le 'bizim' baskı altındaki milletlerimiz arasındaki 
ayırımın açık ve seçik, somut ve canlı olmamasından ileri gel
mektedir ı 

«Rusya bakımından ezilen milletlerle sömürgeler arasında 
ciddi bir ayırım bulmııya çalışmak saçmalığın dikalasıdın (1 ) 

Kaldı ki, bir ülkenin sömürgeleştirilip sömürgeleştirilmeyişi ile 
mesafenin ne ilişkisi var? Biri cıkar komşusunun tarlasına el koyar, 
bir başkası da, eli uzundur, tutar daha uzakta birinin toprağına el 
koyar; toprağa zorla el konup sömürüldükten sonra ne farkı vardır 
bunun?. Coğrafi bakımdan kopukluğu sömürgeciliğin şartı saymak 
sacmadır. Sömürgeciliğin ne olup olmadığı ulusal sorunla ilgili kita-

(1) Lenin, Doğuda IDusal Kurtuluş Hareketleri, ANT yayınları, s. 254 
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bımızda uzun uzun tartışılmıŞtır. Kürdistan'ın nasıl sömürgeleştirildl

ği ise, Dergimizde 21. sayıdan itibaren yayınlanan, «Kürdistan'ın Ge

ri Kalışının Şekillenmesi» başlıklı yazı dizisinde ayrıntılarıyla incelen

miştir. Bay Ersavaş'ın, Özgürlük Yolu'nun 23. sayısında, Türkiye Kür

distanı'nın içine sokulduğu yoğun ekonomik ve kültürel sömürüyü, 

baskıyı anlatan örneklere bir itirazı var mı? Bu durumuyle Kürdistan' 

ın herhangi bir sömürgeden ne farkı var? 

Bay Ersavaş'ın gerçekleri çarpıtarak Kürdistan'ın bir sömürge 

olmadığını savunmaya · çabalaması, kendisi ve savunduğu çizgi adı

na bir talihsizliktir. Hele varolan gerçekleri, Kürdistan'ın durumunu, 

bilimsel açıdan dile getirenlere kara çalması daha da yakışıksız bir 

tutumdur. 
Kürdistan'ın sömürge olup olmaması, yani gerçek durum başka 

şey, işçi sınıfının birlikte mi yoksa ayrı mı örgütlenmesi başka bir 

şeydir. Bay Ersavaş'a göre, sömürge olma, ayrı örgütlenmeyi de ka

çınılmaz olarak birlikte getirir. işte bu yanlış bir görüştür. BurjuvazJ

nin bunu bir gerekçe olarak sömürmesi, ya da birkısım küçük bur

juva eğilimlerin, sömürge sorununu bir fetiş haline getirerek her iki 

halkın devrimci güçbirliğini zaafa uğratacak tavırlar içine girmeleri 

mümkündür. Ama bu tür tavırlar Kürdistan sömürge sayılsa da sa

yılmasa da olacaktır. Nitekim sömürge sorununun tartışılmadığı da

ha önceki dönemlerde de Kürt toplumu içinde sosyalist hareketin ge

lişmesine karşı duranlar, sosyalistleri karalayanlar sahneden · eksik 

olmamışlardı. 

Birkaç devlet arasında bölünmüş ve sömürgeleştirilmiş bir ülke, 

olan Kürdistanda da sınıflı bir toplum vardır ve günümüz şartlarında 

daha da hızlı bir şekilde, Kürdistan'da işçi sınıfının ideolojisi yaygın

laşmakta, işçi sınıfının devrimci politik hareketi boyvermektedir. Bu 

dönemde Kürt halkının ulusal ve demokratik mücadelesine ve yine 

Kürt emekçilerinin sosyalizm yönündeki mücadelesine, emekçi Kürt 

halkının bağrından çıkan bu sosyalist hareket öncülük etmeye aday

dır. Bu hareket emperyalizme, sömürgeciliğe, faşizme ve feodal ge

riciliğe karşı sesini yükseltmekte, kitlelere devrimci mücadele yolu

nu göstermektedir. Bu hareketi güçlendirmek, sosyalist dünya görü

şünü kitlelere taşımak, kitleleri örgütlernek sosyalistlerin baş göre

vidir. Emekçi Kürt halkının yonyana yaşadığı diğer halklario devrim

ci birliğini oluşturmak görevi ise her iki halkın sosyalistlerine düşer. 

Çok uluslu bir ülkede işçi sınıfının dayanışma ve ittifakının çe

şitli biçimleri olabilir. Bunun .en ilginç örneklerinden biri de Polonya 

örneğidir. Bilindiği gibi 17 Devrimi öncesnde, Çarlık Rusyasına ba

ğımlı bulunan Polanya'da -ki Polonya bir sömürge niteliğinde de

ğildi- Roza Lüxemburg ve arkadaşları Polonya Sosyal Demokrat 
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Partisini (o dönemdeki adıyla işçi sınıfının partisi) oluşturmuşlardı. 
Bundan dolayı Polonyalı devrimcileri suçlamak kimsenin aklına gel
medi. Hem de çarlık Rusyasında Lenin'in başında bulunduğu parti 
gibi, ulusal sorunda da görevlerini yiğitce yerine getiren bir devrim
ci parti varken. Lenin bununla ilgili olarak şöyle diyor: 

«Polanya sosyal-demokratlarıyla aramızda kurulan sıkı iliş
kilerden ve birlikten ötürü tek bir Rus sosyal-demokrat bile hiç 
bir zaman «pişmanlık duymamıştın. Burjuva m~lliyetçl özlero
lerin ve tutkuların derinden etkisi altında bulunan bir ülke olan 
Polonya'da, gerçekten marksist, gerçekten proleter ilk partıyi 
.A:urmakla Polanya'lı sosyal demokratlar, büyük bir tarihsel hiz
mette bulunmuşlardır.:t (1) 

Yukarıdaki örneğin açıkca gösterdiği gibi, bağımlı bir ülkede 
emekçilerin kendi partilerini oluşturmaları, işçi sınıfının öğretisine ve 
devrimci pratiğine aykırı düşen bir şey değildir. Aykırı olan ittifak
tan, birlikten kaçınmadır. «Birlik» ise, Bay Ersavaş'ın sandığı gibi her 
zaman «tek örgüt» demek değildir. 

Bu arada, ulusal sorunla ilgili olarak uzun tartışma konusu ol
muş «Bund» örneğine de değinmekte yarar var. Yahudi işçilerinin sos
yal demokrat örgütü adına ortaya çıkan Bund'un durumu farklıdır. 
Bilindiği gibi Yahudileri ne Çarlık Rusyasında, ne de herhangi bir 
Avrupa ülkesinde, çoğunluk teşkil ettikleri belli bir bölge, ya da yurt
ları yoktu. Bu nedenle Yahudi işçilerin ayrı örgütlenme çabaları yan
lıştı. Bu nedenledir ki Bund, bölgesel özerkliğe karşı çıkıyor, kültü
rel özerkliği savunuyor, bu da, kaçınılmaz olarak yahudi milliyetci
liğine varıyordu. 

Çok uluslu bir ülkede, işçilerin örgütlenmesiyle ilgili başka ör
nekler de var. Örneğin iran'da, işçi sınıfının partisi Tudeh'in Azer
baycan kolu, Azerbaycan'da ayrı bir yürütme komitesine ve Azerbay
can kolu, Azerbaycan'da ayrı bir yürütme komitesine ve Azerbaycan 
düzeyinde geniş bir insiyatife sahiptir. ispanya! Komünist Partisi'nin 
de Bask ve Katalan bölgelerinde böylesine yerel birimleri olduğu bi
linmektedir. 

Sosy.alist hareketin henüz önemli bir dağınıklık içinde bulundu
ğu, bu nedenle hareket serbestisinin birçok alanda sosyal demok
ratlma terkedildiği Türkiye'de ise, yalnız değiş i k uluslardan işçilerin 
birliği sorunu değil, genel olarak sosyalist birlik sorunu da henüz 
önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu konuda ise tüm sosyalistlere 
sorumluluk düşüyor. «işçi sınıfının biricik partisi» olduğunu söyleyen 
ve iktidara yürüyen hareket olduğunu iddia eder bir TiP'in hangi düş-

( 1 ) Lenin, ' Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Sol yayınları, s. 94. 
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ler ·içinde yüzdüğü ve ne durumlara düştüğü ortadadır. Aynı duru

ma düşmek istemeyen başkaları da biraz mütevazi olmaya alışmalı

dırlar. Sosyalist birliğin sağlanması. işçi sınıfının ideolojisine gönül

den bağlılığa. devrimci bir kararlılığa ve sosyalist hareketin cıkarla

rını fraksiyon çıkarlarına tercih etmeye bağlıdır. Bu görev, başkala

rını uluorta karalamakla yerine getirilemez. 

Sorumsuz Bir .Tavır 

Bay Ersavaş'ın ilginç çarpıtmaları birbirini izliyor. O, sapla sa

manı birbirine karıştırdıktan. herkesi ayrılıkçı diye niteledikten son

ra. işçi sınıfı hareketi ile Kürt halkının ulusal ve demokratik hareke

tini de karşı karşıya koymaktan cekinmiyor. «Ulusal baskıya karşı 

yığınlar başkaldırırsa. devrimci hareketin tutumu ne olur?» sorusu

na -bu soruyu her kim ortaya atmışsa?- öfkeleniyor ve şöyle di

yor: 
«Bu sorunun cevabı açıktır. Böyle bir hareket yok. Tersine 

işçi sınıfının ulaştığı düzey böyle bir hareketi yönlendirecek ka

dar gelişkindir. örnek mi? 1 Mayıslar, demokratik hak ve öz

gürlükleri savunma mitingleri, 16 Eylül direnişi, vb. Ayrı bir ha

reket savında bulunanlar kaç tane yığın eylemi gösterebilirler? 

Bugün bölgede baskı en soysuz 'biçimiyle sürüyor. Ayrılıkçıları

mız kaç yığın eylemi örgütlediler? Bunlar hareketin göstergele

ridir. 
«<rkçı-faşist Türkeş'in Diyarbakır'a sokulmaması önemli bi.ı:

anti-faşist yığın eylemidir. Bu eylemin sahipleri ise tüm ileriei 

ve demokrat güçlerdir. Bu, eylem birliğinin önemini vurgulayan 

somut bir durumdur. Eğer ayrılıkçılar bunu kendilerine malet

meye kalkışıyorlarsa yanılıyorlar. CHP mitinglerinde durumla

rının ne olduğunu kendileri de gördüler. Gelişme düzeylerinin 

Diyarbakır gibi siyasal hareketin önemli merkezlerinden birinde 

-ki ezilen ulus milliyetçiliğinin eski merkezlerinden biridir

sosyal demokratlar tarafından miting alanından tutulup atıla

cak kadar cılız olduğu ortaya çıkmıştır., 

işte böyle yazıyor bay Ersavaş! Gözleri öfkeden kararmış. ne 

dediğinin farkında değil ôdeta. Bu iler tutar yeri olmayan herzele

rin hangi birine cevap vermeli ya da bay Ersavaş'la nasıl diyaloga 

girmeli?!.. Şu sözlere bakın örneğin: «Böyle bir hareket yok. Tersine 

işçi sınıfının ulaştığı düzey böyle bir hareketi yönlendirecek kadar 

gelişkindir.>> Demek ki böyle bir hareket var .. Olmasa işçi sınıfı onu 

nasıl yönlendirecek?. 
Bay Ersavaş. bölgede baskının en soysuz biçimiyle sürdüğünü 

belirtiyor ve soruyor: «Ayrılıkçılarımız kaç yığın eylemi örgütlediler?ıı 

. Diyelim ki bay Ersavaş. «ayrılıkcılanı hiçbir şey yapamadı lar, ya siz. 

32 



işçi sınıfının sayın temsilcisi, «öncü savaşkan kolu», bu en soysuz 
biçimiyle sürdürülen baskılara karşı nerelerdeydiniz?. Ama Bay Er
savaş, bu arada, Doğuda yıllardır yeralan nice kitle gösterisinden bi
rini, Diyarbakır'da Türkeş'e karşı gösterilen yığınsal tepkiyi hatırla

mış olacak ki, ondan sözediyor ve «bu eylemin sOhipleri ise tüm ile
rici ve demokrat güçlerdir» diyerek, bu «sahip»ler arasında kendisi
nin o mahut çevresinin de bulunduğunu belirtmek istiyor .. Sonra, «Bu, 
eylem birliğinin önemini vurgulayan somut bir durumdur,» diyor. De
mek eylem birliği yapanlar varmış .. Peki kimmiş bu eylem birliği ya
panlar? Ama Bay Ersavaş hemen atılıp şu cansıkıcı «ayrrlıkç!lanıa 

hiç bir pay bırakmıyor: «Eğer ayrılıkçılar bunu kendilerine maletme
ye çalışıyorlarsa yanılıyorlanı! 

Bay Ersavaş, Kürt halkının devrimci ve demokratik hareketinde 
yalnız kötü birtakım «ayrılıkçılanı görüyor ve onlara saldırıyor. Bir 
sosyalist ezilen bir halkın ulusal baskı ve sömürüye karşı mücade
lesinden nasıl böyle bir dille sözedebilir, insan şaşırıyor. Hadi böyle
leri var diyelim, Ürün dergisi sayfalarını nasıl böyle sorumsuz kara
lamalara açar? Ama besbelli, bay Ersavaş belli bir görüşün sözcüsü 
olarak o yazıyı kaleme almış ve 36 aylık beklemeden sonra dağ bu
nu doğurmuştur! 

Bay Ersavaş , aynı sorumsuz saldırılarını, diğer sol örgütlere ve 
gruplara yöneltmekten de geri kalmıyor. Sayımız, TiP'in ulusal so
runkı ilgili tutumundan sözederken, TiP'in ezen ulus şoven milliyetçili
ğine teslim olduğunu, sonraları bu tutumunu terkedip doğru yola gel
diğinin sanıldığını, «ne var ki. bunun böyle olmadığının bu gün daha 
iyi anlaşıldığını» söylüyor. Buna bakarak, bay Ersavaş'ın kendisinin 
doğru yolda olduğunu sanabilirsiniz. Ama O, TSiP'I~ ilgili olarak da 
şunu söylüyor: 

«0 da kuruluşunda soruna bölgesel geri kalmışlık biçimin·· 
de yaklaştı. Bu tutum sert tepkilere yol açınca, daha çok genç~ 
ler arasında sorunu tartışıp çözüm yolları arandı. TSİP bir yıl 
sonra bir program değişikliği yaptı. Ulusların kendi yazgılarını 
çizme hakkını benimsediğini programına aldı. Bu değişiklik ilk 
bakışta olumlu gözüküyor. Ama sorun o denli yalın değil . TİP 

olsun, TSİP olsun, sorunu işçi sınıfının asgari programı çerçe
vesinde, ülkenin demokratikleşmesinin gereği olarak göremiyor
lar. Soruna cılız kadrolarının canlanması, dar, günlük politik çı
karları açısından yaklaşıyorlar. Legal akımdaki bu eğilimler on
ların küçük burjuva yapılar~yla uyumludur., 

. ·~'''''''~-4 
Bay Ersavaş neden sözü bukadar eğip büküyor, diyebilirsiniz. 

Ama şu sözlerine bakınca maksadı daha iyi anlaşılabilir: «Bu eğilim
lerden biri ezen ulus milliyetçilfğine, öteki ise ezilen ulus milliyetçi
liğine teslim olmaktadır». 
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Görüldüğü gibi o, TSIP'in, programına ulusların kendi kaderini 

tayin hakkını almış olmasını, ezilen ulus milliyetçiliğine teslimiyet bi

çiminde yorumlamaktadır. Onun «Sözlerinin üstündeki bir demet kü

lü sıyırırsanıZ» ortaya çıkan işte budur. Bay Ersavaş, bu ilkeye inanc

sızdır, tüm öfkesinin, cırpınmalarının kaynağı da işte bundan ileri gel

mektedir. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal.. O, aynı tutum

la, örneğin Kurtuluş Dergisinde ulusal sorunun ele alınış biçimini, 

«serüvenci bir tutum», «ezilen ulus milliyetcilerine teslim olma», ekad

ro devşirme cabası» vb. nitelemektedir. Ama gercek şu ki Bay Er

savaş. bu tutumuyle ulusal sorun konusunda kimseyi suclayabilecek 

durumda değildir. 
Bay Ersavaş'ın suclamaları bundan ibaret değil tabii. O, «De

mokratik örgütlerin işleyişini zaafa uğratanlar»dan, «ayrı gurupcuk

lar» oluşturup «sosyalist akımın bir koluyle dirsek teması kurarak 

varlığını sürdürmeye» kalkışanlardan sözediyor. Bay Ersavaş biraz 

mütevazi olmaya çalışmalıdır, eğer gercekten diyalogda bir yarar gö

rüyorsa. «Sosyalist hareketin bir kolu,» hiç şüphesi olmasın ki emek

çi Kürt halkının saflarından doğuyor. 56 yılı bilmeyiz ama, Türki

ye'de yıllardır çetin bir mücadele yürüten, acılara beskılara katianan 

nice devrimci, bazılarının varlığından şu son 2-3 yıl içinde haberdar 

olmaya başladı. Kimsenin çabasını kücümsemiyoruz: hele Türkiye 

sosyalist hareketinin güclenip toparlanması uğrunda kısır çekişme

lerden. yıpratıcı davranışlardan özellikle kacınıyoruz. Dergimizde yal

nız ulusal mesele konusunda değil, Türkiye sosyalist hareketinin çe

şitli konularında yapılan yayın ve verilen mücadele bunu gösteriyor. 

Ama kimsenin kendisini dev aynasında görmeye, sosyalist ve demok

ratik güçlerin ortak çabalarının parsasını kurnazca kendine malet

meye, diğer sosyali~t ve demokratik gücleri yok saymaya, küçüm

serneye hakkı yoktur. Dar grupçu tutum budur ve bu tutum birliğin 

önündeki ciddi engellerden biridir. 
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Demokrasi Mücadelesi 

lhsan AKSOY 

Toplumlar eşitsiz gelişme koşulları içinde çeşitli aşamalardan 

geeerek günümüze kadar ulaşmışlardır. Bu günkü toplumlar çeşitli 

üretim biçimleri içindedirler. Bu toplumlar içinde bulundukları üre

tim biçimine uygun devlet biçimlerini gercekleştirmişlerdir. Bilindiği 

gibi devlet egemen sınıfın baskı aracıdır. Buna bağlı olarak hangi 

biçimde olursa olsun devlet özünde diktatörlüktür. Sınıftan soyut bir 

devlet yönetimi düşünmek mümkün değildir. Bu tür bir devlet biçi

minin ileri sürürmesi olsa ol~;:ı egemen sınıfın baskısını gözden giz

lerneye yarayabilir. Toplumların belli bir üretkenlik aşamasına ulaş

malarıyla sınıflar oluşmuştur. Sınıfların oluşmasıyla sömürü meyda

na gelmiş. Sömürü artık üründen kaynaklanmıştır. Bundan sonradır 

ki toplumun belli bir kesimi, bir azın l ık kesim, çoğunluk üzerinde bas

kı kurmuştur. Baskı sömürüyü gerçekleştirmek içindir. insanları sö

mürebilmek icin onların üzerinde egemenlik kurmak gerekir. Bu bas

kının olabilmesi belli bir organizasyonu gerektirmiş ve bÖylece dev

let doğmuştur. Açıktır ki her şey gibi devletin de bir sebebi, bir baş

Jangıcı vardır. Buna bağlı olarak ta bir sonu olacaktır. Devlet baş

Jangıcından beri; yani ortaya çıkışından beri mevcut durumunu ko

rumamış. gelişen ve değişen toplumsal yapıya uygun olarak o da de

ğiŞerek yeni yeni biçimler ve nitelikler kazanmıştır .. 

Köleci toplumda devlet köle sahiplerinin egemenlik aracıdır. Dev

letin tüm organları köleci toplumun ayakta kalması işlevini görmek

tedirler. Aynı şekilde feodal toplumda da devlet feodal sınıfın elin

dedir. Feodal sınıf politik iktidarı çıkarları doğrultusunda kullanır. 

Feodal toplumun bağrında gelişen burjuvazi kendi gelişimini engel· 

Jeyen feodal toplumu aşmak icin politik iktidarı eline geçirmenin ge

rekliliğini görmüştür. iktidarı eline geeiren burjuvazi kendi egemen

liğini gercekleştirmiştir. Yani devlete yeni bir sınıf egemen olmuş ve 

devlet bu yeni sınıfın baskı gücü haline gelmiştir. Burjuvazinin ege-
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menliğiyle_ birlikte feodal devlet kurumları çözülmeye başlamış ve 
devlet kapitalist topluma uygun bir hale getirilmiştir. Bu devletin özü
nü değiştirmemiştir. Sadece devlet yeni sömürücü sınıfın emrine gir
miştir ... 

«Devlet tipleri, monarşl, despotluk, oligarşi, korporatif demokra
si, burjuva pariementer demokrasisi, faşist diktatorya ve benzeri 
devlet biçimleri içinde var olurlar ......... Devlet tipleri ile devlet bi-
çimlerinin biribirlerinden ayırdedilmeleri son derece önemlidir. Gü
nümüz burjuva_ ideolojisi, burjuva devletinin biçim ve yöntem de
ğiştirmesini bahane ederek ve burjuva parlemen,tarizmini abartılmış 
biçimde vurgulayarak, devletin sınıfsal karakterini örtbas etme ça
bası içindedir. 'Burjuva devlet biçimleri türlü türlüdür ama hepsinin 
özleri bir ve aynıdır: Bu devlet biçimlerinin hepsi, şöyle ya da böyle 
son tahlilde muhakkak bir burjuva diktasıdir. (Lenin)» 

«Sınıflı toplum devletinin başlıca iki karakteristik işlevi vardır. 

iç ve dış işlev. Devletin iç işlevi ekonomik egemenliği elinde bulun
duran sınıfın mülkiyetini koruyup çağaltmak ve sömürülen çoğunlu
ğu baskı altında tutmaktır. Belirli bir anda içte geçerli olan devlet 
dengesi, egemen sınıfların söz konusu işievin yerine getirilmesinde 
uygulayacağı biçim ve yöntemleri belirler ki, bu biçim ve yöntemler, 
dine dayalı mülkiyet savunuculuğundan tutun da, apaçık canice uy
gulamalara değin uzanır. Devletin dış işlevi genel çizgileriyle, diğer 
devletlerin saldırılarına karşı koymak ve aynı zamanda yabancı top
rakları ele 'geçirmektir .... » (M.L. Felsefe sözlüğü, Konuk V. Shf., 69-70) 

Sınıflı toplumlarda devletin özü diktatörlük olmakla birlikte bu
nun işleyiş biçimleri değişiktir. 

·Kapitalizmin rekabetçi evresinde burjuva diktatoryası, «burjuva 
demokrasisi» biçiminde kendisini göstermiştir. Burjuva demokrasisi 
iki yönde ele alınmalıdır. Burjuva demokrasisi orta çağın siyasal bas
kısı gözönüne alındığında tarihsel olarak ilericidir. Ama bunun ya
nında sınıfsal sınırları ve biçimciliği vardır. Bu konuda Lenin şunları 
söylüyor: «En uygun koşullarda gelişmesi koşuluyla, kapitalist top
lumda az çok demokrasi vardır. Ancak bu demokrasi her zaman, ka
pitalist sömürü tarafından _konulan dar sınırlar içinde hapsedilmiştir 
ve bunun sonucu olarak gerçekte her zaman azınlık için, yalnızca 
belirli sınıflar için, yalnızca zengin olan için vardır ... » Teoride ve Pra
tikte Burjuva Demokrasisi, A. Misin 'Bilim Y.'dan naklen shf, 8-9) 

Burjuvazi kaçınılmaz olarak iki yönetim biçimini seçmek zorun
dadır. Ya kuvvet yöntemini kullanarak hertürlü demokratik muhale
feti baskı altına alır; ya da siyasal hakların geliştirilmesinden yana 
tavır alır. Reformlara ve tavizlere doğru yönelir. Bu yöntemler biribir
lerini izleyebilirler. Burjuvazi bu yöntemlere kendi iyi veya kötü ni-
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yetinden . değil, mevcut çelişkilerinden dolayı gecmek durumundadır. 
Emperyalist aşamada tekelci sermaye «sınırsız bir hegemonya 

uygulamak, emekelieri acımasızca sömürmek, her yola baş vurarak 
en yüksek cıkarlar elde etmek isteğine uygun, süper-gerici bir reji
min her alanda yayılıp kökleşmesini amaçlamaktadır. Bu gibi eğilim
ler her şeyden önce tekelci sermayenin ekonomik niteliğinden doğar: 
Tekelci sermayenin üstünlüğü elde etmesi serbest rekabetin yerini, 
iktidar ve etki için birbirleriyle çelişen tekellerin alması demektir. Te
kel özgürlüğün karşıt kutbudur; ekonomik ve politik hayatın bütün 
alanlarında özgürlüğü susturarak zafere ulaşır.» Tekelci kapitalizmiri 
politik yapısı gericili~e dönüşü gösterir. Serbest rekabetin politik üst 
yapısı demokrasi, tekelin ·ise gerici politikadır. Emperyalist aşamada 
gericilik tüm demokratik kuruluşlara karşı saldırıya geçer. Bu geri
ci baskı ve terör büyük sermayenin dışında toplumun tüm sınıf ve 
tabakaianna yönl.}lir. · 

Tekellerin bu baskısı genel olarak demokrasiye yöneliktir. Çün
kü tekellerle demokrasi ıbiribirleriyle açık bir çelişki halindedirler. 

Genel bunalım dönemlerinde tekelci kapitalizmin saldırganlığı 
daha da belirginlik kazanır. Bunun sebebi, sınıf mücadelesinin şid
detlenmesi, büyüyen devrimci güçler karşısında kapitalizmin telaş
lanması, ve böylece saldırganlıklarını yoğunlaştırmasıdır. 

Burjuvazi güçsüz ve toplumsal tabanı dar olduğunda baskıcı yön
temlere geçmek zdrunluluğunu duyar. Tekelci burjuvazi açık baskı 
modelini benimsediğinde işçi sınıfına karşı alabildiğine zalim dav
ranır ve zulmünü devamlı kılabiirnek için de işçi aristokrasisi yara
tır, bürokrasjyi kendi yanına çeker ve tüm kurumları faşistleştirir. 
Bundan sonra tüm ilerici, devrimci, yurtsever ve demokrat güçlere 
karşı saldırıya geçer. Açık baskı rejimlerinde büyük sermayenin dı

şındaki tüm sınıf ve tabakalar üzerinde belirli ölçülerde baskı vardır. 
Bu baskıyı en fazla işçi ve emekçi sınıf ve tabakalarla cok uluslu ül
kelerde ezilen halklar üzerlerinde duyarlar. 

Bunun içindir ki tekelci sermayenin en gerici, en şoven kesimi
nin kanlı iktidarına karşı olan sınıf ve tabakalar ve baskı altındaki 
halklar güçlerini birleştirirler. Faşizmin geriletilmesinde toplumun 
çok büyük bir kesiminin çıkarları vardır. Faşist yönetimler altında iş

ci sınıfının. emekçi kitlelerin ve köle ulusların mücadeleleri çok ağır 
koşullar altında yürür. Bunun içindir ki günümüzde bağımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi biribirlerinden kopmaz bir ~ütün 
meydana getirir. 

Pek doğaldır ki burjuva demokrasisi işci sınıfının emekçi kitle
lerin ve köle ulusların amacı değildir. Burjuva demokrasisi de bur
juva diktatörlüğünün bir biçimidir ve amacı burjuvazinin kitleler üze-
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rindeki baskı ve sömürüsünü sağlamaktır. Burjuva demokrasisi hiç 

bir zaman sanıldığı gibi çoğunluğun iktidarı değildir. Burjuva demok

rasisinin çoğunluğun yönetimi olduğu varsayılır. Aslında azınlık co
ğunluğa egemendir. Ama azınlığın coğunluğa ·bağlı olduğu kabul edi

lir ve çoğu zaman çoğu kesimler tarafından öyle bilinir. 
En «demokratik» burjuva demokrasilerinde bile işçi sınıfı ve 

emekçi kitleler kapitalistlerin cıkarları doğrultusunda yöneitilir ve 

baskı altında tutulurlar. Ama bu yönetimler işçi sınıfının ve emekçi 

kitlelerin sınıf örgütleri vasıtasıyla daha iyi bir hayat icin ve politik 

iktidarın ele geçirilmesi icin mücadele vermelerine yasal olarak ola

nak tanır. Bunun sonucu olarak burjuva demokrasilerinde işci sını

fının ve emekçi kitlelerin bağımsız bir politik güc olarak ortaya cık

maları mümkün olur. 
Burjuva ideologları sürekli olarak burjuva demokrasisinin cağı

mızın tek ve mükemmel devlet yönetim biçimi olduğunu iddia eder 

ve bu yönetirnde azınlığın coğunluğa bağlı olduğunu kanıtlamaya ça

lışırlar. Burjuva demokrasilerinde genel seeimierin tüm ulusun ira

desini yansıttığ·ı, bir cok yönetim kademelerinin seçimle belirlendiği 

ve bunun içinde bu yönetimin mevcutları içinde en uygun ve «de

mokratik» olduğu ileri sürülür. 
Bunun doğru olmadığı ortadadır. Çoğunluk ve azınlık arasında

ki ilişkiden hareketle gercek bir sonuca varmak olanaksızdır. Bu bi

zi tamamen yanılgılı bir sonuca ulaştırır. Konuya ancak sömrülen ve 

sömürenler arasındaki ilişkilerden hareketle yaklaşılırsa gerçeği el

de etmek mümkün olur. Devlet burjuva demokrasilerinde sömüren

lerin sömrülenler üzerindeki baskı aracıdır. Bunun icin bu devlet bi

çimi kocınılmaz olarak sömürenler icin bir demokrasidir. Bu devlet 

biçimi azınlığın coğunluğa karşı örgütlü ve sistematik baskı kullanı

mının belirtisidir. 
Burjuva demokrasilerinin biçimsel eşitliği aslında sömürüyü giz

leyen bir yasal örtüdür. Eşitlik ancak insanın insan tarafından söm

rülmesinin ortadan kalkmasıyla gerçekleşir. Bu da üretim aracıarı

nın ve gereelerinin özel mülkiyetinin kaldırılmasıyla mümkün olur. Sı

nıflar var oldukca eşitlik ve özgürlükten bahsetmek ancak işçi sını

fının emekçi kitlelerin ve tüm sömrülenlerin aldatılması anlamınadır. • 

Üretim araciarının özel mülkiyetinin bulunduğu toplumlarda eşitlik

ten bahsetmek mümkün değildir. Ancak burjuva demokrasilerinin bi

çimsel eşitlik ve özgürlüğü tanıması onun emekçi kitleler ve işci sı

nıfı üzerindeki baskı ve sömürüyü gizlemesine yararnokta ve kitle

lerin aldatılmasını amaçlamaktadır. Burjuva demokrasilerinde yapı

lan seeimler akla gelecek hertürlü sahlekôrlıkla doludur. Adam sa-

tın almalar, yalan haberler yaymalar ve en önemlisi de devlet aygı-
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tını elinde bulunduran burjuvazinin her türlü olanaktan örgütlü bir 
şekilde yararlanmasına karşılık · emekçi kesimin bundan yoksun olu

şu. Bunların sonucunda kitletelere soygun ve sömürünün gereği gibi 
anlatılamaması. Çeşitli polisiye tertipler ve her çeşidinden baskı da 

burjuva demokrasilerinin kopmaz bir ögesi olarak herzaman kendi
sini göstermektedir. 

Anlaşılıyor ki burjuva ideologlarınıri iddiaları gerçeğe uygun de

ğ·ildir ve sadece sömürüyü gözden gizlerneye yaramaktadır. Burjuva 
demokrasisi sömürücü bir azınlığın demokrasisidir. Özel mülkiyet, 

eğitim, askeri öğrenim ve devletin sağladığı tüm olanaklar egemen 

azınlık için söz konusudur. Burjuva ideologlarının iddia ettikleri gibi 
burjuva demokrasisi insanlığın son aşaması değildir. Burujva de

mokrasisi nasıl belli bir tarihi dönemin ürünü ise, aynı şekilde yeni 
bir üretim biçiminin ortaya çıkmasıyla da varlığını kaybedecektir. Bu 
yeni sosyo-ekonomik yapı kendisine uygun bir demokrasiyi de ger
çekleştirecektir. Özel mülkiyete izin vermeyen ve sınıfların ortadan 
kaldırılmasını amaclayan bu toplum düzeni gercek eşitlik ve özgürlü
ğe giden yolları açmaktadır. Bu sosyalist yönetim biçimidir. Bu yöne
time işçi sınıfı demokrasisi veya sosyalist demokrasi denir. Burjuva 
demokrasisinden tamamen ayrı olan ve toplumun büyük kesimini teş
kil eden işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin iradesini yansıtmaktadır. 
Bunun icin de işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin nihayi amacları bur
juva demokrasisinin · korunup geliştirilmesi değil, aksine bunun ye

rine sosyalist demokrasinin . gercekleştirilmesidir. «Proletarya dik
tatoryasının devlet biçimi olan sosyalist demokrasi, demokrasinin ta
rihsel gelişimi içinde yeni bir boyuttur. işçi sınıfının politik iktidarıyle 
doğar ve sosyalizmin kuruluş aşaması içinde kökleşip yaygınlaşır ve 

nihayet bir devlet biçimi olmaktan çıkarak toplumsal yaşamın genel 
biçimi olur; çünkü sınıfsız toplum aşamasındaki yaşamın tumü, özgür 

iradeli bir tabana dayanan demokratik ilkelere göre ayarlanacaktır. 
Sosyalist demokrasi, sosyalist üretim ilişkilerine dayanır; bu açıdan, 

emekcilerin haklarının gercekten güvence altına alınması anlamına 
gelir. Sosyalist demokrasi burjuva demokrasisinden farklı olarak, hal
kın tümünün, politik, ekonomik ve kültürel yaşamın planlanma ve yö
netim faaliyetine katılmasını sağlayarak, gercek halk ·egemenliğini 

gercekleştirmeye yönelir. Bu demokrasi dar anlamıyla, politik alan 
içinde sıkışıp kalmaz, toplumsal yaşamın her alanına el atar ve emek
çilerin kendi iktidarlarını kurup sosyalizmi gerçekleştirmelerinde on
lara yardımcı olari tüm kuruluşları, kurumları ve benzeri örgütleri 

kapsamına alır.» (M. L. Felsefe Sözlüğü Konuk Yayınları Shf., 67) 
Sosyalist demokrasi kapitalizmin yeniden canlanmasını önle

mek icin sömürücü sınıf ve tabakalar üzerinde baskı kurar. Bu bas-
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kı sömürücülerin dirilme olanaklarının tamamen ortadan kalkması

na kadar sürer. işci sınıfı iktidarını yıkmaya yönelecek güçlere karşı 
demokratik davranmanın olanağı yoktur. Ücret , köleliğinin sona er
mesi, insanın insqn tarafından sömrülmesinin yeniden ihya edilme
mesi icin bu Uygulamanın yapılması zorunludur. 

Sosyalist kuruculuk ilerledikçe sosyalist demokrasi de giderek 
genişlik kazanır ve zor yöntemleri geriler. Çünkü işçi sınıfı iktidarının . 

zor kullanmaya gereksinimi kalmaz. Onu yıkmak isteyen güçlerin 
varlığı son bulunca, kitlelerin sosyalist biline seviyesi yükseldikçe, 
demokratik merkeziyetçilik yetkinleştikce sosyalist demokrasi tama
men işlerlik kazanır. 

Burjuva / ideologları sosyalist demokrasisinin küçük bir azınlığın 
diktası olduğunu iddia ederler. Partiyi elinde bulunduranlar tüm top
lum üzerinde egemenlik kurarlar şeklinde savlar ileri sürerler. Sos
yalist ülkelerde ve halk cumhuriyetlerinde tek partili yönetimin bu
lunduğu da ileri sürülür. Böylece sosyalizm gözden düşürülmeye ca
lışılır . Bu savların nekadar aldatıcı olduğu ortadadır. Bir kere sos
yalist ülkelerde iktidar işçi sınıfının elindedir. işçi sınıfın ı n cıkarla
rıyla emekçi kitlelerin cıkarları aynı doğrultudadır. Bunun içindir ki 
işçi sınıfı tüm emekçi kitlelerin cıkarları doğrultusunda iktidarı kul
lanır. Böylece iktidar toplumun çok büyük bir kesiminin iradesini yan
sıtır. Bunun icindir ki sosyalist demokrasi çoğunluğun yönetimidir. 

· Soruna sömüren ve sömürülenler acısından bakıldığında bu sonuca 
çıkılır. Parti demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre ve disiplinli 
bir şekilde yönetilir. O halde asla bir azınlığın elinde değildir. Önem
lisi de parti bir iktidar aracı ve iktidarın kullanılması aracıdır. Bir dik
tatorya değildir. Sosyalist demokrasinin tek partili olduğu tarzındaki 
görüşler de tamamen gercek dışıdır. Bir kere SSCB'de tek ·partinin 
oluşu sosyalist Demokrasinin gereğ, i olarak oluşmamıştır. Bu doğ

rudan doğruya menşeviklerin ve sol sapmacıların davranışlarının so
nucu olarak ortaya çıkmıştır. Sol sapmacılar ve menşevikler sosya
list demokrasiyi soysuzlaştırmak ve işçi sınıfı iktidarını yıkmak icin 
çalışmışlar ve bunun için de varlıklarına son verilmiŞtir. Ama bunun 
yanında Bulgaristan'da, Demokratik Alman Cumhuriyetinde, Küba'
da, Vietnam'da ve bunun gibi bir çok sosyalist ülkede bir çok par
ti politik hayatta Komünist partilerle birlikte varlıklarını sürdürmek-
tedirler... · 

Ne var ki işçi sınıfı, emekçi kitleler ve tüm sömrülenler sosya
list demokrasiyi uzun mücadele aşamasından geeerek ancak ger
cekleştirebilirler. Yazımızın başında da dediğimiz gibi toplumlar eşit
siz gelişme yasaları içinde bulunmakta ve bundan dolayı da değişik 
gelişim biçimleri göstermektedirler. Bir takım toplumlar sosyalist 
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aşamaya geçmişken bir takımları henüz kapitalist bağımlılık altın
dadırlar, bunun gibi diğer bazıları henüz feodal toplum aşamasında 
bulunmaktadırlar. Sosyalist ülkelerde işçi sınıfının ve emekçi kitle
lerin örgütlü gücü sosyalist kuruculuk için mücadele ederken, sos
yalizme ulaşmamış diğer bir çok toplumlarda ise emekçi kitleler da
ha mutlu bir gelecek için ve nihayi amaçları olan işçi sınıfının ikti
darı için kavga vermektedirler .. O zaman her toplum kendi özgül ko
şullarına uygun bir mücadele .biçimi içindedir demektir. Emperyalist 
aşamada tekelci burjuvazinin en gerici kesimi olanak bulduğu her 
yerde politik . gericiliği egemen kıl_maya çalışır. Tekellerle demokrasi 
apaçık çelişkilidir. Emperyalizm tümüyle demokrasinin olumsuzlaş
masıdır. Sınıf mücadelesi şiddetlendikçe, kitlelerin mücadele karar
lılığı arttıkça işçi sınıfı ve emekçi kitleler bağımsız bir politik güç ola
rak burjuvazinin karşısında güçlendikçe tekelci burjuvazinin gerici 
temayülleri artar. Bu eğilim kapitalizmin buhran döneminde yoğun
laşır ve olanak bulunması halinde politik gericilik egemen kılınarak 
faşist devlet yönetimine geçilir. Faşıizm tekelci sermayenin en reak
siyoner, en şoven kesiminin baskıcı yönetimi olarak başta işçi sını
fına, emekçi kitlelere ve köle halkiara yönelir. Her türlü düşün ve ör
gütlenme hakkını ortadan kaldırır. Böylece işçi sınıfı ve diğer sömrü~ 
len kesimler bir baskı cenderesine alınmış olurlar. Faşist model te
kelci sermayenin gerici kesiminin dışındaki tüm sınıf ve tabakalara 
da yönelir. lrkcı ·şöven bir politika güder. Egemen olduğ~ toplumu 
bir politik terör kampı h'aline getirir. 

Buna karşılık işçi sınıfı başta olmak üzere tüm ilerici, demokrat 
ve devrimci güçler faşizme karşı mücadele ederler. Faşizme karşı 
mücadelede en büyük görev işçi sınıfına düşmektedir. Anti-faşist mü
cadelenin bayraktarlığını işçi sınıfı yapmaktadır. 

işçi sınıfı ve mütefikleri demokratik kazanımlarını ellerinde tut
mak ve geliştirmek icin kararlı bir kavga yürütür. Burjuva demokra
sisinin yukarıda belirtilen niteliğine rağmen hiç bir zaman icin faşizm
le bir tutulamaz. işçi sınıfı , emekçi kitleler ve köle uluslar burjuva de
mokratik toplumlarda daha iyi mücadele verebilmekte, politik birer 
güç olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tüm aksaklığına ve sömürgenliğine 
rağmen, işçi sınıfı ve diğer devrimci, ilerici güçler burjuva demokrasi
sini her zaman faşizme ve baskıcı rejimiere karşı yeğler ve demok
ratik haklarının koruyuculuğunu yaparlar. 

«Bütün demokratik güçlerin ortak çabası olmaksızın gericiliğin 
saldırısı durdurulamaz, saldırılarına karşılık verilemez. 

Kapitalist ülkeler emekçilerinin mücadele tarihi demokrasinin bö
lünmez olduğunu göstermiştir. Bütün ilerici örgütlerin haklarının, çı
karlarının, hatta bazen varlıklarının ... » tehlikeye girmemesi için işçi 
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sınıfının bağımsız politik örgütlerinin vor olması gerekmektedir. 

«Bug9nkü koşullarda, demokrasiyi korumak, bütün ilerici insan

ların, bütün ilerici örgütlerin, bütün barış dostlarının, yurtlarının bo- · 

ğımsızlığını yüreklerinde yaşatan bütün yurtseverlerin görevidir. Ka

pitalist ülkelerde demokrasi uğruna gericiliğin saldırılarına karşı sa

vaşan, emekçi kitlelerin hak ve özgürlüklerini koruyan işçi sınıfı, ba

rış ve ulusal bağımsızlık davalarının zaferini hazırlar .. » (M. L. ilkele-

ri, Yar Yayınları lll. Cilt shf., 315) -

işci sınıfı demokrasi mücadelesi vermeden burjuvaziya karşı za

ferini hazırlayamaz. işci sınıfının sosyalist mücadelesi hiç bir zaman 

demokrasi mücadelesinden ayrılamaz. Sosyalistler demokrasi mü

cadelesine yalnızca gelecekteki devrimci eylem düşüncesiyle bak

mazlar, sorunu aynı zamanda insancıl temellere de · dayandırırlar. 

Çünkü sadece gelecekte daha iyi eylem yollarının acılması icin de

ğil aynı zamanda işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin altında ezildikleri 

yükün de hafifJetilmesi gerekir. 
işçi sınıfı ve müttefiklerinin demokrasi mücadelesiyle burjuva 

demokrasisini insanlığın politik gelişiminin son aşaması gören bur

juva reformistlerinin demokrasi anlayışları arasında hiç bir zaman 

icin bir benzerlik yoktur. 
Bunun yaryında işçi sınıfının demokrasi hareketini sol-sapmacı

lar büyük ölçüde zaafa uğratmaktadırlar. 

Fransız Marksisti Jean Suret-Canale sol sapmacıların durumunu 

şu sözlerle açıklar: «Gücsüzlüğünü teorik argümanla haklı göster

meye calışan sol kanat çocukluğunun belirtilerinden biri, bir geçiş 

aşamasının, sosyalizm mücadelesinin kaçınılmaz bir unsuru olan de

mokrasi mücadelesinin gerekliliğini tanımamaktadırlar .. » (A. Misin~ 

T. ve Pratikte Burjuva Demokrasisi Bilim V. shf., 89-dan naklen) 

Demokratik mücadele her ülkede özgül koşullara uygun bir · şe

kilde yürütülür. Ama her ülkede, demokrasi mücadelesi, her durum

da -politik, ekonomik ve kişisel hakların genişletilmesi ve Korunması. 

seçim sürecinin demokratikleştirilmesi, pariementoda temsil hakkı, 

vs.yi kapsar. Bu demokrasi mücadelesinin temelini teşkil eder. 

Sol maceracılar demokrasi mücadelesini reddederek bunun ye

rine bireysel terörü koymaktadırlar. Halbuki demokrasi mücadelesin

de pişmeyen bir işçi sınıfının hiçbir zaman için devrim yapamayaca

ğını Lenin söylemektedir. Demokrasi mücadelesini reddedenler, bı

rakalım sosyalist olmayı da, demokrat öile değildirler ve olamazlar. 

Bireysel terör ve kahramanlıklar ancak işçi sınıfı mücadelesine za

rar verir ve burjuvazinin baskı yöntemlerine haklılık kazandırorak de

mokratik kazanımların kaybına yol acar. Uzun ve güçlü bir mücade

leyi göze alamayanlar ve işçi sınıfının örgütlü mücadelesine inan -
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mayanlar demokrasi mücadelesini çeşitli parlak laflarla ve bireysel 
çıkışlario bir kenara iterler .. Faşizme karşı uzun ve kararlı bir müca
dele veren Portekiz Komünist Partisinin Lideri A. Cunhal faşist dö
nemde ülkesinin bu konuya ilişkin durumunu şöyle acıklamaktadır: 
«Uzun süreden beri goşist. sekter, anarşist ve maceracı görüşlerle 
mücadele ediyoruz. Bu mücadele çok gereklidir, çünkü ortada söz 
konusu olan sadece fikirler değil bunların ülkemizdeki anti-faşist ha
rekete ve partimizin pratik eylemine yaptığı olumsuz etkileridir.» 

«Sağ oportünizm bize zarar verir. Şu anda en çok ortaya çıkan 
olumsuz eğilimlerden goşizm ise daha az zararlı değildir. Goşistler 
görünüşte devrimci bir dil kullanmaktadır. Ama pratikte faşist dik
tatörlüğe karşı verilen devrimci mücadelenin gelişimine set cekmek
tedirler.» 

«Goşistlerin güçsüz oldukları oranda faş izmin yıkılışının daha 
kolay olacağına dair hayallere kapıldıklarını ve daha maceracı plan
lara yöneldiklerini belirtmiştik . Onların düşüncesi güc ve yöneticilik 
kapasitesi nedir bilmez. Bu düşünce işci sınıfı ve halk kitlelerine kar
şı güvensizlik, siyasi iktidarsızlık, dar görüşlülük ve umutsuzlukla do
ludur.» 

«Bir kaç el tabanca ve bir iki bomba kararlı bir düzine adam 
tarafından atılabilir. Fakat güçlü faşist militer aygıtı bir koc bomba 
ve silah atışıyle yenerney iz ... » (A. Cunhal, Portekizde Özgürlüğün 
Şafağı, Bilim v. Shf., 64-65) 

Yalnız Portekizde değil dünyanın pek cok yerinde goşistler çe
şitli parlak laflarla demokrasi mücadelesine karşı cıkmaktadırlar. De
mokrasi mücadelesine karşı cıkanlar sadece goşistler değildir. Go
şistlerden daha ateşli bir şekilde ilericilere, devrimci, demokrat ve 
yurtseverlere saldırarak onların anti-faŞist mücadelelerine set çek
meye calışan gurupların başında Maocuların çeşitli fraksiyonları var
dır. Maocular yerli gericiler ve faşistlerle aynı dili kullanarak sosya
listleri sosyal faşistlikle suclarnokta ve onlara «Rus uşakları» gibi 
sıfatlar vermektedirler. ilerici ve yurtsever tüm hareketleri «sosyal 
faşist» tutumlar olarak nitelendiren Maocular buna karşılık faşist 
eğilimli yönetimleri daha uygun bulmaktadırlar. Örneğin Şiiide S. Al
lende yönetimini Sosyal Faşistlikle suclayorak ona karşı çıkan Maa
cular Pineşe'nin faşist yönetimini daha uygun bulmuş ve uluslarara
sı planda Cin Halk Cumhuriyeti onunla iyi ilişkilere girişmiştir. 

Demokrasi mücadelesini hafife alarak akıllarınca onunla alay 
edenler ve demokrasi mücadelesini pariementer seçime indirgeyen-
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ler hiç bir zaman icin, devrimciliği bırakalım da, demokrat bile ola

mazlar. 
Her toplumda her zaman devrim anının koşullarının bulunduğu

nu sanmak ve ona göre davranmak olsa olsa faşist güçlerin baskı

larını arttırmalarına olanak verir. Demokratik kazanımların elden cık

masına yol acar. işci ve emekçi kitleler üzerindeki baskı, sömürü ve 

zulmün katmerleşmesini sağlar. ikincisi de demokrasi mücadelesini 

burjuva parlamenterizmine indirgemek aldatmacadan ve lafazanlık

tan ileri gitmez. Pariementer mücadele de mücadele çeşitlerinden bir 

tanesidir. Sosyal·istler parlementoyu gerici güçlere tamamen terk et

memek için büyük çaba gösterirler. Sosyalistler toplumsal hicb!r ge

lişime seyirci kalamazlar. Her yerde ve en ön saflarda halka yol gös

tericilik görevlerini yapmaya çalışırlar. Onlara somut şartlardan ha

reketle burjuvazinin ve diğer sömürgen sınıf ve tabakaların gercek 

durumlarını anlatır, aydınlanmaları ve uyanışları icin çaba sarteder

ler. Parlemento seçimleri bu acıdan da büyük bir olanaktır. Bunu iyi 

kullanmak görevi de sosyalistlere düşer. 

Demokrasi mücadelesi verilirken sosyalistler tüm ezilen ve söm

rülen anti-faşist güçlerle dayanışm_anın yollarını arar ve her zaman 

ilerici ve yurtsever bloklar oluşturmaya çalışır, bunu bir görev bilir

ler. Çünkü faşizmi ancak tüm baskı altındaki sınıf ve tabakaların bir

liği geriletir ve yenilgiye uğratır. Bu birlikte sosyalistler bağımsızlık

larını koruyarak girerler ve öncülüğü ele almak icin çaba gösterirler. 

Sosyalistlerin amacı yukardan berıi açıklamaya çalıştığımız gibi bur

juva demokrasisini koruyup geliştirmek değil, aksine onun yerine sos

yalist demokrasiyi gercekleştirmektir. Ama önlerindeki aşama anti

faşist aşama olduğunda bunun gereklerini yerine getirmeye çalışır

lar. «Faşizm gelsin dövüşelim» veya «geleceği varsa göreceği de 

vardır» tarzındaki görüşler sorumsuzluğun ifadesidirler ve bayağı bi

rer lafazanlık örneği olmaktan da ileri gidemezler. Faşizmin gelme

sini devrimciler değil faşistler isterler. Burjuva demokrasisinin dev

rimci mücadeleyi yumuşatacağını ve zaferi geciktireceğini söyleyen

ler işçi ve emekçi kitleler ile. bilimsel sosyalizme olan inancsızlıklarını 

açığa vurmuş olurlar. Sosyalistler faşizmi hiçbir zaman icin burjuva 

demokrasisine tercih etmezler. Ama burjuva demokrasisinin ne ol

duğunu ve ne olmadığını da bilirler. Demokratik kazanımların korun

ması ve geliştirilmesi görevi herkesten önce sosyalistlerindir. Bağım

sızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi biribirinden kopmaz. Bu

nu kavrayamayanlar ne çeşitten laflar ederlerse etsinler yaptıklarıy

la ve söyledikleriyle gericiliğe ve faşizme hizmet etmiş olurlar. 

Demokrasi mücadelesi her ülkenin somut şartlarına göre yürü

tülür. Ama bu her yerde ekonomik ve politik hakların genişlet'ilmesl-
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ni ve geliştirilmesini; faşist eğitim sisteminin kaldırılmasını, faşist kül
tür propagandasının kalkmasını, devlet kademelerinden faşist un
surların çıkarılmasını, dış politikada barışın sağlanmasını, seçim ve 
temsilden en iyi biçimde yararlanma olanağının tanınmasını vb. kap
sar. Bunlar sağlam bir şekilde örgütlenme ve bağımsız bir politik güç 
blma olanağını verir. Bunun sonucunda sosyalizm kavgasını geniş 
halk kitlelerine götürmenin yolları açılır:. Nihayi hedefler yakınlaşır. 

işte sosyalistler bunun için demokrasi kavgasını sosyalist mü
cadelenin bir parçası olarak görürler. Bu demokrasi kavgası yürütü- . 
lürken tüm ilericilerin, demokratların, yurtsever ve devrimcilerin bir
liğinin oluşturulması için çaba gösterirler. Bu birliğin öncülüğü için 
de kararlı bir kavga verirler. 

Sosyalistler mücadele yöntemlerinden hiç birini mutlaklaştırmaz. 
Aksine hepsinden yararlanmanın yollarını arar ve her türlü mücade
le metodunu devrimci amaçlarla, somut şartlarda kullanır. Burjuva
zinin çeşitli kesimleri arasındaki çelişkilerden yararlanır. Bu çelişki
lerin derinleşmesi için çaba gösterir. Burjuvazinin demokrat kesimi
nin sol tabanıyla diyaloğa girer. Anti-faşist mücadeleye demokrat 
buriuvaziyi kazanmak için gayret eder. Sendikal hareketleri, grevleri 
dikkatli bir şekilde denetler ve her türlü sosyal hareketliliği devrimci 
açıdan politize etmeye çalışır .. Bu çabaların sonucunda faşizm i n ge
rilemesi ve yenilgisi mümkün olur. Bundan sonra demokratik ~aza
nımların korunması ve geliştirilmesi görevi kendisini her zaman gös
terir. Nazi Almanyasının işgaline karşı girişilen mücadelede Fransız 
Komünist partisi militanlarından 75 bin kişinin mücadelenin ön saf
larında can vermesi ve Cezayir Kurtuluş Hareketi sırasında General 
Salon ve arkadaşlarının De Gaule yönetimine karşı faşist bir hare
ket yürüttükleri zamari Komünistlerin denetimindeki CGT'nin işçile
re silah dağıtması olayları demokrasinin koruyuculuğu görevinin sos
yalistlere düştüğünü açıklıkla ortaya koymaktadır. Her iki mücadele 
sonucunda da Fransa'ya sosyalizm gelmemiştir. Ama f.aşizm ve işgal 
yenilgiye uğratılmıştır. Böylece işçi sınıfı ve emekçi kitleler Fransa'
da bağımsız bir güç olarak üzerlerindeki yükün hafifletilmesi ve sos
yalizm amaçlarının gerçekleştirilmesi için daha yoğun ve güçlü mü
cadele verme olanaklarını elde etmişlerdir. Buna karşılık 1968'de Cohn 
Benditt ve arkadaşları, «Komünistler ihtilalden korkuyor» tarzında . 
sloganlarla sokaklara dökülmüş, Paris kenti ateşe verilm_iş ve ihtilal 
yapılıyor hayali içinde heyecanlı bir gençlik hareketine girişilmiştir. 
Bunun sonucunda Seçimler yapılmış buruivazi bu sorumsuz hareket
leri sosyalistlere mal etmeye çalışarak onları kitlelerin gözünden dü
şürmeye çalışmış . işçi ve emekçi temsilcileri önemli ölçüde yenilgiye 
uğramışlardır. GüçlenEm burjuvazi bir sürü kararnameyle işçi sınıfı-
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nın ve emekçi kitlelerinin demokratik kazanımlarını sınırlama olana

ğını elde etmiştir. Devrimci mücadele Cohn Bendil'lerin sandığı ka

dar kolay olsa idi şimdiye dek dünyada devrim yapılmadık yer kal

mamıştı . Ama hayat bunun böyle olmadığını binlerce defa ispat et

miştir ... 



SAGLIK SORUNU 

Hüseyin TOPRAK 

Toplumların sağlık sorunlarına değinirken hemen o ülkedeki üre
tim ilişkilerine bakmamız gerekir. Bu hizmetler belli bir sosyo-ekono
mik yapı içerisinde oluşmuşlardır. Onlar bu yapının bir parçası du
rumundadır. ondan ayırdedilerek incelenemezler. Bu bakımdan sağ
lık hizmetlerinin durumu ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Sos
ya.list ekonomiye sahip ülkelerle, emperyalist-kapitalist ülkeler ve az
gelişmiş. sömürge ülkelerde bu hizmetler değişik biçimlerde sunulur
lar kitlelere. Her toplum kendi ekonomik ve sosyal koşullarına uygun 
bir biçimde yürütür sağlık hizmetlerini. 

Şurasını da belirtmek gerekir ki sağlık sorunu bütün ülkelerde 
ele alınan ciddi konulardan biridir. Hiç bir iktidar ülkesindeki insan 
sağlığını ikinci plana attığını veya atması gerektiğini söyliyemez. Fii
li olarak çoğu hallerde insan sağlığı geri plana itilse bile, iktidarlar 
bunu kamufule etmek zorunluluğu duyarlar, Çünkü bu hizmetler doğ
rudan doğruya insanların yaşama haklarıyle ilgilidir. ister koruyucu 
sağlık hizmetleri olsun, isterse tedavi edici hizmetler olsun insanın 
sağlıklı yaşamasını ve daha uzun ömürlü olmasını temin etmeye yö
neliktir bu çabalar. 

Sağlık sorununun çözümü topyekün sosyal ve ekonomik kalkın
maya bağlıdır. Şu veya bu yönde yapılacak çalışmalar bir sorunu 
toplumsal bütünlükten soyuticdığı sürece başanya ulaşamaz. Kuş
kusuz sağlık sorununun çözümünü ekonomik kalkınmaya bağlarken, 
ülkedeki üre1im aracıarı üzerindeki mülkiyet durumunu da ele alma-· 
mız gerekir. Çünkü sınıfsal durum sağlık hizmetlerine yansır ve çe
şitli sınıfiara hizmetin götürülüşü değişik biçimler alır. Biz burada ko
nuyu ele alırken sağlık sorununun. diğer sorunlarla olan ilişkilerini ve 
karşılıklı olarak birbirlerini etkilayişlerini inceleyeceğiz. Sağlık düze
yi yüksek ve geri olan ülkelerde bu yükselme ve geri kalma neden
lerini de ancak bu şekilde bulabiliriz. 
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Sağlık ve Gelir Düzeyi 

Yüksek gelir sahibi olmakla, sağlıklı olmak arasında dolaysız bir 

bağ vardır. Diğer bir ifade ile toplumların sağlık koşullarını istenen 

bir düzeye çıkarbilmeleri icin yeterli maddi koşullarının varlığı gere

kir. Hastalığı önleyici tedbirlerle, tedavi hizmetlerinin sağlanması bu 

maddi gücün varlığına bağlıdır. insanın beslenme, konut, ve çevre 

koşullarının düzelmesi, iyi bir eğitimden geçebilmesi ile maddi ve 

moral acısından sağlıklı olmasını sağlayacak bir yaşama kavuşması 

ancak bununla mümkündür. Burada hemen şunu belirtelim ki salt 

gelir düzeyinin yüksekliği açısından meseleyi ele almak yeterli de

ğildir. Yani salt ~gelir düzeyi (ister tek, tek fertlerin gelirleri, isterse 

ortalama olarak kişi başına düşen pay) açısından olan yaklaşım ek

sik kalır. · sağlık sorunun çözümünü ekonomik yapır:ıın bütünü içerisin

de ele alınan ve tek, tek fertlerin maddi güçlerini, uğraşılarını aşan bir 

yatırım ve örgütlenmeyi gerektirir. Bunun ötesinde gelirin değişik eko

nomik sistemlerde değişik ölçüler içerisinde dağılmış olması sağlık 

hizmetlerinden yararlanmada etkili olur. Artık değere el koyan sınıf

la, emek sahiplerinin eşit ölçüde bu hizmetlerden yararlanamıyacak

ları bilinmektedir. 
Sağlık yatırımları sosyalist ve kapitalist sistemlerde değişik bi

çimdedir. Kapitalist ülkelerde sistemin mantığı gereği bu yatırımlar 

özel kişiler ve tekeller eliyle yapılır. Gerek hastanelerle diğer sağlık 

kuruluşları ve gerekse ilaç, tıbbi malzeme yapım işleri tekelci serma

yenin denetimindedir. Tekellerin bu faaliyetleri diğer alanlarda oldu

ğu gibi bulundukları ülkenin sınırlarıyla bağlı değil, dünyanın diğer 

yerlerindeki pazarlarla ilgilidir. Yani uluslararası tekellerin, uluslar

arası faaliyetleri söz konusudur. Bu uygulama kaçınılmaz olarak sağ

lık hizmetlerinin sömürü aracı haline gelmesini sağlamaktadır. Ger

çekten de kapitalist sistemde herşey ve bu arada insan sağlığı ser

mayedarların körlarını arttıracak bir meta durumundadır. Yeri gel

dikçe bu mekanizmanın değişik alanlarda nasıl işlediğini açıklaya

cağız, Azgelişmiş ve kajitalist sistemin yürürlükte olduğu veya bu 

sistemin kurulup geliştirilmeye çalışıldığı ülkelerde durum daha da 

kötüdür. Bu ülkelerde de insan sağlığı kôr aracıdır. Ancak emperya

list ülkelerin tersine bunlar bir de emperyalistlerce sömürülmektedir

ler. Tekelci sermaye bu ülkelerin sağlık alanına el atmış, ilaç, tıbbi 

araç-gereç ve diğer yatırımlar acısından kendisine bağımlı bir hale 

sokmuştur. Fakat dikkati çeken bir nokta şudur: Gerek bazı emper

yalist ülkelerde olsun ve gerekse azgelişmiş ülkelerde olsun devle

tin en fazla müdahale ettiği alan sağlık alanıdır. Azgelişmiş ülkeler

de bu durumun nedeni şudur. Bu ülkelerde sağlık düzeyi çok geri-
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dir. insan hayatını sürekli olarak tehdit eden ve hiç bir iktidarın gör

memezlikten gelemeyeceği kötü koşullar vardır. Bunlara seyirci kala

maz iktidarlar. Bunun ötesinde devletin müdahalesi çoğu zaman te

kelci sermaye ile onlarla işbirliği içerisinde olan yerli güçlerin işine 

de gelir. Devlet müdahale etmekle bu kesimler için bulunmaz bir müş

teri olur. ilaç tıbbi araç ve ' diğer malların satışları umulanın üstüne 

cıkar. Elbette hiç bir sermayedar böyle bir olanağı elden kaçırmak 

istemez. Bundan başka gelişmiş kapitalist ülkelerde de devlet çoğu 

kez sağlık hizmetlerine aktif olarak müdahale eder. Bunun nedeni o 

ülkelerde kitlelerin bilinelenmiş olmaları, sağlıklı yaşamanın değerini 

yeterince kavramış bulunmaları ve büyük ölçüde örgütlenmeleridir. 

Devletin müdahalesini belirli ölçüler içerisinde tekelci sermaye de is

ter. Bunun nedeni yukarıda anlatıldığı şekilde, pazar yaratılmasıyla 

ilgilidir. 
Sosyalist ülkelerde sağlık sorununun ele alınış biçimi tamamen 

değjşik şekildedir. Bu ülkelerde üretim araçları üzerindeki özel mül

kiyet biçimine son verilmesi insan sağlığının ticari meta halini alina

sını imkansız kılmaktadır. Çünkü sağlıkla ilgili bütün yatırımlar ve 

sağlık hizmetlerinin yürütülmesi planlı ekonominin bir parçası halini 

almıştır. Yeri geldikçe bu duruma ayrıntılarıyla değineceğiz. 

Sağlık ve beslenme 

Beslenme insanlığın önünde duran en önemli ve ciddi soruntar

dan biridir. Dünyanın büyük bir kesiminde insanlar gerekli olan gı

dayı yeterince alamamaktadırlar. Kaldı ki bugünün dünyasında bes

tenrnek her ne şekilde olursa olsun karın doyurmak değildir. Vücu

dun ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini bilimsel yöntemlere göre ve bu 

ölçüler içerisinde almaktır. Bu yüzden dünyanın geri kalmış diye ad

landırılan yörelerinde iki türlü açlık görülmektedir. Bunlardan birin

cisi elde edebildiği her gıda maddesini almakla birlikte bunları ye

terince bularnama halidir. ikincisi ise insanların karınlarını doyurabi

lecek kadar gıda maddesi almalarına rağmen, bu maddelerin düzenli 

bir beslenmeye elverişli olmamalarıdır. Örneğin birçok Asya, Afrika 

ve Latin Amerika ülkesinde bugün insanlar besfenrnek için ihtiyac 

duyulan asgari gıda maddelerini alamamaktadırlar. Bazılarında ise 

insanlar karınlarını doyurabilirler amma, bilimsel anlamda değil. Bu

rada bilimsel anlamda beslenmeden ne anlaşılması gerektiğini ele al

mamız gerekir. Bilimsel anlamda beslenme, insan vücudunun ihtiyac 

duyduğu çeşitli gıda maddelerinden yeterince almasıdır. Ayrıca ta

hılla beslenme yerine proteinle beslenmenin geçmesidir. Azgelişmiş 

ülkelerde görülen beslenme şekli tahılle beslenmedir. Bu ülkelerin in-
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sanları et süt, yumurta gibi proteinleri yeterince alamamaktadırlar. 

Bunlar karınlarını tahıllarla tıka basa deldursalar bile beslenmiş sayı
lamazlar. 

Konuyu bu şekilde ele almamızın nedeni şudur. Beslenme ile in
san sağlığını birbirlerinden ayrı düşünmeye imkôn yoktur. Sağlıklı bir 
toplum aynı zamanda sağlıklı ve yeterli gıda maddesini alan toplum 
demektir. Azgelişmiş ülkelerdeki yetersiz ve kötü beslenmenin o top
lumlarda yaptığı tahribat bilinmektedir. Protein yerine, tahılle bes
lenme ağırlıkta olduğundan bu ülkelerin insanları çeşitli yönlerden 
geri kalmaktadırlar. Beslenme tarzının sonuçlarını bugün somut ola
rak insanların fiziki yapılarında görebiliriz. Ayrıca iyi beslenen ço
cukların fizikleri ile kötü beslenen çocukların fizikleri arasındaki fark
ları görebilmek için cevremize bakmamız yeterlidir. Gecekondu ço
cuklarının, burjuva cocukları kadar sağlıklı olduğunu kim söyliyebilir? 
Kuzey Amerika cocukları ile Latin Amerika'nınki l er birbirlerine, Afri- . 
kada beyaz azınlık çocukları ile zenci halkın çocukları da birb)rleri
ne hiç benzemezler. Azınlık cocukları sıhhatli, zenci çocukları ise ço
ğunlukla, ince boyunlu, eğri bacaklı ve şiş karınlıdırlar. Hastalık ve 
ölüm oranlarının yüksek oimas.ında yetirsiz beslenme en önemli ne
denlerden biridir. Bunun ötesinde proteinle beslenmenin insan fiziği 

gibi zekasını da etkilediği bilimin kanıticdığı bir durumdur. 

GELiŞMiŞ VE AZGELiŞMiŞ ÜLKELERDE BESLENME 

ti'LKELER Adam başına yıllık tahıl (kg) Adam başına günlük protein (g) 
Üretilen Yenen Hayvansal Bitkisel 

ABD 646 67 66 28 
Hindistan 144 124 6 41 
ingiltere 413 85 51 36 
İtalya 304 142 25 51 
Japonya 218 147 16 50 
Mısır 235 188 13 66 
Pakistan 173 151 8 37 
Türkiye ? 248 16 75 

Kaynak: Dr. O N. Koçtürk, Yeni Sömürgecilik açısından gıda emperyaliz-
mi, Ankara 1966 sayfa 43. 

Yukarıdaki rakamlar çeşitli ülkelerde alınan protein ve bitkisel 
gıda maddeleri arasındaki farkı göstermektedir. Görüldüğü gibi bü
tün geri kalmış ülkelerde yenen tahıl miktarı gelişmiş kapitalist ülke
lere göre daha yüksektir. En yüksek miktarda tahıl tüketen ülke ise 
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Türkiye'dir. (adam başına yılda 248 kg.) Proteinlerde ise durum tam 
tersinedir. Gerikalmış ülkelerde tüketilen protein miktarı az, gelişmiş 
olanlarında ise çoktur. 

Beslenme sorununu ele alırken Sosyalist ve kapitalist sistemle 
yönetilen ülkeler arasındaki farklarla, kapitalist ülkelerde varolan 
değişik s;ı.;11ar arasındaki farkiara da bakmak gerekir. 

Kişi başına düşen gelir gibi, kişi başına tüketilen gıda maddele
riyle ilgili istatistikler de gercek durumu ifade etmezler. Bu yaklaşım 
b!r fabrikatör ile bir işeiyi aynı durumda gösteriyor ve eşit miktarda 
gıda maddesi aldıklarını farzediyor. Elbette bu bir aldatmacadır. Bes
lenme herşeyden önce gelir düzeyine bağlıdır. Bugün bütün az geliş
mış kapitalist ülkelerde emeğiyle geçinen insanların beslenemedik
leri, açlık çektikleri bilinmektedir. Hele bu ülkelerde sürekli olarak 
var olan enflasyon temel gıda maddelerinin çoğunu alınamaz hale 
getirmiştir. Dar gelirliler olsa, olsa vitrinierde bakarlar bunlara. Ay
larca et yüzü görmeyen milyonlarca insanın varlığını görebilmek için 
cevremiz~ bakmamız yeterlidir. Kaldı ki bir de kapitalist ülkelerdeki 
milyonlarca işsiz insanın durumu vardır. Kapitalizm bunları işsiz kıl
nıakla baştan itibaren onları açlığa terketmiştir. 

Kapitalist ülkelerde gıda maddelerinin üretim ve dağıtımı özel 
girişimcilerin elindedir. Bu durum en çirkin sömürü biçimini doğur
maktadır. Çünkü halkın beslenmesini kôr aracı haline getiren ser
maye sahipleri gıda maddeleri üzerinde en çirkin oyunları oynamak
tan çekinmezler. Kôrı azamileştirmek için her yola baş vururlar. Fi
yatları istenilen düzeyde tutmak için gerektiğinde yeterince gıda 
maddesini piyasaya sürmezler. Stoklama suretiyle sağladıkları fiyat 
ttrtışları sayesinde milyonlar kazanırlar. Çoğu zamarı piyasaya sürü
len bu maddelerin miktarlarını azaltıp suni fiyat artışları yaratmak 
için bunları imha ettikleri. denize döktükleri bilinmektedir. Bunun öte
sinde birçok gıda maddesinin bozuk olarak yapılıp piyasaya sürül
düğü olur. Zaman, zaman laboratuvarlar da yapılan tahliller sonu
cunda gıda maddelerinin çoğunluğunun bozuk olduğu açıklanmak
tadır. Sistemli bir kontrol olmadığından, bozuk yiyecekleri gerçek du
rumlarıyla bilmeye imkôn yoktur. Zeytin yağlarının madeni yağlario 
karıştınldığı ve bu şekilde ihraç edildiği görülmüş olaylardandır. 

Sosyalist ülkelerde bu soruna ciddi olarak ve emekçilerin cıkar
ları doğrultusunda yaklaşılmaktadır. Gıda maddeleri kôr icin değil, 
insanların beslenmeler.ini sağlayacak bir biçimde üretilir ve dağıtılır
lar. Küba bu konuda belirgin bir örnektir. Bu ülkenin diğer Latin Ame
rika ülkelerinden farklı bir politika uyguladığı ve onlara göre çok da
ha büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir. Ayrıca sömürücü sınıf
lar ortadan kaldırılmakla beslenme üzerindeki çirkin oyunlar ve den-
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gesizlikler de yok edilmiştir. Latin A'merika ülkelerine baktığımızda 

toplum içerisinde yükselmiş bir sömürücü sınıf görürüz. Bunlar ya

şantılarıyla, konutlarıyla. arabalarıyle ve yiyip içtikleriyle emekçi halk

tan ayrılırlar. Onların dünyaları ayrıdır. Oralarda açlık ve tokluk yan

yanadır. Fakat bir Latjn Amerika ülkesi olan Küba'da Devrim olur ol

maz durum değişti. Fidel Castro'nun ilk yaptığı işlerden birinin Kü

balı emekçi çocuklarına hergün süt temin etmek olduğu bilinmekte

dir. Aynı şeyi iktidara gelir gelmez Salvador Ailende'de yapmaya baş

lamıştı. Küba'daki durumu daha yakından görelim: 

« ... Becados'lar yatılı okullarda kalıyor. (Ülkeyi bırakıp kocan 

zenginlerin ev apartmanlarının bir kısmı bunlara ayrılmıştır) ve üç 

öğün yemek bir de kahveltı hakları var, okul cocuklarının tümü bir 

ya da iki yemek ve bir kahveltı hakkına sahip (Tabii karşılıksız). (1) 

Sağlık ve Konut : 

Sağlıklı yaşamanın bir diğer koşulu da iyi bir konutta oturabil

mektir. Bugün dünyanın büyük bir bölümünde konut sorunu ciddiye

tini korumaktadır. Asya, Afrika ve Güney Amerika insanlarının büyük 

çoğunluğu yaşamaya elverişli olmayan konutlarda barınmaktadırlar. 

Bu durum Glkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterir kuşkusuz. 

Konut sorununa değinirken daha önce yaptığımız gibi hemen bir 

ayınma gitmemiz lazım. Kapitalist ile sosyalist ülkelerde konut soru

nunun çözümü aynı değ·ildir. iktidarların konut politikası da birbirle

rinin tam zıttıdır. 

Azgelişmiş kapitalist ülkelerde konut sorunu büyüktür. Bu ül

kelerin emekçi yığınları tam bir çıkmaz icerisindedirler. Kentlerde ve 

kırsal alanlarda insanca yaşamaya uygun konut mevcut değildir. Kır

larda dayanıksız düzensiz, aydınlatılması ve havalandırılması yeterli 

olmayan evlerde barınır insar.lar. Bir çok ülkede ev yapmaktansa, 

bir mağaraya çekilerek oturmak ta halkın başvurduğu bir yoldur. Ka

labalık aileler daracık evlerde yaşamak zorundadırlar. Evlerde su bu

lunması ise düşünülemez bile. Olsa olsa kente gidip işeilik yapmış 

kimselerin anlattıkları hikôyelerde duyar kır insanları bunu. Tabii 

afetler özellikle bu alanlardaki bu dayanıksız evlerde büyük tahri

batlar yapmakta ve çok sayıda insanın ölmesine neden olmaktadır. 

Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde Muson rüzgarlarının meydana ge

tirdikleri yıkıntılarla, ülkemizde Varto, Bingöi-Lice ve Muradiye dep

remlerinin yaptıkları tahribatlar bunun belirgin örnekleridir. 

Bütün bunlara karşın azgelişmiş kapitalist ülkelerin iktidarları 

(1) Leo Huberman-Paul Sweezy- Sosyalist Küba, Ekim Yayınları sf. 50 
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kırsal alanlarda belirli bir konut politikasına sahip değiller. Daha doO

rusu bir sorun olarak ele alınıp, çaba sarfedilmiyor, herşey kendi ha

line terkediliyor. Ancak tabii afetler meydana gelip büyük kitleleri 

perişan duruma soktuktan sonra sorun· ekıliarına gelmekte ve bazı 

girişimlerde bulunlmaktadır. Bu da sonueta vurguncuların plalazlan

masına neden olmakta ve ciddi bir cabaya dönüşememektedir bir

türlü. Bu konuda en belirgin örnek Türkiye'den verilebilir. Türkiye 

Deprem kuşağı .üzerinde olmasına ve depreme dayanıklı konutların 

inşa edilmesinin zorunlu bulunmasına rağmen iktidarlar bugüne ka

dar bu yolda bir adım atmış değillerdir. 
Sosyalist ülkelerde durum çok başkadır. Orada konut kapitalist 

ülkelerdeki gibi sömürü aracı olmaktan çıkarılmıştır. Bugün Türkiye 

dahil bütün kapitalist veya bu yola girmiş ülkelerde varolan arsa ve 

konut spekülasyonunun kazandığı boyutlar bilinmektedir. Kabul et

mek gerekir ki bu alanda olduğu kadar başka hiç bir alanda çabuk 

zenginleşen vurguncular göstermek biraz zordur. Şehir ve kıyıların 

parsellanerek birkoc yıl bekletilmesi milyonlar vurmak icin yeterli

dir. Aynı vurgun ve soygun inşaat malzemelerinin alım-satımında da 

vardır. Oysa sosyalist ülkelerde bu uygulama tarihin çöplüğüne atıl

mıştır. insanların bu yoldan sömürülmesi olanağı tamamen ortadan 

kaldırılmış, konut sorunu planlı havatın bir parçası haline gelmiştir. 

Ancak bu gerçeğe rağmen anti-komünist propağandanın bir parçası 

olarak yıllarca sosyalist ülkeler aleyhine yürütülen kampanyaları bil

mekteyiz. Türkiye de dahil olmak üzere emperyalist ve onların güdü

mündeki ülkelerde yıllarca konut sorunun nasıl gerçekte olduğundan 

daha değişik gösterildiğini ve sosyalist ülkeler aleyhine kullanıldığını 

bilmekteyiz. Yıllarca sosyalist ülkelerde aile hayatının olmadığı, bir 

çok ailenin tek bir evde oturduğu, insanların başlarını sokacak bir 

yere sahip olmadıkları anlatıldı. üstelik bu propağandayı yürütenler 

seksi ticaret konusu yapan, hertürlü ahlaksızlığı yaşantıianna sok

muş ve çevrelerinde seksin hertürlüsünü doğal karşılayan burjuva

lar olmuştur. Şüphesiz sosyalist ülkelerde konut sorunun cözümle

nemediği, bu konuda büyük güçlüklerle Karşılaşıldığı dönemler ol

muştur. Amma bu, insanları istismar etmek, sömürü konusu yapmak 

için değil. ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik güçlüklerin bir par

çası olduğu için böyle olmuştur. Sosyalist ülke iktidarları hiç bir za

man bu güclükleri kitlelerden gizlerneyi de akıllarına getirmemişler

dir. örneğin ikinci dünya savaşının sonunda büyük bir bölümü yıkı

lan Sovyetler Birliğinde birden fazla aile bir evde oturmuş. Ama bu 

geçici bir süre icin söz konusu olmuştur. Çünkü savaştan sonraki 

günlerde her aileye bir konut düşmüyordu. Amma bugün aynı Sov

yetler Birliği konut sorununu temelden halletmiştir. Bu ülke yılda ya-
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pılan konut sayısı bakımından dünyada birinci sırayı almaktadır. Ko

nut bütün sosyalist ülkelerde olduğu gibi planlama tarafından bir 

sorun olmaktan çıkarılmıştır. Şehirler planlı ve muntazamdır. Son beş 

yıllık kalkınma döneminde 56 milyon insanın konutları değişmiş ve 

daha iyileri verilmiştir. 1971-1975 yıllarında 10 milyondan fazla apart

rnan dairesi ve ev yapılmıştır. Ev kiraları ise en dikkate değer konu

dur. Bugün hiçbir Sosyalist ·ülkede ev kiraları ortalama gel irin %8'ini 

gecememektedir. Sovyetler Birliğinde ise konut kiraları 1926 yılında 

tesbit edilen düzeydedir. Ortalama ev kiraları, ortalama gelirin % 4-5 

ini oluşturmaktadır. (1) Frankturter A. Zaitung Gazetesinin 1973 yılın

da yayınladığı bir araştırmaya göre ise gelişmiş kapitalist ülkelerde 

ortalama ev kiraları, ortalama gelirlerin % 40-55'i arasında değişmek

tedir. Aslında bu rakam düşük gelirli kitleler (özellikle ücretliler) icin 

daha da büyüktür. Türkiye'de bugün konut kiralarının ulaştığı sevi

ye ve bunun emekçi kitlelere getirdiği çekilmez yükler herkesin bil

diği şeylerdir. 

Kapticlist ülkelerin kırlarındaki gibi kentlerinde de konut duru

mu sistemin aynası gibidir. Şehrin belli kesimlerinde lüks apartman

lar yükselirken, diğer kesimlerinde gecekondular uzanmaktadır. Bu 

iki değişik yerleşme yeri, iki ayrı dünyayı meydana getirmektedir. Az

gelişmiş kapitalist bir ülke olan ve kapitalizmin parlak başarılar ka

zandığ ı propağanda edilen Brezilya'nın Rio De Jenerio kentindeki 

lüks mahallelerin arkasında uzanan setalet mahalleleri ile aynı ül

kenin Carolin Maric da Jesus'un Çöplük romanına konu olmuş Soo 

Paulo kentinin teneke mahalleleri bilinmektedir. Bu yüz karası tab

lo aynı zamanda kapitalizmin gercek yüzünü göstermiyor mu? Mil

yonların emeğinin calınmasıyla meydana çıkan kapitalizmin göster

geleri değil mi? 
Azgelişmişlerin yanında gelişmiş kapitalist ülkelerde de konut 

sorunu emekçi yığınlar lehine çözümlenmiş değildir. Elbette bu ül

kelerdeki konut durumunu ele alırken, azgelişmiş kapitalist ülkelerle 

karşılaştıramayız. Çünkü bunlar azgelişmişlere göre çok daha ileri-

. ye gitmiş ülkelerdir. Onların sermaye sınıfı gibi, emekçi kitleleri de 

daha iyi durumdadırlar. Bu ülkeleri ele alırken onları kendi koşulları 

içerisinde değerlendirmek zorundayız. 
Bütün gelişmiş kapitalist ülkelerde konut politikası sınıfsal ya

pıyı yansıtır bir bicimdedir. lüksle sefaJet yanyanadır. Sözü burada iki 

bilim adamına bırakalım. Paul A. Baran ve Paul M. Sweezy Tekelci 

Kapita lizm adlı yapıtlar'ında şöyle diyorlar. 
«1960 konut sayımında, ülkedeki 53 milyon konut biriminden 8.8 

( 1 ) . llke dergisi, Mayıs 1977 sayısı 
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milyonu (% 16.6) özel tuvolet, banyo ve sudan yoksun olarak kayde
dilmiştir, bu evlerin hemen hemen üçte ikisi sayımda cçürüyen» ya 
do «harap» olarak nitelendirilmiştir. Bir konut biriminde yaşıyon ki
şilerin ortaloma soyısının 2.9 olduğu hesap edilmektedir. Ortaloma 
soyının gözlemlerin yarısının yukarısında, yarısının do aşağısında 

yer aldığı bir değer olduğunu, yoksulların evlerinin de ötekilerden ka
labalık olacağını gözönünde tutarsak bu rakamı stondordın altındo
ki evlerde yaşıyon kimselerin sayısını hesap etmekte kullonmomız ge
rekir. Yine de bu soyının kullanıldığı bu hesap bile, bize bu evlerde 
25.5 milyon kişinin yaşadığını gösterir. Bir uzman «her 10 Amerika 
ailesinden biri harap olmuş bir evde oturmoktadır, hatta daha geniş 
bir oranda, bir çok birim so,ğlık araçlarındon yoksundur» dediğinde 
durumu büyütmemiştir. 

Yukondaki tartışma bütün nüfusu kapsamaktadır. Beyaz olmo
yonların yaşoma koşullarıysa çok daha kötüdür. Beyaz olmayonların 
yaşadıkları 5.1 milyon konut biriminden 2.3 milyon kodarı özel tuva
Jet, banyo ve sudan yoksundur. Çürüyen veya harap evler oranı, gö
ze botor bir şekilde toplam orandon yüksektir. Beyaz olmoyanlar ora
sında bir konut birimine düşen kişi soyısı beyazlarınkinden daha yük
sek olduğundan, beyaz olmayon nüfusun en azındon yarısının yeterli 
konutton yoksun olduğunu tahmin etmek doğrudur.» 

Yukarıdaki iki poroğrof ABD'deki konut durumu hakkında kısa 

bilgi verebilmektedir. Bu durum bütün Amerikan şehirleri icin söz ko
nusudur. Bu satırlarda anlatılan konut durumu belki de azgelişmiş 
bir ülke insanına pek önemli gelmez. Böyle düşünmek meseleyi yan
lış değerlendirmek olur. ABD gibi emperyalist sistemin önderi duru
munda olon bir ülkede bunlar küçümsenir rakamlar değillerdir. O 
Amerika ki yoğun bir propoğondo kanalıyla ülkesindeki sömürücü sı
nıfın yaşantısını bütün dünyaya göstermekte ve bütün Amerikanın 
·t;yle olduğu izlenimini yaratmoya çalışmaktadır. O Amerika ki belli 
bir topl,um kesimi akıl olmaz derecede lüks bir hayat sürmekte, dün
yayı toz pembe görmektedir. 

ABD'de yıllar geçtikçe konut durumu düzeleceğine, daha do kö
füleşmektedir. ABD'de bu durumun önüne geçmek için uygulanmok
to olon şehirsel yerleşme planları yeni sömürü olonakları yaratmok
ton başka bir işe yoromomoktodırlar. Sweezy ve Boran'ın yukarıda 

bahsedilen yapıtlarında bu konu ile ilgili olarak şunlar söylenmek
tedir. 

« .... Bunlardon hiçbirinin bu ülkenin konut buhronını çözmekle 
ilgisi yoktur, bunun tom karşıtıdır doğru olon . 

..... Kapitalizm tarihinde hiç bir zaman az gelirli gruplar yeni bir 
ev piyasası yorotmomışlordır. Savaş sonrası kayıtları bunun ckıtlık» 
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zamanında olduğu kadar «bolluk» zamanında da böyle olduğunu gös-
' 

termiştir. Siyasal güc bol para sahibi oligarşinin elinde oldukca. ka-

musal konut alanında büyük gelişmeler de beklenemez. Şehirsel ye

nileşme diye gösteriş yapan programlar, gördüğümüz gibi, yoksul de

ğil zengini ev sahibi yapmaktadır. 1960'1ardan beklenen, önceki yıl

lardaki büyük Amerikan Töreni eğilimlerinin devamıdır. üst sınıf icin 

daha cok tantanalı evler, orta sınıf icin daha iyi evler; hak sahibi ol

mayan çoğunluk için aynı düzen, hatta artan hastalık ve yoksul ma

halleler.» (1
) 

Sağlık ve Eğitim . 

Bu iki konu herzaman bir arada düşünülmelidir. Sağlık ve eğitim 

sorunlarının çözümü için ekonomik acıdan katkınmış olmak şarttır. 

Ama eğitimin insan sağlığına olan büyük etkisi de gözden uzak tu

tulamaz. Sağlıklı yaşamak iyi bir eğitime bağlıdır. Bu aynı zamanda 

bir kültür sorunudur. Eğitimsiz insanların sağlıklı yaşama kavuşa

mayacakları gibi, sağlıklı olmayan kişilerin de Eğitimde güçlük ceke

cekleri, iyi yetişemeyecekleri kesindir. 
Bugün çeşitli azgelişmiş . ülkelerde insanlar ortaçağ karanlığını 

yaşamaktadırlar. Kitlelere eğitim götürülemediğinden ve götürülen 

eğitim yetersiz olduğundan sağlıklı yaşamak icin elle tutulur bir ça

ba sarfedememektedirler. Dünyanın büyük bir bölümünde mistik dün

ya görüşü çok yaygındır. Azgelişmiş ülkelerde geniş yığınlar hastalık 

nedenlerini tanrısal güçlere bağlamaKta, önceden alınacak tedbirler

le bu hastalıkların önlenebileceğini veya tedavi yoluyla atlatılabile

ceğini kabullenememektedirler. Hastalıklarla mücadelede başvuru

lan tıp dışı çözümler bunu göstermektedir. Türkiye'de de halen ge

niş bir uygulaması vardır bunun. 

işsizliğin Etkisi . 

Sağlıkla işsizliğin ilişkilerine değinmede.n önce şu bilinen ger

çeği vurgularnokta yarar vardır. işsizlik kapitalist sistemde var olan 

bir durumdur. işsizlik kapitalizmin yapısal hastalıklarından biridir. Bu

güne kadar kapitalist sistemle yönetilen hiç bir ülkede işsizliğin önü

ne geçilemedi. Bundan sonra da gecemeyecekler. Amacları kôrlarını 

en üst düzeye cıkarmak olan sömürü çevrelerinin daima yedek işgü

cü ordusuna ihtiyaçları vardır. Sosyalist ülkelerde işsizlik diye bir 

sorunun varolmadığı bilinen bir gerçektir. 

( 1 ) Paul A. Baran, Paul M. Sweezy; Tekelci Kapitalizm sayfa 362. 
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işsizlik insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyen en önemli fak
törlerin bir tanesidir. işsizlik setalet ve açlık demektir. işsizlik top
lumsal bir afet, moral çöküntüsü, hastalık demektir. işsiz insanın içe
risinde bulunduğu maddi ve psikolojik koşullar ailenin ve bireylerin 
sağlığını tehdit eder. Bu tehdit toplumsal yapıda kronik bir hastalık 
halini alır. 

Bugün dünyada kapitalist ülkelerin önünde duran en ciddi so
runlardan biridir bu. Bir yandan sistemin kaçınılmaz ve sermaye sı
nıfının ihtiyac duyduğu; bir yandan da kitlelerin çözümünü istedikle
ri bir sorun . . Azgelişmiş ve gelişmiş kapitalist ülkelerin iktidarları, 
ideoloğ.Jarı dahi kapitalizmin bu yapısal hastalığını inkôr edemiyorlar 
artık. Kapitalizmin tarihinde sadece savaş yıllarında işsizlik önemli 
ölçüde azalmış veya tamamen ortadan kaldırılmıştır. Milyonlarca in
sanın silah altına alındığı ve bütün kaynakların seferber edildiği böy
le zamanlarda bu doğaldır. Örneğin ikinci Dünya Savaşı bütün ka
pitalist-emperyalist ülkelerde işsizliği ortadan kaldırmıştır. Ancak sa
vaş felaketi sona erip kapitalizm normal yolunu izlemeye başlayınca 
işsizlik gene görülmeye başlamıştır. ABD'de her beş yıl sonunda iş
sizliğin aldığı duruma bir göz atalım. 

Yıllar sivil işgücünün yüzdesi Yıllar sivil Işgücünün yüzdesi 
olarak işsizlik olarak işsizlik 

1900 5.0 1935 20.1 
1905 3.1 1940 14.6 
1910 5.9 1945 1.9 
1915 9.7 1950 5.0 
1920 4.0 1955 4.0 
1925 4.0 1960 5.6 
1930 8.7 1963 5.7 

Kaynak: Paul A. Baran, Paul M. Sweezy Tekelci Kapitalizm sayfa 282 

Yukarıdaki rakamlar dünyanın en gelişmiş emperyalist ülkesine 
aittir. Görülüyor ki işsizlik ABD'de hiç bir zaman ortadan kalkmamış
tır. Ekonomik krizierin şiddetini arttırdığı dönemlerde yükselmiş, sa
vaş gibi olagen olmayan durumlarda ise azalmıştır. Tablo'da veril
memekle birlikte işsizlik oranının 1931'de 19.9, 1932'de 23.6, 1933'te 
24,9 olduğunu belirtelim. Bu yıllar kapitalizmin dünya çapında geçir
diği büyük buhran yıllarıdır. Ayrıca 1943'te 1.9, 1944'te 1,2 ve 1945'te 
1.9 olan işsizlik oranları ise savaş yıllarında işsizliğin çok azaldığını 
göstermektedir. {1

} 

( 1 ) Paul A. Baran, Paul M. Sweezy; aynı eser, sayfa 282. 
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işsizliğin çeşitli yıllar itibariyle aldığı durumlar kapitalist ekono

minin istikrarsızlığını da ortaya koymaktadır. Ancak bu tablo ile ye

tinmek eksiklik doğurur. ABD'de zenci ve beyaz nüfus arasındaki Iş

sizfiğe bakmamız ayrıca önem taşımaktadır. 

TABLO 

Beyaztarla beyaz olmayanların işsizliği, 1960-1962 yıllarında 

(işgücünün yüzdesi olarak) 

Yıllar Toplam Beyazlar Beyaz Beyazların yüzdesi ola-

olmıyanlar rak beyaz olmayanlar 

1940 13.3 13.0 14.5 112 

1950 4.6 4.1 7.9 176 

1960 5.4 4.9 8.5 157 

1962 5.6 4.9 11.0 225 

Kaynak: P. A. Baran, P. M. Sweezy, aynı eser sayfa 316. 

Yukarıda verilen rakamlar zenciterin durumlarını bir açıdan or

taya koymaktadır. 1963 yılında ABD Sen~tosunun bir oturumuna su

nulan raporda Çalışma Bakanlığı müsteşarı F. Henning' in şu görüş

leri yer almaktadır. «Bugün beyaz olmayanların işsizlik oranı, beyaz

larınkinin iki katından fazladır. Mayıs 1963'te % 10,3'e karşılık % 5.0. 

Aile sorumlulukianna sahip evli erkekler arasındaki ayırım daha da 

fazladır: % 8'e karşılık % 3. Zencinin durumu, daha iyi gelir getiren, 

daha çok istenen işlere gelindiğinde büsbütün kötüleşmektedir .... 

işeiter arasında, beyaz olmayanların sayısı üçte bir oranında büyük

tür, deney ve bilgi gerektiren işlerde işsizlik oranı iki kattan daha 

fazladır. Bugün işsizlik gene işçiler arasında daha çoktur. Bu yıl ma

yıs ayında ... beyaz olmayan gene erkek cocukları Için işsizlik oranı 

% 25 iken. beyazlar için % 17'dir. Kızlarda ayırım daha çoktur. % 33'e 

karşılık, % 18. Beyaz olmayan azınlıklar uzun süreli bir işsizliğin en 

ağır yükünü taşımaktadırlar. Bunlar, işgücünün % 11'ini meydana 

getirmektedirler. Oysa altı ay ya da daha fazla işsiz kalan işçilerin 

de % 25'ini meydana getirmektedirlenı (1) 

Bugün işsizlik oranlarının b"ütün kapitalist ülkelerde yüksek ra

kamlara eriştiğini tartışmaya bile gerek yok. Jqapitalizmin hakim ol

duğu bütün ülkelerdeki bu toplumsal afetin inkôrı da artık mümkün 

değil. Kapitalist ülkelerin iktidarları, basın ve yayın organları açıkca 

işsizlikte ilgili istatistiki bilgiler yayıyorlar. 

(1) P. A. Baran, Paul M. Sweezy - aynı eser sayfa 362. 
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Azgelişmiş kapitalist ülkelerde Ise durum tam bir facladır. Buna 
ait herhangi bir araştırmaya girişmek, istatistiki bilgiler aramak ge
reksizdir. Bu ülkelerde işsizlik her an soğuk yüzünü kitlelere göster
mektedir. Oysa sosyalist ülkelerde böyle bir durum söz konusu de
ğildir. Bunun belki de en güzel örneğini bizim yaşadığımız bölgede 
görebiliriz. Uzun süre Osmanlı imparatorluğu tarafından yağmalanari 
Romanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkeler vardır. Bugün Bulga
ristan ve Romanya gibi sosyalist ülkelerde işsizliğin adını duymak 
bile mümkün değildir. Yani bu bir sorun olmaktan çıkmış, cözümlen
miştir. Oysa kapitalist üretim biçiminin hakim olduğu Yunanistan ve 
Türkiye'de işsizliğin nekadar büyük oranlarda mevcut olduğunu göz
lerimizle görmekteyiz. Avrupa piyasasını dolduran milyonlarca işsiz 
Insanı vardır bu iki ülkenin. 

Sağlık sorunu ile ilgisini açıklarken belki de işsizlik üzerinde bi
raz fazla durduk. Ancak işsizlik bugün kapitalist dünyada en büyük 
sorunlardan biridir ve insansağlığını direkt olarak etkilemektedir. iş
sizlik insanın oc kalması, maddi ve moral acıdan çöküntüye uğrama
sı demek olduğundan üzerinde bu kadar durduk. Ayrıca kapitalist ve 
sosyalist ülkelerdeki durumu açıklamakla da şunu ortaya koymaya 
çalıştık. Kapitalizm varoldukca Işsizlik ve bunun sonucu olarak ta 
kötü sağlık koşulları varolacaktır. Oysa bunu ortadan kaldıran Sos
yalizmde neden o.rtadan kalktığı icin sorunun kendisi, yani kötü sağ
lık koşulları da yok olacaktır. 
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sanat-edebiyat 
· FEODALİZMİN YARATTIGI GERİLİM 

VE «TÜFEKLİLER» 

- Sosyolojik Bir Yaklaşım -
Mehmet BAYRAK 

önemli bir kesiti Militan dergisinin Temmuz - 1975 sayı

sında yayımlanan bu yazı, 1977 seçimlerine girilen bir dönemde 

feodal ilişkilerin yürürlükte bulundu~u Mardin yöresindeki ege-

menlik kavgasının kızışması ve kana bulanması üzerine yeniden 

güncellik kazandı. 
27 ve 28 mayıs 1977 günlü gazeteler, Mardin yöresinde 40 yıl 

gibi uzun bir süredir devam eden ve Abdürrahh:n Türk'ün 19G9 

seçimlerinde ba~ımsız milletvekili olarak Parlamentoya girma

sinden sonra doru~una ulaşan Türk (Kanco) - Necimoi'lu (Ru

tan) aileleri arasındaki mücadelenin yeni bir silahlı çatışma

ya dönüştü~ü ve 5 kişinin öldürüldüğünü, 13 kişinin de yara

landığını bildiriyorlardı. İki ailenin oluşturduğu, iki partlye 

mensup konvaylarda CHP milletvekili Ahmet Türk ile AP mil

letvekili adayı Nurullah Necimoğlu da bulunuyordu ve AP ada

yı ölenler arasındaydı. 
CHP'li Türk ve AP'li Necimo~lu aileleri arasında son 5 yıl 

içinde çıkan çatışmalarda 19 kişinin öldürüldüğü de gazete ha

berlerinde kaydediliyordu. Ve gazeteler olayı yine yöresel ege

menlik kavgasından soyutlayarak 'kan ~avası' olarak nitelendi

riyorlardı. 

Oysa, özellikle seçimlere girilen dönemlerde en kanlı biçİ

miyle ortaya çıkan 'feodal güçler arası egemenlik kavgası'nın, 

maddi temellerinden soyutlanarak salt 'töre'lere bağlanması ol

dukça yanlıştır. 
Bu nedenle Mardin yöresindeki dramı işleyen bu inceleme 

yeniden alabildiğine güncelleşmlştir. 

Ekim-1973 seçimlerinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nce An

kara'da yayımlanan haftalık «Halk» gazetesinin bir sayısında (1
) 

Dr. Harnit Beşiroğulları'nın, «Mardin'i Saran Gerilimin Temel Neden

leri» konulu bir yazısını okumuştum. · 

( 1 ) Dr. Beşir Hamitoğulları: Mardin'i Saran Gerilimin Temel Nedenleri; 

Halk Gaz. sayı: 3, 25 Haziran 1973 
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Adalet Partisi Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk'ün öldürülü
şüyle yeniden kızışan çarpışmalar sonucu 12 kişi ölmüş, 5 kişi ağır 
yaralanmıştı. Bu sayının sonradan artıp artmadığını şimdi anımsa
yamıyorum. 

Olay, gazetelere bir dizi haber ve resimle yansımış; ancak res
mi kolluk kuvvetlerinin bastırmaya yanaşamadıkları bu mücadelenin 
sosyo-ekonomik, sosyo-politik temeline inilmemişti. 

işte Hamitoğulları'nın sözkonusu incelemesi, tam bu zamanda 
yayımlanmıştı. Hamitoğulları'nın -olup bitenleri iyi bilen biri ola
rak- soruna yaklaşımdaki bilimselliği, nesnelliği olayları büyük cop
ta aydınlığa çıkarmıştı. 

Aradan bir yıl gibi bir zaman geçti (1974). Bu kez bu yöredeki 
mücadeleyi, -bu bölgede uzunca bir süre öğretmenlik yapan- Ümit 
Kattancıoğlu roman boyutları içinde önümüze serdi. (2) 

Böylelikle, Mardin yöresindeki toplumsal kavgadan gidilerek 
«feodal kalıntıların çağımızdaki düzenleri, feodalizmin yarattığı geri
lim» hem inceleme, hem roman diliyle ortaya serildi. 

Bizim burada yapacağımız iş, _ feodal bir gerçeğe, bir olguya 
sosyolojik bir yaklaşımda bulunmak ve bunun bir sanatsal ürüne yan
sıyışını göstermek olacak. 

Bunu yapmakla hem Türkiye'nin katı bir gerçeğini, feodal ilişki

lerin toplumsal yapıda yarattığı gerilimi; hem de bir sanatsal ürün
de ele alınış yöntemini gözlemiş olacağız . Bu, bilim adamı ile çağdaş 
romancının olaylara yak l aşımını da bize göstermeye yarayacak. Sa
nat ürünlerinin toplumsal yarar acısından katkısı da belirlenmiş ola-
cak böylece. · 

Burada özetle şu amacı yineleyelim: Amac. yalın olarak Tüfekli
ler'in incelenmesinden çok, bilim adamının ve çağdaş romancının ol
gulara yaklaşımını göstermek. 

Bu arada şu gerçeği de hatıriatmakta yarar var. Olayların geç
tiği yöre, yani Mardin yöresi, doğal ve özgül yanlarıyla feodalizme 
tanıklık ediyor. Doğu'da yürürlükte bulunan feodal ilişkilerin bir sim
gesidir adeta Marnin yöresi. Doğma, gelişme, etkisizleşme süreele
ri ve çeşitli kurumlarıyla ... 

Bu nedenle feodalizmin özelliklerini gözönüne alarak bu olguyu 
çeşitli boyutlarıyla ele almak gerekiyor. 

1 - Mardin Yöresindeki Mücadelenin Niteliği : 

Mardin yöresindeki olaylar, (Derik, Kızıltepe, Cizre, Nusaybin, Vi-

( 2 ) Ümit Kaftancıoğlu: Tüfekliler, Remzi Yay. 1974 
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ranşehir, Derbesiye) çoğu 'benzerleri gibi basit bir kan gütme dava

sı olarak gösterilmiş, yayılmıştır. 

Feodal ilişkilere geeişle başlayan bu mücadeleyi, kişisel kin ve 

intikame bağlamak, basit bir kan gütme davası olarak görmek kuş

kusuz gülüne olur. 
Başka kesimlerde benzerlerine rastlanmayan bu olayların, feo

dal ilişkilerle bir içicelik gösterdiği ortadadır. 

Aşağıdaki bölümlerde sosyo-ekonomik kökenleriyle somutfaştı

racağımız bu mücadelenin niteliği, «feodal gücler arası egemenlik 

kavgası»dır. Beşir Harnitoğullarının deyişiyle bu dram, «yöresel eko

nomik ve siyasal iktidarı paylaşma savaşının» bir sonucudur. 

2- Mardi,n'in Doğal-Özgül Koşulları ve Türkiye'nin 

Sosyo-Ekonomik Konumu icindeki Veri : 

Bu yöresel kavgayı iyice kavrayabilmek icin, ekonomik ve sos

yal verileriyle yörenin doğal ve özgül koşullarına inmek gerekiyor. 

«Ülkemizin, bütünleşememiş ekonomik sosyal yapısı, özellikle 

Güneydoğu Anadofu ~da çarpık bir nitelik yansıtmaktadır. Mardin yö

resinde, üretim ilişkilerinin en egemen unsurunu toprak oluşturmak

tadır. Feodal niteliği içinde toprak müfkiyeti, aşırı yığılma ve aşırı par

çalanmanın zaafını taşımaktadır. Birden fazla köyü içeren büyük 

müfkler. üzerinde yaşayan insanlarla birlikte, ağanın olmaktadır.• 

(a.g.y.) 
Burada; gelişme. okur-yazar oranı, şehirleşme. sanayi ve hizmet

ler kesiminde çalışan insan oranı bakımından Mardin'in, Türkiye'nin 

en az gelişmiş 10 ili arasında yer aldığını belirtelim. 

Hamitoğulları, bir zamanıerin verimlifiğiyle tanınmış bu Mezopo

tomya topraklarının çağımızda feodal koşul!ar altında nasıl verimsiz

leştiğini, tarımsal işletnieciliğin niteliğini de şöyle anlatıyor: 

«Calışan nüfusun yüzde 86'sı tarım kesiminde çalışmaktadır. Yıl

da iki kez mahsul almayı mümkün kılacak koşullara sahip olan Mar

din yöresi, sulama projeleri, insan ve toprak ilişkileri iyileştirilmemiş 

olduğundan, bir atılım yapmaktan yoksun kalmaktadır. Nitekim yöre

de gübre kullanan köy sayısı yüzde 27, traktörle sürülen arazi ise 

toplam arazi içinde saçfece yüzde 12'1ik bir alan oluşturmaktadır.» 

(a.g.y.) 

. Tüfekliler'in 24, 25, 26, 27, 28, 46, 47, 49, 103, 239, 255'nci say

fafarında değişik boyutlarla Mardin'in doğal ve özgül yanfarını görü

yoruz. 

«Cumhuriyetin bir sığıntı Osmanlı düzeninin başat olduğu» bu 

yörede tam anlamıyla feodal ilişkiler yürürlüktedir. 
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Mezopotamya'nın bu uçsuz bucaksız, sınırsız, verimli, bire kırk, 
bire elli vermeye aday topraklarına şimdi altı ay tek damla yağmur 
düşmüyor, tek bulut gölge etmiyor. Bör çöl olup çıkmış bu toprak
lar ağaların, düzenierin elinde. 

Osmanlı gitmiş, Cumhuriyet hükümetleri gelmiş. Ancak bu yöre
de pek birşey değişmemiş: «Demokratik Türk hükümeti ağalık sur
larını iyice kalınlaştırmış, dayanıklı duruma, yıkılmaz, cıkılmaz, el uza
tılmaz duruma kavuşturmuştu. Sur üstüne sur cekmişti.» (s. 100) 

Romancı bu yöreye ulaşabilen devrimi <<Topçu Devrimi» olarak 
niteliyor. Aynı adlı bölümde öyküsünü anlatıyor «Topcu Devirimi>ınin. 
Bir başka yerde Selo'nun ağzından şöyle özetliyor bu devrimi: 

«Bir top patiatmışlar Karacadağ'dan, Kasro'nun bir kara taşı kı· 
rılmış, bir de soyadı! Budur Cumhuriyet? Budur Atatürko?» (s. 102) 

Hor bakanlar çölleştirmiş buraları. En iyi buralara karışan, bu· 
laşan insanlar bilir bunu. Ağaların bilmediği de söylenemez. Ne ki, 
tüm bağımsızlığına karşın (köyü, çölü, dağı, zeytini, yünü, yağı, buğ
dayıyiol besler bu topraklar kendilerini. Beslediği gibi «artık gelir» 
sağlar onlara. Böylesi daha işlerine gelir ağaların, düzenlerin. 

Selo bu gerçeği şöyle vurgular: 
«Çöl verimli, çölü sulayacak dereler, sular vardır. Fırat, Dicle, 

Şahvelet, Calap çölü besler. Ümüslü, verimli topraklar. Çölde, çoğu 
sanar ki su eksik. Değil, valleh değil lo, eksik olan devlettir. Çöle 
devlet el atabilse, çöl, bir beni bir Selo'yu değil, bir ülkeyi, dünyayı 
besler.» (s. 103) 

Bu yörede de, feodal ilişkilerin egemen olduğu tüm ünitelerde· 
ki gibi, topraklario birlikte üstünde yaşayan tüm canlıların el değiş
tirmesi, satılması ilkesi geçerlidir. 

«Necimoğlu, belki yarın köyü, köylüyü satacaktı bir başka ağa
ya, bir yıl sonra başka ağanın kapısına köle edecekti. Belki o ağa 
bu köylüleri kolundan tutup atacaktı.» (s.28) 

Bu yörede «vatandaş-devlet ilişkisi» de feodal düzence biçim
lenmiştir. 

· «Devletin adı bile gelmez Mardin'e ... Kimsenin en küçük bir gü
veni yok devlete. Türk devleti deyince hepsi: (Yürü geç ••• Hani dev
let, devlet nerede?) diyorlardı» (s. 28) 

Çünkü onların devleti başkadır .. «Derik'te devlet yok, hükümet 
yok, Necimoğlu vardır. Çölde de silahlı olan, güçlü olan ... Çölün 
kartalı Abdürrahim'dir.» (s. 24) 

Ağası, köylüsüyle bura insanının günlük yaşam ve işlevini de 
feodal düzen belirlemiştir. Burada insanlar kaygulu, insanlar ürkek, 
insanlar güvensiz. Hangi misillernede bir kör kurşuna hedef olacak
larını bilmeden umutsuzca yaşarlar bu insanlar. 
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Dirlik aracı olmak yanında bir görevi daha vardır bu insanların. 

Tıpkı Osmanlıdaki sipahi beylerinde olduğu gibi. Askerlik etmek ağa

lara .. Onların vurucu, öldürücü gücü olmak ... 

«Necimoğlu'nun eli silahlı bir takımı da Mazıdağ tepelerindey

di. Karanlık gecede, kadın giyimi içinde, gizli, saklı inerler. Derik'e, 

ya da oturdukları köye. Derik de köy de Necimoğlu'nundur. Giyecek

lerini alırlar, yiyeceklerini alırlar. Yeni bir tohum atarlar karılarının 

karnına, on beş yıl sonra Necimoğlu ordusuna katılacak birinin baş

langıcı yapılır, evinin durumunu yakından inceler dağkolu, sonra çe

kilip giderler. (s. 25). Necimoğlunun isteğini alır almaz basarlar De

rik'i. Basarlar bir karanlık gecede ... Karanlığı alafişek mermiler yır

tar. Cıvv ... Cıvvv ... Uyanır Derik. Uyanır da tilki uyk~suna yatar. Çı

kamazlar dışarı. Kimse çıkamaz. Hem kör korkusu, hem de yarınki 

tanıklık. Kimse ağrımaz başını ağrıya sokmaz ... » (s. 26) 

Romancı Derik gerçeğini bir yerde şöylece özetliyor: 

«Bir el basımı yeri kapatan Derik'te nasıl da büyük olaylar do

ğar, kanlar akardı? Emek yenir, alın teri icilirdi. Binler çalışır, birler, 

ikiler yerdi.» (s. 143) 

Bu konuda son olarak şunları söyleyeceğim: 

Devlet katları ve yönet fm de, feodal kalıntılar gibi köyleri, köylü

leri cezalandırmak istermişcesine bir çaba içerisindedir bu yörede ... 

3-Yöredeki iktidar Kavgası ve Temel Nedenleri: 

Yöredeki mücad~lenin özünü «iktidar kavgası» oluşturuyor. Bir 

anlamda, bu yöre problematiğinin kaynağıdır iktidar kavgası. 

Yöredeki mücadeleyi somutlaştırmak gerekirse, şöyle özetlene

bilir. 
Mardin'in hızla büyüyen Kızıltepe ilçesinde, Abdürrahim Türk ve 

Kahraman aileleri; Derik'te ise Necimoğlu ailesi birden çok köyü 

ic.eren en büyük toprakları paylaşmaktadırlar. «Büyük arazi mülkiye

linden kaynaklanan bu ekonomik iktidarı sürdürmek, siyasal iktidar

dan pay almayı gerekli kılmaktadır.» 

Başka bir söyleyişle, ekonomik ve siyasal iktidar biribirini ta

mamlamakta ve bütünlemektedir. işin içine rekabet ögesi ve kasaba 

bürokrallarını yedeğe alma işi girdiğinden, siyasal Iktidarsız ekono

mik güçlülük olanaksız gibidir'. Formüle etmek gerekirse, (ekonomik 

güc = siyasal güç)tür. 

işte Mardin yöresinde de bu mücadele veriliyor. Nitekim Kızıl

tepe'nin güçlü ailesi .Kahraman'lar, başlangıçta Kızılt~pe AP ilce Baş

kanlığını ve Belediye Başkanlığını ellerinde bulunduruyorlar. Derik'te 

iSe Necimoğlu aynı partiye sırtını dayamış, s,iyasal gücü büyük öl-
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çüde elinde tutmaktadır. Ayrıca_ aynı partinin Mardin Milletvekilliği 

de bu ailelerin elinde bulunmaktadır. 
işte böyle bir dönemde, bunlara göre daha çok kırsal kesimde 

kalmış Kasro Kanco'lu Türk ailesi Abdürrahim Türk'ü 1969 seçimle

rinde bağımsız olarak milletvekili sectirebilmiştir. 
Böylelikle sözkonusu yörede siyasal iktidar dengesi Türk ailesi 

·lehine bozulmuştur. Üstelik Abdürrahim Türk, ailesinin yöredeki et

kinliğini artırmak ve egemenliğini sağlamak için AP'ne geçmiştir. 

«Böylelikle Kızıltepe ve Derik çevresinde daha güçlenen A. Türk, 

karşıt aşiretlerin iktidarını ve gelecek seçimlerdeki (1973) şansını kır

mıştır.» (A. Türk'ün, 1973 seeimlerine yaklaşılan bir dönemde öldü

rülmesi ilginçtir.) 
AP'ne geeerek siyasal iktidarını da çağaltan Türk, iyice tehlikeli 

rakip olmuştur. «Kancolar kurşun olup Rutanlılara sıkılmışlardı» (s. 

270) diye özetliyor romancı bu darbeyi. 
Kızıltepe ve Derik çevresinin AP'ne iki milletvekili verme ola

nağının zayıflığı ise daha da tedirgin ediyor karşıt çevreleri. 
Karşıt gruplar arasında, toprak aracılığında, ekonomik ve siya

sal alanda görülen mücadelenin maddi temellerini Harnitoğulları şöy

le koyuyor: 
«Ekonomik gücünü siyasal güçle bütünleyebilen A. Türk, karşıt 

grupların benzer güclerini daraltmış olmaktadır. 
Görüldüğü gibi, i::ınılan belli başlı aileleri karşı karşıya getiren 

· nedenlerin kaynağı ve siyasal iktidarın tabanı, büyük toprak mülki

yetidir. Uğrunda canlar verilen, kanlar dökülen Mezopotomya'nın bu 

verimli toprakları olmadan, bugünk9 prestiji sağlayan ekonomik ve 

politik gücün elde edilerneyeceği bilinmektedir. Bunun içindir ki bu 

gücü tehdit eden her oluşum en büyük düşman olmaktadır.» (a.g.y.) 

Yukarıda da değinildi~i gibi Necimoğlu, Derik'in mutlak hôkimi 

olma düşüncesindedir. Kus::ı~!l bürokratlarını da, yedeğine alan Ne

cimoğlu, Kancalara (A. Tüık'e) baskın çıkıyor. Feodal ilişkilerin yü

rürlükte olduğu her yerde bu böyledir, denebilir. Bürokratlarla iyi iş

birliği kurabilen, öbür güçleri etkisizleŞtirme olanaklarına erişir. Çün

kü kasaba bürokrcsisi bu tür ilişkilerde birincil etkime gücü oluyor. 
Kaftancıoğlu, Necimoğlu acısından mücadelenin amacını şöyle 

-koyuyor: 
«Necimoğlu için önemli olan, gelirini daha bir artırmak yanında, 

Kancaların akan suyunu kesmek, arklarını kurutmaktı. Böylece çev

renin tek, en önemli ağası almaktı . Devletin bir numaralı adamıydı. 

DP., hükümet, devlet Necimoğlu'nu tanırdı, Necimoğlu'nu bilirdi. il

le bu yetmezdi. Çevre de Necimoğlu'nu tek güç olarak bilmeliydi, bü

tün köyler, çöl önünde eğilmeliydi. Kazaneları yalnız kendi alma-
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lıydı, bölüşmemeliydi. Necimoğlu'r:un asıl amacı, gittikce daralan 
topraklarını genişletmek, Kancaları çökertmekti.» (s. 213) 

Başarılı da olmuştur Necimoğlu uzun süre. Derik ve Kızıltepe, 

yasak bölge ilôn edilmiştir Kasro Kanco' lular icin. Derik'ten umudu 
kesen Kasro Kancolu'lar Kızıltepe'ye bağ lanmak isterler. Necimoğlu 
devlet ve halk katlarında gerekli girişimlerde bulunur. Bu da gerçek
leşmez. Necimoğlu, daha söylentiyi duyar duymaz, salık salmıştır Kı
zıltepe'lilere: «Kancoları, Kızıltepe'ye sokanlar başındaki egali (erkek 
başlığı) atsın, köfik (kadın başlığı bağlasın» diye (s. 236). 

Devletin, «yüksek mühendisiyle, atıyla, koyunuyla, işçisiyle, top
rağıyla Necimoğlu için calıştıgı» (s. 237) bir dönemdir, bu dönem. 

iyiden iyiye tedirgindir Abdürrahim. Bir defasında şöyle dertle
nir öğretmen Fevzi'ye: «Bitsin bu tatsızlıklar diye çok uğraştım, va
li, Ankara .. . Hepsi karşı çıktı. ille sürsün dediler. Biz suçlu değiliz ar
tık. Kanco'lar nereye bağlansın? Derik'e gelemeyiz, Kızıltepe'ye gi
demeyiz. Bizim yurdurrıuz -Suriye'yse valleh gidelim, Türkiye Cumhu
riyeti yoksa, oraya bağlanalım.» (s. 238) 

A. Türk, bilerek ya da bilmeyerek, feodal düzenle-gerici iktidar 
özdeşliğ i ni de koymuş oluyor. 

Ancak, yukarılarda da değinildiği gibi, seçimlerde Abdürrahim 
Türk'ün bağımsız olarak seçilmesi, parlamentoya girmesi, AP'ne geç
mesi herşeyi altüst ediyor. Kolunu kanadını kırıyor Necimoğlu'nun ... 
«Abdürrahim'in daha ilk denemede Ankara'ya ayak atması Necim
oğlu için gercek bir yıkımdı. Yirmi yıllık politikacı, daha dünkü çocu
ğa yenik düşüyordu. ( ... ) Bu yenilgi, yutulur, unutulur gibi değildi. 

Günlerce içerde kaldı. Sonra bir gece yarısı taksiyle Diyarbakır'a git
tiği öğrenildi, söylendi. Uçağa atlamış, ver elini Ankara dem i şti.» (s. 
255) «Abdürrahim, Necimoğlu'nu yıkmış, Derik'ten sürmüş sayılıyor
du. Söylenti, gercek böyleydi. (s. 259) 

Necimoğlu'nun gidişiyle, Derikliler için yeni bir dönem başlıyor. 
«Elden ağıza düzeni de olsa, herkes kendi sümüğünü yalıyor» (s. 258) 
bu dönemde. Ancak uzun sürmüyor, bu geçici, yalancı dönem. Feo
dalizmin yarattığı gerilim, tüm katılığıyla kendini dışa vuruyor. 

Feodal kalıntılar biribirlerinin kurşunlarıyia gidiyorlar. Abdürra
him Türk öldürülüyor, A. Necimoğlu öldürülüyor, ö . Kahraman öldü
rülüyor. Bunların yanında daha bir yığın insan, yaşamı zamansız bı
rakıp gidiyor ... 

4- Mücadelenin Gerçek Sorumluları: 

Mücadelenin gercek sorumlularının, mücadeleyi yaygınlaştıran 

yan öğelerin ve araçların saptanmasında Harnitoğulları ile Kaftancı
oğlu aynı düşünceleri paylaşıyorlar. 
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Harnitoğulları şöyle diyor: 

«Mardin yöresinde, hayatı zamansız terkeden insanlar, geri kal
mışlık, feodal ilişkiler ve demokrasi eksikliğini bir kez daha gözler 
önüne sergiiemiş bulunmaktadır. 

Çevreyi saran işsizlik, yokluk, yoksulluk, Ağalık, Beylik, ekono
mik kalkınmanın ve demokrasiyi gerçekleştirmenin önüne dikilen en 
büyük engelleri oluşturmaktadırlar. Devlet ile vatandaş, vatandaş ile 
vatandaş arasına giren bu yalıtkan engeller, masum insanların canı
nı kaybetmesinin ve sefalete sürüklenmesinin, yıkıcı nedenleri olmak
tadır. Kuraklığın yaktığı Mezopotamya'yı kana bulayan Kızıltepe «kat
liamı'nın, en büyük sorumlusu, bugüne dek, topraktan alınan verimi 
daha da düzeltecek, insan-toprak, insan-insan ilişkilerine rasyonel
lik, insancıl ve demokratik temeller kazandıracak bir toprak reformu
nu gerçekleştirmeyenler ve engelleyenlerdir.» (a.g.y.) 

Kaftancıoğlu, «Tüfekliler»in önemli bir bölümünde, kavganın ger
çek sorumlularını vurgulamaya çalışıyor. Böylece bildirisinin emurgo
sını oluşturmak istiyor. 25, 26, 31, 49, 89, 100, 101, 174, 238, 249, 265-
266, 281'nci sayfalarda bu türden bir yığın örnekle karşılaŞıyoruz. 

Kattancıoğlu bu sorumluları: a - sakat işleyen devlet mekani:z
ması, b - göstermelik demokrasi, c - gerici-statükocu iktidarlar, 
c - gerici partiler, d - bozuk feodal düzen, e - ağa güdümlü kasa
ba bürokrcsisi olarak koyuyor. 

«Bugün kişinin başına yumruk, herkesin sırtına yük» olan DEV
LET; «varsılın elinde kamçı, yoksulun sırtında kırbaç» olan DEMOK
RASi: «ağalık surlarını iyice kalınlaştıran, dayanıklı-yıkılmaz-cıkıl

maz-el uzatılmaz duruma kavuşturan ve sur üstüne sur çeken» geri
ci-satükocu iKTiDARLAR; ağalarla özdeşleşen gerici PARTiLER; 
tüm üretim kaynaklarını tek ele veren FEODAL DÜZEN: ağanın göz 
kırpmasıyla iş yapan, ağa güdümlü KASABA BÜROKRATLARI ... , olup 
bitenlerin gercek sorumlu ları, gercek kôtilleri. .. 

5- Cözüm Yolları, Öneriler : 

Harnitoğulları çıkış yolunu, «Demokrasiye daha sağlam temel
ler kazandıran, sanayileştiren ve halkı yabancılaştırmadan kurtara
cak bir toprak reformwında görüyor. 

Şöyle diyor bu konuda : 

«Bütün Türkiye gibi, bu yörenin de kalkınması ve demokrasiye 
kavuşması, hatta günümüzde bir diğ·erinin kökünü kazımağa yönelen 
Ağaların kurtulması bile, iç bağımlılık oluşturan, bu geriletici unsu
run, toprak reformu ile kökten çözülmesine bağlıdı r.» (a.g.y.) 
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Kırsal kesimde de olsa, yalnız bir toprak reformunun tüm bu so

runları çözümlemesi, diyalektiğe aykırıdır kuşkusuz. 

Kattancıoğlu bu -konuda daha tutarlı bir görüş getiriyor. Daha 

gerçekçi, daha bilimsel: 
«Yurt düzeyinde, dünya üstünde değişiklik hepten, temelden, 

bütün düzeni, hep birden değiştirmekle olurdu. Yarım yamalak par

çalarla yeni takım yapılır mı? En belirgin ve değişmez amacımız dü

zeni böyle kökten, böyle sapasağlam, acımadan, sapmadan, her bir 

yanıyla değiştirmek olmalıdır.» (s. 245) 
Kattancıoğlu romanın sonunda «Dönen Kapı» bölümünde çıkış. 

kurtuluş yolunu şöyle vurguluyor: 
«Bırakılan, duvar deliklerine sokulan namlular, tüfekler, taban

calar ne zaman cıkarılırsa; ne zaman hep birden, aralıksız, acımasız, 

bilinele birleşir, bir amaçta, bir düşüncede birleşir patiarsa o zaman 

geniş günler, güzel günler, kurtuluş gelecekti, doğacaktı. Kanatlı ka

pıların hepten koparılıp atıldığı, yıkıldığı, yakıldrğı gün gerçek kur

tuluş olacaktı.» (s. 290) 

6-Sonuç: 

, Bir bilim adamı ve bir romancı diliyle verilen bu örneklerin, bu 

bu yaklaşımın; feodalizmin yarattığı -gerilim ve sonuçları konusuna 

aydınlık getirdiğini sanıyorum. 

Burada Kaftancıoğlu'nun romancılığı; özellikle Tüfekliler'i üze

rinde bazı noktalara değinmek istiyorum. 
Kaftancıoğlu, ilk romanı Yelatan'da (1972) konusunu, çıktığı yö

reden, · Kuzeydoğu Anadolu'dan alıyordu. 
Burada konu planlamasına dayanmayan; aşırı estetik kaygusuy

la falklor öğeleri altında ezilen bir dizi olayla karşıkarşıyaydık. 

Bol falklor ürünü, yoğun bir anlatım; ancak kalıcı etki yapmayan 

bir romandı Yelatan. Bence en önemli yanı, Kaftancıoğlu'nun yazma 

yeteneğini kanıtlamasıydı. 

ikinci romanı Tüfekliler'de (1974) bunun tersi bir yol izlediği gö

rülüyor. 
Bu kez estetik kaygusu ikinci plôna itilerek, bir şeyler verme ca

bası içinde görülüyor romancı. Bu, bir bakıma (estetiği savsaklamal 

olarak alınabilir. 

Romanın olumsuz olarak nitelenebilecek yanları şöyle sıralana

bilir : 
a- Konu, Mardin yöresindeki feodal kalıntıların iktidar kavga

sında odaklaşmakla birlikte, öğretmenierin yaşantıianna ve serüven

lerine gerektiğinden cok yer veriliyor. (Bunu, öğretmenierin -ekono-
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mik, sosyal, siyasal mücadelelerini Içeren- sorunları Için değil; gün

lük yaşantıları için söylüyorum). 

b- Fevzi-Melina aşkı maddi düzlemde kaldığından, fazla çeki

ci, etkileyici alamıyor. 
c- Fevzi'nin (Kaftancıoğlu'nun romandakl adı) yaz tatillerinde

ki serüvenleri fazladan birer yama görünümünde. (Özellikle eşkıya 

soygunu konusu). 
Bunlar daha çok romanın düşünsel catısıyla ilgili konular. Bir de 

anlatımla ilgili konular var. 

Romancı kimi yerde gercekten rahat ve gerilim yaratıcı, tüyler 

ürpertici bir anlatıma ulaştığı halde; özellikle öğreticilik kaygusu gü

dülen yerlerde bir röportaj üsiObuna girildiği ·görülüyor. 

Birinciye örnek olarak altmışlık Şeyh Bedrhani'yle, on üç, on dört 

yaşlarındaki dünyadan habersiz köylü kızının Şafii mezhebince eve

rilmelerini iceren şu anlatım gösterilebilir: 

«On üç, on dört yaşındaki çiçek gibi, ceylan gibi, taze, bir içim 

su; altmışlık, altmış beşlik cirkefin yatağına atıldı. Cici kızı, çamurun, 

batağın içine attıktan sonra çekildiler köylüler. Kız ne yaptı, şeyh 

ne yaptı? O gece nasıl geçti? O kız, o yavru, o tarla kuşu, o başıboş 

köpeğin ağzına nasıl düştü, nasıl girdi koynuna?» (s. 204) 

ikinciye örnek olarak da, tek cümle vermekle yetineceğim: 

Halk-jandarma çatışmasını anlattıktan sonra sözü şöyle bağlı

yor: «Kaldı ki, taban, halk çıkışları, kıpırdanışları, hiç bir güçle, tü

fekle durduruiamaz, gün gibi, ışık gibi ... » (s. 213) (Burada öz güçlü 

olduğu halde, romancının araya girmesi yadırganıyor). · 

Bit de şunu söyleyeceğim: Romancı olayların akışı içinde başka 

kahramanlar aracılığıyla verilmesi gerekeni, -üstteki gibi- kendi 

ağzıyla verme yolunu tutuyor. Bu işi, kısmen de Selo aracılığıyla ya

pıyor. 

Tüfekliler'in yukarılarda değinilmeyen özgün, dik~ate değer yan

ları da şöyle özetlenebilir: 

a- Feodal kurumların, çeşitli boyutlarıyla sergilenmesi, yorum

lanması .. 

b- Sınır kapılarında boyuna adam öldürülen bir dönemdi; ca

nını ortaya koyarak sınır kapılarına yüklenen insanların (kacakcıların) 

köy yerindeki dirlikleri.. 

c- Tüfekliler'in en özgün yanlarından biri de, en beklenmedik 

yerde yaşamın, insanlığın, gerçeğin özünü vermesi ... 

Bu son özelliğini örneklemek istiyorum. 

«Emek, alın teri insanı dik tutuyor, olnı ak yapıyere (s. 23) 

cDışlaşmaz sevgi Derik'teı (s. 89) 
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«Daha kendini tanımadı, acıyı, ölümü, kanı kokladı. Vuran kim
di? Töre!» (s. 227) 

· «Anadolu insanının bir sezi gücü vardı, bir ermişliği vardı» (s. 102) 
«Köyün kızlarını tanıyanlar bilirleri Anadolu kızı öpmez, öpülür. 

Dışlaşan bir sevgisi olmaz, icinden sever, bağlılık boy atar içinde» 
(s. 130) 

«Şimdi yetiştirdiğimiz müftüler var ki .. . Tanrı onlardan kaçıyor .. » 
(S. 159) 

«Şeyh, gökten inse ayağını öptürecek Tanrı'ya» (s. 203) 
«Melina hızlı bir gelişim gösteriyordu. Belki bir solukta, belki bir 

ay içinde Ermeniliği, Hıristiyanlığı unutmuştu. Ne Türk, ne islam ... 
Tepeden tırnağa insan olmuştu. Evrensel biri..» (s. 167) 

«Elinizi sıkmamı istemezdi sizin demokrasi!» (s. 266) 
«Doğayı sömüren ülke, · ulus, kişi, sömürmeyene borçludur.» (s. 

263) 
«Yüzyıllardır, tapu, 'belge, memur, görevli, ölç, biç, al, sat, ak

tar, devret paylaştır, sınır koy, kavga et; yargıç, dava, savcı, ölüm, 
tüfek, kan ... Niçin, ne gereği var bütün bunların? Bunların tümü in
sanlık için utanctır, bilimin yüzkarasıdır.» (s. 262) 

Söyleyeceklerimi şöyle noktalayacağım: 
Toplumsal yarar acısından bakıldığında, Tüfekliler'in Yelatan'

dan çok daha ilerde olduğu görülür. Ancak, herhalde Kaftancıoğlu'
nun gelecek romanı, 'öz'ün ve 'estetik"in dengelendiği bir roman ol
malıdır. 

/ 
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ORHAN VELi 

Orhan Veli helbestvaneki Tırk e. Dı sala 1914'an da lı 

Stembole hatıye dıne. Wi dı fakulta vıieye da dı şaxe tel
seteye da xwendıye . Ew, yek iı wan helbestvanan e ku dı 

helbeste Tırki da recek nuh vekırıne, dev iı şıklen kewn 
berdane O bı şıkle serbesti nıvisandıne. Orhan Veli wek Na
zım Hikmet şoreşger nin e; iıyina Nazım d ı nav xebata şo
reşgerıye da derbas bO O helbesten wi ii bı denge şoreşe 
tıie ye. Le Orhan Veli ii helbestvanek peşverO O demoqrat 
e. Ew hin dı caxe xortanıye da, dı sala 1950'an da mır. Me 
cend helbesten wi wergerande Kurdi O wan peşkeşi xwen
devaren xwe yen Kurd dıkın. 

Jl XWE 'JiN USA VE 

Kuckeki ve malıka hebO; 
Xelxelek bO, 
Nave wi Cincan bu,· mır. 
Pısikek wan ii hebO. Cavşin 
WindabO. 
Keca male bO bOk cO, 
Her usa ii dı nav saleki da 
Şirin O tahl pır tışt bOn! 
BOn le, bı vi awayi bOn .. 
Jı xwe iin usa ye! 

GANGSTER 

(Hitler xwe dıde ber wiieye) 

Mın helbest nıvisandın heya nuha 
O cı dit? 
Nuha şunda dıbım eşqiya .. 

Jı hemO rebıran beiın 
Edi iı wan ra şuxul ne maye 
Lı şer cıyan. 

Jı ber ku mın nar:ıe w~;ı iı gırtıye 

Jı dest wan, 
Bıla ew ii keremkın ben, 
Cih wala ye lı bo nıviskaran. 
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YE KU DICE ŞER 

Lao, pozero, tu e dıçi şer! 
Disa ha delal veger; 
Lı ser leven te bıhna deryaye, 
Lı ser bıjenge te xwe; 
Lao, porzero, tu e dıçi şer! 

RUBAI 

Yek car binher O hin 'be, ev sıre jine 

Yek rıcalek dare maye lı erde 
Dıne cıqas şirin e ku bı hezeran mırov 

Be mıl O 'be qor dıjin lı ser w9 

HELBESTA Bl KUN 

Ber kun e, berık kun e, 
Sol kun e, sako kun e, 
Şal kun e, şapık kun e; 
Ma tu serad i pısmam? 

BO WE YE 

Her tışt bo we ye, bırayan mın en insan. 

Her tışt bo we ye, 
Şev ji bo we ye, roj ji; 
Rojan ronahıya roye, şevan ronahıya hive; 

Lı ronahıya hive pelen daran; 
Lı pelan meraq; · 
Lı pelan aqıl; 
Lı ronahıya roye bı hezaran heşınayi: 

Zer ji bo we ne, sor ji; 
Cane ku te mıstdan, 
Ge rm i; 
Nermi; 
Rehetıya razane; 
Sılav Jı bo we ne; 
Bo we ne stOnen ku dıhejın lı skelan; 

Nave rojan, 
Nave mehgn, 
Boyaxe kelek O gemıyan; · · 

Bo we ye lınge postvan, 
Deste cervan; 
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Xuye ku dıreşe jı henıyan, 

Guleyen ku serf dıbın lı enıyan; 

Bo we ne gor O kevıre goran, 
Bo we ye dardakırın O kelepçe Q zından, 
Bo we ye; 
Bo we ye her tışt. 

Ye ku wergerandıye Kurd1 
Kemal Burkay 

ORHAN VELi'DEN BİRKAÇ ŞiiR 

HAYAT BÖYLE ZATEN 

Bu evin bir köpeği vardı; 
Kıvır kıvırdı, 

Adı Cincon'du, öldQ. 
Bir de kedisi vardı: Môviş 
Kayboldu. 
Evin kızı gelin oldu, · 
Daha böyle acı, tatlı 
Neler oldu bir yıl içindel 
Oldu ya, olanları hepsi böyle .. 
Hayat böyle zaten! 

GANGSTER 

(Hitler, kendini edebiyata verecek) 
Ştir yazdım bunca senedir. 
Ne buldum? 
Eşkiyalık edeceğim bundan sonra .. 
Haberi olsun yol kesenierin 
iş yok artık kendilerine 
Dağ başlarında. · 
Mademki ekmeklerini alıyorum 
Ellerinden, 
Buyursunlar onlar da benim yerime, 
Münhal var edebiyat ôleminde. 

HARBE GiDEN 

Harbe giden sarı saçlı cocuk! 
Gene böyle güzel dön; 
Dudaklarında deniz kokusu, 
Kirpiklerinde tuz; 
Harbe giden sarı saçlı cocuk! 
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RUBAi 

örnrün O büyük sırrını gör bir bak da 
Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta 
Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi 
Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta 

DELiKLi ŞiiR 

Cep del ik, cepken del ik, 
Kol delik, mintan delik, 
Yen delik, kaftan delik; 
Kevgir misin be kardeşlik! 

SiZiN iCiN 

Sizin için insan kardeşlerim, 
Her şey sizin için, 
Gece de sizin icin, gündüz de; 
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı; 
Ay ışığında yopraklar; 
Yapraklarda merak; 
Yapraklarda akıl; 
Gün ışığında binbir yeşil; 
Sarılar da sizin icin, pembeler de; 
Tenin avuca değişi, 
Sıcaklığı, 

Yumuşaklığı; 

Yatıştaki rahatlık; 

Merhabalar sizin icin; 
Sizin için Jimanda sallanan derikler; 
Günlerin isimleri, 
Ayların isimleri, . 
Kayıkların boyaları sizin için; 
Sizin için postacının ayağı, 
Testicinin eli; 
Alınlardan akan ter, 
Cephelerde harcanan kurşun; 
Sizin icin mezarlar, mezar taşları, 
Hapishaneler, kelepceler, idam cezaları; 
Sizin için; 
Her şey sizin Icin. 



Mas•ye Re ş A e 

Bıre duwemin 

Masıye me ye reş e pıcOk xwe berda nav ava cıre O kete goleka 
pıcOk. Bere gejbO. Pır nebori hışe xwe hate ser, heta je hat dest bı 
sobayiye k ı r. Heta iro wi, ewqas ava mezın lı ciki da ne ditibO. 

ran .. 
Gelo, dı nav gole da cıqas ii pır eeliken beqan hebOn! Bı heza-

Çeliken beqan gava masıye reş e pıcOk ditın, bı tırane: 
«Hela lı vi bınherın!» gotın O pe kenıyan. 
«Kuro tu cı mehJOqeki eceb i!» 
Masıye reş e pıcOk bı hers nıheri wan: 
«Xwe bızanbın O bı edeb xeberdın,» got. «Nave mın Masıye Reş e 

Pıcuk e. Gelo nave we cının?» 
Jı eellke beqan yek, ber bı peş hat O le vegerand: 
«Nave me Celıke Beqan e.» 
Yeki dın: 
«Em jı esieki pır mezın O bılındın,» got. 
Ye sıseyan: 
«Lı rOye dınyaye jı me bedewtır tu mehiOq nin e,» got. 
Ye caran ji xwe avete peş O usa got: 
«Em noti te be şıkl O ne rınd nin ın.» 

Masıye reş e pıcOk, bı van gotınan metelmayi: 
«Caran ne dıhate bira kesi ku hOn ewqas jı xwe razibın,» got O 

sere xwe hejand. «Le ez lı ser ve pırse nasekınım O lı qısOren we ji 
nanıherım. Famdıkım ku hOn ji nezanıye usa xeberdıdın.» 

Ser ve gotıne, eeliken beqan; je pırsin: 

«Ango, tu dıbeji em bom ın?» 
«Bele, hOn bom ın,» got masıye reş e pıcOk. «Ger hOn bom ne 

buwana. we ji dızanıbO ku lı dınyaye gelek mehiOq hene.» 
Ser ve gotıne eeliken beqan bı hers ketın, le nıherin ku ması

ye reş e pıcOk neheq ji nin e; disa ji ber xwe dan O bı ken usa 
gotın: 
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«Tu li hema zutırke jı pırsen me xuli dıbi. Em jı sube heya evere 

dı nav ve gole da, dı ve dınyaye mezın da sobayi dıkın Q dısekinın. 

Me jı de O baven xwe peve tu mehiOqek ne ditıye. Bele, yek ii kurmen 

~rde hene, le ew ii ne hewce ye ku bene hesıbandıne.» 

Masıye reş e pıcOk iı wan pırsi: 

«Jina we ku hemO dı nav ve gola pıçOk da derbas dıbe, cawa 

dıbe ku hOn behsa dınyaye dıkın? HOn qe iı ve gole derketıne der 

va?» 
Beqen pıçOk bı mereq ie pırsin: 
«Tu beji xenci ve gole tu dınye heye?» 

Ser ve pırse. masıye reş e pıcOk bı ken: 
«Cawa tune.» got. 
«Waa!» 
«Oet ne hate 'bira we ku jr ve gole we da ji ci hebın ku merıv 

bıkare te da bıji?» got masıye reş e pıcOk. . 

Çelıkan beqan, metelmayi, demeki lı wl nıherin. Pıştre yeki je 

pırsl: 

«Ango tu dı'be ku, cıye dıne ii hene ku merıv bıkar:be te da bıji?» 

Yeki dıne derkete peş: 
«Tışte usa nabe,» got. 
Yeki dın: 

«Te xwe şaşkırıye,» got. 
Lı hıkberi van gotına, masıye reş e pıcOk edi cı dıkarıbO jı wan 

ra bıgota? Ya baş ew bO ku ewan mehiOqete tamkor dı wır da bıhele 

O jı we dere derkeve .. Lı ser cOyine bu ku, nışkava xwest dıya van 

eelıkan ji bıbine O je ra xeberde. Jı wan pırsi: 

«Dıya we lı ku ye?» 
Nışkava denge weqınike hat. Beqeke kok, ku lı dora gole lı ser 

kevıreki rOnıştibO, bı gupıni xwe avete nav ave, sobayi kır O ber bı 

masıye reş e pıcOk hat. Bı hışki je ra got: 
«Va ye lı vıra me, mire pıçOk, ka daxwaza te cıye?» 

Masıye reş e pıcOk guh ne da hersa mak beqe O bı nermi sılav 

le kır: 
«Rojbaş, xanıma heja.>> 
Mak beq, gelek bı hers je ra got: 
«Cıye tu lı vır badılhewa xeberdıdi? Tu usa dızanl ku tuye zoro

kan bıxapini? Lı mın guhdari bıke! Bınher, ez hatıme vi emri, gelek 

baş dızanım ku dune ev gola ye. De zutırke jı vır derkev here, zaroke 

mın acız neke!» · 

Jı xwe, masıye reş e pıcOk jı ve lbeqe hezhekırıbO». Mehluqatek 

(an dı nav ave da dıji, yan ji lı der ave. Le ev beqe han, hım dı nav 

ave da dıjiyabO, hım ji lı der ave! Na, ew iı esieki baş ne dıhat .. Bı 
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vi tehri dıtıkıribO masıye reş e pıcOk. Bı xwe O xwe got: «Ev e, nıjadek 

xıram. mehiOqek be esi!» Vegeri O ie ra got: 

«Ger tu sed sali ii bıii. tu e usa 'bom O nezan bımini, beqa belen

gaz.» 
Gava mak beqe ev pırsana bıhistın, iı hersan sıpicolki bO. Xwe 

avete ser masıye reş e pıcOk. Le masıye reş e pıcOk noti tireki iı 

wır durket Ev lece pıcO~ ava gole tevlıhev kır. Heri O kurmen gole 

av şoli kır. 

* 
Nuha newal gelek fıreh bO. Dızıviri, xelxeleki dıbQ O dıherıki dıcO. 

Lı bılındahiya, iı dur va wek qeytanek ziv xuya dıkır. Zınareki mezın 

ketıbO nav newale O ew kırıbO du telqa. Lı ser vi zınari ii margiskek 

bı ket dırei bObO O xwe dabO ber tave. Caven wi lı keviıngeke bOn. 

Keviıng, dı bın ave da. lı ser lima newale zıke xwe ter dıkır. 

Kevjınge dı we deme da beqeke pıcOk dadıquland. 

Masıye reş e pıcOk ku nışkava kevjıng lı ber xwe dit. gelek tırsıya. 

Kevjınge bı caven bebext. lı masıye reş e pıcOk nı h eri. Je ra · got: 

«Tu cawa · masıyek bedew i! W ere cem m ın, were metırse.» 

«Şole mın heye,» got, masıye reş e pıcOk. «Ez dıxwazım lı dınya 

aleme bıgerım. Bıbexşine, le ez naxwazım ku rewıtıya mın dı zıke te 

da xılas bıbe.» 

«Cıma ewqas tıkara dıki? Jı cı dıtırsi masıye reş e pıcOk?» 

«Ez ne tıkara dıkım, ne ji tırsonek ım,» got masıye reş e pıcOk. 

«Zımane mın, cave mın cı bıbine O aqle mın cı tambıke we dıbeje.» 

Kevjıng bı tırane: 

«Baş e, bele, le tu cawa dıbini O famdıki ku ez dıxwazım te 

bıxwım?» 

«Badılhewa xwe mede nezanıye» got. masıye reş e pıcOk. 

«Nuha tamdıkım,» got keviınge . «Texmina mın. tu behsa beqa 

han dıki. Le beq dujmınen mın ın. Ew, lı dınyaye xwe tene mehiGqen 

sertıraz dıhesıbinın O ez ii bono we, tu caran peşa wan bernadım. 

Hewceye ku ez nişanbıdım wan ku dmya dı dest ke da ye. Bono ve 

yeke gere tu jı mın netırsi. De nezık were, metırse heyran.» 

Kevjınge, aliki da xeberdıda O aliye dın da ji nezıki masıye reş 

e pıcOk dıbO. 
Masıye reş e pıcOk, dıle xwe da got: «DurOye heram, xwinme

je qıler!» Le bı revacana kevjınge ji kene wi dahat. 

«Tu cı mehiOqek belangazi.» got, bı ken. «Tu hinnızani wek ca

meran re va bıci. rabuyi dıbeii ku dınya dı bın deste mın da ye. Tu 

cı dıkari ku bızani dınya dı bın dest ke da ye!» 

Bı ve gotıne, masıye reş e pıcOk, hedıka xwe paş da kışandi bO. 
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Dı we deme da siya tışteki da ave, kevırek hat lı sere kevjınge ket O 
~w kıre nav lime. 

Gava margiske ev dit, ewqas kenıya ku, hındık ma bışqıte, bıkeve 
nav ave. 

Kevjıng nıkarıbO xwe jı nav lime derxe. Gelo ke ew kevıra 
avetibO? 

Masye reş e pıçOk dı ber newale da şıvanek xort dit. Şıvan lı 
kevjıng O masi dınheribO. Dı we deme da kerıye mih O bızınan nezıki 
newale bOn. Denge ku wan derdıxıstın lı derdoran da bılınd dıbO. 
Ma.sıye meye reş e pıçOk, lı av vexwarına mih O bızınan nıheri O 
pıştre sobayi kır cO cem margiske. Je ra got: 

«Sılav jı te ra, margiska delal! Nave mın masıye reş e pıçOk e. 
Ez dıxwazım heya dawiya ve ave bıçım. Bawerıya mın heye ku tu 
yeki baqıl i, jı bo we dıxwazım jı te hın tıştan bıpırsım.» 

«Keremke, cı dıxwazi bıpırse,» got margiske. 
«Lı ser re pır kesan jı mın ra gotın ku ez, dı dema rewıtıye da 

xwe jı çıviken pelikanan, jı masıyen bırek Q jı reşelilan bıparezım. Tu, 
tışte ku dı derheqa van da dızani ,dıkari jı mın ra beji?» 

Margiske, tışte ku dızanibO jı wi ra gotın: 
«Lı van cıyan reşelil ji, masıyerı bırek ji tunın. Ewana behran da 

dıjin. Le lı van doran dıbe ku tu rasti pelikanan te. Pelikan çıvikeke 
ave ye. Xwe jı we bıpareze. Ew heyvanek gel ek . bı fend e, viya ca ra 
bir neke. Dı bıne nukıle we da ii kisıkek heye.» 

«Kisıke cı ye?» bı mereq pırsi, masıye reş e pıçOk: 
«Kisıke ku tu dızani.» got margiske. «Dı bın nukıle we da wek 

turek mezın dıdalıqe. Te da ave berhevdıke. Tene av be, baş e, xwa
rıne ji berhevdıke.» 

«Mın qet ne bıhıstibO,» got masıye reş e pıçOk. 
«Evqas tışte ku te ne ditıye Q ne bıhıstıye hene ku,» got margis

ke. «Ew kisıke pelikane wek dafık e. Masi dıkevın ve dafıke O jı wır 
ji dıcın zıke pelikane. Ew mehiOqa bebext. gelek caran. masıye ku 
dıgıre demeki dı kisıke xwe da vedışere, hema naxwe; kınge bırçi bO, 
jı wan masıyan hıneki daveje zıke xwe. 

Masıye reş e pıçOk bı mereq 1e pırsi: 
«Em bıbejın ku masıyek kete kisıke we, gelo xılasıya we heye, 

yan tune?» 
«Heye, cıma nebe,» got margiske. «Tene reke xılasbOne heye, 

gere kisık bıqelışini.>> 
«Bıqelışinim?>> 

«Reya te ku ewqas dıreje, gere tu jı belan O xeteran çava dıkari 
xwe xılaski, hinbi.>> 

«Baş e, le çawa?ıı 
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«Jı bo viya ez e xencerek bıdım te. Kınge tu tengasiye da mayi 
ew xençer arikarıva te bıke.» 

Pışti van gotınan, margisk dı qelıştokeke nav kevıran da wında 
bO. Pır ne bori, bı tevi xençereki vegeri. 

Masıye reş pıçuk xençer gırt: 
«Gelek sıpas dıkım, margiska delal,» got. «Tu çıqas baş i ... » 
«Ne hevca sıpase ye,» got margiske. «Lı ba mın gelek kelem 

hene. Kınge ku wala dıminım, rOdınım jı wan keleman jı xwe ra 
xençera çedıkım, pıştre ji ewana dıdıme masıyen nola te baqıl.» 

Kınge masıye reş e pıçOk ev gotınana bıhistın, sere xwe hılda, 
metelmayi: 

«Beri mın ji jı ve re masi derbasbOn?» 
Margiske le vegerand: 
«Zat, hım ji gelek zaf. Nuha lı we dere bOne komek mezın. HemO 

yek bOne O rO O can jı masivanan gırtıne.» 
Masiye reş e pıcOk jı ve gotine tıştek tam nekırıbO. Paşe xwe 

negırt, je pırsi: 
«Margiska delal, mın bıbaxşine. Mın bı gelek pırsan tu acız kıri, 

qısOran menıhere. Le pırseke mın e dın heye: Ev masıyen ku yek bu
ne, çawa rO O can jı masivanan gırtıne?» 

Margisk keniya: 
«Masiyan dest dene hev, yek bune, toren masivanan kaşdıkın, 

dıbın bıne behre.» 
Margiske guhe da ser qelıştoka kevır, guhdari kır. 
«Bı izna te, masıye reş e pıçOk,» got, «gere ez bıçım, zqroken 

mın hışyarbOne.» 

Xwe dı nav qelıştoke da wındakır. 
Masiye reş e pıçOk, dudıli, jı we · dere durket Her çıqas wi dıx-

wast ku hin bı ve margiska delal ra dur O dırej xeberde. 
Dı sere wi da gelek pırs dıçOn O dahatın. 
Ev newala, bı rasti, dı behre da xılas dıbO? 
Dıben, mehiOqek bı nave pelikan heye ku gelek bı xeter e, dı bın 

nukıla we ji kisıkek heye .. Gelo ew mehiOqa pır bı hez e? 
Bele, masi cıma jı masıye bırek dıtırsıyan? 

Masıyek cıma masıyeki dın bıxwarana? MehiOqek get mehiOqe
ke dın ku jı cısne xwe hatıbO dıxwarıbO? 

Le bele, ew reşelil cıma jı me ra dujmınati dıkırın? 
«Cı eceb e,» got masıye reş e pıcOk, dı dıle xwe da, «iı dıya xwe 

veqetıyam vır da tışt hinbOm.» 
Dawi heye 
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olaylar .. yorumlar 

TÖB-DER FİSE Genel Kuruluna 
Katılıyor 

Türkiye öğretmenlerinin ileri.
ci-demokratik meslek örgütü TÖB
DER bu yıl, Moskova'da yapılmak
ta olan FtSE'nin (Dünya Öğret
men Sendikaları Federasyonu) ll. 
Genel Kurul toplantısına katılıyor. 
15 milyon üyeli FİSE genel kuru
lunda TÖB-DER dört delege ile 
temsil edilmektedir. 27 Haziran -
ı Temmuz tarihleri arasında yer
alan toplantiya katılmak üzere 
TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin 
Gazioğlu, Genel Sekreter Mustafa 
Düzgün ve yöneticilerden İsmet 
Özdemir, Bayram Ayaz, Cemal Say
gılı, Aydın Yeşilyurt 24 Haziran gü
nü Moskova'ya hareket ettiler. İ
çişleri Bakanlığı, delegelere pasa -
port verme konusunda, başlangıçta 
pek niyetli görünmedi. Neyse ki MC 
hükümetinin düşüşüyre bu engel a-

şılabildi. Yine de genel yönetim 
kurulu üyesi Saim Baluken Bingöl 
Valiliği'nden pasaport alamadı. 

FİSE'nin bu toplantısında 10. 
Genel Kurulda alınan kararlar göz
den geçirilecek, uluslararası dü
zeyde, eğitimin ve eğitim emekçile
rinin çeşitli sorunları tartışılacak
tır. TÖB-DER'in FİSE'ye üye ol
ması FİSE Genel Kurulu kararının 
yanısıra, İçişleri Bakanlığının o
nayını da gerektirmektedir. Şimdi
den bu konuda önemli bir adım a
tılmış olmaktadır. 

Türkiye öğretmenlerinin ulus
lararası düzeyde birlik ve dayanış
ma yolunda attıkları adımlar, ge
rek öğretmen hareketi bakımından, 
gerekse genel olarak ülkemizdeki 
ilerici, demokratik hareket bakı

mından önem taşımaktadır. 

Bay Kızılışık'ın Marifeti 
Seçim sonrası TBMA.f'nln açı

lışı ve yemin töreni sırasında, adı
nı kamuoyuna duyuranlardap biri 
Zonguldak AP milletvekili Gülte
kin Kızılışık oldu. Bay Kızılışık, ya
sanın gereği olarak, televizyonda 
kitlelerin karşısında bulunmaktan 
yararlanarak, aklınca bir yiğitilk 

gösterisinde bulundu; «halkların 
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değil, halkın mutluluğu Için~ ye
min ettiğini belirtti.. Bu sözler 
mecliste geniş protestolara yolaçtı 
ve Bay Kızılışık'ı da gazetelere ge
çirdi.. 

Türkiye'de son zamanlarda ba-
zı kişiler bu «halklan sözcugune 
karşı fazlaca uyuz olmuşlardır. Ne
den acaba? Türkiye'de «halklan 



yokmuş da- «halk ı> varmış. . İyi ya, 

eğer öyleyse bu telaş neden? Ve 

neden Bay Kızılışık gibileri böyle

sine ucuz yiğitli~ gösterilerine ge

rek duyuyorlar?. 
Gerçek şu ki, yıllardır Türki

ye'de başka halkları, bu arada 

Kürt ulusunu yok saymak gibi bir 

komedi ve bunun üstüne oturtu

lan baskı, yıldırma ve zulüm siya

seti artık iflas etmiştir. Milli bas

kı ~e zulme karşı mücadele de 

Türkiye'de sömürü ve zulme karşı 

mücadelenin bir parçası haline gel

miştir . İşte bu nedenledir ki işçi 

sınıfının gelişen mücadelesi karşı

sında «Türkiye'de sınıflar yoktur~ 

diyenler, Kürt halkının zulme, bas

kıya, sömürüye karşı gelişen müca

delesi karşısında da «Halklar yok

tur, halk vardın diye çırpınıyorlar. 

Çırpınsınlar bakalım: belki de on

lar böylece gerçekleri değiştirebi

lirler .. 
Ucuz kahramanlık peşinde ko- . 

şan Bay Kızılışık gibilerine diy~

ceğimiz fazla şey yok. Bize kalır

sa o, önce soyadını değiştirmeli. 

Maazallah, bu «kızılışıb ne tehli

keli soyadı böyle! İnsanı ağır ce

zalara götürebilir .. 
Kızılışık'a diyeceğimiz fazla 

şey yok da, el altından Kürt hal

kına yurtseverlik tasıayıp AP gibi 

gerici örgütlerde, Bay Kızılışıklar' 

la birlikte yer alan «Doğulu, par

lamenterlere diyeceklerimiz var. 

Bir «yurtseverı> in aklını, billncini 

bir yana bırakalım ama midesi bi

le Bay Kızılışık gibileriyle birara

da olmayı kabul etmez. Onlarda ne 

biçim mide var şaşıyoruz. Kızıl

ışık'la aynı grupta, Türkeş'le aynı 

koalisyonda, bozkurtlarla mücade

le arkadaşlığı içinde .. Pes doğrusu! 

Diyarbakır'da devrimci ve de

mokratik örgütler, Bay Kızılışık'ın 

tutumunu protesto eden ortak bir 

demeel Dergimize de göndermişler. 

Onu aşağıda yayınlıyoruz: 

13.6.1977 günü T.B.M.M.'de yapı

lan yemin töreni sırasında Zon

guldak AP milletvekili Gültekin 

Kızılışık «Halkların değil, halkın 

mutluluğu için çalışacağıma ... , di

yerek tören sırasında anayasa, de

mokratik kural ve ilkelere aykırı 

bir yemin etmiş ve ırkçı-şoven duy

gularını dile getirmiştir. 

Genel olarak bütün Doğu'lu 

milletvekillerinden (ki bunların a

rasında seçimlerde oy toplayabii

rnek amacıyla da olsa Doğu halkı 

üzerinde uygulanan ırkçı-şoven uy

gulamalara karşı çıkacağını be

lirten pariementerler de vardır) so

mut olarak hiç bii' tepkinin gel

meyişi düşündürücü ve üzücüdür. 

Doğu'lu parlementerleri biz aşağı

da imzaları bulunan demokratik 

kuruluş ve kişiler bu tür davranış

lar karşısında kayıtsız kalmamaya, 

nerici-yurtsever bir tavır geliştir

meye çağırıyor ve diyoruz ki: 

Hiç kimse Doğu halkını sürek

li olarak aldatabileceğini düşün · 

mesin.. . Halkımız sömürü ve zul

me karşı mücadelesinde devrimci

demokratik görevlerini her geçen 

gün daha iyi kavramakta dost ve 

düşmanlarını seçmesini bilmekte

dir. 
Gültekin Kızılışık'ın ve onun 

düşüncesinde olanların, pariemen

ter olmanın verdiği güvenle bu tür 

davranışlarını yoğunlaştırabilece

ğine bütün demokratik-yurtsever 

güçlerin dikkatini çekiyor, halkı

mızı bu konuda uyarınayı bir gö

rev sayarak Gültekin Kızılışık'ın 

bu davranışını nefretle kınıyoruz. 

TÖR-DER Diyarbakır Şubesi. 

Devrimci Halk Kültür Derneği 

(DHKD), TÜM-DER Diyarbaktr 

Şubesi, D.Ü.Ö.D., D.Y.Ö.K.D., TÜS -

DER Diyarbakır Şb . GIDA-İŞ Sen

dikası Diyarbakır Şubesi, GENEI. -

İŞ Sendikası Diyarbakır Şubesi, 

DY.D.Y.O.Ö.D., D.Ü.F .FÖD, İGD 
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ORHAN YAVUZ'UN HESABI KATiLLERDEN SORULACAKTIR 

Hükümetin kuruluş çalışmala
rının devam ettiği bir dönemde de 
faşist beslernelerin cinayetleri ül
kenin dört bir yanında devam ~
diyor. Seçimleri önleme ve bir fa
şist darbeyi gerçekleştirme çaba
ları sonuca ulaşmadı ; ama öyl9 
anlaşılıyor ki Hitler çömezlerl yi
ne de cinayet ortamını sürdürme 
çabasındalar. · 

Seçimlerin hemen ertesinde, 
beslemeler, Atatürk üniversitesi'
nin değerli bir öğretim üyesini, 
Orhan Yavuz'u katıedecek kadar 
pervasızlıklarını ileri götürdüler. 

Bu üniversite, sözde bölgenin 
kalkınmasına yardımcı olma ama
cını da güdüyordu. Oysa daha ba
şından beri, Erzurum'daki üniver
site, ABD emperyalistlerinin ve 
Türkiye'deki gerici işbirlikçilerının 
emellerine hizmet edecek bir ku
rum, emperyalizmin kültür sömü
rüsünün bir üssü olarak düşünül
müştü . . Nitekim Üniversite'nin ku
ruluşunun hemen ertesinde bura
ya barış gönüllüleri (!) adı altın
daki ajanlar doldurdular. Yönetim, 
gericiliğin mutemet adamlarına 
terkedildL Homongolos kelimesının 
arkasındaki dos• ekini ters çevt
rip csob diye yorumlayan zehir 
hatiyenin blrl rektör olarak atandı. 
cBeslemeyi him• sözünün bllmem · 
hangi okyanusun dlblndeki bllmem 
ne balığının kuyruğunda yazılı ol
duğunu kanıtlamaya katkışan bl
Um adamları (!) türedi burada. 

Bu çabalar ürünlerını vermek
te geclkmedi. SözQmona, bölge hal
kının sorunlarına çözüm arayaca
ğı söylenen bu üniversitede, bey
nı bozkurt masallarıyla yıkanmış, 
turancı ırkçılıkla şartlandırılmış, 
başka halklara ve genel olarak In
sanlığa düşman kişiler etkin oldu
lar, örgütlendller ve burayı ken:U 
azgınlıklarını yürüttüklerı blr tıs 
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haline getirdiler. · ilerici, devrimci 
geniş öğrenci kitlesi üzerinde esti
rilen sürekli terör sonucu, büyük 
öğrenci çoğunluğu okulları terket
ti, öğrenimi sürdüremez hale gel
di. 

Doçen Dr. Orhan Yavuz, faşist 
bestemelerin ve onların ardındaki 
iç ve dış gerici güçlerin çabalarına 
rağmen Üniversite'de varlığı önle
nemiyen birçok ilerici öğretim ü
yesinden biriydi. Faşist saldırgan
lığa baş eğmediği için onların · düş
manlıklarını üzerinde toplamıştı. 

Yavuz'un kahpece öldürülme-· 
sı, uzun süredir gericiliğin sindir
diği bu kentte ve genel olarak Tür
kiye'de geniş tepkiler doğurdu. Dev
rimci ve demokratların öncülüğün
de on bin kişilik bir kitle, yumruk
ları havada Erzurumun Cumhuri
yet Caddesinden geçtiler; baskıla
rı ve faşist cinayetleri lanetledller. 

Faşist beslemeler iktidardan 
aldıkları büyük desteğe dayanarak 
örgütlenmekte ve saldırılarını yü
rütmektedirler. İktidar desteğini 
yitırdiklerl zaman bu alçakların 
nasıl sindiği daha öncelerı görül
müştü. Ama ilerici halk kitleleri 
belll bir dayanışma gösterdikleri ve 
dlrendikleri zaman, iktidar deste
ğinin de bu beslemeleri ayakta tut
ınağa yetmediği kuşkusuzdur. Bacı
kıya, zorbalığa karşı her yerde saf
ları sıklaştıralım, güçblrliğl oluş
turalım. 

18 Haziran 1977'de MMO'dıı 
toplanan TÜMASAnkara Şubesinin 
genel üye toplantısı sonucunda ka
mu oyuna duyurulması Için oybirli
ğiyle kabul edilmiştir. 

BASINA AÇIKLAMA 

Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Fen Fakültesi Öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Orhan Yavuz'un faşist ka-



tiller tarafından hunharca öldü
rülmesi ve gözüdönmüş faşizmin 

saldırı alanlarını giderek genişlet
mesi, şimdiye dek çeşitli demokra
tik kuruluş ve örgütlerce nefretle 
kınanmıştır. Yıllardan beri en kan
lı cinayetierin gerçekleştirildiği ü
niversitelerimizde artık can güven
liğinin, öğretim v~ eğitim özgürlü
ğünUn kesinlikle sözkonusu olma
dığı yerler haline getirilmiştir. Bi
lime, insanlığa ve aydınlığa taban 
tabana zıt faşizm, en olmadık o
yunları, üniversite sahnelerinde a
çıkça tertipierken hala bazı üni
versite yönetim kurul ve senatob
rı «tarafsız olmak~ adı altında fa
şizmi bilinçli olarak ya da olmaya
rak desteklemektedirler. Son o
laylar sonucu bu kurallardan çıkan 
ve durumu üzüntü verici buldukla
rını söyleyerek geçiştirilen blldirt
ler, öğrenci ölümlerinden sonra ö~
retim üyesi ölümünde de aynı de
recede kayıtsız ve umursamaz ka
lınabildiğini göstermesi bakımın

dan ilginçtir. Oysa, cbana zararı 
dokunmasıncı» tutum, korku -~e 

suskunluk faşizmin karşısında tek 
bir vücut halinde çıkmayı engelle
mekte ve onu daha azgın hale ge-

tirmektedir. 
Faşizm cinayetlerini artık göz

önünde işliyor. Tüm bu olanlara 
göz kapanamaz ve kesinlikle ta
rafsız olunamaz. Bu nedenle, biz 
Üniversite, akademi ve yüksek o
kul asistanları .olarak, gelişen o- · 
layları tekrar nefretle kınıyor ve 
bazı üniversite yönetım kurul ve 
senatolarını gözlerini açmaya ve 
gerçeklerı değerlendirmeye çağırı

yoruz. 

TÜMAS ANKARA ŞUBESi 
(Tüm tiniversite, Akademi 

ve Yüksek Okul Asistanları Birliği) 

Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi 
öğretim üyeleri, görevlileri, asistan
larından 507 kişi bir bildiri yayın
lıyarak Doç. Dr. Orhan Yavuz'un 
faşistler tarafından öldürülmesını 

protesto etmişlerdir (18.6.1977). 
Bütün üniversitelerin mensupları
nı, hukuk devleti gerekleri yerine 
getirilene kadar ortak kararlar al
maya çağırmıştır. Daha sonra, Ha
cettepe öğretim, üye, görevli ve a
sistanları Doç. Dr. Orhan Yavuz'un 
ailesi için bir yardım kampanyası 
açmaya karar vermişlerdir. 

FAŞiSTLER AZGINLIKLARINI DiYARBAKlR'DA DA 
. YÜRÜTMEYE KALKlŞTlLAR 

Faşist beslemeler, kitlelerin ge
niş tepkisine ve nefretine uğradık
ları, bu yüzden yaygınlaşıp tutuna
madlkları Diyarbakır'da da örgüt
leornek Için her türlü olanağı zor
lamaktadırlar. Onlar, bir süreden 
beri, iktidar desteği ile, Diyarbakır 
öğretmen liseıoinl blr üs haline ge
tirmeye çalışmaktaydılar. Buradan 
devrimci. llertel öğretmenler sürül
müş ve faşist blr kadro buraya a-

tanmıştı. Dışardan buraya devşi

rilen bir miktar faşist besleme, ö
teden beri Uerici, devrimci öğren
cilere karşı saldırgan· blr tutumdan 
geri kalmıyorlardı. 

Nitekim, 21 Haziran günü sı

navlara ·girmek lçln okula gelen 
öğrenciler, başta okul müdürü ve 
diğer birtakım yönetıcller olmak 
üzere bu faşist beslemeler tarafın
dan okula sokulmak istenınediler 
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ve üzerlerine ateş açıldı. Saldırgan
lar, okulun karşısındaki, Belediye
ye ait ESO binasina sığınan öğren-
cilere açtıkları ateş sırasında, iş

letme amiri Şehmuz Hacıyusufo~
lu'nu vurdular, diğer bazı öğrenci
lerin ve halktan kişilerin de yara- · 
lanmasına yolaçtılar. 

Faşistlerin bu cinayetleri hal
kın büyük tepkisi ve nefretiyle kar
şılaştı. Şehmuz'un cenaze törenine 
katılan on binin üstünde bir kala
balık baskı ve cinayetleri lanetıe
di. Bu arada okul müdürü, bir yar
dımcısı ve yedi kadar komando ol
duğu bildirilen öğrenci cinayet su
çundan tutuklanarak cezaevine 
kondu. 

Şehmus'un ölümü nedeniyle 
TÜM-DER Diyarbakır Şube Başka
nı Salih Demirkan'ın, Şehmus'un 
kimliğiyle ilgili olarak verdiği bil
giyi okurlarımıza sunuyoruz: 

ŞEYMUS HACIYUSUFOGLU 
KiMDiR? 

1942 yılında Urfa'ya bağlı Hil
·van İlçesinde dünyaya gelen Şeyh
mus Hacıyusufoğlu dar gelirli blr 
ailenin oğludur .. 

Hilvan'da ilkokulu bitirdikten 
sonra, paralı okullarda okuma ola
nağını bulamadı ve babasının ıs

rarma rağmen Şeyhmus .okumak 
istiyordu. 1957-1958 ders yılmda 

Ergani Dicle İlköğretmen Okulu sı
navlamı kazanarak tahsiline de
vam etti. Daha ilk aylarda kendini 
arkadaşlarına ve hocalarına ka
bul ettiren I/B sınıfı 272 numara
lı Şeymus diğer halk çocukları gl
bi kendiside 6 yıllık İlköğretmen 
okulunu binbir maddi zorluklarla 
bitirdi. 

31.10.1963 yılında Halfeti ilçe
sine bağlı Çakallı Köyü İlkokul 
öğretmenliğine atanan Şeyhmus 

Hacıyusufoğlu, daha mesleğinin ili\: 
yıllarmda halkımızla bütünleşme-
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yi bildi ve kısa zamanda onun bu 
yurtseverliği, feodal beylerin kafa
sını kurcaladı. Ailesinin tüm geçi
mini omuziayan Hacıyusufoğlu çok 
arzuladığı halde tahsiline devam 
edemedi ve daha sol?-ra Sarbo Köyü 
İlkokulu Müdür vekiline atandı. O
nun mesleğindeki üstün başarısını 
eğemen sınıflar bile inkar edeme
diler ve Şeyhmus Hilvan merkezi
ne alındı. Feodalitenln tam anlamı 
lle ayakta olduğu Hilvan'da dev-

. rimci mücadelesini sürdürdü ve kı
sa zamanda Hilvan Gençliği ile 
Hilvan Halkı ile bütünleşti Emper
yalizme, Faşizme, Sömürgeciliğe ve 
Feodal gericiliğe karşı amansız 
mücadele etti. Şeyhmus Hilvanda
ki öğretmenlik ve müdür vekilli
ğinden sonra İlk Öğretim müdürü 
olarak atandı ve bu görevi de ba
şarı ile yürütürken iyice şimşekle
ri üstüne çekti ve Kanlı MC geldi 
dayandı. Sömürgeci güçlerin faşist 

. uşakları Şeyhmus'la uğraşırke:ı 

MC'nin iktidarda olması nedeniyle 
güçlük çekmedt ve Şeyhmus defa
larca zindanlara atıldı , açığa alın 
ve son olarak Yozgat iline bağlı Çe 
kerek ilçesinin Bozlambaç köyll 
ilkokul öğretmenliğine sürgün e
dildi. Artık Hilvan'ın yiğit İlköğre
tim Müdürü Bozlambaç köyü ilk 
okul öğretmenidir. O korkmadı, o 
yılınadı ve eğemen sınıfların sür
gün ettiği yere gitti, göreve başla
dı ancak zamanla hayatının tehli
kede olduğunu anlayınca 1faşist bir 
kör kurşunla gitmek istemiyordu, 
o daha halkı için çalışacaktı ve 
Diyarbakır Belediyesinde münhal 
bulunan Zabıta amirliğine geçti, 

· tarih: 21.6.1976 dır. 

Halkımızın bu yurtsever çocu
ğu Diyarbakır'a gelir gelmez Öğ
retmen derneği olan TÖB-DER ve 
Memur Derneği olan TÜM-DER'e 
üye olmakta geçikmedi. Onun uğ
raşı hepimizce iyi biliniyordu ve o 
mutlaka bir demokratik örgütte 



görev almalıydı. Kendisine TÜM -
DER'de görev alması için teklif gö
türdüğümüzde, o halkımızın öz

gürlüğünü kendime ilke edinml
şim~ cevabını verdi ve bu görevi 
seve seve kabul etti. Faşist kurşu
nuyla gidinceye kadar TÜM-DER 
Diyarbakır Şubesi ~enetçisi olaralt 
görevliydi. · 

Zabıta amiri olması nedeniyle 
halkla içiçeydi ve bu durum onı;ı 
mutluluk veriyordu. Ve hatırını so
ran her kese «halka hizmet etmeı:t 
kadar hiç bir şey beni mutlu ede
mez~ derdi. 

6 yıllık İlköğretmen okulunu 
aynı sınıfta beraber okuduğumuz 
halkımızın özgürlüğüne kendini a
dayan Şeyhmus Hacıyusufoğlu 21 

Haziran 1977 günü Sömürgeci güç
lerin faşist beslemeleri tarafından 
katıedildL Evli ve 5 çocuk babası 
olan Hacıyusufoğlu tüm halkımızın 
kalbindedir, kalbinde yaşayacaktır. 

Emperyalist - Kapitalist dünya 
sistemi ve Sömürgeci güçlerin son
ları yaklaştıkça daha da saldırgan 
olmaktadır. Ancak hiç bir zaman 
zafer gerici sömürücü güçlerin ol
mamıştır. Zafer işçi sınıfınındır, 

zafer dünya halklarınındır ve za
fer sosyalist sistemindir. 

Yaşasın İşçilerin Birliği Halk
ların Kardeşliği 

Kahrolsun Sömürgecilik, Em
peryalizm, Faşizm ve Feodalizm. 

M. Salih Demirkan 
TÜM-DER Diyarbakır Şube 

Başkanı 

TÖB-DER ve DHKD aşağıdaki 
bildiriyi yayınlayarak olayları kı

namışlardır: 

HALKlMlZA 

Faşistler Diyarbakır'da dev
rimci zabıta amiri Şeyhmus Hacı 
Yusufoğlu'nu öldürdüler 1 

Aynı gün İstanbul'da yolcu ta
şıyan belediye otobüsüne yaylım a
teşi açıldı, bir öğrenci öldürüldü, 

dört kişi yaralandı. 
Erzurum'da Doçent Dr. Orhan 

Yavuz bozkurt komandoların sal
dırısına uğradı sekiz yerden bıçak
lanarak hunharca katıedildL 

Silvan'da basit bir zabıta ola.- . 
yı bahane edilerek, bir polis halka 
ateş açtı, iki köylü öldürüldü bir 
kişi yaralandı. 

Zulüm ve sömürü düzenini iki 
yılı aşkın bir süre sömürgeci faşist 
burjuvazinin çıkarı sürdüren MC 
iktidarı dağılmaktadır. iktidarı dö
neminde 300'e yakın ilerici-yurtse

ver-devrimeiyi katleden, devlet 
dairelerini faşist elemanlarla dol
duran, Doğu'da ırkçı-şoven baskı
larını artıran MC tekrar hükümet 
olabilmek için faşist katilleri ara
cılığıyla halka, emekçilere -terör 
uygulamaya devam etmektedir. 

Uzun bir süreden beri Diyar
bakır öğretmen okulu faşistlerin 

işgali altındadır. Faşistler başta o
kul müdürü olmak üzere okul ida
resinden de destek alarak, ilerici -
yurtsever - devrimci öğrencileri o
kula almamakta onlara işkence 

yaparak okuldan ayrılmaları için 
amansız bir baskı uygulamaktadır
lar. Okulu şimdiye kadar bir çok 
öğrenci terk etmiş bulunmaktadır. 
Faşistler okul müdürü Yahya Ak

koyunlu ile işbirliği yaparak ö~ 

retmen okulunu cephanelik haline 
getirmişlerdir. Şeyhmus Hacı Yu
sufoğlu'nun katledildiği, üç öğren
cinin yaralandığı faşist saldırıdan 
sonra yapılan aramada tabanca ve 
dinarnit bulunması bunun kanıtı
dır. Bulunan tabancalardan biri 
geçen yıl mezun olduğu halde fa
şist zorbalık eylemlerini devam et-

. tirebilmek için okuldan ayrılma

yan Sakin Akın adında azılı bir 
faşistin üzerinde yakalanmıştJr. 

Sakin &ın'ın üzerinde yakalanan 
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tabancanın üzerinde T.C. ordusu 
1948 - 10440 numara yazılı olduğu 
basın tarafından açıklanmıştır. 
Demokratik kuruluşların, okul öğ
rencilerinin can güvenliği ve öğ
renim özgürlüğünUn sağlanması i
çin başta vali olmak üzere yetki
lilere yaptıkları müracaatlar hiç 
bir sonuç vermemiştir. 

En son faşistler ilericl-yurtse
ver öğrencileri yıl sonunda yapılan 
imtihanlara sokmama kararı al
mışlardır. Bu yöneticilerce bilini
yordu. Olaydan birgün önce imti
hana girebilmek, faşist zorbalığın 
önlenmesini sağlamak amacıyla, 
okul öğrencileri valiliğe başvur
muş, buna rağmen gene herhangi 
bir önlem alınmamıştır. Bu da do
ğaldır. Çünkü bizzat M. Eğitim 
Müdürü'nün oğlu Akcan Albayrak 
yatılı olmadığı halde gece gündüz 
okulda bulunmakta, faşistlerin 11-
derliğini yapmaktaydı. Yapılan u:.. 
yarılar dikkate alınmış olsaydı, o
lay çıkmayacak ve Şeyhmus Hacı 
Yusufoğlu da öldürülmeyecekti. 

Olay imtihana girmek isteyen 
devrimci öğrencilere faşistlerin ta
bancalı, taşlı sopalı saldırıları lle 
başlamış, okuldan açılan ateş sı
rasında belediyenin elektrik arıza 
dairesinde oturmakta olan Şeyh
mus Hacı Yusufoğlu'nun kalbinden 
aldığı kurşunla katledilmesi ve b!r 
kaç kişinin yaralanması ile sonuç
lanmıştır. 

Bütün bu olaylar birbirinden 
ayrı olarak gelişen olaylar değil -
dir. Bir sorumlusu, bir tertipçisi 
vardır. Sorumlu halkımızi işsiz bı
rakıp, açlığa mahkum eden MC lk
tldarıdır. 

Sorumlu ilerici-yurtsever dev
rimcileri öldüren sömürüeti ve zu
lum düzeninin devam etmesini ıs
teyen MC iktidarıdır. 
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Sorumlu fabrikalarda greve! 
işçileri işten atan, hayat pahanı
lığını yaratan, tarlalarda topraksız 
köylülerin alın teri üzerine milyon
lara milyon katan patronların a
ğaların temsilcisi MC iktidarıdır. 

Emekçiler, ilericiler, yurtse
verler, devrimciler 

Zulum ve sömürü düzenini da
ha da çekilmez hale getirmek a
macıyla MC tekrar iktidar olmak 
istemektedir. Halkın mücadelesine 
katılan Ş. Hacı Yusufoğlu'nun öl
dürülmesi bundandır. Zincirleme 
cinayetierin birbirini izlemesi bun
dandır. Amaçları özgür, sömürüsüz 
bir dünya kurma mücadelesi veren 
halk güçlerinin kavgasını bastır
mak, terörle yıldırmaktır. Ama iş
çisiyle, köylüsüyle, öğretmen-me
mur öğrencisiyle tüm emekçi halk 
faşizme sömürgeciliğe ve her türlü 
gericiliğe karşı direnmesini sUr
d ürecektir. Halkımız · f aş iz me karşı, 
sömürgeci boyunduruğa karşı her 
zaman direnmesini bilmiştir, yıl
mamıştır. Mücadelenin daha da 
güçlenmesi için emekçi halkın mü
cadelesinden yana olan ilericller, 
yurtseverler, devrimciler emeğin ve 
kurtuluşun saflarını daha da sık
laştırmalı, faşist zorbalardan, hal
kımızı katledenlerden hesap sor
malıdır. 

FAŞiST KATİLLER 
BULUNSUN- HESAP 
SORULSUN 

KAHROLSUN FAŞİZM -
EMPERYALiZM- SÖMÜRGECİLİK 
ve FEODAL GERİCİLİK 

TÖB-DER 
Diyarbakır Şubesi 

DHKD 
Devrimci Halk 

Kültür Derneği 



'rÖB-DER AGRI ŞUBESi SEÇiMi YAPILDl 

Ağrı TÖB-DER şubesi genel 
kurulu 12.6.1977 günü dernek lo
kalinde yapıldı. Kongre şube baş

kanı tarafından açıldıktan son
ra divan başkanlığına İhsan Ak
soy getirildi. Aksoy yaptığı konuş
mada öğretmenierin birlik ve da
yanışmasını övdü, · faşizme karşı 

verdikleri mücadelenin henüz ba
şarıya ulaşmadığını söyleyerek söz
lerini şöyle sürdürdü: «Bugün fa
şist güçler Ağrı gibi küçük bir 
kentte küçümsenmeyecek bir şekil
de örgütlenmiş bulunuyorlar. Kar
şılarında ezilen, kıyılan ve her tür 
zulümle karşı karşıya bırakılan öğ
retmenlerin tabelalarını bile bu
lundurmaları bir başarıdı.r. Bu ta
bela faşistlerin gözüne batan bir 
diken olarak kalacaktır. İstiyoruro 
ki öğretmenler ve öteki anti-faşist 
unsurlar bu nazik dönemde daya
nışmalarını sürdürsünler ve nihat 
sonuca doğru bilimin ıştğında yol 
alsınlar,)) dedi. 

Büyük bir kitle tarafından iz
lenen kongreye DİSK'e bağlı Be- • 
sin-İş Ağrı Şubesi üyeleri ile Ağrı 
Halk Kültür Derneği üyeleri de iz
leyici olarak katıldılar. 

Gündeme geçildi. Yönetim Ku
rulu çalışma raporunu sunarken 
daha çok derneğe yönelen faşist 

saldırıları dile getirdiler ve faşiz

mi kınadılar. MC Döneminde üye
ler üzerinde kurulan baskı ve te
rör dile getirildi şimdiye değin der
neğe ayak basmaktan çekinen boz-

guncuların şimdi birer kahraman 
gibi davranmalarını yerdi. İdari 
baskıların da kınandığı bildiri de 
derneğin daha olumlu bir çalışma 
düzeyine girmesi de istendi. 

Daha sonra seçimler dolayı
sıyle hazırlanan bir bildiri sunuldu. 
Daha önce büyük bir kulis faaliye
ti yürüten ve kendilerine muhalif 
grup adını takan grubun çekilme
siyle seçimlere bir tek ÖZGüRLüK 
grubunun katıldığı görüldü. 

Özgürlük grubu tarafından 

hazırlanan ve Hakkı Edeballı tara
findan sunulan bildiri de TÖB -
DER'in demokratik mücadeledeki 
yeri ve işlevi anlatıldı, Özgürlük 
grubunun ilkeleri ortaya kondu. 

Tam bir olgunluk havası için
de geçen kongre sonucu Özgürlük 
grubu seçime katılan üyelerin tü
münün oylarını alarak seçimi ka
zandılar. 

Yönetim Kurulu şu şekilde o
luşmaktadır: Zeki Aslan (Bşk). S. 
Ahıtı.et Kaya (Sekreter), Osman 0-
nuktav (Sayman) - Fahrettin Şa
ir (Üye) M. Hakkı Edeballı (Üye) 
asil üyeliklere getirildiler. Yedek 
üyelikler ise şöyledir. Harnit Polat, 
Ahmet Uysal, Hikmet Çetın. 

Seçimlerden sonra Özgürlük 
Grubu adına Hakkı Edeballı söz 
alarak üyelere teşekkür etti ve tam 
bir devrimci dayanışma Istedi. 

Kongre divan başkanı İhsan 
Aksoy'un başarı konuşması lle so
na erdi. 

AGRI HALK KÜL TÜR DERNEGi KURULDU 

Halkımıızın sömürgecillğe, em
peryalizme, faşizme ve feodal ge
ricillğe karşı gelişen mücadelestn-

de gençlik, sorumluluğunun billn
cinde mücadeleye atılmaktadır. 

Bu bilinç ve kararlılık .doğrul-
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tusunda kurulan AHKD'nın kuru
luş bildirisinin özetini yayınlıyoruz. 

Dünya bugün iki toplumsal, 
ekonomik ve politik sistemin mü
cadelesine tanıklık etmektedir. 
Dünya emperyalist-kapitalist sis.,. 
temi ve dünya Sosyalist Sistemi. 
Emperyalizm ve sömürgecilik geri 
Asya, Afrika, Latin Amerika ve or
tadoğu'nun birçok ülkesini kendi
sine bağımlı kılarak veya onları 
sömürgeleştirerek bura halklarını 

kölelik boyunduruğu altmda tut
maktadır. Buralardan elde ettiği 

yüksek karlarla emperyalist emel
lerini gerçekleştirmeye çalışmakta 
saldırgan ve militarist bir· politika 
uygulayarak dünyayı kan ve ateş 

tehlikesi ile karşı karşıya bulun
durmaktadır. Emperyalist - kapi
talist sistem kendi içinde de tüm 
ilericilerle, devrimci, demokrat ve 
yurtseverlere karşı bir baskı poli
tikası yürütmekte, işçi ve emekçi 
sınıf, tabakaları ağır bir sömürü 
altında tutmaktadır. Buna karşı
lık emperyalist-kapitalist metro
pollerdeki işçi ve emekçi sınıf ve 
tabakaların örgütlü anti kapitalist 
mücadelesi her geçen gün biraz 
daha boyut kazanmakta... Bağımlı 
ve sömürge ülkelerin ulusal kurtu
luş hareketleri yoğunluk ve derin
likle ilerlemektedir. Dünya Sosya
list sistemi toplumsal, ekonomik, 
politik, askeri, bilimsel tüm alan
larda emperyalizmle yarışarak onu 
geriletmekte: ve ulusal kurtuluş ha 
reketlerinin dostu ve destekleyici
si olarak emperyalizmin ve sömür
geciliğin karşısına dikilmektedir ... 

Emperyalizm ve sömürgecilik 
devrimci güçlerin ittifakı karşısın
da dilediği her zaman saldırgan e
mellerini gerçekleştirememektedir. 

Dünya sosyalist sisteminin ulusal 
kurtuluş hareketlerinin ve kapita
list ülkeler işçi sınfı hareketlerinin 
ittifakı emperyalist saldırganlık 

üzerinde caydırıcı rol oynamakta-
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dır. Çağımızda emperyalizm ve sö
mürgecilik her geçen zaman içinde 
yıkıntıya ve çöküntüye uğramak
ta, ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadeleleri, çağımıza damgasını 
vurmaktadır. 

Emperyalizm yıkıntısını gecik
tirmek için akıl almaz bir şekilde 
silanhlanmakta bağımlı ve sömür
ge ülkeleri askeri kamplara soka
rak savaş kışkırtıcılığı yapmakta
dır . · Buna karşılık ulusal kurtuluş 
hareketleri devrimci ve demokrat 
bir çizgide kararlı, bir şekilde sö
mürgeciliğin ve emperyalizmin 
karşısına dikilmekte ve dünya 
sosyalist sistemi ve işçi sınıfı ha
reketlerinin ittifakıyla onu yenil
giye uğratmakta,dır .. Bu dünya ko
şulları içinde; 

Türkiye'de emperyalist/kapi
talist sistemin bağımlılığında fa
şist uygulamanın toplumun gen!ş 
kesimlerinde büyük yer bulduğu 
bir ülkedir. 

Türkiye emperyalizmin sal
dırgan askeri ittifakları içinde 
NATO ve CENTO'da. bulunmakta 
ve emperyalizmin ekonomik ve po
litik kuşatması altında bulunmak
tadır . Türkiye'de iktidarda bulu
nan büyük sanayi burjuvazisi, top
rak burjuvazisi ve büyük ticaret 
burjuvazisi faşizmi kurumlaştır

mak için büyük çabalara girmekte 
ve siyasi iletidar işçi sınıfına, e
mekçi kitlelere, ilerici, devrimci, 
demokrat ve yurtseverlere karşı 
baskı ve zulüm politikası yürüt
mektedir. Devrimciler, İlericiler, 
Yurtsever ve Demokratlar faşizmi 
yenilgiye uğratmak için kararlı ve 
özverili bir mücadele yürütürken, 
Maocular geriellerle aynı çizgide 
anti-faşist mücadeleye karşı tavır 
almaktadırlar. 

. Bu gün Türkiye'deki emperya
list bağımlılığın son bulması, sö
mürgeci siyasetin ortadan kalkma
sı başta işçi sınıfı olmak üzere, e-



mekçi kitleler ilerici\er, devrimci ve 
yurtseverlerin birlikte yürütecek
leri örgütlü mücadeleyle mümkün
dür. 

Bu mücadele de demokratik 
kuruluşlarda elbetteki yerlerini a.
lırlar. Ama demokratik kitle ör
gütlerinin görevleri hiçbir ·zaman 
işçi ve emekçi kitlelerin ana örgüt
leri ile bir ve aynı de~ildir. D~·· 

mokratik kitle örgütleri öncü ve 
güç görevini yapamazlar, onlar i
lerici gençli~i ve toplumun ilerici 
kesimlerini derleyip toplayarak 'Ör·· 
gütler, anti - faşist, anti-emperya
list ve anti-sömürgeci bir bilinçle 
yo~urarak üyelerinin ilerici, yurt
sever ve devrimci birer unsur ola
rak her kadernede devrimci müca
deleye girmelerini sa~lar. Örgütsel 
planda, ilerici, devrimci, yurtsever 
kuruluşlarla iş ve güçbirli~ine gi
der. 

İşçi ve emekçi kitlelerin ana 
örgütlerine destek olur. Bütün bun
ları bilinçli ve disiplinli bir şekil· 
de yerine getirir. 

AGRI HALK KÜLTÜR DER
NEGİ bu inanç ve doğrultuda: 

Faşizme, Emperyalizme Sömür
geciliğe ve yerli gericiliğe karşı i
lerici ve devrimci bir kuruluştur .. 

Maoculu~un ulusal ve uluslar-

arası planda gerici bir çizgide ol
duğu gerçe~ini bilmekte ve bunun 
içinde maocularla mücadeleyi gö
rev bilmekteyiz. 

Her türlü pasifist, tesllmiyetçi 
görüş ve tutumlar ile goşist, anar
şist maceracı çizgiler halkımızın 

mutlu ve aydınlık gelece~ine zarar 
vermektedir. 

. Bu bilinçle her türlü pasifist, 
sağ opotünist çizgilerle; goşist, a
narşist ve maceracı .görüşlerjn kar
şısındayız ... 

AGRI HALK KÜLTÜR DER
NEGİ halkımızı nekmeği, toprağı, 
özgür ve eşit geleceği için vermiş 
olduğu yiğit ve kararlı mücadeleyi 
coşku ile selamlar .. 

Dünya halklarının eşitlik ve 
özgürlük için verdikleri mücadele 
ve devrimci dayanışma örneklerin
den g1lrur duyar .. ve bunları se
lamlar .. 

YAŞASIN DÜNYA HALKLARI
NIN VE ONLARIN BİR PARÇASI 
OLAN HALKIMIZIN EŞİTLİK VE 
ÖZGÜRLüK MüCADELESi.. 

KAHROLSUN EMPERYALiZM, 
SÖMÜRGECİLİK ve FAŞiZM ... 

Ağrı Halk Kültür Derneği 
Yönetim K~ulu 

ÜNiVERSiTELERARASI SEÇME SINAVLARI YAPILDl 

30 Haziranda 23 ilde yapılan ü
niversitelerarası seçme sınavına bu 
yıl 357 bini aşkın öğrenci katıldı. 
E~itim sistemindeki bozukluğun bir 
yansıması olan seçme sınavları, bir 
takım yenı engellemelerle daha da 
olumsuz boyutlara ulaştırıldı. özel
likle bu yıl Do~u ve Güney Doğu'
dan imtihanlara katılan ö~rencile-

re kasıtlı olarak çok sayıda imti
hana giriş kartları gönderilmedl. 
Bu bilinçli engelleme karşısında 

öğrenciler tekrar ÜSYM Kavaklt
dere bürosundan 400 Ura karşılı

~ında giriş kartı almak durumunda 
kalmışlardır. Çok smırlı imkanlar
la sınavıara müracat eden öğrenci
lerin bu yeni engelleme ve sömü-
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rü yöntemleri karşısındaki tepkile
ri sonçsuz kalmıştır. 

Çeşitli öğrenci kuruluşları ve 
gençlik dernekleri yayınladıkları 

bildirilerle gerici eğitim sistemini, 
buna bağlı olarak üniv~rsitelerara
seçme sınavının bozukluğunu kına
mışlardır. 

Devrimci Halk Kültür Derne
ği CDHKD) konuyla ilgili aşağıda·· 
ki bildiriyi yayınlamıştır. 

KARDEŞLER 

30 Haziran'da yapılacak üni
versite sınavıarına 357.457 kişi ka
tılacaktır. Ancak bu yıl fakülte, 
yüksek okul ve eğitim enstitüleri 
ne alınacak · öğrenci sayısı 50.000'1 
aşamayacaktır. Bu durumda yük
sek öğrenim yapma umuduyla lm
tihana girenierin çokları elenecek, 
Türkiye'deki mevcut işsizler ordu
suna yeni yüzbinler katılacaktır. 

Yurdumuzda eğitim sistemlntn 
bozukluğu; sadece üniversitede gö
rülmemekte ilkokuldan başlayarak 
yüksek öğretime kadar sosyo - e
konomik durumun bir yansıması 
olarak devam etmektedir. 

Türkiye'de eğitim sistemi, top
lumun kalkınmasına ve insanları
mızin gelişmesine elverişli değildi!". 
Bu, aynı zamanda kapitalist düze
nin yapısına uygun düşen ve onun 
tüm hastalıklarını taşıyan bir nl
tellk göstermektedir. Çünkü bir 
üst yapı kurumu olan eğitim, ege
men güçlerin çıkarlarını koruma
ya yönelik olup, pratikte üretime 
yönelik bir karekter taşımaktan 
çok, yoz bir okur - yazar kıtlesi ya
ratmaya yönellktlr. Eğitim sıstemı 
aynı zamanda egemen güçlerin ge
rici yapılarına uygun olarak tutu-

cu, ırkçı - şoven ve aslmilasyoncu 
bir niteliğe sahiptir. 

Türkiye'de eğitim, kadın - er
kek, köy - kent arasında olduğu 

kadar bölgeler arasında da eşit
sizlik göstermektedir. Doğu bölge
sindeki eğitimin diğer bölgelere o
ranla geriliği son derece somuttur. 
Bu dengesizlik hiç şüphesiz ki e
gemen güçlerin yıllardan beri hal
kımıza uyguladıkları ırkçı - şoven, 

asimillasyoncu polltlkalarından ay
rı düşünülemez. 

Gençliğin bu sorunu da şüphe
siz ki, halkımızın diğer sorunların
dan ayrı düşünülemez ve eğltlm 

sisteminin bozukluğu ancak halkı
mızın diğer toplumsal sorularının 
çözümüyle mümkün olacaktır. Yani 
sorunun kesin halll, halkımızın ü
zerindeki baskı ve sömürünün son 
bulmasında yatmaktadır. Çünkü, 
emekçi halkımızın emperyalizme, 
sömürgeciliğe, faşizme ve feodal 
gericiliğe karşı gelişen mücadele
si gençliğin tüm toplumsal müca
delesini de kapsamaktadır. Halkı

mızın geleceği olan gençliğin so
runları da, toplumun tüm alanlar
daki sorunları gibi demokratik 
halk iktidarında çözüme ulaşacak
tır. 

Kahrolsun lrkçı - Şoven, Asl
m.ilasyoncu Eğitim Uygulaması! 

Kahrolsun Emperyalizm, ~
mürgecilik, faşizm ve Feodal Geri
cilik! 

Yaşasın Gençliğin Demokratik 
Eğitim Mücadelesi! 

Yaşasın Halkımızın Özgürlük, 
Demokrasi Mücadelesi! 

Devrimci Halk Kültür Dernett 
DHKD 

GERiCi ANKARA VALiSi GÖREViNDEN AllNMALlDlR! 

Emekçi kesimlerin, ilerielierin 
ve demokratların örgütlü mücade-
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şı yasa dışı uygulamalara başvur
maktadır. Örgüt binalarma patla
yıcı maddeler atmak, üyelerine sal
dırılarda bulunmak, öldürmek gibi 
baskı ve cinayetierin arttı~ı bir dö
nemde beklenilen korku ve yılgın
lık yaratılmayınca bu kez çalışma 
imkanlarını ortadan kaldırıcı yön
temlere başvurulmakta, demokra
tik kitle örgütleri sahte gerekçe
lerle kapatılmaktadır. 

Daha önce TÖB-DER, TÜM
DER, TÜTED, DHKD, SGB gibi de
mokratik kitle örgütlerini kapat
ma kararı veren MC nin mutemet 
adamı Ankara valisinin kapatma 

.kararları danıştaydan dönmesine 
ra~men bay D. Yalçın yasa dışı uy
gulamalarına devam etmekte hi~ 
bir sakınca duymamış, bu kez ay
nı gerekçelerle TÜS-DER, TÜMAS 
ve SGB'yi kapatmaya karar vermiş
tir. 

Bütün bu anti-demokratik uy
gulamalar nereden gelirse gelsin i
lericilerin demokratların ve genç
liğ-in emperyalizme, sömürgeclli~e 

ve faşizme karşı gelişen kararlı 
mücadelesini engelleyemez. Onları 
işçi sınıfından emekçi halkımızdan 
yana olan mücadelesinde daha· da 
kararlı ve bilinçli kılacaktır. 

BİSMİL'DE KOMANDO TERÖRtl' 
Bölgemizde sistemli bir şekil

de sürdürülen jandarma ve ko
mando baskısı son günlerde bütün 
şiddetiyle yo~unlaştırıldı. Siirt, 
Muş ve son olarak ta Hismil'de si
lah, kanun kaça~ı aramak baha
nesiyle köylere baskınlar düzenlen
mekte, köy meydanlarında halka 
zulüm ve işkence yapılmaktadır. 

23 Haziran tar~hinde Hismil'in 
Gunde İso, Gunde Abdi, Kehr ve 

. çevre köylerde «kaçak mahkum a
rıyoruz~. «silah arıyoruz~ diyen ko
mando birlikleri emekçi halkımıza 
yapmadık işkence bırakmamışlar. 

Operasyonlar sonucunda bir kişi 
öldürülmüş, bir çok kişi yaralan
mıştır. Yoksul köylülerin çoğu zu
lüm ve işkenceden kurtulmanın 
yolunu, parayla sila,h satın alıp 

jandarmaya teslim etmekte bul
muşlar. 

Jandarma, komando baskınla
rı, toplu katliamlar, zulüm ve Iş

kenceler halkımız için yeni de~H
dir. Halkımızın zulme, sömürüye, · 
her türlü gericlli~e karşı gelişen 

devrimci-demokratik mücadelesi, 
gerici sömürgeci güçlerin açık giz
li örgütleriyle, resmi görevlileriyle 
sahneledikleri tertipleri boşa çıka
rarak yükselecektir. 

MADEN-iŞ GREVi iŞCi SINIFININ MÜCADELESiNE YENi 
BOYUTLAR KAZANDlRlCAKTlR 

işci sınıfının en kapsamlı grevlerinden biri Madeni Eşya Sanayi 
iş kolunda başlayan grevdir. 31 işyerinde 40 bine yakın işeinin ka
tıldığı grev sayısal olarak ülkede uygulanan grevierin en kapsamlı
sıdır. Ayrıca bu işkolundaki grev, tekelci kesimin en güçlü örgütü 
MESS'e karşı yürütülmektedir. 
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işci sınıfının en ileri sendikal örgütü olan DiSK'e bağlı MADEN -

iş SENDiKASI iie MESS (Madeni Eşya Sanayi Sendikası) arasındaki 
sekiz ayı aşkın süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonucu u

yuşmazlıkla bitince grev kaçınılmaz oldrak kendisini dayattı. Özel

likle DiSK ve ona bağ'lı olan Maden-iş Sendikasına saldırmavı ken

disine hedef seçen MESS'e karşı verilen mücadele, işçi kesiminin 

en kararlı en bilineli kesiminin bu .kavgada büyük deneyimler sağla

yacağı ve başarılı olacağı kuşkusuzdur. 

Tekelci sermayenin bu işkolundaki en güçlü örgütü olan MESS 

işçi · sınıfının ekonomik-demokratik mücadele örgütlerine saldırmak 

ve işçi sınıfını kazandığı mevzilerden geriletmek için sahip olduğu 

büyük maddi gücünü her alanda seferber ettiği görülmektedir. Bur

juva gazetelerine verdiği sahife sahife ilanlarla «grevleri bir oyun, 

işçilerin ise bu oyunda fedai olarak kullanıldığı>ını yayarak malum 

burjuva propogandasıyla işçi kesiminde kararsızlık ve yılgınlık ya
ratmaya uğraşmaktadır. Bu tür safsatolara işçi sınıfının bilinçli ke

siminin aldırmadığı, bu oyunlar karşısında daha da dayanışma ve bir

lik içinde davranacağını burjuvazinin çok iyi bilmesi gerekir. 
' 

Seeimlerden bir koc gün önce başlayıp büyük bir kararlılıkla sür-

dürülmekte olan grevin başlama nedeni oldukça önemli": MESS'in 

Maden-iş karşısında dayattığı konuların başında «Grup Sözleşmesi» 

gelmektedir. Maden-iş'e bağlı 40'a yakın işyeri için birden ve aynı 

tip toplu iş sözleşmesi yapılması için direnmektedir MESS. Bu tür 

bir toplu sözleşmenin işçilerin aleyhine olacağı şüphesizdir. Ücret

Ierin ve kıdem tazminatlarının dondurulmasını beraberinde getiren 

bu sistemin kabul edilmesi elbet~eki mümkün olmayacaktı. Maden-iş

in ücret, sosyal taleplerinin sağlanması ve DGM direnişi döneminde 

işten atılan işçilerin işlerine alınması doğrultusunda alınan grev ka

rarı bugün yanlız Maden iş kolundaki işçileri değil, baskı ve sömü

rüye karşı olan tüm işçi sınıfını ve yandaşı olan emekçi yığınların so

runu olmuştur. 

Büyük bir kararlılıkla ve bilinele yürütülen grev işçi sınıfına ö

nemli deneyimler kazandıracak, patronların ve onların iktidarlarının 

gercek yüzü emekcilerin gözü önüne serilecek, işçi sınıfının gücü ve 

dayanışma bilinci birer savaş okulu olan grevierde daha da pekişe

cektir. 

Tüm ilericilerin, yurtseverlerin, demokratların ve baskı ve sö

mürüye karşı olan herkesin Maden-iş'in başlattığı bu onurlu müca

delede kendilerine düşen sorumlulukla işçilerle birlik ve dayanışma 

içinde olmaları gerekir. 
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BESiN-iŞ AGRI ŞUBE LOKALiNE PATLAYlCI MADDE ATlLDI 

Geçtiğimiz günlerde işçi sınıfının ileri sendikal örgütü DİSK'e 

bağlı BESİN-İŞ sendikasının Ağrı şubesi Lokaline faşist komando 
bozuntuları tarafından patlayıcı madde atılmış, şube lokali ağır ha
sar görmüştür. 

Gerici, halk düşmanı güçlerin yöredeki işçi hareketi içinde olum
lu gelişmeler karşısındaki bu iğrenç saldırılarını BESiN-iŞ Ağrı şube
si ve diğer demokratik kuruluşlar yayınladıkları bildiriyle kınamışlar
dır. BESiN-iŞ Sendikası Ağrı şubesi, TÖB-DER Ağrı şubesi ve Ağrı 
Halk Kültür Derneğinin ortaklaşa yayınladıkları bildiri şöyledir: 

HALKlMlZA 

27 Haziran 1977 günü sat 03 sıralarında BESiN-iŞ AGRI Şubesi 
Lokali patlayıcı madde konularak ağır hasara uğratılmıştır. 

MC iktidarının yıkılmasıyla birlikte paniğe kapılan halk düşmanı 
gerici güçler gerçekleşmesi beklenen demokratik ortamı engellemek 
için çeşitli karanlık oyunlara başlamış bulunmaktadırlar ... 

işçi ve Emekçi kitlelerin sendikal ve demokratik hareketini önle
mek, demokra't ilerici, yurtsever ve Devrimci gücleri yıldırmak için 
girişilen bu hareket ilk değildir, sonda olmayacaktır ... 

Sömürücülerin, soyguncu ve talancıların bu tertipleri, kışkırtma 
ve yıldırma oyunları ve girişimleri karşısında ilerici ve devrimci güc
ler sıkılmış bir yumruk gibi birlikte hareket edeceklerdir. 

Biz bir avuç gözü dönmüş sermaye bekçisinin, halk düşmanı 
uşakların saldırılarından asla yılmadık. 

Bu sermaye uşakları yaptıklarının hesabını mutlaka halkımıza 
vereceklerdir. Biz şehrimizi asla Faşist kudurganlara terketmeyece-
ğiz. 

Halkımızın ekmeği, toprağı, eşit ve özgür geleceği için mücade
lemiz her saldırı karşısında daha da çelikleşecek ve aşılmaz bir kale 
haline gelecektir. . · 

Yalnız sermaye bekçileri şunu unutmasınlar, tertip ve kışkırtma
lam gelmeyeceğiz. Ama onların halkımıza verecekleri hesap günü ya
kındır. 

BESiN-iŞ şehrimizdeki işçi 'hareketinin yegane temsilcisidir. O
nun için gerici halk düşmanları önce bu kuruluşu hedef aldılar. Bu iğ

renç saldırı işçi sınıfına emekçi halkımıza faşistlerin duyduğu öfkenin 
bir belirtisidir. 
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EMEKÇi HALKlMlZ : 

Bu eli kanlı kudurganlar senin uyanmanı önlemek, kendi soygu
nunu gizlemek ve seni sonuna kadar sömürmek için saldırılarda bu
lunma~tadırlar. Bu saldırılar senin eşit ve özgür geleceğin icin mü
cadele veren ve bu uğurda hiçbir şeyini esirgemeyen ilerici, yurtse
ver, devrimci öğretmenlere, gençliğe ve sendikacılara yapılmaktadır. 

işçi Kardeşler : 

Şehrim izdeki sendikal ve ilerici hareketi önlemek için sermaye 
uşakları vasıtası ile kanlı tertiplerini g~nişletmek icin yeni planlar 
uygulanmaya başlanmıştır .. : 

Kardeşler: 

Faşizmin bu kışkırtı ve yıldırmalarına karşı bir yumruk gibi kar
şı duracağız. işçi ve emekçi halkımızın aydın geleceği icin mücade
lemizi her geçen gün yoğunlaştıracağız. Devrimci ve ilerici gücler 
faşizme karşı birlik ve dayanışmasını şehrimizde pekiştirmektedir. 
işte budur soyguncuların ve sömürücülerin telaşı. Bu saldırı tüm 
emekçi halkımıza yapılmıştır. Bunu şiddetle ve nefretle kınıyor. Gö
revlilerin suçluları en kısa zamanda yakalamaları Icin gerekli önlem
leri almalarını bekliyoruz ... 

KAHROLSUN HALK DÜŞMANI GERiCi FAŞIST GÜCLER 
YAŞASlN iŞCi VE EMEKCi HALKIMIZIN ViGiT MÜCADELESI 

Besin-iş Ağrı Şubesi TÖB-DER Ağrı Şubesi Ağrı Halk Kültür Der. 
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