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Sayın Okurlar, 

Bir yıl sonra dergimizin fiyatını yeniden ayarlayarak 20 li

raya çıkarmak zorunda kaldık. Bu hayat pahalılığında bir de 
derginin fiyatını arttırmak istemeyerek, yaptığımız bir iş, ancak 
başka türlü de yayınların yaşama olanağı yok. Son yıl içinde 
kağıt fiyatlarına peşpeşe. büyük zamlar yapıldı ve genel olarak 
dizgi- baskı fiyatlarında önemli yükselmeler oldu. Dergimizin, 
ilk sayısından bu yana basım maliyeti üç misline çıktı. Okurla
rımızın bunu anlayışla karşılayacaklarını umarız. Arada şunu 
da söyleyelim ki kağıt fiyatlarına peşpeşe yapılan zamlar, yeni 
hükümetin kültür alanına yaptığı dalaylı bir saldırı niteliğin
de. Bundan en çok devrimci yayınlar zarar görüyor ve tekelci 
burjuva basını ise, herzamanki gibi büyük karlar vuruyor. 

Bu sayıya, geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız 

Devrimci Yol'a cevabın ikinci bölümünü yetiştiremedik, onu bir 
sonraki sayıda yayınlayacağız. 

Özgürlük Yolu'nun daha güçlü kılınması için yeni bir abo
ne kampanyası açtık. Bu konuda okurlarımızdan, Özgürlük Yo
lu dostlarından ciddi destek bekliyoruz. Dergimizin daha çok 
okura kavuşması, ona daha çok kişinin abone olması için ça
ba gösterelim. Böylece hem dergi maddi güç kazanacak, hem de 
onun savunduğu devrimci görüşler daha geniş kitlelere malola

caktır. 

Okurlarımız abone bedellerini posta havalesi ile göndere
bilirler. Bu durumda abone bedeli olduğunu belirtmeli ve ad
reslerini de açık biçimde yazmalıdırlar. 

En iyi dileklerl.e ... 

ÖZGÜRLÜK YOLU 



TÖB-DER KONGRESi 

SAG SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ 

TÖB-DER 4. Genel Kurulu öncesinde kaynatılan cadı kaza
nı hala dinmiş değil. Genel Kurul çeşitli gruplar arasında bü
yük bir çekişme içinde geçti. Pekçok bildiri-broşür dağıtıldı. Bu 
Genel Kurula ilişkin öylesine bir toz-duman yaratıldı ki, burju
va basınının kasıtlı ve tek yanlı şartlandırdığı kamuoyu birya
na, devrimci, ilerici çevrelerde bile pekçok iyi niyetli kişi ne olup 
bittiğini kavramakta zorluk çekiyor. · 

TÖB-DER'deki bu bunalımın sorumlusu kimlerdir? 
160 bin öğretmeni kapsayan bu demokratik kitle örgütü, ül

kenin demokrasi yaşamında etkin, ilerici, anti-faşist bir güçtür. 
TÖB-DER, onlarca kurban, yüzlerce yaralı.vererek, binlerce üye
sinin sürgününü, işsiz bırakılınasını göğüslayerek kanlı MC ik
tidarlarına karşı yiğitçe direndi .Ama TÖB-DER'den rahat
sız olan yalnızca MC değildi. TÖB-DER ve diğer demokratik 
güçlerin desteğiyle bugün iktidar koltuğunda oturanlar da ona 
öfkelenmekten, tehditler savurmaktan geri kalmıyorlar. Çün
kü TÖB-DER, onlar gibi iki-yüzlü, işine geldiği zaman parlak 
demokrasi nutukları atan ve koltuğa oturur oturmaz da serma
yenin hizmetinde at koşturup devrimci ve demokratik güçleri 
susturmaya kalkışan sahte demokrat bir güç değil. 

TÖB-DER'e gelen saldırının güçlü bir kaynağı burjuvazidir. 
Diğer yandan, TÖB-DER'de ne pahasına olursa olsun etkin

lik kurmaya ,onun yönetimini ele geçirmeye çalışan bazı siyasi 
örgütler, gruplar da bu cadı kazanında büyük rol oynuyorlar. 
Bunların başında Birlik ve Dayanışma denen grup ve çevresi 
geliyor. 

Maocular TÖB-DER'de, 2-3 yıl öncesinden başlayarak boz
guncu bir yol oynadılar ve bugün de bunu sürdürüyorlar. An
cak onların etkileri kırılmıştır. Bugün TÖB-DER'e yönelen saldı-
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rı başlıca iki koldan, burjuvaziden ve onun peş,ine takılan, grup 
çıkarlarıyla gözü dönmüş sosyal şövenlerden geliyor. 

Birlik ve Dayanışma Sosyal Şöven Bir Gruptur, Yöntemi 
M akyavelizmdir 

Bugün TÖB-DER'de kaynatılan cadı kazanının baş oyun
cularından olan Birlik ve Dayanışma Grubu, iki yıl önceki kong
rede, son iki yıl zarfında örgütü yöneten ve Demokratik Mer
keziyetçiler ile Özgürlük Grubundan oluşan genel merkeze, kıs
men de olsa, oy. vermişti. Bugün, «Örgütü kurtarma» çığlıkları 

atarak onu merkez yönetimine karşı bu denli saldırgan yapan 
sebepler nedir? Genel Merkez örgütün devrimci-demokratik il
kelerinden sapıp burjuvaziyle uzlaşt! mı? Maocu bozgunculara 
mı taviz verdi? Yurt içinde ve dışında güttüğü politikayla, ulus
lararası devrimci hareketin ilkelerine aykırı düşen bir politika 
mı izledi? Pasif mi kaldı? Hayır, bunların hiçbiri olmadı; bunu 
dost-düşman iyi biliyor. Birlik ve Dayanışmayı merkez yöneti
miyle ·bu denli karşı karşıya getiren nedenler bizzat' bu grubun 
yanlış, sekter, grupçu, makyavelist politikasından ka"Sı"nakla

nıyor. 

Birlik ve Dayanışma, 3. Genel Kurul'un ardından, oy verdi
ği merkez yönetimine karşı hemen cephe aldı. Nedeni, iki yıl 

sonraki kongreyi almak! Belki de bir olağanüstü kongre yarat
mak.. 

Birlik ve Dayanışma, bugün İstanbul, Adana, Van şubele
riyle ilgili olarak büyük gürültüler koparıyor ve burjuva basını 
da ona büyük destek oluyor. Bu şubelerde yaratılan bunalımın 
sorumlusu kendisinden başka kimse değil. Çünkü bu grup, he
men 3. Genel Kurul ertesinde, TÖB-DER içinde kendi ,,genel 
merkezi»ni oluşturdu. İstanbul şubesi, TÖB-DER Genel Merke
zine aidat borcu göndermezken, yine genel merkezden izinsiz 
olarak tüm örgüte ve hatta yurtdışına yönelik, birinci hamur 
kağıtlara basılmış gazete yayınlamaya kalkıştı. İstanbul ve Ada
na .şubeleri, örgüt tüzüğünü . bir yana ittiler ve uyanlara kulak 
asmadılar. Genel Merkez, eğer genel merkezse, tüzüğünü uy
gulamak zorundaydı ve bu şubeler yöneticilerine görevden el 
çektirilmesinden başka yapılacak birşey de yoktur. Bundan son 
ra ise Birlik ve Dayanışmacıların yaptığı tam bir anarşi oldu. 
Onlar, kimi yerde zora, işgale başvurdular, kimi burjuva mah
kemesine koştular, burjuva basınını işin içine soktular ve ör-
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gütü kamuoyunda bunalım içinde göstermek, gözden düşürmek 
için ne lazımsa yaptılar. 

Birlik ve Dayanışma, şube kongrelerini almak için en çir
kin yöntemlere başvurdu. Sosyalistlere karşı burjuvazinin adam
larıyla işbirliği yaptı. Onların şöven duygularını gıdıkladı, on
ların maskesini takındı. Merkez Yönetimindeki ÖzgÜrlük Gru
bu'nu «Kürtçü,. diye alttan alta geniş biçimde propaganda etti. 
Van şubesinde seçimler bu yoldan alındı. Ama bu «Birlik ve Da
yanışmacı,. yönetim, Van deprem felaketzadeleri için toplanan 

60 bin lirayı başka işlere ve usulsüz harcadığı için kendisine iş
ten el çektirildi. Bu da mı yapılmasındı? 

Birlik ve Dayanışmanın son genel kurulda yaptıkları ise 
makyavelizmin doruğuna varması oldu. O, burjuvaziyle birleş
ti ve genel merkeze karşı haçlı saldırısının başını çekti. Her 
türlü devrimci dürüstlüğü, sorumluluğu bir yana attı, genel ku
rulun iradesini çiğnedi, bir burjuva hakiminden aldığı kararla 
koca örgütün genel kurulunu sabote etmeye kalkıştı, battıkça 

battı. 

CHP TÖB-DER'i Kendisine Uydu Yapmaya Çalışıyor 

Burjuvazi büyük öğretmen kitlesinin devrimci mücadelesi
ni önleyemedi, önleyemez. O, örgütü kapatamadı, şimdi onun 
yönünü saptırmak, cehlileştirmekıo, kendine uydu yapmak is
tiyor. 

TÖB-DER'in mücadelesi, özellikle son iki yılda, sosyalistlerin 
öncülüğünde önemli boyutlara vardı. TÖB-DER, burjuva propa
gandasını, şartlanınalarmı birçok yönden parçaladı. Eğitim sis
teminin ırkçı-şöven ve zora dayalı asimilasyoncu niteliğinin açı
ğa çıkarılmasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Demokratik Eği
tim Kurultayı (DEK) ise devrimci güçlerin tam bir zaferi oldu. 
Bu kurultayda bugünkü eğitim sisteminin gerici niteliği vurgu
landı, demokratik eğitimin özde emekçi kitlerdan yana, biçim
de ulusal olması gerektiği biçimindeki ilerici ilke kitlelere male
dildL DEK'in, örneğin basın ve kültür, özellikle de ROJA WELAT 
üzerindeki baskılara karşı çıkması ve bu baskıları oybirliğiyle 
protesto etmesi, demokratik güçlerin önemli bir başarısı oldu. 

İşçi sınıfının "biricik partileri» olarak geçinenlerin sosyal 
şöven bir batakta debelendikleri bir ülkede, TÖB-DER'in bu ça
baları demokratik güçlerin ileri adımlar atması bakımından 

son derece önemlidir. Ve hiç kuşkusuz, işçi sınıfının mücadele
sine uygun düşen tavır budur. 
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TÖB-DER'in bu ilerici mücadelesi, burjuva kudurganlığmın 
ve saldırganlığının da başlıca nedenidir. Faşistler, iflah olmaz 
ırkçılar, MC şefleri ve onların dümen suyundaki burjuva basını 
dörtbir yandan TÖB-DER'e saldırıya geçtiler. · 

Demokratik vaatlerle işbaşma gelmiş olan CHP'nin TÖB
DER'e karşı tavrı ise tam bir iki-yüzlülük örneği. 

Malüm ırkçı Büsarnettin Çelebi, TÖB-DER kongresi öncesin
de,« Öğretmenler, ne yaparsanız yapın, bu yönetimi değiştirin,,. 
diyordu. 

CHP kurmayları ise şöyle diyorlardı: «Eğitim sistemimizi 
ırkçı-şöven ve asimilasyoncu olarak niteleyen bir yönetirole biz 
nasıl güçbirliği yaparız? Bunlar anadilde eğitimi savunuyor
lar .. ,. 

Ve CHP, TÖB-DER yönetimini ele geçirmek için parti içi 
seferberlik ilan etti. Merkez yönetimine oy vermek isteyen pek
çok demokrat delege üzerinde görülmemiş bir baskı agı oluştu
ruldu. Bu demokrat öğretmenler, Halkçı-Eğitimciler adıyla ku
rulmuş şike bir gruba dahit olmaya ve Birlik ve Dayanışma ile 
işbirliğine zorlandılar. 

İşte TÖB-DER Genel Kurulu öncesinde, örgüte yönelik sağ 
saldırı ve kutsal ittifak böyle oluştu. 

Sağın hedefi açıktı. Burjuvazi, sosyalist ve demokratik güç
leri frenlemek, sindirrnek istiyordu. TÜRK-İŞ'le katarılan «Top
lumsal Anlaşma» ile işçi sınıfı uzlaşmacı, pasifist bir mevziye 
çekilmek isteniyordu. Burjuvazi DİSK 'i de dize getirmek için 
cabelleşiyor. TÖB-DER eğer uydulaştırılabilirse sıra öteki dem ok
ratik kitle örgütlerine gelecek, onlarla başa çıkmak daha kolay 
olacak ve DİSK'in evcilleştirilmesi de bunu izleyecek. 

Birlik ve Dayanışma ve ona yön çizen «Utkan gelenekçilerıo 
bütün bunları görmüyorlar mı? Onların, hem bütün bunları gör
meyecek kadar gözleri grup çıkadarıyla dönmüş. hem de on
lar sosyal şövenizmin batağında yüzüyorlar. Onlar burjuvaziye 
gerekli tavizleri vermeye hazırlar, yeter ki burjuvazi onlarla iş
birliği yapsın ve onlar «rakip»lerin hakkından gelsinler! Çünkü 
onların rakibi, çoktan beridir ki diğer sosyalist ve demokratik 
güçlerdir. 

Demokrasi İçin Birlik denen grup da birhayli politik şaşkın
lıktan, yalpah~madan sonra onların kuyruğuna takıldı. Ama en 
ilginç olanı, kendilerine «Devrimci Demokratlar» diyen ve sözde 
Kürt halkının devrimcileri geçinen bir grubun da onların pe şi
ne takılınası oldu. 
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Sansasyon yapmakta değme artiste taş çıkartan şu ünlüSü

leyman Üstün işte bu dörtlü ittifakın oylarıyla divan başkanlığı

na seçildi. Sonra bu kutsal ittifak sapır sapır döküldü. 

ilkesizlik, makyavelizm siyasi hareketleri batağa götürür. 

Dörtlü ittifak da işte böylesine batağa gitti. Olaylar, doğru ile 

yaniışı çok kolay birbirinden ayırır, kişilerin yüzündeki maske

yi silkip atar. Bu kongre de işte bazı siyasi grupları tanımak 

bakımından böylesine eşsiz fırsatlar vermiştir. 

Sağ Saldırı Pürkürtüldü 

Daha kongre öncesinden bu sağ saldırının bilincinde olan 

sosyalist, ilerici öğretmen kitlesi, kongrede gerekli ittifakı oluş

turarak gerici güçlerin ve makyavelistlerin oyunlarını boşa çı

kardı. 

Şimdi bu makyavelist baylar bize soruyorlar: Hani siz go

şizme karşıydınız? Evet baylar, biz goşizme karşıydık ve hep 

de karşı olacağız; sosyal şövenizme de karşı olduğumuz gibi. 

Ama sizin o goşist dedikleriniz, örneğin Ankara şubesinin yö

netiminde idiler ve asla sizin gibi tüzük hükümlerini çiğneme

diler, örgüt içinde ayrı baş çekmediler. Birlik ve Dayanışmanın 

TÖB-DER içinde çıkardığı anarşinin bir benzerine zor rastlanır. 

Ve biz size soralım: Siz burjuvaziye karşı değil misiniz? Bur

juvaziyle ittifak yapmaktan hiç kaçınmadınız? Üstelik burjuva

zinin amaçları ortadayken, örgütün attığı devrimci adımları yok 

etmek istediği, onu kendisine uydu yapmaya çalıştığı belliyken. 

Bugün TÖB-DER yönetimine gelen Demokratik Merkezi

yetçiler, Özgürlük Grubu, Devrimci Öğretmen ve Devrimci De

mokratik Birlik grupları arasında elbette, şu veya bu ölçüde 

ideolojik, politik görüş ayrılıkları var ve onlar görüşlerini ko

rumaktalar. Ama onların tümü de faşizme karşı mücadelede 

kararlılar. Onların tümü de demokratik bir eğitimden yana

lar; ırkçı-şöven, asimUasyoncu- eğitim sistemine karşılar. Onla

rın tümü de TÖB-DER'in grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkı 

için mücadelede kararlılar. Onlar burjuvaziye teslimiyet poli

tikasını reddediyorlar ve bütün bu nedenlerle biraraya geldi

ler, sağ saldırıyı bozguna uğrattılar. 

Burjuvaziyle gerici bir ittifak içine girenlerin, gerici plan

ları boşa çıkarmak için oluşturulan bu ilerici ittifakı eleştirme

leri sadece gülünçtür. 
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Makyavelist Yöntemleri Terkedin, Devrimciler Gibi 
Davranın 

Birlik ve Dayanışmanın bu genel kurul sırasında yürüttüğü 
politika kadar sosyalist ahlaka, devrimci ilkelere ters düşen, 
akıllara durgunluk verecek kadar çirkin bir politikaya zor 
rastlanır. 

TÖB-DER'de bugün bir bunalım var; ama bunun suçlulan 
ortada. Bunalımı yaratanlar burjuvazi ve makyavelist yöntem
lere başvuran sosyal şövenlerdir. Buı)uva basını gerçekleri giz
lerneye çalışacaktır, bu doğaldır. 

Bunalımın sona ermesi, burjuva saldırısına ve dar grup çı
karları için her türlü çirkin yolu ve yöntemi mübah sayanlara 
karşı ilerici öğretmen kitlesinin kuracağı birliğe bağlıdır ve bu 
birliğin temelleri atılmıştır. 

Makyavelistlere ise diyeceğimiz şudur: Yaptıklarınızın 
ne sosyalizmle, ne işçi sınıfıyla bir ilişkisi yoktur. Günahlarını
za başkalarını ortak etmeye kalkmayın. Gittiğiniz yol bataktır. 
Özeleştiri bile sizi kurtaram_az. Yine de şöyle bir durup ken
di yaptıklarımza bir bakın, kendi kendinizi bir yargılayın, bel
ki sizin için iyi olur .. 

Kendinizi işçi sınıfıyla eşleştirmeyin; siz batağa gitseniz de 
işçi sınıfı nasıl olsa çıkış yolunu bulacaktır. 
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SOSYALiST AHLAK ÜZERiNE/2. 

Geçen sayıda çıkan birinci bölümde sosyalist ahiakın genel 
ilkeleri üzerinde durmuştuk. Bu bölümde, daha çok devrimd 
mücadelenin pratiği açısından, ülkemizde kadroların karşılaş
tıkları sorunları da gözönüne alarak sosyalist kişilik ve davra
nış biçimi üzerinde duracağız. 

Burjuva toplum kişiyi daha beşikten başlayarak etkiler. Böy
le bir toplumda burjuvazinin dünya görüşünün, değer yargıları
nın, davranış biçimlerinin etkisinde kalmamak olanaksızdır. 

Örneğin daha çocuk yaşta, insan paraya, zenginliğe özendi
rilir. Çocuk ailede, okulda, çevrede, kendisine bireyciliği empo
ze eden, kendi kişisel çıkarını herşeyin üstünde tutmayı doğal 
gösteren bir ruhla eğitilir. Başkasına karşı kavgacı bir tutumun, 
başkasının acıları karşısında umursamazlığın, kendi rahatını dü
şünmenin doğal ortamında büyür. Kumar, alkol, aylaklık, pa· 
ra hırsı, cinsel bunalımlar ve sapıklıklar burjuva toplumunda 
bolca vardır. 

Türkiye gibi kapitalist yolda geride kalmış ve kapitalizm 
öncesi yapıları, ideolojileri barındıran ülkelerde, kişiler burjuva : 
değer yargılarının ve yaz davranış biçimlerinin yanısıra daha 
eski toplumların değer yargılarının ve davranış biçimlerinin de 
etkisinde kalırlar. Örneğin Kürdistan'da feodal yapı hala can
lıdır ve feodal ahlak kişileri büyük ölçüde etkilemektedir. Feo
dal toplumda şövalyece davranış biçimi -kendi başına buyruk 
olma eğilimi kendini beğenme, kaba güce önem verme çokça 
görülür. Bu eğilimler kollektif çalışmanın önünde ciddi engeller 
oluştururlar. Feodal ahlakta, özellikle de İslam ahlakında kadın 
küçümsenir ve toplumsal ilişkilerden uzak tutulur. Bu tavır, ka
dının emekçi kitlelerin mücadelesine katılmasına engeller çı

karır. 

İşte bu nedenlerle emekçi kitlelerin sömürücü sınıfların yoz 
ahlakından, olumsuz davranış biçimlerinden sıyrılmaları kolay 
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değildir. Ancak emekçilerin sömürüye karşı birleşmeleri ve cid
di biçimde mücadele edebilmeleri için de gereklidir bu. Özel
likle de kitlelere öncülük edecek devrimci kadrolar için. Dev
rimci kadrolar sömürücü. sınıfların yoz ahiakından kurtu lm a 
dıkça, kendilerini devrimci bir ahlakla, sosyalist ahiakla do
natmadıkça, sömürücü güçlere karşı inançlı, kararlı, özverili, 
kollektif bir mücadele yürütemezler, kitlelerle sağlam bağlar 
kuramazlar, onları devrimci mücadelenin saflarına çekemezler. 

Devrimci kadrolar kendilerini sosyalist ahiakla donatma k , 
sosyalistçe davranış biçimini özürolemek için özel ve yoğun ça
ba göstermek zorundadırlar. Onlar, bir yandan kendilerini ve 
çevrelerini eğiterek, teorik ve pratik çalışma içinde, devrimci 
mücadele yolunda acıları ve sevinçleri yaşayarak sosyalist bir 
kişilik kazanırlar. 

Öğrenme ve Kendini Yenileme Çabası 

Sosyalist bilinç olmadan sosyalist ahlak olmaz. Kişi eğer sı
nıf mücadeleleri konusunda, sömürücü toplumların geçiçi ve 
sosyalizmin zaferinin kaçınılmaz olduğu hakkında yeter ve doğ
ru bilgilere sahip değilse , sosyalist mü~adelede inançlı olamaz. 
Çevrenize bakın, bu konuda umutsuz insanlar, genellikle bilinç
siz insanlardır. Onlar, «boşuna direniyorsunuz, sömürücüler güç
lüdür, onlarla başa çıkamazsınız,, derler. Onlar, emekçilerin gü
cünü ve toplumsal yasaları bilmedikleri için, «bu halk adam ol
maz! ,, derler. 

Bu nedenle sosyalist kişi, gerçek bir sosyalist olmak isteyen 
kişi, sürekli okumak, öğrenmek zorundadır. 

Bilgi devrimcinin elindeki en büyük silahtır. «Devrimci teo
ri olmadan devrimci pratik olmaz.» Devrimci teori, elbette Mark
sizm-Leninizmdir, doğayı ve toplumu en doğru biçimde yorum
layan ve onu değiştirme yolunu gösteren teori budur. 

Besbelli ki teori birkaç ayda, hatta birkaç yılda tümden ö
zümlenecek birşey değildir. Teorik eğitim devrimciniı;ı. bütün ya
şamı boyunca sürer. 

Bunun için basitten zora doğru bir yol izlenmelidir. Müca 
dele açısından acil olanlara, karşılaşılan sorunlara çözüm geti
recek olanlara, bu konulara öncelik tanınmalıdır. Eğitim kişinin 
bilgi düzeyine uygun olmalıdır. · 

Sık sık karşılaşırız: Ortaokul düzeyinde çocuklar en karma
şık teorik eserleri okumaya -çalışırlar. Onların işin içinden çık
maları ve okuduklarını anlamaları elbette mümkün değil. Bu, 
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eğitim sürecinde daha baştan olumsuzluklara, okumaktan soğu

maya, kafa karışıklığına ya da kof bilgiçliğe yolaçar. Gençler 

ve yeter bir eğitimden geçmemiş emekçiler için basit, sade ania

tımlı yardımcı eserlerden; eğitici yayınlardan, broşürlerden baş-

~m~~ , 

Okuma ve teorik eğitim, elbette bilgiç görünmek için değil, 

o bilgiden yararlanmak, onun yardımıyla pratikte karşılaşılan 

sorunları çözmek ve devrimci mücadeleyi doğru bir yolda ve 

daha güçlü biçimde yürütmek için bir araçtır. 

Pr a tikte sık sık karşılaşırız : Bazı kişiler, amaçsız, gereksiz 

bir biçimde kelimeler, kavramlar üzerinde saatlerce tartışır, bil

giçlik satarlar. · 

· Örneğin, ağalığın - şeyhliğin, aşiret yapısının güçlü olduğu 

bir kasahada anti-feodal mücadele yakın, yüz-yüze olunan bir 

sorundur. Burada kişi , iyi bir anti-feodal mücadele yürütebilmak 

için feodal yapıyı iyi tanımak, köylülerin ve diğer emekçiler in 

sorunlarını ve onlarla diyalog kurmanın yöntemlerini iyi bilmek 

zoruhdadır. Eğer o bunu yapmayıp da, 60 yıl önce devrimini ta

mamlamış bir ülkede bugün gündeme gelen bir «halkın devle

ti» kavramını ya da sosyalist ekonominin tarım alanında giriş

tiği bazı deneyimleri başlıca tartışma konusu yapıyor ve bunun

la vakit geçiriyorsa, o bir lafazandır. 

Maocuların bugün ortaya attıkları tartışma konuları genel

likle bu niteliktedir. Onlar, böylece devrimci güçleri yakın ve 

acil sorunlarından uzaklaştırmakta, kadroları kısır tartışmala

ra sürüklemekte, bölmekte, heder etmektedirler. 

Devrimci elbette, dünyamızdaki genel teorik tartışmalarla 

da, dünyanın ta öteki ucunda olup bitenlerle de ilgilenecektir. 

Onun, kendini dar bir çerçeveyle sınırlaması beklenemez. Top

lumların sorunları dünya ölçüsünde birbirlerini ilgilendirir ve 

etkiler. Ama bu, kişiyi kendi yakın görevlerinden, ülkesinin dev

rimci mücadelesinden ve yaşamdan uzaklaştırıp dünyada olup -

bitenler hakkında alıkarn kesen bir lafazan haline getirmeme

lidir. 
Kimi zaman da bilgiyi, okumayı, teoriyi toptan küçümsiyen 

lerle karşılaşırız. Böyleleri <<eylemci» geçinider ve kendilerini 

anadan doğma bilgiç ve devrimci sayarlar. Okul kaçakları ara

sında böylelerine bolca rastlanabilir. Bunlar genellikle tem bel 

kişilerdir, sabırsızdırlar ve teorik eğitimi küçümseyerek ken di

lerini haklı göstermeye çabalarlar. 
Bazılan da «burjuva eğitimi görüp de ne yapacaksınız?» di-



ye öğrencileri okulları terketmeye yönetliyorlar. Maocular bu 
yola sık sık başvurdular. Faşistlerin de hemen her yerde dev
rimcileri okullara sekınamaya çalıştıkları düşünülürse, onlarla 
maocuların ve onlar gibi davranan birkısım maceracıların aynı 
yola hizmet ettikleri görülür. Bu maocu ve maceracılar sayesin
de faşistlerin etkin olamadıkları bazı okullarda öğrenim sabote 
edildi. Bu, tam da gericilerin istediği şeydi. Kuşkusuz bu işte 
devrimci gömleği giymiş ajanların da bir hayli katkısı oldu. 

Burjuva eğitimi elbette burjuvazinin çıkarına uygun düzen
lenmiştir. Ama burjuvaziyle mücadelenin yolu okulları boykot 
değildir. O okullarda fizik, matematik, kimya da öğretilir. Kal
dı ki burjuvaziyle mücadele edebilmek !çin asgari bilgileri edin
mek zorunludur ve devrimciler, burjuva eğitiminden kendileri
ne yarayışlı olanla olmayanı da ayırdetmek durumundadırlar. 

«Burjuva okullarını» boykot etmek, işçilerin «burjuva fab
rikalarını,. boykot' etmelerinden farklı değildir. 

Sosyalist kişi kendi kendi,ni sürekli yenileme, yetkinleştir
me çabası içinde olmalıdır. «Ben yeteri kadar bilgiliyim, ben 
her konuda doğru düşünüyorum, benim her yaptığım doğru,. 
biçiminde bir anlayışa kaptırmamalıdır kendisini. Bu tür bir 
kendini beğenmişlik sosyalist ahlaka yabancıdır. Kendini ana
dan doğma bilgiç sanan, kof biçimde böbürlenen bu tür kişi
ler eksiklerini, hatalarmı göremez, onlardan kurtulamazlar. 

Hayatımız boyunca sürekli olarak öğrenmemiz gereken 
şeyler · vardır ve öğrenmeliyiz. Yaşadığımız toplumdan gelen 
kötü alışkanlıklarımız, eğilimlerimiz vardır; bunları yenmesini 
öğrenmeliyiz. 

Kendi kendini yenilemek, yetkinleştirmek bir yöntem haline 
getirilmedikçe sosyalist kişilik oluşturulamaz. 

Sosyalistler, Marksizm-Leninizm ilkelerine bağlıdırlar ve 
bundan kuşku duymazlar. Bu, onların bu konuda edindikleri 
sağlam bilgilerden kaynaklanır ve uzunca bir tarihi süreç bo
yunca da toplumların birçok deneyiyle ispatlanmıştır. Diğer yan
dan, sık sık, Marksizm-Leninizm adına birtakım yanlış görüşle
rin, sapmalarm piyasaya sürüldüğünü görürüz. Bu sapmalar ge
nellikle bilimsel sosyalizmin teori ve pratiği hakkında yeter bilgi 
ve deneyi olmayan gençleri, küçük burjuva aydınlarını hedef se
çerler. Bunlar, kendi yanlış ve devrimci mücadeleye zararlı gö
rüşlerini ısrarla işler ve etkiledikleri insanlarm doğru bilgi edin
melerini türlü yollardan önlemeye çalışırlar. 

Örneğin maocular böyle yapıyorlar. cHalk» adına çıkarılan 
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o 5-6 çeşit yayınlara bakımz: Onlar, bilgi düzeyi düşüklüğünün, 

kaba demagojinin birer anıtıdırlar. Emperyalistlerin ,burjuvala

rın sosyalist sistem aleyhine onyıllar boyu piyasaya sürdükleri 

yalan propagandalar onların sayfalarında, hem de devrimcilik 

adına ileri sürülüyor. Maocular, b4 gençlerin başka yayınları o

kumalarını sistemli bir şekilde engelliyorlar. Onları türlü biçim

lerde baskı altında tutuyorlar. 
Maocuların dışında da, aynı yönteme başvuran kimi mace

racı ve sosyal şöven gruplar var. Bunlar da kendi yayın organ

larının dışında olanları boykot ediyorlar. Onlar, yanlışlarla şart

landırdıkları taraftarlarının doğru görüşlerle karşı karşıya gel

mesinden korkuyorlar; gerçekleri onlardan gizliyorlar. 
Sosyalistler, okumaktan, araştırmaktan ürkmezler. Bugün 

maocuların ve kimi maceracı grupların, sosyal şövenlerin şart

landırdıkları kişiler de bu dar çemberi kırdıkları zaman, h a ta

larindaı{ kurtulabilecek ve doğru yolu. bulmakta zorluk çekme

yeceklerdir. 

Kendi Kendinin Öğretmeni Olmak 

Öğrenmenin, eğitimin araçları, yollan oldukça çeşitlidir. 

Sosyalist kişi, her şeyden önce kişisel çabasıyla öğrenmenin, 

kendi kendini eğitmenin, yeteneklerini geliştirmenin yollarını 

bulmalıdır. O, her şeyi kendisine öğretecek bir öğretmen, bir o

kul, bir kurs aramamalı. Elbette, sosyalist kişi partide, sendika

da veya bir kitle örgütünde eğitim olanakları bulabilir, yetenek

lerini geliştirmek için bir okulda, kursta öğrenim görebilir; ama 

kimi zaman o, böyle bir öğretmeni, yeterli yardımcıyı bularnıya

bilir de. Böyle durumlarda onun kendi olanaklarıyla kendini ye

tiştirmekten kaçınması, tembelce bir tavırdır. 
Örneğin bugün ülkemizde Kürtçe eğitim yapan okullar yok

tur ve böyle bir eğitime izin verilmiyor. Kürt halkının dili, kül

türü yüzyıllardır ağır baskılar altında olduğu için Kürtçe oku

ma-yazma bilen insan bile son derece azdır. Bunlar da genellik

le kendi kişisel çabalarıyla ve ender rastlanan olanaklardan ya

rarlanarak öğrenmişlerdir. Diğer yandan halkımızla rahatça di

yalog kurabilmek, kitlelere bilinç ve moral kazandırabiirnek ve 

sörnürgeci yönetimin propaganda çarkını kırabilmek için halkı

mızın dilini kültürünü iyi bilmek ve bu kültürün ilerici ögele

rini geliştirmek zorundayız. Böyle bir durumda devrimciler, ken

di halklarının dilini kÜltürünü öğrenmek için kendilerine okul 

açılmasını veya bu konuda yetkin bir öğretmenin yanıbaşların-

13 



da olmasını bekleyemezler. Son yıllarda, sömürgeci ırkçı yöne
timin hertürlü baskı ve engellemesine rağmen Türkiye'de Kürt
çe yayın yapıldı, kitap ve gazeteler basıldı. Bu yayınlar iyi bi
çimde izlenerek, çaba sarfedilerek Kürtçe okuma-,yazma kola y
lıkla öğrenilebilir ve bu çabaya kfıtlananlar bunu başarıyorlar. 

Çaba harcamadan, zorluk çekmeden her şeyin kendilerine 
öğretilmesini bekleyenler tembel kişilerdir. Sosyalistler böyle bir 
tembelliği soyunup atmak zorundadırlar. 

Çalışkanlık ve Kararlılık 

Sosyalist mücadele tembel kişilerin harcı değildir ve t em
bellik, aylaklık sınıflı toplumların verdiği bir hastalıktır: 

Sosyalist kişi devrimci mücadelede çalışkan olmak zorun
dadır. 

Sömürücüler iyi örgütlüdürler ve ellerinde, emekçi k itlelerin 
mücadelesini bastırmak için pekçok araç vardır. Onlarla başa 
çıkabilmek, devrimci kadroların yılmak bilmeyen çalışmasına, 
kararlılı ğına, fedakarlığına bağlıdır . Ancak böylelikle emekçi 
kitleler kurtuluş yolunda bilin çlendirilip örgütlendir ilebilir ve 
ancak böylece kurtuluş günleri yakınlaştırılabilir . 

Devr imci mücadele, kişinin boş zamanlarında ara sıra ilg i
lendiği, böylece görevini yapmış saydığı, kendi kendini tatmin 
ettiği bir uğraş değildir. Kimi küçük bur juva aydınlar bun u ye
terli sayarlar. Böylelerinin devrimci mücadelede yaptıkları çoğu 

zaman bu işin sohbetini yapmaktan öteye de gitmez. Oysa dev
rimci mücadele çetin bir kavgadır ve eğer insan Itendini bu mü
cadelede emekçi kitlelerin yanında sayıyorsa, kendini tara f gö
rüyorsa, onun bütün gücü, varlığıyla bu kavgaya katılması ge
rekir. 

Kişi eğer sosyalist bilince varmışsa, gerçekten sosyalizmin 
ülkülerine inanıyorsa o, devrimci çalışmayı, halkın kurtuluşu, 

özgürlüğü yolundaki çabayı bir angarya olarak görmez. ~u mü
cadelede çektiği sıkıntılar, acılar güçlükler onun gözünü yıldır

maz. o bütün blJJ:!!?,rdan yakınma,~ Kurtulusa giden yolıın en
~perle, acılarla dolu olduğu açıktJr. Sosyalist kişi , mutluluğu

nJ:l., sevinçlerini mücadelenin başarısına bağlayan kişidir . ~ 

rimci mücadelede ileri doğru adımlar atıldıkça, yeni güçler mü-
adele M anma çekildikçe o. bundan mutluluk duyacaktır. 

·~ -- ,. 
Umutsuz ve kararsız kişiler, her şeyin bir anda olup bitme-

sini isterler. Hl!_nu göremeyince de mücadeleden ya el çeker, ya~ 
d~- onu boş bir çaba, sonuç vermeyen bir iş olarak değerlendi-
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~r. Oysa devrimci mücadele yolundaki her çaba bir birikime 

katkıda bulunur. n~mele ilk taşlar kanmadan ve sabırla tuğla

~k tek eklenm~den koca binalar ortaya çıkmaz. 
Kimi kişiler, çalışmak için çevrelerinde hep güçlü bir ha

reket, hazır bir tezgah ya da bir yolgösterici beklerler. Bu ola

naklar da her yerde bulunmaz. O zaman, böylelerinin çalış

madan kaçındıkları görülür. Oysa sosyalist kişi, nerede . olursa 

olsun, tek başına da olsa çalışmaktan gexi.J:!!Irama.?; j3ir tek ki

şinin çabası bile büyük önem taşır. Kimi zaman, ne yapacakla

rını bilmeyen, çalışma yöntemlerinde usta olmayan ve kitlelere 

ters düşen yüzlerce kişi bile devrimci bir birikim yaratamaz, 

devrimci bir örgütlenme sağlayamazlar. Ama kimi zaman da, 

kararlı, çalışkan bir sosyalist, bulunduğu şartları iyi değerlen

direrek, yılınadan çalışarak bulunduğu çevrede devrimci bir bi

rikim yaratabilir ve ilerici bir örgütlenme sağlayabilir. Sosya

list kişi kendi kişisel gücünü, enerjisini, çabasını asla kücümse: 

rrı.emelidir. 

Doğa da olduğu gibi toplumsal yaşamada da büyük değiş

meler, devrimler~ küçük küçük çabaların, etkilerin birikimiyle 

ortaya çıkar . Bu değişmeler çoğu kez çıplak gözle ya da kısa va

dede farkedilemez; herşey olduğu gibi sürüyor, değişmiyor sanı 

lır. Ama çabalar boşa gitmez, birikim sürer ve sonra toplumda 

öY,le bir değişim, öyle bir çalkalanma meydana gelir ki, bu deği

şimin o küçük küçük ve kararlı çabaların sonucu olduğu kolay-

a anlaşılır . BesbeW bu, bildiğimiz, diyalektiğin «niceliğin nlte

l~önüşmesi yasası»dır. 

Elbette Sosyalist çalışmanın kollektif biçimde yapılması ge

rekir. Birden çok devrimci daima güçlerini birleştirerek, işbö

lümü yaparak, bir çalışma programına uygun olarak düzenli 

çalışarak önemli başarılar elde ederler. Tek tek kişilerin eğitimi, 

deney kazanması için de bu zorunludur. l)lğer yandan her sos

yalist, bir başına olduğu zaman da kişisel insiyatifini kullana

bilmeli, yeni ilişkiler kurmalı, çaba göstermelidir.' 

Bazan, herhangi bir yerde, devrimci bir grubun yapacak iş_ 

Q_ulamamaktan, «eylemsizlik»ten yakındığı görülür;. B.J.Inlar, dev

rimci mücadelede deneysiz, yetersiz kişilerdir. Gereği gibi kendi 

aralarında örgütlenmeyi, işbölümünü, görev dağıtımını bilme

mekte ve kitlelerle bağlar kuramamakta, kendilerinde olanı kit'

l_elere veremernekte ve onların mücadelesini · yönlendirememe:K

tedirler. Onlara sormak gerekir: Bulunduğunuz yerde kitleler 

yok mu? Bu kitlelerin sorunları yok ~aik baskı aitında de-
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~il mi? E;_nekçiler işsiz ve aç değiller mi? O halde onlarla ba~ 
kurun. sorunlarının neden kaynaklandığını anlatın, çıkı olu
nu gösterin~rgütlenmelerinde ve mücadel-elerinde kitlelere ön-~ -~-edin..- Yayın organlarınızı onlara götürün, bu yayınların 
o~unmasını, satilmasım sağla'Y.!E. Böylece hem kitlelerin bili ~ 
l~mesine yardımcı <;>lacak, hem bu yayınlara güç kazandıracak------ -----
sınız. - Kişi, enerjisini devrimci mücadelenin başarısı için seferber 
etmedikçe, salt sosyalizm hakkında bilgi sahibi olmakla, dev
rimci güçlerin başarısını dilernekle ya da sömürü ve zulmün 
son bulmasından, sosyalist bir düzen kurulmasından yana ol
makla sosyalıst olamaz. Kişi eğer yapabileceğini yapmak için 
clddi çaba göstermiyor, boş oturuyor ve ağır davranıyorsa o bir 
tembeldir. Tıtmbellikle sosyalist kişilik kesinlikle bağdaşmaz. 

T~mbel kişi, devrimci mücadelenin ateşini içinde duymuyor 
demektir. Böyle biri, harekete güç ve hız katm.ak için içinde 
güçlü bir istek duymamaktadır. Böyle biri, mücadelede kendi 
omuzlarına düşen yükü omuzlamaktan kaçınıyar ve arkadaşla
rını yalnız bırakıyor demektir. 

( 

· Tembellik kötü bir alışkanlık, hastalıktır. Sosyalist olmak 
isteyen, devrimci mücadeleye karşı sorumluluk duyan kişi bu 
hastalığı üzerinden atmak, yaratıcı çalışma içine girmek için 
çaba göstermeli, kendini yenilemelidir. 

Düzenli, Verimli Çalışma 

Salt enerji harcama, çalışmak için istekli olma çalışmanın 
verimli, yararlı olmasına her zaman yetmez. Çalışmanın düzen
li, programlı da olması gerekir. Devrimciler arasında kollektif 
çalışmanın, işbölümünün yanısıra, her kişi yaşamında belli bir 
düzen kurmak zorundadır. 

Prati-kte düzensiz, dağınık kişilere sık sık rastlarız ve bun
lar düzensizliklerini de adeta devrimci olmanın bir sonucu gibi 
göstermeye kalkışırlar. Oysa düzensizlik devrimci kişilikle ke
sinkes bağdaşmaz ve böyleleri verimli olamazlar. 

Uyku, dinlenme, iş ve okuma saatleri için, mümkün oldu
ğunca belli bir program yapılmalı ve buna uyulmalıdır. Dev
rimci kişinin yaşamında temizlik önemlidir; o giysilerini, evini, 
çalıştığı işyerini mümkün olduğunca temiz tutmalıdır; bu onun 
moral dünyasını etkiler. 

Devrimci kişi, verimsiz, kuru tartışmalarla, lafazanlıkla 
vaktini öldürmemelidir. Kimileri, sözde devrimcilik adına, işle-
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rini- güçlerini yüzüstü bırakır, zamanlarını şurda-burda, kendi
lerine benzeyen aylak kişilerle çene çalarak geçirirler. Kimi za
man, bu «devrimci sohbetleri .. her türlü çalışmanın yerini alır. 
Böylesine «zaman öldüren,., verimsiz •sohbet1erden,., kaçınmak 
gerekir. Sosyalist kişi için «boş zaman•ın olmaması gerekir. O, 
meslek çalışmasının, uyku, yemek, normal dinlenme saatlerinin 
ötesinde kalan zamanını en iyi biçimde değerlendirmek zorun
dadır. 

Özel Hayatın Düzenliliği 

Burjuvalar iş hayatlanyla özel hayatlarını birbirinden _ayı
rırlar~;r için bu doğal birşey . Çünkü burjuvalar i<t._in iş ha
yatı yalnızca para kazanmanın, kişisel çıkarın oir aracıdır. 0-- - ----- '--nun ötesinde özel yaşamlarını bildikleri gibi kurabilirler, .Q.nlar 
.kimseye karsı bir sorumluluk duymazlar... Bir burjuvanın diledi
ği gibi gezip-tozması. kumar oynaması, sarhoş olması ya ğa_ho ... 
yardalık yapması şaşırtıcı ~ir. 

O_ysa bir sosyalist için çalışmanın amacı farklıdır. O__tiinı 
zamanını devrimci çalışmaya ayıramadığı, kendisinhl ve aile--s_!gin geçimini sağlamak için bir iş tuttuğu zaman da. vaktinin 
önemli bir kısmını devrimci çalısmaya ayırır ve mücadelenin 
b~arılarını gQ_zetir. O, bir burjuva gibi kişiselÇİkarlar, kapris
l~r__.Eeşinde koşamaz. kitlelerin değer yargılarına aldırmazlık 

~z. 
Kumar, alkolizm, «Çapkınlık» denen eğilimler sömürücü 

toplurnlara özgü hastalıklardır ve sosyalist ahiakla bağdaşmaz. 
Bir sosyalistin ne kumar oynamaya harcayacak parası ne 

de vakti vardır. O zamanını ve parasını böyle bir işte kullana
maz. 

( 

Alkale düşkünlük devrimci çalışmayla çelişir. Alkol hem · 
sağlığa zararlıdır, hem de bir devrimci için başka tehlikeler 
taşır. Üstelik sosyalist kişi alkale vereceği parayı devrimci ça-
lışmaya, kitaba vb. ayırmalıdır. · 

Besbelli, bugün sosyalist ülkelerde de alkollü içkiler kulla-
nılmaktadır. A!!:a sömürücü sınıfıara karşı çetin bir mücade~ 
içinde olan bizim durumumuzdaki ülkelerde sosyalistlerin içki
ye hiç para ve zaman ayırmamaları en doğru tavırdır. 
- Kadın-erkek ilişkilerinde, sosyalistler, emekçi kitlelerin de
ğer yargılarını göz önünde tutmak zorundadırlar. Biz elbette, 
kadının da erkek gibi toplumsal eylemiere katılmasını, devrim
ci çalışma içinde olmasını isteriz. Bu alandaki engelleyici, tu-
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tucu değer yargılarıyla mücadele edilmeli, kadınlan kitlelerin 
zulme-sömürüye karşı verdikleri mücadeleden uzak tutan ge
rici gelenekler yıkılmalıdır. Ancak bunun, özellikle geleneksel 
yapının güçlü olduğu çevrelerde birden bire yapılamayacağı da 
ortadadır. Bunun için kitleler arasında ikna edici, sabırlı bir 
çalışmanın gösterilmesi gerekir. 

Diğer yandan, sosyalistler, kadın-erkek ilişkilerinde, dev
ınci hareketin düşmanıarına propaganda olanağı da verme

melidirler. De..uirncj mücadeleye katılan erkek va..kadınlar ara
SJndaki ilişki dürüst yoldaşlık, mücadele arkadaşlı-ı ili kisi ol-
malıdır ye höyledi(. ~osyalistler, feodalllerin ve . burjuvaların 
yaptığı gibi kadına bir mal, bir zevk aracı gözüyle bakmazlar; 
kadın da erkek gibi eşit haklara sahip bir in.§!lllır. 

Biz sosyalistler, tüm davranışlarımızda, ilişkilerimizde ki
şisel eğilimlerimizi değil, devrimci hareketin çıkarlarını. yani 
halkın ve emekçi kitlelerin çıkarlarını önde tutmak zorunda
yız. Özel yaşamımızı da buna göre düzenleriz. Biz sorumsuz 
insanlar değiliz, «başkalarından bana ne?» diyemeyiz. Biz emek
çi halkın değer yargılarını daima gözönünde tutarız. Kitleleri 
devrimci mücadeleye kazanmak için, yaptığımızın doğruluğu
na onları inandırmak, onların gönlünü kazanmak zorundayİz. 
Çünkü bizim mücadelemiz kitlelerin kurtuluşu içindir . 

. Kumar, alkolizm ve diğer her türlü hastalıklar sosyalist saf
lardan uzak tutulmalıdır. Gerçek birer sosyalist olmak isteyen
ler, eğer eskiden kalma bu tür alışkanlıklar taşıyariarsa bun
ları hemen terketmek zorundadırlar. Onlar kendilerini bu yolda 
eğitmeli, irade sağlamlığı göstermeli've çevreleri de bu konuda 
onlara yardımcı ve denetleyici olmalıdır. 

Görev Duygusu ve Dişiplin 

Devrimci mücadelenin başarısı, büyük ölçüde, bu müca
delede yer alan kadroların görev duygusunun gelişkinliğine bağ
lıdır. Müca.delen.!Q bir tüm olarak başarısı. tek tek kişilerin _j!§t
lendikleri görevi en iyi biçimde yapmalarıy~r.. ~
yalist kişi, görevi:o.i iyi biçimde .... ~.m;ım_a]0çin ~.L:ıJ.s.tJ}nde sıkı 

. ir en tim kurulmasını bekl_em~meli ~ ~r _ e den ön kendi 
kendini denetlemeli, «görevimi iyi yaptım_mı?· diY_e kendi ken-

d~ul!!:· ' 
Sosyalist kişi, üstlendiği işi en iyi biçimde yapmak için ken-

dini bu işe uygun olarak eğitmeli, eksiklerini tamamlamalıdır. 
Hiç kimse, belli konularda anadan doğma usta ve deneyli değil-
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dir, bu deney ve beceriler iş içinde edinilir; eksiklerin, hataların 
üzerinden zamanla gelinir. 

Hiçbir görev küçümsenmemelidir. Bazılan «basit» görevle
ri kendilerine yakıştıramaz, kendilerini "büyük, işlerin adamı 
görürler. Onlar kendilerini ~irer «teorisyen, ve «yol gösterici» 
sayarlar. Oysa büyük işler ancak küçük ve basit sayılan birçok 
görevin iyi biçimde yapılmasıyla başarılabilir. 

Örneğin bir teorik yayın organının çıkanlabilmesi, . salt o 
tür yazıları yazacak kişilerin varlığı ve çabasıyla mümkün ola
maz. Bu yayın organının hazırlanması, basılması, dağıtılması 
bir dizi başka işlerin başarıyla yapılmasını gerektirir ve bunlar 
yapılmadan o yayın çıkarılamaz. Bu işlerden birinin aksaması, 
örneğin, onun dağıtımında görev alanların iyi çalışmamaları 
herşeyi alt-üst eder. O halde, bu yayın organının dağıtımında 
görev alan herhangi bir kişi işini küçümsememeli, aksatmama
lıdır. Eğer o, bu yayma daha çok okuyucuyu bulmak için çaba 
göstermezse, satılan yayınların parasını aksatmadan yer ine u
laştırmazsa, hem yayın hedefine ulaşamaz, onun amaÇladığı gö
rüşler yaygınlaşamaz, hem de onun mali bakımdan yaşatılması 
güçleşir. 

Kişinin iyi bir devrimci olup olmadığının en büyük ölçüsü, 
alınan görevlerin başarılması için gösterilen çabadır. Kimsenin 
kuru lafla devrimci olduğu görülmemiştir. Görevden kaçınan, 
ya da aldıkları görevleri aksatan kişilerin devrimcilik üzerine 
p arlak nutuklar atmaya hakları yoktur; böyleleri birer lafazan 
ve palavracıdırlar. 

Görev duygusunun gelişmişliği ve devrimci disiplin, doğru 
yoldaki bir siyasi hareketı zafere götürür, bunun tersi ise onu 
laçkalaştırır. 

Bazı kişiler, üstlerine aldıklan görevleri gereği gibi yapmaz
ken başkalarını kolayca eleştirirler. Bazıları da başkalarnın ha
talannı, yanlışlarını gerekçe göstererek kendilerine düşeni yap
maktan geri dururlar. Kuşkusuz, devrimci çalışmada herzaman 
işler iyi gitmeyebilir veya yer yer aksayabilir. Bunlar, kişinin 
kendi görevini canla başla yapmasına bir engel olmamalıdır. 
Sosyalist kişi kendisine kötü olanı örnek almaz; tam tersine o, 
üstüne düşeni iyi biçimde yaparak ötekilere örnek olmalıdır. 

Devrimci disiplin, devrimci çalışmanın düzenli, başarılı bi
çimde sürdürülebilmesi için zorunludur. Devrimci disiplin, bu-r
juva örgütlerinde görüldüğü türden zora, tehdide değil, devrim
cilerin bilinçli, gönüllü görev anlayışına, devrimci sorumluluk 
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duygularına dayanmalıdır. Sosyalist kişi bilir ki, devrimci mü

cadelede bir başıbozuk hareketi değildir. Bu mücadelede yer 

alan her kişi belli kurallara, ilkelere uymalı, devrimci disiplini 

içine sindirmelidir. 

Düsürtlülı ve Tutarlılılı 

Sosyalist kişi sözleri ve davranışlarıyla güven verici olma

lıdır. 

Kimi zaman devrimcilik üzerine parlak sözler eden öyle 

kişiler görürüz ki, dedikleri yaptıklarına hiç de uymaz. Böyle

leri mücadeleden sözeder, fakat kendileri bu mücadelede kendi 

payiarına düşeni omuzlamaktan kaçınırlar, fedakarlıktan bah

seder, fakat sıkıntılara katlanmazlar; kendi rahatlarını düşü

nür, çoğu zaman da kişisel çıkarlarını önde tutarlar. Sosyalist 

kişinin dürüst, düzenli bir yaşamı olması gerektiğini söyler, 

ama kendileri birçok kötü alışkanlığı sürdürür, bunlardan kur

tulmak için ciddi çaba sarfetmezler. Böyleleri tutarsız kişilerdir. 

Kişinin yaptıkları dediklerine uymadıkça, · devrimcilik üze

rine edilen parlak sözler, çekilen nutuklar güven verici olmaz. 

Kitleler kişiyi dediklerinden çok yaptıklarına göre değerlen

dirirler. 
Örneğin bir «devrimci» düşünün ki aşiret ilişkilerinin ilkel

liğinden, geriliğinden sözetmekte ve emekçilerin birilğini sa

vunmaktadır. O kişi, sırası geldiğinde mensup olduğu aşiretin 

çıkarcı kesiminin oyunlarına karşı dikilmiyorsa, o da «aşiretçi

lik· yolunda onlara ayak uyduruyorsa, kim onun dediklerini 

ciddiye alır? Sosyalizm üzerine parlak sözler eden biri, eğer ağa

lara, burjuvalara karşı kararlı mücadele etmiyor ve türlü çı

karlar uğruna onların kanatları altına sığınıyorsa, dediklerinin 

ne anlamı olur? Feodal ve aşiretçi bir yapının hala canlı oldu

ğu Kürdistan'da aydınlar arasında böylelerine sık sık rastla

rız. Böyleleri, bu tutarsızlıkları ve ikiyüzlülükleriyle devrim

ci harekete büyük zarar verirler. Kitleler böylelerini ciddiye al

mazlar. Gerici güçler, devrimcileri, sosyalistleri gözden düşür

mek için bunları örnek gösterirler. 

1
. Sosyalist kişi ne arkadaşlarına, ne kitlelere yalan söyleme

melidir. O, yapamayacağı şeyi vadetmemeli, söz verdiğini de 

ciddi biçimde yerine getirmeye çalışmalıdır. ' 

Kitlelerin kurtuluşu uğrundaki mücadelenin yalana ihtiya

cı yoktur. Zulüm ve sömürü bir gerçekliktir, ona karşı müca

dele haklı bir mücadeledir. Sosyalistler, zulme, sömürüye kar-
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1 
şı mücadele ederken, kitleleri uyarırken, kurtuluş yolunu gös
terirken hep gerçeklerden hareket ederler. Yalan ve gerçekleri 
gizleme, sömürücülerin gerek duydukları ve başvurdukları yön
temlerdir. 

Kuşkusuz, devrimci hareketlerin de kendilerine özgü sırla
rı olacaktır. Devrimci örgütsel mücadelede bu sırların korun
ması hayati bir önem taşır. Pratikte, bazen kimi devrimci geçi
nen kişilerin, «devrimci yalan söylemez,. diye, bu tür sırları da 
sorumsuzca ortaya serdiği görülür. Besbelli bu aptallıktan da 
öte birşeydir. Devrimci kişi, bu tür sırları , hayatı pahasına da 
açıklamamalıdır. Besbelli bunun eyalan söylemekle,. bir ilişki
si olamaz. 

Kişinin pilgi küpü olması, etkileyici konuşması ve gayreti 
her zaman iyi bir çevre edinmesine yetmez. Özellikle uzun va
dede kitlelere güven verilmesi, onların devrimci mücadeleye 
kazanılması dürüst ve tutarlı bir devrimci kişiliği gerektirir. 
Bir emekçinin gönlünü kazanmak için, bazen güleryüz, dost
ça davranış, dürüstçe bir tavır, bir ton laftan daha etkileyici 
olur. 

l 
Sosyalist kişi dürüstlüğüyle, tutarlılığıyla, gerçekleri açı

ğa vurmaktaki kararlılığı ve cesaretiyle çevresine güven verir. 
Emekçiler ancak böyle devrimcilerle birlikte yürürler. 

Devrimci mücadelede karşılaşılan sorunlar ve buna bağlı 
olarak çözümler, taktikler son derece çeşitlidir. Sosyalistler çok 
çeşitli araçları akıllıca kullanmasını bilmelidirler. Ama bu es
neklik ve ustalık asla sosyalistleri makyavelist yöntemler kul-
lanmaya götürmemelidir. 

·.....- Ülkemizde, özellikle d~ çeşitli sol gruplar arasındaki ideo
lojik, politik mücadelede makyavelist yöntemler, son zamanlar
da sık biçimde kullanılır olmuştur. Taraflar birbirlerini yıprat
mak ve sözde , başarı sağlamak için, bile bile gerçekdışı suçla
malara girişiyor, kimi zaman da bu çekişmede burjuvazinin 
desteğine başvuruyorlar. İdeolojik mücadelede haklı oldukları
na inananların yalana başvurmalarına asla gerek yoktur. Ya
lan, bir süre için kitleleri ve kadroları yanıltınaya yarasa bile, 
bu durum geçicidir, gerçekler eninde-sonunda ortaya çıkacak 
ve onları güç durumda bırakacaktır. 

örneğin Maocular, sosyal~st ülkeleri ve gerçek devrimcile
ri yıpratmak için pervasızca yalan söylüyorlar. Bir zamanlar 
burjuvazi de sosyalist ülkeler hakkında yalana dayalı bir kam
panya yürütüyordu. Bu kampanya bugün de devam ediyor; an-
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cak dünya kamuoyu sosyalist ülkeler hakkında eskisi kadar bil
gisiz olmadığı için bu kampanyanın hızı kesilmiştir. Ama mao
cular, şimdi burjuva propagandasını üstlenmişler ve yalan söy
lemede onları fersah fersah aşmışlardır. 

Yalan söyleyenler kitleleri ve en başta da arkalarından sü
rükledikleri saf taraftarlarını budala yerine koyanlardır. Faşist 

1 

Alman propagandası yalana dayalıydı. «Bir yalanı sık sık tek-
rarla, kitleler ona alışacak ve onu doğru sanacaklardır! » Hit
ler'in propaganda yöntemi buydu ve ünlü Göbbels Radyosu bu 
işi üstlenmişti. Maocular aynı şeyi açıkça ÇİN'de ve başka yer
lerde yapıyorlar. Nitekim Pekin basınının, sözde «Dörtlü Çe
te»yi eleştirirken, kendisinin son yıllarda Göbbels Ra dyosuna 
döndüğünü itiraf etmesi, -aynen bu terimi kullanması- her
şeyi açık biçimde sergilemektedir. 

Bu yönteme başvuranlar yalnız Maocular da değil. Son 
zamanlarda, bazı sosyal şöven gruplar da, örneğin dergim izi 
gözden düşürmek, onu gereği gibi izleyemeyen ilerici ve dev
rimci çevreleri yanıltmak için pekçok yalanlar söylediler . Öz
gürlük Yolu sosyalist dünya görüşünün yılmaz savunucusu ol
duğu, her türlü burjuva ve benzeri gerici ideolojilere ka.rşJ 

amansızca mücadele ettiği halde ona kara çalmaya kalkıştılar. 
Bazıları bu tür yalanları «tahsisli Radyo»larında tekrarlayıp 

duruyorlar. Onlar böylece makyavelizmin en çıplak örnekleri
ni vermekte ve yalandan medet ummaktadırlar. Ama sosyal şö
venizm de burjuva ideolojisinin bir biçimi olduğuna göre buna 
şaşmamak gerekir .. 

Yalandan medet umar hale gelmek büyük bir yozlaşma
nın işaretidir. Devrimci bir hareket kendini bundan dikkatle 
korumak zorundadır. 

Fedakarlık ve Cesaret 

Burjuvaların ve kendi küçük dünyalarına kapanmış, kişi

sel mutlulukları peşinde koşan küçük burjuvaların devrimci fe
dakarlığı kavramaları güçtür. Bunlar, hayatlarını devrimci mü
cadeleye ada yanları, sosyalistleri, yurtseverleri bir budala gi ~ 
bi değerlendirirler. Onların «felsefesi» farklıdır: «sen kendi ge
mini kurtarmaya bak!» 

Ama sosyalist kişinin mutluluk anlayışı bir burjuvanınkin

den, bir küçük burjuvanınkinderi farklıdır. O, sömürücü toplu
mun binbir çirkinliği, haksızlığı içinde mutlu olamaz. Onun 
mutluluğu insanlığın güzel geleceğini kurma mücadelesindedir. 
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O, tek başına değil, ancak diğer insanlarla birlikte mutlu olu
nabileceğinin bilincindedir. 

Diğer yandan, sömürücü sınıfların bu tür bir fedakarlığı 
gereksiz ve budalaca saymaları anlaşılır bir şeydir. Çünkü ezi
len kitlelerin mücadelesi onlara karşıdır. Onlar kitlelerin da
yanışma ve mücadele azınini yoketmeye, onları pasifleştirmeye 
çalışırlar. «Bu düzende de dileyen kişinin çalışıp zengin olma
sı, mutlu olması mümkündür» derler. Onlara göre mutluluk zen
ginliktir .. Böyle şeyleri biraz da talihe, şansa bağlarlar. 

G 
Oysa ezilenlerin kurtuluşu mücadeleden geçer. Emekçiler ) 

burjuvalara ve toprak ağalarına karşı mücadele etmeden öz
gür ve mutlu olamazlar. Boyunduruk alt'ındaki uluslar özgür-
ük mücadelesi vermeden kölelikten kurtulamazlar. 

Bencillik burjuvazinin yaygınlaştırdığı bir hastalıktır: Salt 
kendisi için çalışmak, kendi kişisel rahatının peşinde koşmak, 
başkalarına aldırmamak ve acımasız olmak. Dizginsiz bir pa
ra hırsı, daha çok toprak, daha çok apartman ve üretim ara
cı.. Dilediği gibi gezip-tozan, dilediği gibi yiyip içen, giyinen 
burjuva, milyonlarca emekçinin çektiği işsizliği açlığı düşün
mez. Onun saltanatı başkalarının sefaleti üzerine kurulmuş
tur. Onun bencil olması doğaldır, sınıfsal niteliğine uygundur. 

Oysa em_ekçiler için bencilJik kötü bir hastalıktır. Onlar an
cak kendi aralarında sıkı bir dayanışma kurarak kurtuluşa ula
şabilirler. Bancil davranışlar onların birliğini bozar, mücadele
lerini zayıflatır. 

Başarı ve başarısızlık da sınıfların değer yargıları bakı
mından farklı anlamlar taşır. Bir burjuva için başarının ölçü-

. sü, hiç kuşkusuz, edinilen servetle ölçülür. Burjuvazi kendi öl
çülerini alt sınıflar içinde de yayar. Günün birinde milyoner 
olmak pekçok küçük burjuvanın düşü haline gelir. Küçük bur
juvalar bir arsanın, evin, otomobilin peşinde ömür tüketirler . 

• Küçük burjuva aydınlar, bürokratik çark içinde «Üstün bir mev
ki» ye ulaşmak için didişip dururlar. 

Toplumu değiştirecek olanlar elbette böyleleri değildir. Sos
yalistler, devrimci mücadelenin öncü güçleri, kendilerini bu tür 
hastalıklardan korumak zorundadırlar. Sosyalist kişi bencilliği 
silkip atmalı, küçük burjuva düşlerinden uzak durmalıdır. Çev
ramizde sık sık rastlarız: Ateşli genç bir adam, okulunu bitirip 
evlenir, iyi bir iş etlinir; birde bakarız ki o, çok sürmeden es- / 
ki dediklerini unutmuş, mücadeleye yan çizmiş, konformist biri '; 
olup çıkmıştır. 
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Elbette, devrimci adam evlenmez, ya da o, yoksulluk içinde 

yaşamalıdır demiyoruz. Burjuva hastalıklarına, konformizme 

karşı çıkarken bizim savunduğumuz «bir lokma-bir hırka» fel

sefesi değildir. Tam tersine biz, devrim için çalışırken tüm in-. 

sanlar için daha rahat bir yaşam, daha iyi beslenme. giyinme. 

eğitim vb. olanakları sağlayacak adil ve sürekli gelişen bir top

lum kurmaya çalışıyoruz. Devrimci de olanakları ölçüsünde 

sağlığına, beslenmesine dikkat etmelidir. Ama besbelli, devrim

cinin amaçlarıyla, bir burjuvanın, bir küçük burjuvanın amaç

ları birbirinden farklıdır. Devrimci kişi, kendini küçük burju

va özlemlerine, konformizme kaptırırsa o devrimci mücadele

den uzaklaşır, bir devrimci olmaktan çıkar. 

Devrimci kişide para hırsı olamaz. Sosyalistler de parayı 

önemserler; ama onu devrimci mücadelede bir araç olarak kul

lanmak ıçin. Yaşamını bile sosyalist mücadeleye adamış sosya

listler için para ve mal hırsı gülünç bir şeydir. O, devrımcı mu

cadele uğrunda, enerjisini olduğu gibi maddi olanaklarını da 

esirgemez. O, devrimci mücadelenin ' çıkarlarını tüm kişiseİ çı- 
karlarının Öiiünde tutar. Fedakarlık, sosyalist kişiliğin bir par-
çasıdır. -

Çevremizde, devrimcilik konusunda lafa geldiği zaman 

mangalda kül bırakmayan kimi kişilerin, maddi fedakarlığa 

geldiği zaman şaşılacak derecede cimri olduklarına çok rastla

rız. Böyleleri sosyalist filan değildirler. Böyleleri yurtsever de 

olamazlar. Başkaları kelleyi koltuğa almışken, yüz liralarına bi

le kıyamayanlar nasıl devrimci olduklarını iddia edebilirler? 

Böyleleri, lafta düzenin değişmesinden yana görünmekle bir

likte, kişisel çıkarlarına dokunulmamasını isteyen bencil kişi

lerdir ve burjuva hastalıkları içinde yüzmektedirler. Bunlar, çı

karlarını tehlikede gördüklerinde devrimci mücadeleye açıktan 

cephe de alabilirler. 

Kendisi fedakarlıktan kaçınan ve bunu hep başkalarından 

bekleyen kişinin tutumu çirkindir. · 

Cesaret de sosyalist kişiliğin bir parçasıdır. Devrimci müca

dele elbette zorluklarla, engellerle, acılarla doludur. Yiğitçe mü

cadele etmeden, bu güçlı:ildere ve acılara katlanmadan--ıru:rtu
luş mümkün değildir. 

{ 

Sömürücüler, zalimler, sömürü ve zulmü sürdürmek için 

inatla savaşıyorlar. Onlar imtiyazlarını yitirmek istemiyorlar. 

Zulüm ve sömürü altında olanların ise, bu güçlü, örgütlü düş

manı yenilgiye uğratmak için daha da inatla ve korkusuzca 
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savaşmalan gerekir. Çünkü ezilenlerin kavgası haklı bir kav

g_~dır; o_!!l.ar özgürlük ve incansa bir yaşam için mücadele et

mektedirler. Ve onların bu kavgada yitirecekleıi birşey yok, o:ka

zanacakları koskoca bir dünya var.ıo -

Devrimcinin cesareti bilinçli bir cesarettir, bu, bir sokak 

kabadayısının, ya da şartlanmış birinin kör cesaretinden fark

lıdır. Bu tür ilkel «cesaret,. örneklerine de yaşamda s* sı~ 

larız. Örneğin emperyalistler arası savaşt'a da, ağalar, beyler 
,. 
arasındaki sidik yarıştırmalarında da emekçilerin, kendi hesap-

larına değil, ama bu sömürücüler hesabına kahramanlık gös

terdikleri olur. Bu tür cesaretin akıllıca bir yanı yoktur. Köylü-

' ler de sınır ve su meselesi, kız kaçırma ve benzer sebepler yü

zünden aralarında kıyasıya kavga ederler, ölümün üstüne yü

rürler. Bu tür kavgalar ve cesaret örnekleri besbelli, emekçile

ri kurtuluşa götüremez. Devrimci cesaret, sömürüye ve zulme 

karşı verilen bilinçli, kollektif mücadele temeline dayanır. 

Devrimci kişi, kendisi gibi emekçilere kar ı düşma~a duy

gular taşımaz. , aş a emekçilere, başka halklara ve tüm ezi

len insanlara karşı sevgi ve dostlu :uyğUları taşır. O, sömü

ı:_:üye ve zulme karşı mucadele eder, ve o, bu mücadelede inat'çJ, 

korkusuz, sabırlı bir savaşçıdır. 

Çevrenizde, devrimci mücadeleye katılmaktan korku duyan 

insanlarla sık sık karşılaşırsınız. Böyleleri, eya ekmeğimden 

olursam?» derler. Böyleleri "Ya başıma bir iş gelirse?» derler. 

Kimileri, «Aman benim çocuğum karışmasın daf,. derler .. Böy

leleri nasıl bir çağda yaşadıklarının, değişmelerin, fırtınaların 

farkında değillerdir. Küçük-küçük şeyleri kurtarmaya çalış

maktadırlar. Oysa korktukları çoğu zaman da başlarına gelir .. 

Hiç beklemedikleri zamanda «ekmeklerinden• olabilirler; çün

kü sömürü düzeni durmadan daha çok insanı işsizliğe, sefalete 

iter. Başlarına birşeyler gelir; çünkü insan bir zulüm düzenin

de yaşadıkça heran yakasını zulme kaptırabilir. Çocuklar ise 

bu kavganın içinde büyüyorlar, sırça köşklerde değil. 

Boşuna «korkunun ecele faydası yokıo dememişler. Korku

nun yapıp yapacağı yaşamı zehir etmektir. Yaşamları boyunca 

korku içinde yaşayan insanlar ~alihsiz kişilerdir. Korkudan kur

tulmanın yolu ise sömürüye ve zulme karşı yiğitçe mücadele 

etmektir; çünkü ancak o zaman sömürücüler yenilecek, zulüm 

son bulacak, korkunun kaynakları kuruyacaktır. Devrfmci mü

cadele, aynı zamanda korkusuz bir dünyada yaşamanın müca

delesidir. 
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' İnsan hayatı elbet değerlidir. Bir devrimcinin hayatı ise da· 
ha da değerlidir. Çünkü o, bir sömürücüden, bir sömürücüye 
uşaklık yapan birinden, ya da hayatın seli içinde bilinçsizce 
~ürüklenen birinden farklı olarak, dünyayı bilinçli biçimde kav
ramakta, onu değiştirmek için bilinçlice çaba göstermekte, ın
~anlık i in i i, güzel şeyler düşünmekte ve bunun kavgasını 
~ermektedjr. Eğer o, gerektiğinde seve seve aya ını ı e e
da ediyorsa, bu onun bu a alığından deği, taşı ıgı us un ın
sani değerlerden geliyor. nsanla hayvanı ayrran şeyler in
sanın aklı, bilinci, onuru, yaratıcı nitelikleridir. Uşakça bır tu
tum, onursuzca bır yaşam insana yakışmaz. Röıiece, onursuz
ca geçen bir yaşamın, bir -mtkfnin-yaşammdmı n-elark!Var? -

Gönülalçak Olma 

Kendini beğenmişlik de sosyalist ahiakla bağdaşmaz. Şos
yalist kişi ne bilgisi, ne becerileri, ne de yaptıkları yüzünden 
kendisini bir büyüklük duygusuna kaptırmamalı, kibirli olma
malı, olur-olmaz övünmemelidir. 
- Kendini beğenmişlik de bencillikten kaynaklanır. B.Qyle ki
§iler sürekli olarak kendiTerine farklı davranılmasını, övülmeyi, 
pohpohlanmayı beklerler ~ndini oegenmişliğin ko enınde1Se 
güvensizlik duygusu, aşağılık kompleksi bulunur. 

Kendini beğenmiş kişi hata arını, usur arını göremez, ek
siklerini tamamlayamaz, kendini yetkinleştiremez. Böylelerinin 
bazı yetenekleri de bulunabilir; ama boş bir kibirlilik yüzün -
den bu yeteneklerine de gölge düşürür, onları geliştiremez, 
çevrelerinde anti-pati uyandırır, ciddiye alınmazlar. 

Kitlelerin sevdiği, değer verdiği, güven duyduğu insanlar 
gönülalçak insanlardır. Böyleleri kolaylıkla dost edinirler.--

Sosyalist kişi de elbet bilgisi, becerileri, çalışkanlığı ve dev
rime( mücadeleye katkılarıyla övünç duyabilir; bu haklı, do
ğal bir duygudur. Ama bu duygu kendini begenmişlik ve ki
birden farklı birşey'dir, devrimci kişi @sterişe:ı;üyükl~ 
runtusuna kaptırmamaİıdır kenC:ITSiiJI Onun yaptıklaTielb'ette 
devrimci hareket tarafından değerlendirilecekt!_r. Devrimci ha
reket, .uzun vadede doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden . 
ayırır. Fedakar, çalışkan bir devrimci her zaman saflarda saygı 
~ırır. Bir devrimci için en değerli şeyde arkadaşlarının 
kendisine duyduğu bu sevgi ve güvendir. 

\ 

O, asla arkadaşlarını kıskanmamalıdır. Eğer arkadaşları 
bazı konularda daha yetenekli veya başarılı iseler, onları kıs-
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kanmak ıçın bir neden yoktur. Çünkü devrimci mücadele or- ( 
tak bir mücadeledir. Arkadaşlarımızın başarısına devrimci ha

reket hesabına sevinmek gerekir. Hareketin çalışkan ve bece

rikli insanlara ihtiyacı vardır ve böyleleri ·ne kadar çok olur

sa o kadar iyi demektir. 
Sosyalist ki i, hareketin kendisine verdiği hiçbir görevi kü

ç:funsememeli, hep birtakım «büyük» görevler, fla i ler veril

mesini beklememelidir. O, bu tür bürokratça bir eğilimden, ka

ı::iyerizmden uzak durmalıdır. Devrimci mücadele çetin bir iştir 

ve hareket fedakarlıkları ve becerileriyle zorlukların üstesin

den gelen insanları, belli görevleri yürütebilecek insanları, on

lar beklemeseler bile öne çıkarır, gôrevlendirir. 
Sosyalist kişi arkadaşlarına büyüklük taslamamalı, hatala

rı, eksikleri nedeniyle onlarla alay etmemelidir. O, kendi bil

diklerini diğer arkadaşlarına da öğretmek için çaba göstermeli 

ve eksiklerini gidermede onlara dostça yardımcı olmalıdır. 

S-2._syalist kişi hatasını gördüğü zaman özeleştiri ıapmaktan 

asla çekinmemeli, kendisine hatalarını söyleyenler~ öfkelenme

melidir. Eleştiriden ve özeleştiriden kaçınmak bireyci b ir tutum

dur ve kollektif çalışmaya büyük zararlar ve:!!. 
Sosyalistler, arkadaşlar arasındaki kişisel sürtüşmeleri de

rinleştirmemeli, dedikodudan kesinlikle kaçınmalıdırlar. Onlar, 

sorunlarını karşılıklı oturup tartışarak yoldaşça çöZfrmleiii'elı:

dirler. ·--
Kollektif Çalışma Alışkanlığı 

Kollektif çalışma alışkanlığı edinmeden sosyalist olunamaz. 

Devrimcı çalışmanın başarıları, kadroların uyum içinde çalİŞ

malarına, iyi bir görev bölümüne, dayanışmaya bağlıdır. 

Kişi ne kadar yetenekli olursa olsun, onun verimli olması, 

harekete katkıda bulunabilmesi ancak kollektif çalışma ilke

lerine uymasıyla mümkündür. 
Bireyci eğilimler sosyalist ahlaka yabancıdır. Bireycilik sö

mürÜcü toplumlardan kalma bir hastalıktır, sosyalist çalışma
ya büyük zararlar verir. 
- Kimi kişiler, kendilerini her konuda karar ve direktif ver

meye yeterli görür, arkadaşlarını küçümser, birçok zorunlu du

rumda · onların görüşlerini almaktan ya da ortak kararlara var

maktan kaçınırlar. Böyleieri kendini beğenmiş tiplerdir. Bazı

ları, hareket içinde edindikleri saygınlığı, etkinliği salt kendi 

çabalarına, kendi kişisel yeteneklerine bağlarlar. Böyleleri bu 
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~{tygınlığın aslında kollektif bir çalışmanın ürünü olduğunu, ki
şinin salt kendi çabasıyla devrimci harekette başarılar sağla
namıyacağını kavramazlar. Boyleleri gidereTr yozlaşır, kendi-
lerini herşeyin üstünde saymaya al"Kışır ve ken J.Oaşlarına 
bliyruk davranmaya arKiirtar. -- - --

Böyleleri budala tiplerdir ve iki ördek tarafından yüksek
lere kaldırılan La Fonten'in kaplumbağası gibidirler .. 

Sosyalist hareketler zaman zaman bu tiplerle karşılaşır ve 
bu tipler eğer hatalarından dönüp adam olmaziarsa hem hare
ket bundan zarar görür, hem de bu yükseklerde uçan kaplum
bağalar bir anda yere çakılıp birer sıfıra dönüşürler. Sosyalist 
hareket, hareketin gücünü kendine maletmek isteyen ve bun
dan kendi hesabına parsa toplamaya kalkışan başıbozukları as
la affetmez .. 

{

. Devrimci mücadele milyonların katkısı ve çabasıyla hedefe 
doğru ilerler; devrimciler bu harekette acıları da sevinçleri de 
ortaklaşa paylaşırlar. 

Kişi ne kadar yetenekli ve belli konularda deneyli olursa 
olsun, devrimci çalışmada yetkıli organların kararlarına uy= 
malı ve kendisi de katıldığı organlarda demokratik biçimde ka-:
rar -alınmasına ve alınan kararların uygulanmasına yardım-cı 
~lmalıdır. Kendisi farklı düşünüyorsa, arkadaşlarını una ikna 
etmelidir. Ancak bu şekilde kadrolar belli sorumlulukları pay
laşır ve devrimci çalışmaya isteklice katılırlar. 

Kitlelerle Bağ Kurma Yeteneği 

Sosyalistler kitleler içinde başarılı biçimde çalışmasını öğ
renmedikçe, emekçilerle bağ kurmada ustalaşmadıkça iyi dev
:Qgıciler olamazlar. Devrimci mücadelenin amacı kitleleri kur
tuluşa götürmektir, bu da ancak onlarla güçlü bağlar kurula
rak, onlar mücadeleye kazanılarak yapılabilir. 

Devrim, salt inanÇlı, kararlı bir devrimciler kadrosunun ça
ba ve e akarlıklarıyla başarılamaz. Genış emekçi kitlelerin , 
desteğini kazanmak, onların ener]ISlni seferber etmek zorun
ludur. Bu nedenle de sosyalistler, yaşamın her düzeyinde it
:iei.erle yoğun, güçlü bağlar kurmasını ögrenmelidirler. 

ljiç kimse bu konuda anadan doğma deneyimli ya da üstün 
yetenekli değildir. Kitlelerle bağ kurma ustalığı çalışmayla el-
de edilir. - - -
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Sosyalistler asla emekçileri küçümsememeli, ya da umut

suzlula kapılmamalıdırlar. Emekçi kitleler arasında binyılların 

biriktirdiği şartlanmalar, tutucu değer yargıları vardır. Yüzyıl

lar boyu süren sömürü ve zulüm, düşmanın örgütlülüğü, gücü, 

amansızlıgı onların gözlerini korkutmuştur. Yüzyılların yarat

tığı şartlanmalar, yanlış görüşler, birkaç ateşli konuşmayla;--brr 

propaganda ğeZISi ı e anın a yo e i emez. ine - it e erin, ateş

ii ır evrımcınin çektiği ilk nu u a ayaga kalkıp somuru ve 

~ulmün üstüne yürüyeceği beklenmemelidir. Kitlelerin bilinç

lan , orgu enmesı ve evrımcı are ete katılması uzun, sa

bırlı çalışmaların, sınıf çatışmalarının ürünü olacaktır. 

Kısa vadede sonuç almaya kalkışmak ve umduğunu bula

mayınca da kitleler hakkında umutsuzluğa, karamsarlığa ka

pılmak sabırsız, deneysiz kişilerin işidir. Akıllıca yürütülen dev

rimci çalışma asla boşa gitmez. 
Her olanaktan yararlanarak gerçekler sabırla kitlelere an

latılmalı, kurtuluş yolu gösterilmelidir. Onlar tepki gösterebi

lirler, inançsızlıklarını açığa vurabilirler. Ama onların kafasın

da kuşkular da doğacaktır. Sonra onlar, bu anlatılanları bizzat 

yaşadıklarıyla, başlarına gelenlerle karşılaştıracaklardır. Önce 

bir ya da birkaç kişi sizin gibi düşündüklerini ·belli edecekler

dir. Sonra öyle bir an gelir ki değişmez sanılan düşünceler, ta

vırlar değişmeye, gerici yapı çözülmeye başlar; düşman, kitle

ler üzerindeki denetimini yitirir. 

r 

Sosyalist1er emekçilerle dostluk, arkadaşlık ilişkileri kur- ) 

malı, onlarla bir «propagandacı» gibi değil, bir arkadaş gibi ko

nuşmalıdırlar. Aile ilişkileri bu bakımdan önemlidir. Bu tür iliş

kilerde sorunlar daha kolay ortaya dökülür, daha içtenlikle tar-

tışılır. · 
Devrimcinin kullanacağı dil, ilişki kurduğu insanların ga

z:ipsemiyeceği, rahatlıkla anlayacağı bir- dil olmalıdır-:- Konuş

pıalarını hep bilimsel bir havaya büründürmek isteyenler, kar

maşık bir terminoloji ile konuşmaya özenenlar hem istedikleri

ni anlatamazlar, hem de can sıkarlar. S.,orunları kavrayan ki

şiler, en karmaşık sanılanları bile basit, sade bir dille, örnek

le_rle anlatabilirler. Sosyalistlerin dili açık anlaşılır olmalıdır. 

Sosyalistler ilişkilerinde sıcakkanlı, canayakın olmalıdırlar. ! 

Kibirli, asık suratlı tipler rahat ilişki kuramazlar. Pratikte sık 

sık karşılaşırız: Sanki devrimci adamın yüzü gülmezmiş gibi 

asık, turşu gibi surat1a karşımıza çıkarlar. Oysa devrimcinin 

inançlı, kararlı, fedakar ve yiğit oluşunun asık bir suratla hiç 
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ilgisi yoktur. Devrimciler, tam tersine hayat dolu, sıcak insan
iardı . 

Devrimci mücadele ne karamsarlığın, ne duygusal bir 
t_!3pkiciliğin, ne nihilistçe bir inkarcılığın ürünüdür. O, toplu
mu ve dünyayı değiştirmeye yönelik, emekçi kitlelerin bilinç
Ü ürünüdür. Devrimci :mücadele emekçi kitleler ikna edilme
den, onlara . ters düşülerek başarılam az. Pratikte bunu da gö
rüyoruz. Bu duruma düşenler elbette ger çek devrimciler veya 
sosyalistler değildirler. Bugün ülkemizde sol hareket adına, 
işçi sınıfı adına ortaya çıkan pekçok sapma var. Bu sapmalar 
birçok yerde, yanlışlarıyla devrimci harekete büyük zararlar 
veriyorlar. Bunlar kitlelere ters düşüyor, emekçilerin güve
nini yitiriyor, hatta nefretini kazanıyor ve anarşistçe birbir
leriyle uğraşıyorlar. Çeşitli maocu ve maceracı guruplar. fc.
şist hareketin etkin olmadığı bazı yerlerde bunun pekçok ör
neğini verdiler. 

Ömeğin Tunceli'nin bazı köylerine yol yapılmasına bu 
tür guruplar karşı. çıktılar, makinaların çalışmasını engelle
diler. Onlar, gerekçe olarak da, burjuvazinin yol yapmakla 
burayı pazara açmayı düşündüğünü ve askeri amaçlar -gütü
ğünü söylüyorlar. Burjuvazinin yol politikasıyla kırsal a lan
ları pazara açmak istediği doğru, askeri am açlar güttüğü de. 
Ama bu böyle diye, yÔl yapımına karşı mı çıkılmalı? Bu sözde 
«devrimciler» köylülerin de yıllardır yol beklediklerin i ve yo
lun onlar için taşıdığı hayati önemi görmüyorlar mı? Burjuva
ziyle mücadelenin yöntemi b~sbelli bu değildir. Bu, ·budalaca 
bir «çocukluk hastalığı»dır ve sanayi d evrim in in başlerında 
makinalara saldıran İngiliz işçilerinin , kapitalizmin gelişme
sine tepki duyan Rus narodniklerinin tavrından beterdir. Be
terdir, çünkü o zanlar bu çocukluk hastalıkları yeni görülü
yordu. Oysa onların teşhisi yapılah yüzyıllar oldu. 

İşte bu çocuk hastalıkları yüzündendir ki Tunceli'de ve 
benzer bazı yerlerde kitleler, bu garip «devrimciler,in yap
tıklarına şaşa kalmaktadırlar. Kitlelerin onları kurtarıcı ola
rak görmeleri mümkün mü? Besbelli ki sosyalistlerin Tunceli 
gibi yerlerde yapadıklan ilk iş, emekçi kitleleri öncelikle bu 
tür sapık akımların elinden kurtarmaktır. 

Sosyalistler, kitlelerin dışında, olağanüstü insanlar değil, r 

~
onların bilinçli, örgütlü bir parçasıdırlar. Ve kitlelerle bağlar sağ
lamlaştıkça yeni yeni emekçiler, aydınlar sosyalist hereketin 
safianna katılacak devrimci mücadele büyüyecektir. 
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Başarının Şartı: Güçlü Sosyalist Ahlak 

Ülkemizde mücadele giderek sertleşiyor. Düşmanın azgın

ca saldırıla:hnı göğüslemek, sosyalist safları güçlendirmek, kit

lelere gereği gibi yol gösterebilmek, kısacası bu mücadeleden 

başarıyla çıkabilmek için kadroları sosyalist ahiakla donatmak 

gerekir. Ancak gereği gibi bilgili, çalışkan, dürüst, yiğit, inançlı 

kadrolarla bu çetin mücadelenin üstesinden gelinebilir. Zaaf

lar ve hastalıklar ise mücadelemizi dağıtır, bozar. 

Besbelli, bir sömürü düzeninde, yüzyılların yarattığı türlü 

şartlanmalar, hastalıklar ortamında, gerici güçlerin etki ala

nında sosyalist ahlak ilkelerini bir anda ve bütünüyle hayata ge

çirmek, kadroları bir anda kusursuz hale getirmek olanaksız

dır. Ama bunun için kararlı mücadele edilmelidir. Sosyalist 

ahiakın önemi kavrandığı ve bunun için gereken mücadele 

verildiği zaman kadrolar git'gide yetkinleşecek, hatalar aza

lacak ve mücadele bundan büyük güç ve hız kazanacaktır. 
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Yeni Sö mürgeeilik Mekanizması ve 
Düzen» «Uluslararası Ekonomik 

«Yeni Uluslararası Ekonomik Dü 
zem son yıllarda çeşitli uluslar
arası toplantılara konu olan ve 
tartışılan bir sorun. Geçenlerde 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Si
yasal Bilgiler Fakültesi, ortaklaşa 

bununla ilgili olarak bir seminer 
düzenlediler. Bunca yoğun sosyal 
ve ekonomik uğraşların arasında 

böyle bir toplantının düzenlenme
si ve Türkıye Başbakanı 'nın ora
da bir konuşma yaparak gelişmiş 
ülkelerin azgelişmişterin kalkın
malarını engellemek istediklerini 
belirtınesi ayrıca yeni bir yakla
şım sayılacağından, önemlidir. 
«Yeni Uluslararası Ekonomik Dü
zen~ üzerinde ciddi olarak durul 
ması gereken bir sorun. Bu soru
nu inceleyebilmek ve ülkeleri böy
le bir arayışa iten nedenleri bile
bilmek için emperyalist sömürü 
çarkının günümüzde nasıl işlediği
ne bakmak ve kısaca da olsa onu 
incelemek gerekir. Çünkü YUED 
sorunun gündeme gelmesinin ne
deni emperyalist sömürünün var
dığı boyutıardır. 

Emperyalizm, Birinci ve İkin
·ci Dünya savaşlarının ardından 
genel bunalıma girdi. Birinci bu
nalım Sovyet Devriminin, ikinci 
bunalım ise Halk demokrasilerinin 
ortaya çıkmasından sonraki döne
me rastıar. Ayrıca 20. yüzyılın ba
şından itibaren gelişen ulusal bi
linç giderek anti-emperyalist ni
teliğe büründü, yayıldı, genişledi. 
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İkinci _Dünya Savaşını takibeden 
yıllarda somürgelerdeki ulusal kur
tuluş mücadeleleri emperyalıstleri 
ciddi olarak tehdit edecek boyut
lara ulaştı. Birçok ülkede peşpeşe 
kölelik zincirlerinin koparılarak a
tılması, ulusların kaderlerini ser
bestçe tayin etme hakları için sa
vaşmaları, sosyalist sistemin bu u
luslara siyasal, ekonomik, askeri v~ 
kültürel sahada sağladığı dostç.ı. 

destek, emperyalistleri politikaları
nı dünya çapında yeniden düzenle
meye götürdü. Üstelik Ikinci Dün
ya Savaşı Avrupa'yı da yıkımı gö
türmüştü. Kapitalist ülkeler çok 
büyük güçlüklerle karşı karşıyay

dılar. Yıkılan ekonomilerini onar
mak en zor görevlerden biri ola
rak önlerinde duruyordu. Ayrıca 
savaş işçi sınıfı başta olmak üze
re kitlelerin bilinçlenmesine ne
den olmuştu. Halklar geniş ölçüde 
barış istiyor ve tekellerin çıkarla
rı için yeni maceralara atılmaya 
karşı çıkıyorlardı. Öyleyse sa va
şın yarattığı yıkıntıyı yok etmek, 
sosyalizmin dünya üzerinde geli· 
şip güçlenınesini ve yeni alanlar
da hayata geçmesini önlemek, u
lusal kurtuluş mücadelesi veren 
ülkelerdeki hareketleri boğmak. e
ğer bu mümkün değilse kurtuluş
tan sonra bu ülkelere yaklaşarak 
onları yeni sömürgecilik Ilişkilerı 

içerisine sokmak ve böylece bir 
yandan onların hammaddelerine 
el koymak, bir yandan da oraları 



mal ve sermaye ihraç pazarları o
larak elde tutmak. Yani emperya
lı"" .ıuy uıHiUl'UğU yeniden bu ülke
lerin ooyunlarına geçirmek. 

Bunun ötesinde emperyalist ül
keler şunu gördüler ki aralarında
kı çıKa.- çeuşkilerini silah gücüyle 
çözmeye çalışmak kendilerine bir 
şey kazandırmıyor, .tam tersine sis
temi gl.derek zayıflatıyor. Onun 
için bu çelişkileri mümkün olduğu 
kadar savaşa baş vurmadan çöz
mek ve dünya üzerinde sömürüyü 
sürdüımekte işbirliği etmek ıçın 

biraraya geldiler, yeni örgütlen
melere gittiler. 
Ayrıca madem ki eski yöntem

ler ouyuK oıçüde artık geçerli de · 
ğildi, yenilerini bulmak, sömürüyü 
büyük ölçüde gizlerneye çalışarak 

sürdürmek 'gerekiyordu. Emperya
list blok da böyle yaptı. Yeni yön
temler ve yeni araçlar geliştirdi. 
Şimdi bu ~öntemlerden ve oluş

turulan örgütlerden bahsederek 
mekanizmanın işleyiş tarzını daha 
yakından görmeye çalışalım. An
cak bu şekilde, günümüzdeki tu tu
cu rejimleri daha <<Yeni Uluslar
arası Ekonomik Düzen» arayışına 

sevkeden nedenleri ortaya çıkara
biliriz. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan son
ra hız kazanan yeni sömürgecilik 
yöntemlerini şu başlıklar altında 

toplaya biliriz. 
ı - Sanayi sermayesi ile mali 

sermayenin yeni ihraç biçimleri, 
2 - Başvurulan askeri yöntem

ler, 
3 - Dış ticaretteki uygulama

lar .. 
4 - Uluslararası ve bölgesel ör

gütlerin kullanılması ile yardım ve 
kalkınma programlarının yürürlü
ğe konması. 

5 - Sömürge olmaktan kurtul
muş ülkelerde görünüşte bağımsız·

lığı, özünde ise yeni bağımlılığı 

doğrudan çeşitli faaliyetler. 

Yukarıda sayılan yöntemlerin 
nasıl işlediklerini incelemeye geç
meden önce bugün emperyalizmin 
sömürü çarkına dahil bulunan ve 
genel olarak «gelişmekte olan» 
veya «azgelişmiş» diye adlandırı

lan ülkelerin ekonomik ve sosyal 
düzeylerini gösterecek kısa bilgi
ler vermenin yararları vardır. 

1960- 70 yılları arasında çeşitli 

tarihlerde hesaplanmış olan şu 

rakamlar günümüzde de geçerli
dirler. 

ABD ile Kanada'nın toplam gay
risafi milli hasılası, tüm Latin A
merika ülkelerinin G.S.M.H.'sından 

15 kat fazladır. Avrupa 'nın G.S.M. 
H.'sı Afrika'nınkini 10 kat aşar. 

Japonya'nınki ise Güney ve Gü
neydoğu Asya'nınkine eşittir. Az
gelişmiş ülkelerin sanayi üretimi 
dünyadaki toplam sanayi üretimi
nin yüzde 8'i kadardır.-

Sanayi sermayesi ile mali ser
mayenin ihraç biçimleri: 

Sanayi ihracı tekelci kapitalil
min, yani emperyalizmin bir özel
liğidir. Tekeller bu sayede büyük 
çıkarlar sağlarlar. Sermaye ya borç 
olarak verilir ve karşılığında faiz a
lınır, ya da belli yatırımların tekel
ler taralından yapılması suretiyle 
ihraç edilir. Her iki halde de serma
yeyi ihraç eden ülke veya tekel ge
niş imtiyazlar elde eder, ülke içe
risinde nüfusunu arttırır. Sonra 
borç vermeler birbirini izler ve al
tından kalkılamaz derecede büyür. 
Zamanla ödenen yıllık faiz mik
tarı ana parayı aşmaya başlar. 

Hele, eğer borÇlu ülke ekonomisi
ni sağlıklı bir yapıya kavuştura

mamışsa enflasyon ve işsizlik bü
yür, ithalat ihracat dengesi bozu
lur. Bu durumda dış borçları öde
yemeZhale gelen ülke onları erte'.: 
letmeye çalışırken,_yeni borç kay
nakları arar. Bu ekonomik kiiös 
borçların aşırı derecede yığılmaSi=" 

~ 
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r 
na neden olur. ABD'nin 1962 yı

lında Latin Amerika ülkelerinden 
sağladığı kar, Amerikan özel yatı
rımlarını 761 milyon, 1963'te 801 
milyon, 1966'da 905 milyon ve 

· . 1967'de ise 1.022 milyar doları aş-
maktadır. 1950- 68 yılları arasın

da Amerikan tekellerinin Peru'ya 
ihraç ettikleri sermaye tutarı 34i 
milyon dolar iken aynı dönemde 
elde ettikleri kar 1.512 milyar do
ları bulmaktadır. Görülüyor ki 
ABD'nin yaptığı yardımlar ve ya
tırımlar aslında azgelişmiş ülkele-
rin ABD'ye yardım etmeleri şekli
ne dönüşmüştür. 

Ancak bu mekanizmanın.. işleyi
şini dışarıdan rahatlıkla örebi!: 
me olanağı her zaman yoktur. ~

peryalistler çok ince tak~tiklel1) 

başvurup sömürüyü izleme im
k}.nlarına sahiptirler. Bu t aktik
lerden bir tanesi tekellerin yerli 
sermaye çevreleriyle işbirliği }.:a
~ak ortak şırketler oluşturma
~ Bu hem yabancı tekelin 
sömürüsünü gizler, hem ülke e,ko
nomisinin onların istedikleri bi
çime bürünmesini kolaylaştırır, 

hem de doğal kaynaklarla ucuz 
işgücünün elde edilmesini imkan 
dahiline sokar. Bunun dışında te
kellerin oluşturdukları ve onlara 
«ön yatırım koşulları» hazırlama

yı üstlenen uluslararası özel fon
ların rollerinden de bahsetmek 
gerekir. Bunlar kanalıyla azgeliş

miş ülkeye ~atırım yapılmadan 

önce hükümet garantisi istenir, !!
dam satın alınır, hile ve _sa.nt.aj 
yOilarına başvururlar ve kar l!!lk
tarı oldukça büyütülür. 

Gerek şirketler, gerekse onların 
devletleri arasında sermaye ihra
~ı konusunda sürekli bir rekabet 
vardır. İkinci Dünya Savaşı'nın 
iii'tnieSinden sonra rakipsız kalan 
ABD bugün ciddi gerilemeler gös
termektedir. Özellikle Japon ve Al-. 
man tekelleri ABD'deki a~abeyile-

34 

ri için tehlikeli denecek ölçüde 
gelişme gösteriyorlar. Rekabet giz
li veya açık biçimde s'ürüp gıtmek
tedir. 
----x;gelişmiş ülkelerde borç mik-
tarı durmadan arttığı gibi yapılan 
yabancı yatırımların miktarı ve 
etkinlikleri de artış gösteriyor. Ör
neğin 1970 yılında Hindistan 'da 4 
kalkınma planı üzerinde yapılaQ 

incelemede özel sektöre toplam 
öia'rik tahsis edilen miktarlar ic.e=.
riSlıideki yabancı sermaye yüzdeğ_ 
~~emind.e.--l.0.1-.-..ı, ~n 
döneminde 27.7, ücüncüsiinde 29 3, 
dördüncüsünde ise 35 ı 'dir _g~~ 
lüyor ki yabancı sermaye Hindis
tan'da giderek daha biiyük mik
tarda özel kesime akını 
etkinliğini arttırmıştır. 

1967 yılında Hindistan'da özel 
yatırımlar iceRs:ı.ndeki en büyük 
pay Ingiltere'ye ait bulunmakta
dır. Ancak Ingiltere'nin bu payı 

00 yılında % 61 iken, 1967'de % 
48'e düşmüş, buna karşılık ABD' · 
nin payı aynı dönemde % 15'tel,! 
·25'e çakmıştır. 

Sermaye ihracında tekellerin çe
şitli güçlüklerle karşılaştıkları da 
olur. Bu güçlüklerden biri sos~~ 

list üikelerin gelişmekte olan ül
fi"ıere yaptıkları yardımlardır. _By 
...vardımlar kapitalist ülkelerinkin
<!.W njtJ:lik itibariyle farklıdır. 

Ç>EÇD ıap,_or~ göre Soyyetleı: 
BJ.rliği'nin _gelişmekte olan ülkele
re 1954 - 68 yılları arasında yaptı

ğı vardımların tutarı 6.296 milyar 
doları bulmaktadır. Sosyalist ülke
lerin sağladıkları toplam yardım
lar ise Ş.705 milyar dolardır. Sos
yalist ülkelerin sağladıkları kredi
ler uygun koşullarla verilmektedir. 
En önemlisi, pu krediler ülkelerin 
ekonomik kalkınmalarına yardımcı 
olacak, sanayi, enerji ve diğer ha
yati alanlardaki proJeler Için ve
rilmekte ir. a z oranları oldukça 
düşüktür. o~ te~ler ~rım 
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yaptıkları zaman bütün yolları de
neyerek o ulkelerin ekonomileri
nmı bagımlı tutmaya, tuketıme 

yoncltıneye ve ciddi sanayileşme
yi engeılemeye yonetırler. Ozellik
le· gelişmış kapıfalıst ülkelerin 

....-,..yapmakta yarar görmedikleri dal
larda bunların sanayileşmelerine 

izin verilmekte, temel ihtiyaçlar 
yerine tüketim mallarının monta.-

1 
jına yönelik yatırımlara öncelik 
tanınmaktadır. Türkiye'nin duru
muna bakmak yeterlidir ;_ b.!illJ:W 
için baŞka kanıt aramaya gerek 
yok. 

Emperyalistler azgelişmiş ülke
l~re yardım yapar veya borç verir
lerken anti-komünizmin canlı tu
tulmasına, sosyalist hareketlerin 
gelişmesinin engellenmesine ve e
mekçilerin baskı altında tutulma
sına özel bir önem verirler. 

Askeri yöntemlerin uygulan
ması: 

Emperyalizm, · meydana getirdi
ği büyük çıkar ağının parçalan
masını engellemek ve değişen ko
şullara göre yeni sömürü ilişkile

rine girebilmek için sa1dırgan as
keri bloklar oluşturmuş ve yaban
cı ülkelerde üsler kurmuştur. Ge
taktiği zaman bir dünya savaŞillı 
çıkarabilmek, bağımlılık ilişkiierı 
içerisinde tuttuğu ülkelerde anti
emperyalist, sömürüye karşı olan 
hareketleri bastırabilmek için bÜ: 
yük askeri güçlerin varlığına ihtt: 
yaç duymaktadır. Gerektiği za
man as i ve polisi~perasyon

lara iri ilir. 
NATO, CENTO, Güneydoğu Asya 

ülkelerinden bir kısmının içerisin
de bulundukları SEATO ve ADÖ 
bunların başlıcalarıdır. 1967 yılın-

. da Yunanistan'da faşist Cunta 
NATO'nun «Promete Operas~ 
sonucu olarak iktidara gelip otur
du. Iran yönetımi ulkenin petrol 
gelirlerini Amerikan silahlarına 

yatırıyor ve Ortadoğu'da emperya:. 
Hzmin maşası olarak görev yapı

yor. CENTO'nun asıl amacı bölge
deki halkların ulusal kurtuluş mÜ
cadeleleri ile işçı sınıfı hareketle
rini bastırmaktır. SEATO Güney
doğu Asya'da, ADÖ ise Latin Ame
rika'da ABD'nin başını çektiği 

empery..ali dünyanın ıkarlarını 

sa_yJ.IDUrlar.. Gerektiği zaman geri
ci yönetimler bu askeri birlikleri, · 
emperyalizmin ve onların ortakla
rı yerli cıkar çevrelerinin hesabı
na kullanmaktan kacınmazlar. 

'1 Dış Ticaret Uygulamaları: 

Azgelişmiş ülkelerin sömürülme
leri için en elverişli koşullar dış 

ticaret alanındadır. Yıllardan be
ri azgelişmiş ülkelerin ithalat pay
ları artış, ihracat payları ise aza
lış kaydetmektedir. Yani Dünya 
ticareti devamlı bir şekilde azge
Üşmişlerin aleyhine sonuçlar veri
yor. Bu, hem bağımlılık ilişkilerin
den ötürü bu ülkelerin ithalatının 
ihracattan daha fazla büyüme 
göstermesi, hem de ithal malları 

fiyatlarının, ihraç ettikleri malla
rın fiyatlarına göre daha hızlı bir 
yükselme göstermesindendir. Hat
ta bazı malların fiyatları (azgeliş
miş ülkelerin ihraç ettikleri mal
ların) mutlak bir gerileme dahi 
göstermişlerdir. 

1954 ile 1962 yılları arasında az
gellşmişlerın ıhracatında önemli 
bir yere sahıp olan kahve, çay ve 
kakao fiyatları % 50 oranında dü
şüş kaydetmişler ki bu oran 8 yıl
lık süre için küçümsenmeyecek 
bir rakamdır. 1953 ile 1957 yılları 

arasında gelişmekte olan ülkele
rin dünya ticaret hacmi içerisin
deki payları yüzde 27'den, yüzde 
19'a düştü. Bu ülkelerin emperya
list devletlerle olan ticareti 1957-62 
yılları arasında· 8.5 milyar dolar a
çık verdi. Latin Amerika ülkeleri 
1960- 65 yıiiiirı atasında :AmJ"1Ie 
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yaptıkları ticarette her yıl orta
lama 1.5 mılyar dolar zarara gir

'\b ı er. 
O'· - sosyalist ülkelerin dışındaki 

_dünya ticaret hacmi içerisinde az
gelişmişlerin payı daha çok azalış 

gösteriyor. 1953'te % 2'8 olan bu 
pay 1963'te % 22.6'ya düştü. Bu dü
şüşten bahsederken gözönünde bu
lundurulması gereken en önemli 
husus şudur: Az gelişmiş ülkele
rin toplam ticaret hacminde azal
ma olduğu için dünya ticareti içe
risindeki payları düşmemiş, tam 
tersine toplam ticaret miktarları 

artmıştır. Ancak yukarıda da deği
nildiği gibi fiyat hareketleri emper
yalist ülkelerin ihraç mallarının 

lehine, azgelişmiş olanların ise a
leyhine gelişme gösterdiği için bu 
sonuç ortaya çıkmıştır. Bu denge
sizlik günümüzde de aynen sür
mekte ve giderek büyümektedir. 

Drş ticaretdeki dengesiz gelişme
ye başka örnekler verilebilir. Gana 
hükümeti 1955 yılında bir traktör 
satınalabilmek için 3.06 ton kakao 
satmak zorundaydı. 1962 yılında 

aynı traktöre sahip olabilmek için 
satması gereken kakao miktarı 

7.14 tondu. Brezilya'nın aynı trak
töre sahip olabilmesi için 1955 
yılında 2.38 ton, 1962 yılında ise 
4.79 ton kahve satması gerekiyor
du. Kalkınma yolundaki ülkelerin 
1961-70 dönemindeki ticaret açık

larının tutarı 62 milyar doları bul
maktadır. Gelişme sürecindeki 
bir ülke 1960 yılında 25 ton tabi! 
kauçuk sattığında 6 adet traktör 
satınalabiliyordu. 1965 yılında bu 
miktarda kauçuk satmak suretiyb 
üç buçuk, 1975 yılında ise sadece 
iki traktör satın alabilmekteydi. 
1950'lerde bu ülkelerin toplam dün
ya ticareti içerisinde üçte bir do
layında olan payları 1960'ta dört
te bire, 1970'lerde ise beşte bire 
düştü. Bunun tek istisnası petrol 
ihracatcısı ü 1 k e ı er i n özellikle 
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OPEC kanalıyla yüksek tuttukları 

petrol fiyatlarıdır. 
UNCTAD belgelerine göre 1970 

yılına.a kapitalist ülkeler azgelış

miş ülkeleı·den satınaıdıkları ~o 

milyar dolar değerindeki ham
maddeleri işleyerek mamul maa
de haline getirdikten sonra 2U0 
milyar dolara satmışlardır. Sanayi 
mallarının ihracatı gelışmiş kapi
talist ülkelerin denetJ.mındea.ır. 

Bu ülkelerde verimlilik artışı üc
retlere ve karlara yansıma.ına, el
de edilen ürünler ihraç edilebil
mektedir. Oysa azgelişmiş ülkeler
de durum böyle değııdir. Bu ülKe
lerde sağlanan verimlilik artışı ih
raç olanaklarının kısıtlı olması 

yüzünden mal arzında ıazlalık ya
ratmaktadır. Sonuçta ya fiyatlar 
düşerek iılasları getırmekte, ya a.a 
üretimin daralması sonucunu do
ğurmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin 
ödemeler dengesinin bozuk olması 
çoğu zaman onları devalüasyon 
yapmaya zorlamakta ise de sonuç
ta bu da sorunlara çözüm getirme
mektedir. Çünkü bu ülkelerin pa
ralarının değerlerini düşürmeleri 

dahi dış ülkelerde ihraç malları

na olan talep miktarını çoğaltma
makta ve ardından ödemeler den
gesinin eskisine göre daha büyük 
ölçüde bozulmasına neden olmak
tadır. Esasında devalüasyon öneri
leri hemen her zaman uluslarara
sı mali kurumlardan gelmektedir 
ki bu kurumlar zaten emperyaliz
min çıkarlarını korumak amacıy
la faaliyet göstermektedirler. 

Azgelişmiş ülkelerin ihraç ürün
leri arasında sanayi mallarıma 

payı oldukça düşüktür. Bunlar da
ha ziyade hammadde ihracatçısı

dırlar. Fakat bu· ülkelerin toplam 
ihracat miktarları içerisindeki pa
yı 1960'lardan sonra bir artış gös
termiştir. Ancak gene de dünya 
sanayi malları ihracatı içerisinde
ki paylarında düşme görülmüştür. 



1960 yılında azgelişmiş ülkelerin 
sanayi mallarının ihracatı içeri
sindeki payları 'Yüzde 12'.6 iken, 
19'15 yılında bu pay yüzde 37.9'a 
çıkmıştır. Ancak dünya sanayi 
malları toplam ticaretinin sadece 
% B'i bu ülkelerce gerçekleştirile
bilmektedir. 

Bu «eşitsiz değişim~ dışında em
peryalistlerin azgelişmiş ülkelerin 
üretimlerini düşürmek ve onları 

kendilerine bağlı durumda tutmak 
için başvurdukları bir yöntem da 
dampingdir. özellikle tarımsal · ü
retimde sık sık bu yola başvurul
duğu görülmektedir. Gelişmiş ka
pitalist ülke elindeki tarım ürün
leri fazlasını düşük fiyatla azge
lişmişlere satmakta veya yardım 
şeklinde vererek başka alanlarda 
bir sürü ekonomik ve politik avan
tajlar elde etmekte ve o ülkelerin 
tarımsal üretimlerinin gerilemesi
ne neden olmaktadır. Bunun en 
çarpıcı örneği ABD'nin Hindis
tan'a yaptığı gıda maddeleri yar
dımıdır. Bu yardıml~r yüzünden 
Hindistan'da tarım reformları geri 
plana itHmiş ve üretim miktarının 
düşmesine neden olunmuştur. Hin
distan Hükümeti ABD'den satın 

aldığı tahılı ithalat fiyatının al
tında bir fiyatla halka ulaştırıyor 

ve aradaki farkı kapatmak için 
büyük fonlar oluşturuyor. Konuy
la ilgili hemen hemen tüm Hin
distan kurumlarıyla, uzmanları
nın birleştikleri nokta şudur: Eğer 
Hindistan Hükümeti bu iş için a
yırdığı fonları toprak reformu 
yapmak için harcasaydı, Hindis
tan'da tarım sorunu büyük ölçü· 
de çözüme kavuşurdu. 

Azgelişmiş ülkelerin dış ticaret 
uygulamalarından zarar görmele
rinin bir diğer nedeni de gelişmiş 
kapitalist ülkelerin uyguladıkları 

himayecilik önlemleridir. Azgeliş

miş ülkelerin ihraç maliarına te
keller tarafından uygulanan mik-

tar tahditleri ve gümrük vergilerı 
zaten talep elastikiyetleri kıt olan 
bu malların satılınalarmı derhal 

'önleyebilmektedir. Çünkü azgeliş-
mişlerin ihraç ürünlerinin dünya 
çapında rekabet güçleri çok sınır
lıdır. Dolayısıyla bir ülkeye yapı

lan ihracat engellendi mi, baş
ka ülkelere yapılması kolaylıkla 

mümkün olmaz. Son zamanlarda 
Türkiye'nin Avrupa piyasalarına 

satabildiği tek sanayi mamulü o
lan tekstil ürünlerine, AET ortak
lığına rağmen sınırlama getirilme
si ve ihracatının engellenmesi bu
nun en yeni örneklerinden biridir. 

Kara, deniz ve hava nakliye fi
lolarının gelişmiş kapitalist ülke
lerin elinde bulunması da dış ti
caretin gelişmesini azgelişmişlerin 
aleyhine 'çevirmektedir. Bu ülke
ler nakliye için büyük miktarda 
navlun ödemek zorunda kalıyorlar. 

1966 yılında gelişmekte olan ül
kelerden kapitalist ülkelere çeşitli 
yollardan akan kar transferleri, 
bu ülkelere kapitalist dünyanın 
götürdüğü sermaye toplamının % 
75'ini bulmuştur. 

Sömürge olmaktan kurtulmuş 
ülkelerde görünüşte bağımsızlığı 
fakat özünde yeni bağımlılığı 
doğuran faaliyetler: 

Sosyalist sistem, Ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin dayatması ve ka . 
pitalist ülkelerin işçi sınıflarının 
devrimci-demokratik kavgalarının 

yükselmesi, emperyalizmin sömür
geci baskılarını paramparça etti 
ve onu dünya çapında gerile tti. N:! 
var ki emperyalistler geri çekilir 
ve sömürgeler bağımsızlık kazanır
larken çeşitli hile yöntemlerine 
baş vurdular. Birçok ülkede silahh 
halk ayaklanması ile kovulacakla
rını anladıklarından erken dav
randılar ve sözde bu ülkelere ba
ğımsızlıklarını kendileri vermek 
istiyormuş gibi yeni anlaşmalar 
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yapmaya başladılar. Oysa emper

yalizm mecbur edilmedikçe sömür

gelerden çekilmez. özellikle İngiliz 

sömürgecilik tarihinde bu tür ge

ri çekilmelere sık sık rastlanmış

tır. İngiltere, sömürgelerinden ge

ri çekilirken birçok ekonomik, si

yasal ve hukuki ilişkiler kurdu. 
Böylece sözde bağımsızlığına kavu

şan ülkeler, İngiltere'ye bağımlı 

halde kaldılar. Bazı yerlerde fede 

rasyonlar oluşturuldu. Bazılarında 

yönetim kademelerinde görev a

lanların seçilmelerinde İngiltere'

nin söz sahibi olarak kalmaları 

sağlandı. Çeşitli ikili ekonomik 

antlaşmalar imzalandı ve İngiliz

lere imtiyazlar tanındı. Yer yer 
kendilerine bağlı kukla yönetici

leri işbaşma g~tirmek için oyun
lar tezgahladılar . Günümüzde in

giliz Uluslar Topluluğu denen top
luluğun varlığı v e Ir k çı İ an 

Smith'in Rodezya'da iktidarda bu
lunması bu ilişkilere örnek teşkil 

eder. 

moslararası ve bölgesel örgütle
rin kurulması ile yardım ve kal
. kınma programlarının uygulan
ması: 

Emperyalist sömürü ~yardım ve 

kalkınma programları» görünümü 

altında sürdürülmektedir. Tüm 
dünya ve bu arada Türkiye'nin de 

çok iyi bildiği «Truman Doktrinb 

ve «Marshall Planı» bunlardandır. 
Bu iki planın başlıca amacı em

peryalizmin çıkarlarını mümkün 

olduğu kadar dostluk ve yardım 

görüntüsüyle dünya çapında koru

maktır. Tabi bu arada soğuk sa
vaş da canlı tutuldu ve emperya

listlerin girdikleri ülkelerde «ko

münizm tehlikesbne karşı savaş

tıkları yolunda güçlü bir propa
ganda yapıldı. Büyük askeri pakt

ların ve emperyalizmin diğer ör

gütlerinin do~dukları yıllar bu dö

nemdir. 
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ABD ve diğer emperyalistler ta

rafından yapılan yardımlar hiç 
bir zaman kağıt üzerinde gösteri

len görevleri yapmamışlardır. Bu 

yardımları alan hiç bir ülkenin e
konomisi kurtulamamış, . kalkınma 

gerçekleştirilememiştir. Tam ter

sine yardım maskesi altında bu 
ülkelerin yeraltı ve yerüstü zen

ginlik kaynakları talan edilmiş, 

ekonomik gelişme o ülke halkının 

ihtiyaçlarına cevap verecek tarz

da değil, tam tersine tekellerin is
tedikleri bir şekle sokulmuştur. 

Yardımlar temelde ekonomik 
sömürünün devamına yarayan 

başka birçok amacı gerçekleştir

mek üzere yapılmaktadırlar. 

1 - Emperyalistler yardım alan 

ülkede emperyalizme körü körün·! 
bağlı ve tekellerin hizmetinde ku
sur etmeyen yöneticileri işbaşın ·, 

getirmeye çalışmışlar ve tutuc..ı 

rejimierin yaşamasım sağlamışlar

dır. Latin Amerika ülkelerinin he

men hemen tamamı, Güneydoğu 

Asya'daki kukla rejimler, İran vı.ı 

Suudi Arabistan gibi ülkelerin du

rumu budur . 
2 - Yardım yapılan ülkede özel 

girişimciliğin geliştirilmesine ça · 

lışılır. Böylece içerde hızla palaz

lanan sömürücil çevreler emperya
lizmin ülkede at oynatmasına yar

dımcı olan ve ülkenin siyasal ka ·· 
derine el koyan bir güç haline 
dönÜşürler. 

3 - Yardımlar hiç bir zaman 
ülkeleri gerçekten kalkındıracak 

bir amaç ıçın yapılmamışlardır. 

Esasında yapılan bu yardımların 

büyük bir bölümü zaten askeri a

maçlıdır. Yardımların öncelikle as .. 
k eri amaçlı olmalarının emperya

listler açısından doğal ve mantık! 
nedenleri vardır. Her şeyden önce 

azgelişmiş ülkelerin gerçekten kal
kınmalarını sağlayacak çabalar te· 

kelci kapitalizmin karakterine 

ters düşer. Çünkü tekeller girdik-



leri ülkeleri kalkındırmak için de
ğil, sömürmek için girerler. Ayrı
ca silah sanayii teknolojik deği
şikliklerin en hızlı bir biçimde ger
çekleştiği sanayi dalıdır. En mo
dern silahlar bile kısa bir sürede 
demode olur ve yeni yapılanların 
karşısında savaş gücünü yitirirler. 
Emperyalist ülkelerde çok sayıda 
silah mevcut olduğundan, hurda 
haline gelmiş eskilerini elden çı
karmak zorunda kalıyorlar. Sonuç
ta bu silahları azgelişmiş ülkelere 
paralı ve parasız olarak veriyorlar. 
Ancak bu silahların kullanılması 
için yapılan eğitim, yedek parça 
alımı, benzin sarfı nedeniyle har
canan paralar silahların fiyatları
nı kat kat arttırmaktadır. üste
lik bu yolla azgelişmiş ülkelerin 
ordularının eğitimi emperyalizmin 
tamamen denetimine girer ve bü
tün ilerici dönüşümlerin karşısın
da olan, emekcilere düşman, sö
mürü çevreleri ile emperyalistlerin 
hizmetine giren bir kurum haline 
dönüşür. Emperyalizm ne zaman 
çıkarlarını tehlikede görse kendi
sine bağlı bu güçleri harekete ge
çirir. Bunun ötesinde, büyük insaa 
gücünün silah altında tutulması, 
ekonomik kaynakların askeri har
camalara gitmesi bu ülkelerin e
konomilerini ağır bir yükün altına 
sokar ve kalkınma tamamen bir 
hayal ürünü haline gelir. 

4 - Ülkeleri kontrol altında tut
mak için anti-komünizmi canlan
dırmak: 

Türkiye emekçileri anti-komü
nist propagandanın kendilerin~ 
neye mal olduğunun bilincinde
ler. Bu yöntemler emperyalist 
mihraklar tarafından organize e
dildiğinden her yerde birbirinin 
benzeridir. Gericilik nerede hort
larsa, sömürü nerede yoğunlaşıp 
emekçileri ezse ve uluslar nerede 
zulüm ve baskı altında tutulsalar, 
orada gerici güçler önce hayali bi.· 

komünist tehlike yaratır, güçlü 
yalan mekanizmalarını harekete 
geçirirler. Emperyalizmin yardımı 
bunun gerçekleştirilmesi için çe
şitli koşullar ileri sürer, kendine 
bağlı kadrolar oluşturur. 

Bir ABD Savunma Bakanhğı 
raporunda şöyle deniliyer: 

"Komünist olmayan dünyanın 
her yerine yayılmış siyasi ve gü
venlik çıkarlarımız, müttefikler1.

miz ve askeri güçlerimiz vardır ... 
20. yüzyıl, iki Dünya Savaşının et
kisiyle eski düzenin çözülmesine, 
hem Avrupa ve hem de Asya'da 
büyük destek gören komünizmi.-'ı 
ortaya çıkmasına, birçok zayıf fa
kat keskin ve milliyetçi yeni ulus
ların doğmasına yol açmış olan 
sömürgecilik döneminin sona er
mesine... ABD'nin çıkarlarının bir 
dünya gücünün geniş sorumluluk
larını kabul etmemizi ve bu so
rumlulukları yerine getirmemizi 
gerektirmiş olması bu olayların u
zun vadeli sonuçlarından birisi
dir.:t 
Başkan Kennedy 1961 yılınd'\ 

yaptığı bir konuşmada çok daha 
açık olarak meseleyi ortaya koyu
yordu. 

«Dış yardım ABD'nin denetleme 
ve etkileme aracı olan ve kesinlik
le çökecek, ya da komünist bloka 
geçebilecek ülkeleri güçlendirmeyi 
sağlayan bir yöntemdir.) 
Başkan bir yıl sonra New York 

Şehrinde E k o n o m i KlUbünde 
yaptığı konuşmada aynı sözleri 
tekrarlıyordu: 

cDış yardım Birleşik Devletle
rin dünya üzerinde etki ve kontro
lü elde etme:::ini ve çökmesi ya da 
komünist bloka geçmesi kesin o
larak mukadder olan bir çok ülke
nin bu durum&. düşmemesini sağ
layan bir metoddur.:t 

Emperyalizm, yardım alan ül
kenin işlerine doğrudan müdaha-
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le etmekten ve bunun için her ça

reye başvurmaktan kaçınmaz. 

1967 yılında Ortadoğu'ya yapılan 

yardımlar konusunda Meclis'te 

konuşan Savunma Bakanı ve şim
diki Dünya Bankası Müdürü Ro

bert Mc Namara'nın sözleri bu po

litikanın anlaşılması için bütün 
ipuçlarını vermektedir. 

«Yakın ve Ortadoğu, Birleşik 

Devletler açısından taşıdığı stra

tejik önemi devam ettirmektedir, 
çünkü bu bölge siyasi, askeri ve e:. 

konomik çıkarların birleştiği kav

şaktır ve çünkü Ortadoğu petrolü 

Batı için hayati önem taşımakta

dır. Bundan ötürü bu bölgenin is
tikrarlı ve sürekli bir kalkınma 

içinde olmasında bizim çok büyük 
çıkarlarımız vardır. . Yunanistan, 
Türkiye ve İran ile olan ittifak 

ilişkilerimizi devam ettirmekte de 
büyük çıkarlarımız vardır, zira bu 
üç ülke Sovyetler Birliği, sıcak de

niz limanları ve Ortadoğu'nun 

petrol yatakları arasında yer al

maktadır ... ~ 

Bakan aynı konuşmada Latin 
Amerika ülkelerine yapılan yar

. dımla ilgili olarak da şunları söy
lemektedir: 

«Dolayısıyla Latin Amerika'ya 
yapılan askeri yardım programla

rımız, içgüvenliğin sağlanmasında 

alınacak sivil tedbir eylemlerini 
desteklemeye yönelik olmaya de

vam edecektir ... ~ 

Latin Amerika komünist parti

lerinin geniş bir «anti-emperya
list cepheler yaratma çabalarının 

sürdüğünü.~ öğrenci ve diğer ay
dın gruplarına sızmaya örgütlü 

işçileri kontrol etmeye ve köylüle
ri örgütlendirmeye devam ettir

diklerini söyleyerek sözlerini şöy
le sürdürmektedir: 

«1968 mali yılı içinde Latin A
merika ülkelerine yapılması öngö

rülen askeri yardım proğramları, 
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bu tehlikeleri uygun araçlarla 

bertaraf etme ihtiyacı temeli üze

rine oturtuımuştur. Daha kesın o

larak belirtmek gerekirse, Latin 
Amerika'ya yapılan yardımlarda 

güttüğümüz temel amaç gerekli ol
duğu yerlerde, polis ve diğer gü

venlik kuvvetleriyle birlikte, ihti

yaç duyulan iç güvenliği sağlaya

cak yetenekte yerli askeri ve yarı 

askeri kişilerin yetiştirilmesine 

yardımcı olmaktır.)) 

İkili örgütler ve ilişkilerin öte

sinde uluslararası örgütlerin de 

büyük çoğunluğu emperyalist çı

karlara hizmet ederler. Ancak son 

yıllarda azgelişmiş ülkeler bu ku
ruluşlarda daha etkin roller oyna

makta, emperyalizmin manevra a

lanını daraltmaktadırlar. Örneğin 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'

nun Orta Doğu'da siyonist İsra

il'in faaliyetleri ve onun en büyük 
destekçisi ABD'nin isteklerinin a

leyhine aldığı kararlar ile UNES· 
CO'nun azgelişmişlerin lehine yü

rüttüğü çalışmalar. Böyle olmakla 
birlikte örgütlerin büyük çoğunlu

ğu hala emperyalizmin denetimi 
altında faaliyetlerini sürdürmek

tedirler. Bunların başlıcaları Ulus
lararası imar ve Kalkınma Ban

kası, Uluslararası Para Fonu 
(İMF), AET, OECD ve Latin Ame

rika'daki Ekonomik Bütünleşme . 

İkinci Dünya Savaşı'nın Ardın

dan ABD'nin öncülüğünde kurulan 
Uluslararası imar ve Kalkınma 

Bankası (UİKB) veya diğer adıy

la «Dünya Bankası~ ile İMF gü-

' nümüzde adlarından sık sık bah
sedilen, azgelişmiş ülkelerin eko

nomik ve parasal tüm sorunlal·ma 

mü'dahale eden iki kuruluştur. 

Dünya Bankası tekellerin başlı
ca şu amaçlarını gerçekleştirmek 

için faaliyet gösterir. Tekelci ser
mayenin çeşitli ülkelere yayılma

sını kolaylaştırmak, gelişmekte o

lan ülkelerde kapitalizmin yerle-



şip güçlenınesini sağlamak. Azge

lişmiş ülkelerden Bankaya borç 

almak için başvuran olursa Banka 

o iılkenin ekonomisinin elveriş~i 

olup olmadığını inceler. Tabii e

konominin elverişli olup olmadı

ğını incelerken çıkarlarını temsil 

ettiği tekellerin isteklerini göz

önünde bulundurur. Bu arada 

borçlanmak isteyen ülkenin hükü

metlerinin durumunu da iyiden i

yiye tetkik eder. Bu hükümetlerin 

güvenilir olup olmadıkiarını, izle

yecekleri ekonomik politikanın sa

kıncalı yönleri bulunup bulunma

dığını tam anlamıyla öğrendikten 

sonra o ülkenin borç almaya la

yık olup olmadığına karar vere

rek, kendisine kredi açar veya aç

maz. Ancak Bankanın bu incele

ma aşamasında devlet ve hükü

met yetkilileriyle çeşitli görüşme

ler yaptığı, bir sürü koşul ileri sür

düğü, kalkınma planları ile yıllık 

programlara yön verdiği de bilin

mektedir. Bankanın borç olarak 

vereceği dövize hak kazanabilmek 

için bazı ülkelerin yıllarca uğraş

tıkları da olur. Örneğin Urugu

ay'ın bir krediyi almak için 10 yıl 

uğraştığı, Brezilya'nın ise · Banka

ca istenen bir yasayı çıkartmak 

için 4.5 yıl çaba sarfettiği, buna 

karşılık Avustralya'nın 100 milyon 

dolarlık bir krediyi 22 gün gibi kı

sa bir sürede aldığı yaşanmış o

laylardır. 

Dünya Bankası İkinci Büyü!... 

Savaştan sonra gelişmiş kapitalist 

Avrupa ülkelerinin yıkılmış eko

nomilerini canlandırmak için de 

büyük yardımlarda bulundu. An

cak bu ülkelere kredi verirken, az

gelişmiş ülkeler için ileri sürdüğü 

koşulların hiç birini gündeme ge

tirmedi. 
Banka kredileri genellikle yük

sek faizlidirler. Bu yüzden ekono

mik dar boğaza giren ülkelerin al

dıkları krediler ekonomiye geçi-

ci .bir ferahlık kazandırsa bile u

zun vadede onu ağır bir yük altı

na sokar. 
Dünya Bankası ,kredi verdiği ül · 

kelerde özel kesimin desteklenme

sine özel bir pnem verir. Kamu ku· 

ruluşlarınca yapılan yatırımlar ye

rine, özel kesımce gerçekleştirilen· 

leri desteklerneyi tercih eder. Ba

zen doğrudan doğruya bunu bir 

koşul olarak ileri sürüp, hükümet

lere kabul ettirir. Banka'ya para

lel faaliyet gösteren Uluslararası 

Finansınan Korperasyonu Başka · · 

nı George Woods «özel girişim si

lahımız:.> diyor ve «görevimiz az

gelişmiş ülkelerde özel sermayeyi 

özendirmekti» diye devam ediyor. 

Son yıllarda Dünya Bankası'

nın azgelişmiş ülkelerin sorunh~ 

rına değişik bir gözle baktığı ileri 

sürülüyor. Dünya Bankası başkanı 

Robert MC Namara sık sıl: azgeliş ·

miş ülkelerin ekonomik sorunları

nın çıkmazda olduğunu ve eskiye 

oranla daha uygun koşullarda bu 

ülkelerin desteklenmesi gerektiği · 

ni aksi takdirde buralarda ko mü· 

nizm tehlikesinin daha da artaca

ğını söylüyor. Böyle söylemekle bir

likte Dünya Bankası'nın politika· 

sında temelde hiç bir değişiklik ol

muş değil. O gene eskisi gibi ça

lışıyor. Bunun en son örneği Tü::

kiye'de yaşandı. Uzun süreden be· 

ri İMF'nin heyetlerine paralel o

larak Dünya Bankası Heyeti de 

Türkiye'de bulunuyordu. Bu he

yet ilgili devlet dairelerinin tü 

münde çalışmalar yaptı ve dördün

cü beş yıllık kalkınma planı hak

kında bilgi aldı. Onun istekleri. 

doğrultusunda değiştirilmesi ıçın 

büyük çabalar sarfetti. Birçok ko

nuda başarı kazandığı da kesin. 

Bu heyet plan stratejisinin yayın

landığı günlerde Türkiye'den ay

rıldı. Ayrıca bundan kısa bir süre 

önce Banka uzmanlarınca hazırla

nan bir raporda da Türkiye ekO·· 
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nomisine nasıl müdahalede bulun
dukları açığa çıktı. Rapor Türki
ye'nin ağır sanayiye yönelmesinin 
yanlış olacağını belirterek, bu
nun yerine hafıf sanayi üretimi ile 
tarımsal üretimin arttırılmasının 
daha yararlı sonuçlar doğuracağı- . 
nı gündeme getiriyor. 
Esasında öteden beri azgelişmiş 

ülkeleri üretim araçları üretimin
den/ vazgeçirmek, bu alandaki pro
jeleri desteklemernek Bankanın 
temel politikasıdır. 1960 ile 30 Ha
ziran 1964 tarihleri arasında Dün
ya Bankası ve Uluslararası Kalkın
ma Derneği (UKD) üretim araçla
rı üretimi için hiç bir ikrazda bu
lunmamışlardır. Bu dönemde Af
rika'ya verilen ı milyar dolar bor
cun sadece 140 milyon dolarlık 
kısmı sanayi için verilmiştir. Af
rika'ya verilen toplam kredilerin 
% 75'i enerji ve ulaşım şebekesine . 
% lO'undan azı ise sanayi sektö
rüne ayrılmıştır. Enerji ve ulaşım 
şebekesinin geliştirilmek istenme
si tekellerin isteğidir. Çünkü te
keller gerek bu ülkelerde yaptık
ları yatırımları daha verimli bir 
hale getirmek, gerek daha ucuz iş
gücünü el altında tutabiirnek ve 
gerekse işlettikleri hammaddelerı 
nakledebilmek için geniş bir ula
şım ve enerji şebekesine ihtiyaç 
gösterirler. Zaten Banka kredi ve 
ikrazlarının önemli bir bölümü de 
hammadde sahasına yönelmiştir. 
Dünya Bankası - ile UKD'nin 1971 
yılında verdiği toplam kredilerin 
içerisinde sanayi sektörünün payı 
sadece % l'dir. 

Emperyallst sistemin finansman 
organizasyonunu yapan en büyük 
uluslararası kuruluş Dünya Ban
kası, bu sistemin parasının bekçi
si Ise İMF'dir. 1945 yılında Breton 
Woods Konferansı'nda kurulan U
luslararası Para Fonu aslında Bir
leşmiş Milletlerio Özel bir organı
dır. ı Eylül 1969'da kuruluşa üye 
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olan ülkelerin sayısı 112'yi bul
maktaydı. 

Üye olan ülke ile Fon arasında 
o ülkenin parasının ihtiva etti.ği 
altın veya altına bağlı başka bir 
paraya olan oranını belirleyen bir 
sözleşme imzalanır. Ondan sonra 
üye ülke parasının değerinde her
hangi bir değişiklik yaptığı zaman 
önceden Fon'a bilgi vermek zo
rundadır. Bazen de Fon'un kendi
si üye ülkeye parasının değerini 
değiştirmesi için tavsiyelerde bu
lunur. Bu tavsiye çoğu zaman di
rektif etkisini gösterir. 
İMF'nin tüm çabaları emperya

list sistemin yapısal bunalımları
nın paraya olan yansımalarını iz
lemek, gerekli önlemleri almak ve 
azgelişmiş ülkelerin sömürülmele
rini kolaylaştırmaktır. Fon azgeliş
miş ülkelerin ekonomileri çıkımı.n 
girdiklerinde h.ımen devreye girer . 
Ülkenin içişlerine açıkça müdaha
lede bulunur. Emperyalizmin çıka
rına olan çözümleri dayatır . Bil 
ülke yöneticilerinin genellikle 
Fon'un istediklerine karşı çıkma
ları mümkün değildir. Çünkü ba ·· 
ğımlı ekonominin bunalımdan çıl . -· 
ması ancak bu şekilde mümkün 
olabilir. Fakat bu rahatlama geçL 
ci bir zaman için geçerli olur.. Kı · 
sa bir süre sonra ekonomik buna
lım daha da büyüyerek yeniden 
gündeme gelir. Fon emekçi kitle
lerin aleyhine çözümler tavsiye e · 
der hükümetlere. Taban fiyatlarm 
düşük tutulmasını, ücretierin don
durulmasını, faiz oranlarının yük
seltilmesini ve kredi miktarlarının 
kısılmasını, yani kalkınma hızının 
düşürülmesini tavsiye eder. Ge
rektiği zaman başka çözüm öneri
leri de getirir. İMF bu koşullar ye
rine geldiği takdirde kredi verir. 
Üstelik Fon, ülkeyi borç almaya 
layık görmediği sürece uluslarara
sı resmi ve özel kuruluşlar kredi 
vermezler. Fon'un etkisinin bü-



yüklü~ü de buradan kaynaklanı

yor. 
97 gelişmekte olan ülkenin 1965 

yılındaki dış borçlarının toplamı 

36.4 milyar dolardır. 1967 yılında 

borçların tutarı 42.878, 1968 yılın

da ise 47.901 milyar dolardır. 
İMF'nin çalışmaları son aylar

da Türkiye'de açıkça görülmekte

dir. Bu kuruluşun Türkiye ekono

misi üzerinde oynadı~ı rolün orta· 

da olması nedeniyle ondan dah<i 

fazla bahsetmeye gerek yok. 

Avrupa Ortak Pazarı (AET) ve 

faaliyetleri 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ti

pik bir kollektif sömürgecilik ör

gütüdür. 1 Ocak 1958 yılında Ro

ma Antlaşmasıyla kurulan AET'

nin asıl amacı eski Fransız, İtal

yan ve Belçika sömürgelerini yeni 

sömürgeci ilişkiler içerisinde tut

mak ve elden çıkmalarını önle

mekti. 
AET en başta üye ülkeler ara

sında Sermaye, meta ve işgücü do

laşımının serbestçe yapılmasını a

maçlar. Bu amacına ulaşması için 

AET içerisinde oluşturulmuş ba.n 

kurumlar mevcuttur. Parlamento

su, adalet mahkemesi, bankası 

(Avrupa Yatırım Bankası), Avru

pa Sosyal Fonu ve Afrikalı üye ül· 

~elere yardım sağlayacak olan De

nizaşırı Aday ülkeler ve Bölgel!r 

Konseyi adıyla iki fonu mevcuttur. 

Pratik hayat defalarca göster

miştir ki AET tekelci kapitalist a. · 

şamada bulunan üyelerin, bu du

rumda olmayan üye ülkeleri sö

mürme görevini yürütmektedir. 

AET'nin kuruluş anlaşması hü

kümleri buna lmkan verdi~i gib! 

altılar adı verilen Avrupalı tekel

ci kapitalist ülkeler gerekti~i z:ı

man anlaşma hükümlerini ihlal 

etmek suretiyle de bunu gerçekleş

tirirler. Bazen de anlaşma hüküm

leri azgelişmiş üyelerin lehine ol · 

salar bile pratikte bunlar işlerlik 

kazanamıyorlar. Mesela anlaşma 

metninde azgelişmiş üye ülkeler

den ortaklık ülkelerine ihraç edi

lecek sanayi ürünlerine ' düşük 

gümrük tarifesi uygulanmasını ön

gören bir madde mevcuttur. An

cak bu ülkelerin sanayi ürünleri 

kapitalist dünya piyasasında reka

bete dayanıklı olmadıklarından bu 

madde yürüyememektedir. Güm

rük tarifesi ne kadar düşük tutu

lursa tutulsun, azgelişmiş bir ül

kenin üretti~i sanayi mallarının, 

kapitalist Avrupa, ABD veya Ja

ponya gibi ülkelerin sanayi ürün

leriyle rekabet etmesi mümkün 

de~ildir. Kaldı ki Avrupa'lı geliş

miş ortaklar anlaşma hükümlerine 

çoğu zaman uymuyorlar. örneği~l 

üye ülke olan Fildişi kıyısından 

Muz almayı reddeden Kapitalist 

Avrupa ülkeleri, onun yerine Ko

lombiya ve Ekvator'a yönelince bu 

ülkenin ekonomisi çıkınaza girdi. 

Altılar sık sık üye ülkelerden 

kendi ülkelerine gelen malla"l 

miktar olarak tahdit ettikleri gibi 

gümrük duvarlarını da yükselti

yorlar. Bu durum ticaret koşulları

nın azgelişmiş üye ülkelerin aley

hine bozulmasına neden oluyor. 

1959 - 1963 yılları arasında Altı'lı

lar Grubundan diğer aday üye ül

kelere yapılan ihracat ürünlerinin 

fiyatları % 40 artarken, aday üye

lerden bu ülkelere yapılan ihraç 

mallarının fiyatlarında sadece % 
8- 10 arasında bir artış olmuştur. 

Halen de ticaret koşulları tekelci 

kapitalist Avrupa ülkelerinin lehi

ne işlemektedir. 

Tıpkı Dünya Bankası gibi AET 

de azgelişmiş ülkelerin üretim a

raçları üretimine geçmelerine, ya

ni gerçek anlamda sanayileşmel~

rine engel olmaya çalışmaktadır. 

Çünkü AET bu ülkelere mal V:! 

sermayenin ihraç edilece~i. işgü

cü ile hammaddelerin ucuza ka-
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patıldığı pazarlar şeklinde bak
maktadır. Esasında ortaklık an
laşmasında bulunan ve üye ülke
ler arasında mal, sermaye ve iş
gücü akımının serbestçe yapılma
sını öngören anlaşma m_addesi yü
l'ürlüğe konsa bile durum tekelci 
kapitalist ortakların lehine işle:: . 
Çünkü bu ülkelerde sermaye bü
yüklüğünün ve teknolojideki üs
tünlüğün vardığı düzey azgelişmiş 
üyelerin rekabet edebilme olanak
larını ortadan kaldırmaktadır . 
AET'nin verdiği krediler de azge
lişmiş aday üyelerin sanayileşme
lerini destekleyici biçimde değil
dir. 30 Ocak 1969'da yayınlanan 
istatistiki bilgiler bunu kanıtlar 
niteliktedir. Verilen kredilerin yüz
de 44,9'u tarım, 37,7'si altyapı, 
10,0'ı orta düzeyde personel yetiş
tirilmesi ve eğitimi, 4,6'sı sağlık, 
1,3'ü sanayi ve 1,5'i çeşitli sektör
lere gitmiştir. En düşük payın sa
nayi sektörüne düşmesi AET'nin 
bu ülkeleri sanayi alanında geliş
tirmemeye çalıştığının kanıtıdır. 

Bunun dışında AET başka bir
çok yola başvurarak dalaylı ve 
dolaysız biçimlerde azgelişmiş a
day üyelerin ekonomik yapılarını 
bozmaktadır. AET'nin e~onomik 
ve siyasal girişimleri bu ülkelerde 
yüksek oranda bir enflasyonun sü
rüp gitmesine de sebep olmakta
dır. Yapılan yardımların aday ü
yelerin ekonomilerinde geliştirici 
bir etki yapmadığını AET temsil
cileri de zaman zaman kabullen
mek zorunda kalmışlardır. Örne
ğin 25 Ekim 1969 tarihli Le F igaro 
Gazetesinin yorumu şu şekildedir. 

«Pek sık bir şekilde , kredi sağla
yan ülkeler, gelişmeyle hiç bir il
gisi olmayan kendi bencil çıkarla
rını gözetmişlerdir : K endi etkin 
konumlarının korunması, yardım 
alan ülkeler açısından hayati ö
nem taşımayan mallar ihracatı
nın kayda bağlanması, gelişmekte 
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olan ülkelerin mali geleceklerini 
şimdiden bağlayacak bir harç bi
rikimine yol açan, yüksek faiz o
ranıyla kısa vadeli ikrazlar ve 
krediler sağlanması.. . Bütün bun
lara gelişmekte olan ülkeler zara
rına olan ticari koşulların genel 
kötüleşmesini de ekleyelim.» 

Bu bahsi BM Ticaret ve Kalkın
ma Örgütü (UNCTAD)nün yayım
ladığı rakamlara göre 1958- 65 
yılları arasında aday ülkelerin ih
racat paylarının (AET içerisinde) 
yüzde 25'ten, 19'a düştüğünü be
lirterek kapatalım. 

Ekonomik işbirliği ve kalkınma 
örgütü (OECD)nin faaliyetleri 

İkinci Dünya Savaşından hemen 
sonra en büyük kapitalist ülke 
durumuna giren ABD bir yandan 
tekelci kapitalist Avrupa ülkeleri
ni destekierken ,diğer yandan on
ları ekonomik ve siyasal yönden 
egemenliği altına almaya başladı. 
Bu durum daha sonraki yıllard:ı. 
tekeller arası rekabeti şiddetlen
dirdi. Ancak dünya güçler denge
sini, kapitalizmin yeryüzündeki 
gerHeyişini göz önüne alan ABD 
ve kapitalist Avrupa ülkeleri çeşit
li anlaşmalar yaptılar, tekeller gi
derek uluslararası bir nitelik ka
zandılar . 13 Ocak 1960 yılında res
men kurulan OECD'nin kağıt üze
rindeki amacı azgelişmiş ülke1erin 
ekonomilerini canlandırmak ve 
kalkınmalarına yardımcı almaktı. 
Ayrıca bu ülkeleri komünizm teh
likesinden kurtarmak da gündem
deydi. 
Diğer benzerleri gibi OECD ku

rulduğu günden beri gösterdiği 
faaliyetlerle azgelişmiş ülkelerin 
sömürülmelerini sağlamıştır. O te
kellerin denetiminde olan bir ör
güttür. Ülkelerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmalarını engellemiş, 
gericiliği hortlatmış, gerektiği za
man tutucu yönetimleri yaşatmak 



ıçın çeşitli yollara başvurmuştur. 

Bugün de diğer emperyalist ör
gimerin uyguladığı tüm yöntem
leri uygulamaktan kaçınmamakta
dır. Ekonomik faaliyetleri azgeliş
miş ülkelerin sanayileşmelerini 

engelleyici, tüketimi teşvik edici, 
enrlasyonu yükseltici ve borçlulu
ğu çoğaltıcı yöndedir. Tüm bu 
sömürü yöntemlerine ek olarak 
OECD ülkeleri azgelişmiş ülkelerin 

'yetişmiş kalifiye insan gücüne 
yüksek ücretler ve cazip iş ola
nakları sağlamak suretiyle onları 

kendi ülkelerine çekmektedirler. 
Eğer bu elemanlar olmasaydı kuş
kusuz OECD ülkeleri bu ihtiyaçla
rını gidermek için büyük harca
malarda bulunmak zorunda kala
caklardı. Kalifiye insan gücünün 
gelişmiş kapitalist ülkelere akın 

etmesi, azgelişmiş ülkelerde kad
ro sıkıntısına neden olmakta ve 
kalkınınayı ciddi olarak engelle
mektedir. 

YENİ ULUSLARARASI 
EKONOMİK DÜZEN 
TARTIŞMALARININ 

BAŞLAMASI 

Emperyalizmin tüm bu yöntem
leri kullanarak geniş bir sömürü 
ağı oluşturması, askeri, ekonomik, 
siyasal ve kültürel örgütlenmelere 
gitmesi karşıtını da doğurmuş, an
ti-emperyalist bilincin dünya ça
pında yaygınlaşmasına olanak 
sağlamıştır. Kaçınılmaz olarak 
birleşen ekonomik ve siyasal ba
ğımlılık ilişkileri birçok azgeliş

miş ülkeyi sömürü ilişkilerinin ve 
siyasal baskıların sürdürüldüğü di
yarlar haline getirmiştir. Emper
yalizm, baştan beri egemenliği al
tında tuttuğu ülkelerdeki ekono
mik sömürünün yanısıra üst yapı
da da gerekli çalışmalar yapmış, 

insanların beyinlerini yıkamaya, 

gerçekleri çarpıtmaya uğraşmış ve 
kendine bağlı kadrolar oluştur-

muştur. Askeri ve sivil alanlarda 
hizmet gören bu kadrolar kendi 
ülkelerinde emperyalist fikirlerio 
taşıyıcıları olmuş ve olmaktadır
lar. Ancak tüm bu uğraşlar başa
rılı olamadığı ve kukla yönetim
ler sarsılmaya, sömürü tehlikeye 
girmeye başladığı zaman emperya
lizm kendine bağlı silahlı kadro
ları harekete geçirmekte, yöneti
me zorla el koymaktadır. Emper
yalistlerin bu tür kadroları oluş

turmaya ne derece önem verdik
leri ABD eski Savunma Bakanı 

Mc Namara'nın şu sözlerinden da
ha iyi anlamak mümkün. 

«Birleşik Devletler'deki ve ya
bancı ülkelerdeki askeri okulları

mızda ve eğitim merkezlerimizde 
seçme subaylar ve önemli mevki.
lerde bulunacak uzmanları eğit

memiz askeri yardım yatırımları

mızdan sağlanan faydaların her
halde en önemlisidir. Bu öğrenci
ler dönüşlerinde eğiticiler olmak 
üzere kendi ülkeleri tarafından ö
zel olarak seçilmişlerdir. Bunlar 
gerekli bilgilerle teçhiz edilmişler
dir ve bu bilgileri kendi birlikleri
ne aktaracak olan geleceğin lider
leridir. Amerikalıların ne yapmak 
istediklerini ve nasıl düşündükle

rini gayet iyi bilen kimselerin li
derlik mevkilerinde bulunmaları

nın ne kadar önemli olduğunu be
lirtmeye ayrıca gerek duymuyo
rum. Böyle kimselerden dostlar e
dinmenin değeri ölçülemeyecek 
kadar fazladır.~ 

İşte Amerikalıların Şili'deki gilJ! 
kendine bağlı bu hizmetkarları 

devreye sokuyorlar ve icabında o 
ülkedeki anti-emperyalist girişim

leri boğmaya çalışıyorlar. Kukla 
rejimler günümüzde emperyalist 
sömürünün devamının en büyüıt 

te mina Uarıdır. 
Ancak emperyalizmin ve yerll 

ortaklarının tüm çabalarına rağ

men dünya üzerindeki biUnçlen-
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me ve sömürüye, baskıya karşı sa
vaş önlenemiyor. Artık tekelci ka
pitalizme kulluk eden yerli yöne
tlmler de onların destekleyicileri 
olan emperyalist ülkeler de her 
şeyin eskisi gibi yürüyemeyeceği
nin bilincindedirler. Kaldı ki ge
rek sosyalist sistemin ve gerekse 
ulusal kurtuluş mücadelesi verdik
ten sonra kapitalist olmayan yol
da yürüyen ülkelerin başarılı eko
nomik kalkınmaları ve dostça 
yardımlaşmaları da herkes tara
fından görülmektedir. O halde her 
şeyi eskisi gibi yürütmemek, yeni 
bazı düzenlemelere gitmek, sömü
rüye yeni kılıflar uydurmak için 
yeni yollar aramak gerekir. Ayrı
ca üçüncü dünya diye adlandırı

lan ülkelerin kendi aralarında bir-
likler kurmaları onları yer yer ba
şarılı sonuçlar almaya da götür
mektedir. örneğin OPEC ülkeleri
nin birlikte uyguladıkları petrol 
fiyatları kendilerine büyük yarar
lar sağlamaktadır. Afrika Birliği 
Örgütü'nde bir araya gelen deği
şik sistemlere sahip ülkeler bazı 

paralel davranışlarda bulunuyor
lar. Birleşmiş Milletler ve ona 
bağlı UNESCO gibi örgütlerde bir
likte hareket etmek suretiyle mey
danın emperyalizm için boş olma
dığını gösteriyorlar. İşte tüm iç ve 
dış · koşullar azgelişmiş ülkelerin 
büyük bir çoğuuluğunu bir aray::ı. 

getiriyor ve yeni bir takım ekono
mik düzenlemeler arayışı içensı
ne itiyor. Bu arayışlardan biri de 
cYeni Uluslararası Ekonomik Dü
zen~dir. 

Bu düzenle ilgili tartışmalar ilk 
olarak «Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Örgütü CUNCTADh 
bünyesinde başladı. UNCT AD Bir
leşmiş Milletiere bağlı olmakla bir
likte özünde emperyalizmin çıkar
larına hizmet ediyordu. 1945'ler
den sonra emperyalist ülkeler ta
rafından ileri sürülen ve dünya e-
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konomisinin gelişmesi için serbe:;t 
dolaşım, yani mal ve sermaye ih
racının serbestea yapılmasını gün
deme getiren çabalarının meyve
lerini hep kendileri topladılar. Te
kelci kapitalist aşamada bulunma
yan ülkelerin bundan devamlı o
larak zarar gördükleri tartışmasız 
kabul edilen bir gerçektir. UNC
TAD gerek azgelişmişlerin baskısı 

ve gerekse emperyalistlerin sömü
rüye yeni bir biçim verme istekle
ri lmrşısında «Yeni Uluslararası 
Ekonomik Düzen» kavramını geliş
tirdi. Bu düzen sürekli olarak ge
lişme sürecinde bulunan ülkelerin 
aleyhine işleyen ekonomik duru
ma yeni bir yön vermek ve düzen
lemelere gitmek amacıyla ortaya 
atılmıştır. Düzenin öngördüğü ye
ni önlemleri şu şekilde gruplan
dırmak mümkündür. 

ı - Azgelişmiş ülkelerin aleyhi
ne işleyen ticaret koşullarının bu 
şekilde devamını kısmen de olsa 
engellemek. Bunun için azgeliş

miş ülkelerin, gelişmiş kapitalist 
ülkelere daha çok mal ihraç etme
lerini sağlayıcı ve bu malların fi
yatlarının sürekli olarak düşme

sini engelleyici önlemler almak. 
Bu ülkelere daha çok ihracat ko
laylıkları tanımak ve !:)unların dış 
ticaret gelirlerinde sık sık görülen 
dalgalanmaları önlemek. · 

2 - Azgelişmiş ülkelerde tekel
ler tarafından yapılan yatırımla
rın kontrol altına alınması ve bu 
yabancı güçlerin ülkelerin çıkar

larıyla bağdaşamayan faaliyetler
de bulunmalarının önlenmesi. 

3 - Azgelişmiş ülkelerin sana
yileşmelerini sağlayacak yatırım

ların gerçekleştirilmesi ve bu sa
nayilerin rekabetten korunması 
için bazı tedbirlere başvurulması, 

4 - Gelişmiş kapitalist ülkele
rin azgelişmiş ülkelere daha çok 
ve uygun koşullarda yardımda bu
lunmalarının sağlanması. 



5 - Azgelişmiş ülkelerin 
lararası mali kurumlarda 

ulus
daha 

çok söz sahibi olmalarının temi
ni ile kredi ve istikrazların daha 
uygun koşullarla verilmesinin ger
çekleştirilmesi. 

Dikkat edilirse «Yeni Uluslar 
arası Ekonomik Düzen» aslında 

yeni bir düzen değildir. O sadece 
mevcut sömürü ilişkilerinin biraz 
daha hafifletilmesini ve azgelişmiş 
ülkelere yeni bir takım avantajlar 
sağlanmasını öngörüyor. Yani so
runu sadece bölüşmede yapılacak 

değişiklikler düzeyine indirgiyor. 
Bu nedenle de yapılmak istenen
Iere yeni bir düzen adının veril
mek istenmesi sadece yeni bir al
datmacadır. Zaten Emperyalist 
ülkelerin de bu ' tartışmalara ka
tılmaları ve çoğunlukla uluslar
arası ekonomik ilişkilerde yeni bir 
düzenlemeye gidilmesinden yana 
görünmeleri de yeni denen düze
nin hiç de eskisinden nitelik itiba
riyle farklı bir şey olmadığını or
taya koyuyor. 

Uluslararası düzeyde bu sorun 
tartışılırken daha işin başından 

itibaren bir başka aldatmaca yü
rürlüğe konulmaktadır. Bütün ka
pitalist yayın organları ve hükü
met sözcüleri sürekli olarak «Yeni 
Uluslararası Ekonomik Düzen»den 
bahsederlerken « Gelişmiş-azgeliş

miş ülkeler» «Kuzey -Güney di
yaloğu», «Sanayileşmiş ve sanayi
leşmemiş ülkeler» gibi terimleri 
ısrarla kullanıyorlar. Bu terimierin 
kullanılmasında güdülen amaç 
tüm gelişmiş veya sanayileşmiş ül
keleri aynı kaba koymak ve bun
ların ekonomik faaliyetlerinin az
gelişmiş denilen ülkelerin aleyhi · 
ne işlediğini belirtmektir. Oysa sa
nayileşmiş veya gelişmiş ülkele
rin içerisinde s~syalist ve kapita
list ülkeler vardır. Karşıt sisteme 
sahip bu iki grup ülkenin azgeliş
miş ülkelerle, Ulusal Kurtuluş mü-

cadelesi veren halklarla olan iliş

kileri temelden farklıdır. Sosya
list sistemin günümüzde halklara 
kurtuluş mücadelelerinde destek 
olduğu, ekonomik kalkınmalarına 

hizmet edecek şekilde ekonomik 
ve teknik destek sağladığı ,ulus
lararası ilişkilerde karşılıklı yarar 
ve dostluk ilkelerinin hayata ge
çirildiği bilinmektedir. Emperya
lizmin ise bunun tam tersi bir uy
gulama içerisinde bulunduğu açık
tır. Emperyalistler çok çeşitli ve 
karışık ilişkilerle bu ülkelerin zen
ginlik kaynaklarını, insan gücünü 
sömürürler . O halde sosyalist ve 
emperyalist sistemi birden içine 
alacak biçimde <<sanayileşmiş -sa
nayileşmemiş, ı> «Zengin - yoksub 
veya «kuzey - güney» gibi terim
lerin kullanılması emperyalizmi 
masum göstermeye ve sömürünün 
bu sistemin işi olduğunu gizlerne
ye hizmet eder. 
Aynı durum azgelişmiş ülkeler 

için de söz konusudur. Bunların 

tümünü aynı kaba koyamayız. Bu 
ülkelerin sistemleri, ekonomik fa
aliyetleri aynı değildir. Esasında 

ulusal kurtuluş mücadelesi veren 
ülkelerin sömürgecileri kovmala
rından sonra izleyecekleri politika 
ve geliştirecekleri ekonomik siste
min biçimiyle ilgilidir bu ayrılık. 

Bazı ülkelerde iç ve dış şartlar 

işçi sınıfının daha iyi bir düzeyde 
örgütlenmesine ve ulusal kurtuluş 
hareketinin başını çekmesine el
veriyor. Bu tür ülkelerde, yabancı 

boyunduruğuna son verildikten 
sonra ülke sosyalizm yoluna giri
yor. 

İşçi sınıfının nicel ve nitel ola-· 
rak yeterince gelişemediği ve şart
ların işçi sınıfının devrimde başı 

çekmesine elvermediği bir kısım 

ülkelerde ise, ulusal kurtuluş sa
vaşını izleyen dönemde «devrimci 
demokrat» yönetimlerin oluşmasr 

birçok durumda mümkün olmak-
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tadır. Kurtuluş savaşının anti-em
peryalist ve anti- ı eodal mücadele
si içinde emperyalizme ve gerici
lige Kaı·şı genış düzeyde bilinçle
neo yurtsever güçler -işçiler, köy
lüler, kent küçük burjuvazisi- ül
keyi yeniden emperyalizmin güdü
müne bırakmak istemiyorlar. Bu 
guçıer iKtıaarı ulusal burjuvaziye 
bırakmaya da karşı çıkıyorlar. Bu 
tür iktidarların yapısı karmaşık

tır ve bu ülkeler açısından bir ge
çiş süreci sözkonusudur. 

Bu tür «devrimci demokrat» ik
tidarlar, dışarıya karşı anti-em
peryalist bir politika izliyor, içer
de toprak devrimine başvuruyor 

ve kamu sektörünü geliştiriyorlar. 

Sosyalist ülkelerle ilişkiler, onların 

ekonomik, politik ve kültürel dü
zeydeki geniş destekleri, onlara bir 
kısım retarınları başarma olanağı

nı sağlıyor. Bu süreç içinde işçi 

sınıfının nicel ve nitel olarak ge
lişmesi, burjuvazinin frenlenme
si ve daha ileri atılımlar için ze
minin olgunlaşması mümkün ol
maktadır . Günümüzde bu, << kapi
talist olmayan yob olarak nitele
niyor. 

Elbette bu geçiş süreci birçok 
inişler ve çıkışlarla ve sert sınıf 

mücadeleleriyle doludur. Kurtuluş 
savaşını izleyen dönemle birlikte 
sınıflararası mücadele de ön pla
na çıkar. Burjuvazi iktidarı ele ge
çirebilirse ülkeyi emperyalizmin 
yörüngesine sürükler. Nitekim bu 
tür ülkelerin bir kısmında, bur
juvazinin, palazlanmaya olanak 
bulduğu durumlarda iktidarda he
gemonyasını kurduğu, ilerici poli
tikayı terkettiği, kimi zaman da 
emperyalizmin desteklediği bir as:
keri darbeyle iktidarın el değiştir
diği ve ülkenin emperyalistlerin 
dümen suyuna girdiği görülmek
tedir. Ama kimi durumda da de
mokratik güçler, sosyalist ülkeler
le iyi ilişkiler kurarak emperya-
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listlerin ve gericilerin oyunlarını 

bozabilmekte ulusal ekonomiyi ka
pitalist olmayan bir doğrultuda 

geliştirmektedirler. Çağ ı m ız da, 
sosyalist sistemin büyük gücü 
ve sosyalist görüşlerin kazandığı 

geniş prestij, birçok genç devlette, 
toplumun kaderini burjuvaziye 
terketmemek, sosyalizme yönelik 
bir inşa sürecini izlemek için elve
rişli şartlar yaratmıştır. Koşulla

rın buna elverişli olduğu ülkeler
de bu yolu reddetmek için hiç bir 
neden yoktur. Bu süreç içinde işçi 
sınıfı giderek daha etkin ve yön
lendirici bir konuma gelebilir, sos
yalist devrim başarılabilir. 

Üçüncü grup devletlerde ise U
lusal kurtuluş mücadelesinin bit
mesiyle birlikte, ulusal burjuvazi 
iktidarı derhal ele geçirir. Işçi sı

nıfı ile diğer devrimci ve demok
ratik güçleri baskı altına alır. Bu 
ülkelerde emperyalizmle yeniden 
sıkı ilişkiler içerisine girilir ve ba
ğımlılık durumu yeniden doğar. 

Bu yüzden «:Yeni Uluslararası 

Ekonomik Düzen>>e gidilmesine ne
den olan ekonomik ilişkiler birin
ci ve ikinci grup ülkelerden çok 
üçüncü grup ülkelerin sorunudur. 
Çünkü gerek sosyalist yolla kal
kınmaya başlayan ve gerekse << ka
pitalist olmayan yol»da ilerleyen 
ülkeler zaten anti-emperyalist bir 
politika izlerler ve bunların istek
leri «Yeni Uluslararası Ekonomik 
Düzen» ile istenenlerden çok daha 
ileridir. Emperyalizm üçüncü gru
ba giren ve kendisine bağlı bulu
nan ülkelerin kaynaklarını sö
mürür ve kalkınmalarını engeller. 

O halde YUED gerçek anlamda 
yeni bir düzen olmadığı gibi kar
şı çıkılan, eleştirilen ve değiştiril
mesi istenen ilişkiler de Sosyalist 
Sistem ile anti-emperyalist politi
ka güden diğer ülkelerin llişklle

rinin dışmda kalan kapitalist dün
ya ilişkileridir. 



YUED ile hayata geçirilmek is
tenen ilişkilerin uygulanma şans
ları çok zayıftır. Çünkü emperya-
listler 1945 yılından sonra serbest 
ticareti savunurken ve sonraki yıl
larda kendine bağlı kurumları o
luştururken görünüşte hep azg~

lişmiş ülkelere yardım etmek, on
ların kalkınmalarını sağlamak, a
dil ve demokratik bir düzenlemey~ 
gitmekten demvurmuşlardır. Dik
kat edilirse tüm emperyalist ör
gütlerin kuruluş amaçları arasın

da YLJED ile kastedilen amaçlarm 
aynısı veya benzerleri vardır. Ama. 
sonuç şunu göstermiştir ki emper
yalizm her seferinde yeni kılıkia
ra girmiş ve sonuç daima bu ülke
lerin aleyhine olmuştur. Oysa ulus
lararası ilişkilerde gerçek anlam
da bir değişikliğe gitmek, herşey
den önce iç üretim ilişkilerinin 

değişikliğe uğramasını gerektirir. 
Yani dış ilişkileri, iç ilişkilerden 

soyutıamak mümkün · değildir. İ
çerdeki üretim ilişkilerinin deği

şikliği ise iktidarın sınıf yapısını;. 

bağlıdır. YUED ile hiç bir şekilde 
iktidar değişikliği gündeme getl
rilmiyor. Zaten bunu isteyenler ş\ · 

kayetçi olunan ilişkileri yaratan 
lktidarlardır. Emperyalizmin oluş

masında önemli roller oynadığı 

baskı rejimleri yerinde duruyor. 
Saldırgan askeri bloklar korunu
yor. Militarizm daha da canland:
rılıyor. İşçi sınıfı ve diğer emek
çi yığınlar üzerindeki terör aynen 
devam ettiriliyor. Ancak, b un ı 
rağmen YUED ortaya atılıyor. Öy
leyse YUED eski ilişkilerin şu ve
ya bu derecede bazı ufak değişik
liklere uğratılarak veya sömürü 
ilişkilerinin biraz daha kamu ne e 
dilerek sürdürülmesidir. Çünkü i

çerdeki sistem yeni bir düzene 
çevrilmedikçe, uluslararası ilişk 1. 

İerde yeni bir düzen gerçekleştir1 -
lemez. Bununla emperyalizm gen~ 
sermaye ve mal ihraç edecek, az-

gelişmiş ülkelerin kaynaklarını 

sömürecek, ekonomiyi kendi çıkaı:-
larına göre biçimlendirecek, ken
dine bağlı baskı rejimlerini gün
demde tutacao<:, içerdeki sömüri'.
nün aynen devam etmesini saq
layacak ama bölüşüm konusumı.;i 

birkaç tane yeni değişiklik yapı

lacaktır. 

Türkiye'nin bu konuyla ilgilen
mesi ve istanbul'da bir seminer 
düzenlenmesi son yıllardaki poli · 
tikasına uygundur. Bilındiği giLi 
Türkiye ötedenberi emperyalizmin 
gönüllü savunuculuğunu yapmış, 

Bandung Konferansında olduğu 

,gibi Amerika'dan çok Amerikancı 

kesilerek emperyalizmin hesabına 

ulusal kurtuluş mücadelelerin:! 
düşmanlık etmiştir. Küçük Amer'
ka olmak sevdasına düşen Türki 
ye'nin bu tavrı onu uluslarara.;ı 

planda büyük bir yalnızlığa iı._.ıcı

tir. Hele hele Türkiye'nin toprak
larını ABD üsleri için kullandır

ması ve NATO, CENTO gibi gerici 
askeri paktlara girmesi, emperya·· 
lizmin casusluk faaliyetlerini yıt

rütmeye ses çıkarmaması gihl ne
denler onun komşuları ve anti-em
peryalist mücadele veren halklar
la arasını iyice açmıştır . Oysa 1970 
yıllarına gelindiğinde pek pahalı

ya malolmakla birlikte devrime! 
güçler emperyalizmin çirkin yüzü
nü kitlelere göstermeye başladılar 
ABD'nin Kıbrıs çıkarmasına en
gel olması, verdiği silahların izin
siz kullanılamayacağını Türkiye'
ye hatırlatması da bu yöndeki bt
linçlenmeye yardımcı oldu. Sonra
ki yıllarda Birleşmiş Milletler'ne 
olsun, diğer uluslararası kuruluş

larda olsun Türkiye'nin yalnızlığı 
daha da su yüzüne çıktı. Çoğu top
lantılarda oylama sonucunda ya!
nız Türkiye'nin kendi kendisine 
oy verdiği görüldü. Üstelik 1974 
«Kıbrıs Barış Harekatı,ndan son
ra ABD ambargo yoluna başvurun-
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ca tüm gerçekler çıplak olarak gö
rülür oldular. 

Ondan sonra Türkiye üçüncü 
dünya ülkeleri diye adlandırılan 

ülkelere açılmak isteğini belirtti. 
Bu alanda çeşitli geziler düzenle
di, yeni bazı ilişkiler içerisine gir
meye çalıştı. Ancak Türkiye'nin lm 
çabaları pek de inandırıcı değildi . 

Yıllardır emperyalizmin bir dedi
~ini iki etmeyen Türkiye'ye bu ül · 
kelerin güvenmeleri için haklı bi:
neden de yoktu. Gene de Türkiye 
yalnızlığını gidermek için bu yol
daki girişimlerini sürdürüyor. İşte 
Dışişleri Bakanı'nın Hindistan'• 
ziyaret etmesi ve Bloksuz ülkelt;)r 
toplantılarına gözlemci olarak ka
tılmak istemesi, ardından da Yeni · 
Uluslararası . Ekonomik Düzen ko 
nulu Konferansın düzenlenmes' 
hep bu çabanın devam ettirilme
sidir. Ancak Türkiye gene de inan· 
dırıcı alamayacak. Çünkü Türkiye 
politikasını hiç bir değişikliğe u~
ratmıyor, NATO ve CENTO'da ka
lıyor, Batı ile ilişkilerini bozmayı 
düşünmediğini her gün tekrarlı
yar, diğer emperyalist örgütlerdP 
kalmaya devam ediyor, ondan son
ra bloksuz ülkelerle ilişkilerını 
geliştirmek istiyor. Bu t~vrın inan 
dırıcı olması için hiç bir neden 
yok. Bunun bir taktik olduğu or
tada. Kürt halkı üzerinde insanlııı: 
dışı baskıları sürdürdükten sonra 
sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı ol
duğunu ve ulusal kurtuluş müca
delelerini desteklediklerini ilan et
meye benzer. 

Tüm bunlara rağmen dünyadakı 
ilerici güçler YUED ile ilgili çalış
maları destekliyorlar. Çünkü YUED 
çabaları her şeyden önce emper
yalist sömürü ilişkilerini hedet a 
lıyor. Herkesten önce azgelic;miş 

ülkelerin kendi halkları ülke~c:ri

nin emperyalistler tarafından sö
mürüldül?;ünü daha iyi anlıyac:ı.k

lardır. Bir bakıma sömürünün ar-
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tık eskisi kadar gizlenemiyeccğini 
de göstermektedir bu çal~malar. 

Azgelişmiş ülkeleri bir araya getir
diği ve onları ortak davranış içer
sine soktuğu, bu ortak davranış da 
tekellerin ekonomik egemenlikle
rine karşı olduğu için destek!en
melidir. 

Ancak YUED çalışmaları sü,dü
rülürken kitlelerin gözlerinin bo
yanmasına ve bu uğraşıların yeni 
bir emperyalist propaganda ınal

zernesi olarak kullanılmasına ızin 
verilmemelidir. YUED'in olumlu 
bir adım olduğunu belirtmeli fa
kat bununla iç ve dış sömürünün 
tamamen ortadan kaldırılamıya

cağı ortaya konulmalıdır. 
YUED gerçekten gereklidir. Az

gelişmiş ülkelerin işsizlik ve enf
lasyondan kurtulmaları, dış tica
ret açıklarını kapatmaları, halkla
rın gereksinmelerine cevap veren 
bir ekonomik mekanizma oluştur
maları, tekellerin yarattığı bağım
lılık ilişkilerinden sıyrılmaları zo
runludur. Ama bu iş gerçek an
lamda, ülkelerin iktidarlarının sı
nıfsal yapıları değişmedikçe, sö
mürücü güçler tasfiye edilmedikçe. 
emperyalist bağlar koparılıp atıl

roadıkça mümkün olamaz. O halde 
YUED çalışmalarına her şeyden 

önce ülkelerin iç yapılarından baş
lanmalıdır. Ancak, azgelişmiş ül
kelerde iktidar gerici güçlerder .. a
lınmadı diye YUED'e karşı çıkıl

masını gerektirmez. Eski ilişk~lerl 
aynen sürdürmek gücünden yok
sun hale gelen egemen güçler bü
yük bir çıkınaza girmişler. Emper
yalizm1 sıkıştırmaya, onun gerçek 
yüzünü teşhir etmeye yarıyan her 
olumlu çabayı desteklemek g~re
kir. 
NOT: Bu yazının hazırlamasında 

yararlanılan kaynaklar : 
1- Vahruşev: Yöntemleri ve ma
nevralarıyla yeni sömürgecitik. 
(Konuk· yayınları Mart 1978) 



ı- E. Jukov - A. İskenderov: Ça
ğımızda Ulusal Kurtuluş Savaşları 
ve Üçüncü Dünya. (Konuk yayın
ları 1975) 
3- Teresa Hayter: Emperyalizmin 
Yardımı. (Yöntem yayınları 1&-72) 
4- Harry Magdof: Emperyalizm 

Çağı. (Odak yayınları 1974) 
5- c:Yenl Uluslararası Ekonomik 
Düzen:. Konulu Konferans Bcige
leri. 
6- Cumhuriyet ve Milliyet Gazete
leri. 

-------ooOoo~-----
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TKP'NiN ELEŞTiRi YÖNTEMi 

TKP'nin merkez komitesi organı Atılım'ın 1 Eylül 1978 tarihli sa

yısında, dergimizi hedef alan «Nereden Nereye» başlıklı bir «eleştiri» 

yeralıyor. Bildiğimiz kadarıyla bu yazı «TKP'nin Sesi» radyosunda 

birkaç kez yayınlandı . Bu sözde eleştirinin bir yerinde şöyle deniyor: 

«Özgürlük Yolu» dergisinin 11. sayısında yer alan bir yazıdn 

Kemal Burkay, Maoculuğu «eleştirir» görünüyor ve sonra yazı

yor: «Maocular Kıbrıs konusunda, sol saflarda ağır basan şö

venizm eğilimlerine kendilerini kaptırmadılar ... Bu elbette onlar 

için olumlu bir puandır.» Surkay yazısında maoculara övgüsünü 

sürdürüyor: « ... Yine Maoculor Kürt sorununda bazı sol çevre

lerin kurtulamadıkları sosyal şöven şartlanmayı kırmış görünü

yorlar.» 

Atılım, sözde bu «açık»ları bularak arkadaşımızın maocuları öv

düğünü ispata k·alkışıyor. Bu sözlerin o yazıda yer oldıkiarı doğru. 

Ama bu cümleler, sonradan 130 sayfalık bir kitap halinde yayınlanan 

maoculuğun kıyasıya eleştirildiği bir yazı dizisinin içinden alınmıştır. 

Bir yazının, ya da konuşmanın içinden bir- iki cümleyi soyutlayıp ele 

almak ve onunla insanları yargılamak ancak burjuva yargıçlarının ve 

savcılarının işidir. 

TKP'nin kendisi de Özgürlük Yolu'nda çıkan sözkonusu yazı di 

zisiyle maoculara önemli bir darbe indirildiğini bilmiyor mu? Ve eğer 

bu yazı maoculara bir övgü idiyse neden sayın TKP'li baylar o zaman 

bu yazıdan parçaları alıp radyolarında yayınlamış ve Özgürlük Yo

lu'ndan da övgüyle söz etmişlerdi? Onlar, bugün belki unutmuşlardır, 

ama arşivlerini karıştırsınlar ... Ve onlar bunun yanısıra, Özgürlük Yo

lu'nda çıkan sözkonusu yazıların uzun süre, kendi sempatizanları o

lan gençlik örgütlerinde bile eğitim aracı olarak kullonıldığını hatır

losınlar ... 
Atılım, «Demek ki o günden bu yana çok şeyler değişti» diyor. 

Doğru elbette. Ama başkaları ileri giderken siz geri gittiniz, değişen 

bu. Özgürlük Yolu dün de maoculuğun kötülüklerini sergiliyordu, bu

gün de sergiliyor; siz ise dün Özgürlük Yolu'nu övüyordunuz, bugün

se ona kara çalıyorsunuz; hem de aynı yazılardan dolayı! 
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Eleştiride iki yöntemi birbirinden ayırmak gerekir: Birisi, konuyu 

tüm nesnel gerçekliğiyle ele alıp eleştirmek, ötekisi ise, olduğundan 

başka türlü göstererek, gerçeği tahrif ederek eleştirmek. Bizim yön

temimiz birincisidir. İkinci yola başvuranlar kendilerine güvenmeyen 

kişilerdir; onlar rakiplerini gözden düşürmek, ıhırpalamak için olma

mış şeyleri olmuş gibi gösterir ya da varolan şeyleri gizlerneye çalışır

lar. Oysa doğruyu savunanların buna ihtiyacı yoktur. 

Nesnel gerçeğ· i değiştirmeye, daha açık bir deyişle yalana da

yalı eleştiri ise zaten inandırıcı olamaz. Örneğin Atılım'ın sözkonusu 

eleştirisinin inandırıcı olamayacağı gibi. Çünkü Atılım, şu anda üçün

cü baskısını yapmakta olan bir kitabın içinden aldığı bir-iki cümleyle 

bizim maocuları övdüğümüzü ispat etmeye çalışırken nesnel gerçeği 

bile bile değiştiriyor ve okuyucularını budala yerine koyuyor. Atılım'ın 

kendi okuyucuları da, sanırız büyük çoğunlukla, Kemal Burkay'ı:ı 

«Sosyal Emperyalizm . Sorunu ve Türkiye'de Maocu Akım» adlı 'kita

bının, Türkiye'de·ki maocu harekete önemli bir darbe indirdiğ·ini ve o 

günden bu yana maocuların Özgürlük Yolu'nu düşman ilôn ettikleri

ni pek iyi bilmektedirler. 

K • brıs'la ilgili söylenenler ise yalnızca doğruyu yansıtmaktadır . 

Yazımızda şöyle deniyordu: 

«Maocular Kıbrıs konusunda, sol saflarda ağır basan şöve

nizm eğilimlerine kendilerini kaptırmadılar. Onlar Kıbrıs'la ve Ege 

sorunu ile ilgili olarak Türkiye ve Yunan halklarının kardeşliğin

den sözederek, bu halkları birbirine düşman eden, karşı karşıya 

getiren tavırlara ve CHP'nin kışkırttığı «fetihçilik» yarışına karşı 

çıktılar. Bu elbette onlar için olumlu bir puandır. » 

Elbette Kıbrıs konusunda, fetihciliğe karşı cıkanlar yalnız mac

cular değildi, ama sözkonusu yazıda maocuların çeşitli konulardaki 

tutumu eleştiriliyordu. Biz maoculuğu bir tüm olarak karşı devrimci 

ilôn ettik ve onun rölünün de gerçekte bu olduğu inancındayız. Ama 

bu, maocuların her konuda söylediklerinin mutlaka yanlış olduğu an

lamına elbet gelmez. Diğer yandan, bu gerici çizgiyi kıyasıya eleştirir

ken neden Kıbrıs'a ilişkin tutumlarından sözetme gereğini duyduk? 

Buna gerek vardı; çünkü sosyal şövenler bu konuda maocuların ge

risine düşmüşlerdi de ondan. 

Kıbrıs çıkartması ülked.e şövenizmin tam bir şahlanışı oldu. Bir

çok «SOl» geçinen kişi ve grup da kendini bu «barış hareketi>ınin yü

celiğine kaptırdı. işçi sendikaları çıkartmayı destekleyen .kampanya

lar açtılar. O zaman DiSK genel başkanı Kemal Türkler de bu yolda 

bayrak açanlardan biri idi. Kemal Türkler'in daha sonra kimlerle yü-
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rüdüğü ve yürümekte olduğu ise malumdur. Türkler, şu adı var ken
di yok UDC'nin de çağrısını üstlendi. 

Ulusal sorun konusunda da şöyle demiştik: 

«Maocular Kürt sorununda, bazı çevrelerin bir türlü kurtula
ınadıkları sosyal şöven şartlanmayı kırmış görünüyorlar. Ancak 
milli meseleyi bir yerde basitleştirip «toprak sorununa» indirge
mek bir yana, bu konuda da yanlış hedef gösteriyor, halkların 
mücadelesinin karşısına Sovyetler Birliği'ni koymak istiyorlar. Bu 
da bir elle yapılanı öteki elle bozmaya benziyor. Kaldı ki sosya
lizmin bir meselesinde veya belli bir olayda doğru düşünmüş ol
ıtıak, sosyalist olmak için yeter değildir. Bilimsel sosyalizm b!r 
bütündür, onu tüm ilkeleriyle benimseyip savunmak gerekir.» 

Sosyal şövenler Kürt ulusal sorunu konusunda susarken, ya do 
burjuvazinin hoşuna giden bir tutum içindeyken, maocuların bu konu
da söylediklerinin inkörı, ya da görmezden gelinmesi ne yarar sağ
lar? Biz maoculuğu eleştirirken, olguları ters-yüz etmeyi hiç düşün
medik, bu yola başvurmadık. Bunun için de sözkonusu eleştiri oku
yucuya güven vermektedir. Ama maoculuğun Kürt ulusal sorunu ko
nusundaki tutumunun, görünüşte olumlu olmasına rağmen, maocula
rın hedef şaşırttıklarını, böylece sonueta bu alanda da zararlı bir tu
tum içinde olduklarını açıkça belirttik . Diğer yandan, bu kısa değin · 
me, maocuların genel olarak «ulusal sorun» konusundaki tutumları
na değil, Kürt ulusal sorunu konusundaki tutumianna ilişkindi. Çün
kü maocuların ulusal kurtuluş hareketlerini dünya sosyalist sistemin
den koparmaya çalıştıkları, bu iki gücü karşı karşıya koymaya çaba
I<:Jdıklorı, böylece yanlış bir ulusal sorun politikası güttükleri. sözko 
nusu yazı dizisinde uzun uzun yazılmıştı . Yine Türkiye'deki moocula
rın Sovyetler Birliği'ne düşmanlık yaratmak için milliyetçi duyguları 
gıdık ! adıkları belirtilmişti. O günden bu yana burjuva milliyetçiliğinirı 
bu tür kışkırtılması daha da geliştirilmiştir. Bu yıl yayın hayatına ge
çen Aydınlık gazetesi bunu ileri düzeylere vardırdı. Maocuların Kürt 
ulusal sorununa yaklaşımlarının ise yararcı olduğu, samimi olmadığı 
bugün iyice açığa çıkmış bulunuyor. Yazımızda bir eksik varsa o da 
maocuların bu yararcı tavrının belirtilmemiş olmasıdır. Ama daha son
ra özgürlük Yolu'nda çıkan çeşitli yazılarda onların bu ·konudaki iki
yüzlülüğü de ortaya serilmiştir. 

Kıbrıs konusunda da, olumlu bulunan yanın burjuvazinin fetihçi 
politıkasına karşı çıkılması, kitleler arasında şahlandırılan Rum düş
manlığının reddedilmesidir. Yoksa Maocuların Kıbrıs politikası bir bü
tün o!arak ele alınıp tartışılmamıştır. Maocuların tüm uluslararası ko
nularda anti-Sovyetizmi temel politika haline getirdikleri elbet bılinen 
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bir şeydir ve sözkonusu yazıda maocuların bu tutumu gereği gib' 
eleştirilmişti. 

. Maoculuğun iyi biçimde teşhiri ve mahkum edilmesi, besbelli ·ki, 
TKP'nin maocularla ve başkalarıyla ilgili olarak yaptığı gibi, yeter bir 
ideolojik mücadele verilmeden, akla gelen suçlamaları peşpeşe sıra
lamakla başarılamaz. 

Atılım'ın yazısında, «TKP'nin ırkcı-şöven baskıların son bulması. 
Kürt halkının hak eşitliğine kavuşması icin verdiği savaşı görmezlik
ten gelenlenıden sözediliyor. insaflı olalım biraz, kim neyi görmezlik -
ten geliyor? TKP Ulusal sorundan daha yeni yeni, o da namus belası 
sözetmekte. Kaldı ki onun bu konudaki tutumu asla inandırıcı değil 
Çünkü o, bu tartışmaya Özgürlük Yolu'nu karalayarak başladı, salt 
·kadro devşirmek için. TKP beskılara karşı gerçekte mücadele ediyor 
mu? Eğer ediyorsa, örneğin ülkemizde ilk kez çıkan bir Kürtçe gaze
te, «ROJA WELAT» üzerindeki ağır beskılara karşı neden 9ğzını aç
madı? Güney Afrika'da yerli halkın çıkardığı bir gazetenin yasaklan
ması tüm dünyada büyük gürültüler kopardı. Sizin de kendi ülkeniz
de sayısı on milyonu aşan bir halkın dilinde çıkan bir gazete üzerin
deki beskılara karşı sesinizi yükseltmeniz, enternasyonalist göreviniz 
değil miydi? Ama sustunuz ve susorak burjuvazinin onu bağmasını 

beklediniz ... Ne yazık ki burjuvazi onu boğamadı! 

Atılım'da, daha sonra da, 37- 38. sayımızda çıkan, «Dördüncü Y•
la Girerken» başlıklı yazıda, Kurtuluş Sosyalist Dergi ile ilgili şu cüm
le alınıyor: «Dergi, ırkçı burjuvazinin Kürdistan'a yönelik sömürge po
litikasırıın teşhir edilmesine önemli katkıda bulundu.» Atılım, bundan 
yola çıkarak, «dar milliyetçi duygularla» hareket ederek «goşistleri» 

övdfjğümüzü iddia ediyor. Bizim Kurtuluş Sosyalist Dergi ile çeşitli 

·konuiarda, örneğin dünya sosyalist sisteminin değerlendiriln:ıesinde 
önemli görüş ayrılıklarımız var; ama ulusal soruna ilişkin olarak sos
yal ?ı':ıvenlerin tavrı tartışılırken, Türk solu içindeki herkesin ve her si
yasi grubun sosyal şöven olmadığı, burjuvazinin ırkçı şöven şartlan
malannın kırılması icin yiğitçe çaba gösterenler de bulunduğu söy

·lenmiş ve buna bazı örnekler verilmişti. Eğer TKP bu övgüye hak ka
zanmamışsa, eğer onun ulusal sorun konusundaki tutumu «goşist» 

diye :ıitelediklerinin bile gerisinde kalmışsa suc bizim değil 

Diğer yandan, «dar milliyetçilenı böyle mi yaparlar? örneğin, dar 
milli duygulardan yola çıkanların. TKP, TiP gibilerinin Kürt ulusal so
rununa ilişkin olarak susmayı meslek edindikleri bir dönemde, maa
cular Kürt halkı üstündeki zulme karşı. , sözde de olsa seslerini yük
seltirl.:.rken, onlara sempati duymaları ve onlarla. diyalog kurmaları 

gerekmez miydi? Özgürlük Yolu, maocul·arın gerçek yüzünü teşhir et-
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meden önce Kürt aydınları. gençleri arasında maocular bir hayli sem 
patizan toplamışlardı. Ama biz, «bilimsel sosyalizmi bir bütün» olarak 
gördüğümüz icindir ki, «Sosyalizmin bir meselesinde veya belli bir 
olayda doğru düşünmüş olmak yetmeZ>>, dedik; genel tutumuyle dev
rimci mücadele, işçi sınıfı hareketine büyük zararlar veren maocuıu
ğu en sert biçimde eleştirdik. Dar milliyetçi tavır bu mudur? Kendi 
burjuvazilerini ürkütmemek, onlarla «ulusal cephelen> kurmak icin 
Kürt halkının mücadelesini rafa koymak isteyenler, bu konuya uzun 
zaman ambargo koymuş olanlar, ambargoyu TKP gibi «kısmen ve 
şartlı!» kaldırmaya mecbur kalanlar ve TiP gibi hôlô sürdürmekte ıs
mr edenler bunu yapabilirler miydi? 

At~lım şöyle diyor: _ «Sorunlara ... dar Kürt milliyetçiliği acısından 

bukınca. Özgürlükçülerin. dün maocuları , bug'ün goşist dediklerini, 
yarın kimbilir hangi oportünist şefleri övmeleri kocınılmaz oluyor». 
Eğer öyleyse, sıra oportünist şefierin övülmesine gelmişse, Atılım'ın 
sevinmesi gerekmez mi? Sıra kendilerinde demektir ... 

TKP. sık sık başkalarını ,kendisini eleştirmekle burjuvaziyle «ay
nı boruyw> öttürmüş olmakla suçluyor. iyi ama aynı şeyi başkaları da 
TKP icin diyemezler mi? Örneğin burjuvazi bize saldırmıyor mu? Ve 
TKP'de aynı sayfalarda, büyük bir gözüdönmüşlükle bize saldırmıyor 
mu? Bunu yaparken de burjuvaziyle «aynı ·boruyw> öttürmüş olmuyor 
mu acaba? 

Tı<'P şunu da anlamalıdır: «Komünist>> adını almak ne her kişiyi. 
ne dı:; her örgütü «komünist partisi>> yapmaya yetmez. Nasıl ki «işçi 
Partisi» adını almış olmak ingiliz işçi Partisi'ni i şçilerin partisi yap
maya yetmiyorsa. Bay Karilla da ispanyol Komünist Partisi'n in şefi
dir, an~a siz onu hergün revizyonist ve dönek olmakla suçluyorsunuz. 

Si7 ancak her konuda bir komünist gibi davrandığınız zaman b~ı 

sözcüğü hakedersiniz, bugünkü tutumunuzia değil. DiSK'te, TÖB
OER'de yap ı lanlar ortadad ı r . UDC çağrısı yapıyorsunuz ama, çağrın!z 
yalnızca burjuvaziye ve TÜRK-iŞ kodamanlarınadır. D iğer yandan 
sendil\alarda, demokratik kitle örgütlerinde akılalmaz bir tahribat ya
pıyor, sosyalist ve demokratik güçlere sorumsuzca saldırıyorsunuı. 

Pol i t:kanızı düzeltin. 

Kardeş partilerin toplantılarına gönderilen mesajlar bir örgütün 
enternasyonalist olmasına yetmez. Sözde anti-sovyetizme karşı sa
vaşıycrsunuz ama, sergilediğiniz pek çok olumsuz örnekle . de anti
sovyetizme en büyük propaganda olanaklarını veriyorsunuz. Örneğin, 
elin~:deki «radyo» onı,.ı sorumsuzca kullanasınız, ülkemizdeki tüm 
sosya list ve demokratlara, bu arada Özgürlük Yolu 'na saldırasınız di-
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ye sizle verilmemiştir . Özgürlük Yolu sempatiz-anlarının güçlü bir en

ternasyonalist in-ancı, tutumu vardır; öyle olmasaydı ve iş size kalsay

dı, on l arın bile anti-sovyetik olması işten bile değildi .. 

A: ı lım'ın yazısında şöyle deniyor: «Özgürlük Yolu yazarı, ilerle

mek yerine çeşitli görüşler arasında kıvrılıp duruyor.» Acaba bu iler

lemek sözcüğü bir çağrı mıdır?!. Tanrı bizi böyle bir «ilerleme»den 

korusun! .. « Görüşler arasında kıvrılıp durma»ya gelince, buna da 

okurlarımız karar vers inler; çünkü TKP bunları açıklamıyor, aslında o 

görüşlerimizi eleştirmiyor, bu «Merkez Komitesin in Organı>ında, ya

rım daktilo sayfasını bulmayon yazılarda dedi-kodu yapmakla yeti

niyor. 
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SÖMÜRGECiLER HALKIMIZI 
TEHDiT EDiYORLAR 

Sömürgeci yönetim, bir süre önce Hakkari'de, SAVAK, CiA ve 
ırkçı Bağdat rejimiyle elele verip Kürt halkını birbirine kırdırdıktan 
kısa bir süre sonra Eylül ayı ortasında aynı yörede Yüksekova'da Ka
natlı J-78 adlı bir askeri manevra sahneledi. Sahneledi diyoruz, çün
'kÜ, bu manevra bir film senaryosunu andırıyor. Düşman yerine gö
çebe bir Kürt oşireti konmuş. Kadınlar, yaşlılar, çocuklar göçebe ça
dırları çevresinde doğal hayatlarını sürdürüyorlar. Sonra Türk askeri 
birlikleri havadan ve karadan onlara saldırıyor, çevrelerini kuşatıyor
lar. Uçaklar göçebe kampını amansızca bombalorken, komandolar 
da çocuk, yaşlı, kadın demeden herkesi süngüleyip yere seriyorlor; 
çadırlar yanıyor, koyun ve sığırlar, atlar bile telef oluyor. Ölenler. 
Kürtçe «Ah yandım!» diye haykırarak yere seriliyorlar. 

Manevrayı Jandarma Genel Komutanı, Hakkari Valisi ve «öteki 
komutanlar» izliyorlar. Başarı kutlanıyor! Manevranın boy boy resim
leri Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetelerinin sayfalarını süslüyor. Bu 
resimler orasında göçebe Kürt kadınlarının, çocuklarının, yaşlılarının 
görüntüleri geniş yer kapsıyor. 

Manevra çevredeki Kürt köylülerine seyrettirilmiş ve Yüksekova' 
dan izlenmiş. Her şey son derece açık: Sömürgeci yönetim Kürt hal
kını tehdit ediyor, «rahat durmazsanız işte böyle yaparım!» diyor. 

Hani «Türkiye'de Kürt yoktu» .. Hani onlar da «milletin bir par
çası» sayılıyordu. Hani «Herkes kardeştir>> diyordunuz. Sömürgeci yö
netim, yıllaryılı Türkiye'de Kürt halkını ·inkôr etti, Kürt halkının var
liğından sözedenleri ,onun üstündeki haskılara karşı çıkanları en sert 
biçimde e~di; oma bugün ·kendisi, Kürt halkının yükselen özgürlük 
mücadelesi karşısında şaşkına dönmüş, halkı tehdit etmeye kalkıyor 
ve bu tehdidin filmini tüm dünyanın gözleri önüne seriyo~. iyi ki seri
yar! Kürt halkına pek çok kez yapılanları ve bugün de yapılmak 4ste
nenleri tüm dünya görmeli. 
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Bay Abdi ipekci bile yapılanları hatalı buluyor.. «Böyle şeyleri 
gerektiğinde yapalım oma, deşifre etmeyelim, Kürtleri de tahrik et
mek doğru değil» demeye getiriyor. Kürt halkının zulme ve sömürü
ye karşı her tepkisinin arkasında emperyalizmin parmağ.ını göster
mek isteyen, bu halkın haklı mücadelesini «bölücülük, Kürtcülük» di
ye nitelemeye alışık olan Bay ilhan Selcuk bile «bu kadarı olmaz» di
yor. Şöyle diyor sayın Selçuk: «Bir kez 'askeri tatbikat' .söz konusuy
sa; kadın, coluk, cocuk, nine, dede, tüm insanlarıyla bir aşiretin or
tadan kaldırılması «genosit» demektir. Savaş ilkeleri orasında böyle 
bir şey yoktur.» 

Evet, tam da öyle sayın Selçuk, bu bir «genosit» demektir. Ama 
bu tür olaylar ilk kez olmuyor ki.Bu bir jenosit provası, oyso Kürt 
halkı bunun hakikilerine Türkiye'de ve komşu ülkelerde kaç kez ma
ruz kaldı. Hem öyle bir tek aşiret filan da değil, onbinlerce, yi.ızbin

lerce insan; colu~ cocuk, nine, dede de dahil toptan imho edildi ve 
bunun hesabını kimse sormadı. 

Eskiyi bir yana bırakalım, yaşadığımız şu yıllarda jenosit benzeri 
pekçok olay cereyan ediyor Kürdistan'da. Daha 3-4 yıl önce, Viran
şehir'de 13 köylü, sorgusuz-sualsiz, jandarmalar tarafından kurşuna 
dizildL Daha iki oy kadar önce iki köylü, yine sorgusuz-sualsiz kur
şuna diziidi ve üzerlerinden cemseler gecirilç:li. Ve yine bir süre önce 
Hakkari'de Kürt halkı birbirine kırdırıldı, bunun planlarını ise bizzat 
devlet yaptı ve uyguladı . Bunun gibi nice nice olaylar ... Türkiye ege
men sınıfları bu konuda pervasızdırlar, elleri bol kan görmeye alışık
tır. Çünkü, hoşunuza gitmeyecek ama, Kürdistan onların sömürgesi
dir. Onlar Kürt halkına süngü gücüyle başeğdirmişler, onun tüm ulu
sal demokratik haklarını gaspetmişler ve bunu sürdürmek istiyorlar. 

Ve bugün sömürgeci yönetim herkesin gözleri önünde jenosit 
·manevraları düzenleyebiliyorsa, bu kadar pervasızca, bunda, ilhan 
Selcuk da dahil, ilerici ve demokrat geeindikleri halde Kürt halkı

na uygulanan kırımlara, sürgünlere, zulme karşı susan, susmakton 
da öte, bu zulüm politikasını şu veya bu biçimde savunanların da 
büyük payı vardır. 

Sömürgeciler ve onların militarist güçleri, «düşmanı» ocıkca 

göşteriyorlar. Onlara göre Kürt halkı düşmandır. Onlar, Türk emek
cilerini Kürt halkının üstüne eskiden çok sürdüler ve bugün de tek- 
rm sürmek icin fırsat kolluyorlar. üstelik yalnız Türk emekcilerini 
değil, onlar, Kürt halkını da birçok kez birbirine kırdırtmışladır. Giz
li servisler, bugün aşiret çatışmalarını canlı tutmak icin elden geleni 
yapıyorlar. örneğin bu son manevra sırasında gazetelerde çıkan 
haber ve resimler çok ilginç. «Siverekli izzet» beşik saliıyon kadın' . 
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«Erzincanlı Nazım»da yaşlı bir nine rolünü almış. Görülüyor ·ki sö
mürgeciler Kürt emekcilerini de komando yapıp yine emekçi Kürt 
halkının üzerine salmak için eskiden beri başvurdukları yöntemi sür
dürüyorlar. 

Ama uyanan Kürt ve Türk emekcileri bu oyunları boşa cıkara

coktır. Burjuvalar ve toprak ağalorı Kürt halkını düşman olarak göre
bilirler, ama emekçi Türk halkı, bilinclendikce düşmanının Kürt halkı 
veya başka bir halk olmadığını anlamaktadır. Sömürgeci yönetim, 
militarist burjuvazi yalnız Kürt halkının düşmanı değil. emekçi Türk 
halkının do düşmanıdır. O, emekçi Türk halkını da sömürmekte, iş

siz ve oc bırakmakta ve direndiği zaman da ona zulmetmektedir. 

Bu ırkçı, jenositci manevranın, kitlelere özgürlük vadederek. «Do
ğu'da komando terörüne son vereceğini» söyleyerek iktidara gelen 
Ecevit hükümeti zamanında yapılması da, ister ocık ırkçı olsun, ister 
demokrat geeinsin ,tüm burjuva iktidarlarının, sömürgeci yönetimin 
tüm temsilcilerinin gercek yüzünü ortaya sermektedir. 

• • • 

Ecevit ve Partisi, iktidar olduklarından bu yana, seçim meydari
ı«:ırında kitlelere vadettiklerinin hiçbirini yapmadılar, yapmak için de 
ciddi bir çaba göstermediler. Onlar demokratik yönde hiç bir adım 
atmadılar. Ama sermaye cevreler·inin isteklerini bir bir yerine geti
riyorlar. 

Ecevit Hükümeti, emperyalist çevrelerin ekonomik . alandaki ta
leplerine boyun eğdi ve bugün iMF'nin her istediği uygulamaya ko
nuyor. Para değeri düştükce düşüyor. hayat görülmemiş düzeyde pa
halanıyor. Hükümet yüksek zamları peşpeşe devreye sokuyor. Bü
tün bunlar do sözde «devleti ·kurtarma» adına yapılıyor .. 

Ecevit kimin devletini kurtarıyor? Halkımıza katliam planları ha
zırlayanların devletini. 

Halkl·ara özgürlük isteyenler hapislerde sürünüyor. Polisler ve 
savcılar aynen MC döneminde olduğu gibi sosyalist yayın organları
nın peşinde. Evinde bir tek gazete veya dergi bulunduğu için tutuk
lananlor var. Ecevit hükümeti, özgürlük isteyenlere ceza biçenierin 
devletini kurtarıyor. 

Kiralar ateş pahası, halkın başını sokacak yeri yok ve gecekon
dular yine acımasızca yıkılıyor. Ecevit büyük mülk sahiplerinin dev
letini kurtarıyor. 

Fiyatlar yükseldikçe para babalarının, toprak ağalarının, bilcüm
le sömürücü tayfasının cepleri şişiyor ve halk pahalılık içinde boğu-
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luyor. Sıkılan kemerler kimin işine yarıyor: Yalnızca zenginlerin. Ece

vit hükümeti de, kendinden önceki tüm hükümetler gibi zenginlerin 

hizmetinde. Ve Ecevit, onların devletini kurtarma cabası içinde emek

Ci halkın sırtındaki yükü ağırlaştırıyor. 

Hayır sayın Ecevit. siz halktan yana değilsiniz! 

Ecevit ve Partisi sözde anti-faşist olduğunu söylüyor. Ama bu 

ne biçim faşizme karşı olmak? Faşist militanlar eski yerlerini koru. 

yorlar, gönüllerince saldırıyor, kan döküyorlar. Ecevit hükümeti on · 

ların üstüne ~armıyor, örgütlerini kapatmıyör; yalnızca zaman zaman, 

o da kapalı biçimde kınarnakla yetiniyor. Neden? Çünkü faşistlers 

destek olan güçlerden cekiniyor. MC partilerinin saldırısından, mili

tarisı çevrelerden .. Onlara dokunamıyor da sosyalist, demokratik güç

lerin üzerine kolayca yürüyor. POL-DER'i kapatıyor, TÖB-DER'in içiş

lerine karışorak örgütü yıpratıyor ve kendi kuyruğunda olmayan deV·· 

rimci TÖB-DER yönetimini yıkmaya çalışıyor. DiSK'i karşısına alıyor. 

Kürt halkı üzerinde jandarma ve polis terörü pervasızca devam 

ediyor. 

Bu CHP'yi batağa götürecek bir politikadır. CHP, adım adım . 

muhalefetteki sınırlı demokratik, anti-faşist tutumundan uzaklaşarak 

gericileşiyor . Demokratik güçlerden uzaklaşırken en gerici güçlerin 

dümensuyuna giriyor. 

Bay Birgit, TÖB-DER Kongresine biçimsiz bi:;:imde karıştıktan 

sonra şöyle demişti: «Bizim Gazioğlu gibilerinin desteğine ihtiyacı

mız yok» Ya öyl·e mi? Seeimler öncesinde hiç de böyle demiyordu

nuz .. Sizin devrimcilerin desteği ne ihtiyacınız yok, çünkü siz kendi · 

nize dost olarak Feyzioğlu gibilerini, Hilmi işgüzarları, Faruk Sükan

ları secmişsiniz. 

Sizin Kürt devrimci ve demokratlarının da desteğine ihtiyacınız 

yok, çünkü siz kendinize Şeyh Alirıza gibi. tarpille ilkokul diplaması 

almış Kürt feodallerini dost seçmişsin iz ... 

Ancak bu yol sizi hiç de iyi bir yere götürmeyecektir. Siz kitle

leri her zaman kolayca aldatılacak saf kuzular sanıyorsanız aldanı

yorsunuz. Bu batakçı politikanın sonuçlarını almanız içinse çok za

man geçmeyecek. 

CHP devrimci ve demokratik güçlerin faşist saldırılar karşısında 

suskun kalmasını, sürekli geri çekilmesini istiyor, Bu neye varır: Ül

kenin faşizme teslimine. 

CHP iktidarı ırkçılardan, militaristlerden, MC kumpanyasının şa

matasından ürktüğü için ve aynı zamanda kendi de ırkçı ve sömür

geci anlayışta olduğu için, Kürt halkının devrimci ve demokratik güç-
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lerinin sesini duymak istemiyor. Özgürlük isteyenlere öfkeleniyor, on
ların üstüne yürüyor. 

Ama halkımızın devrimci, yurtsever güçleri, sömürgeciler veya 
onların şu ya da bu temsilcisi istemiyor, ya da öfkeleniyor diye mü 
cadelesinden geri durmayacaktır. Kimsenin tehditleri halkımızın mü
cadelesini önleyemez. Halkımız, özgürlük mücadelesinde çok acı cek · 
ti ve bu yolda daha da çok acı çekmeye hazırdır. Tüm ırkcılar, mili
taristler ,sömürgeciler şunu ·iyi bilsinler. Halkımız köleliği reddedi
yor. Halkımız insanca ve demokratik haklar istiyor. Kürt halkı da Türk 
halkı ve Türkiye'de yaşayan diğer tüm halklarıo birlikte özgür ve de
mokratik bir toplumda eşitlik içinde yaşamak istiyor. Halkımızın bu 
yoldaki mücadelesini hiç bir şekilde bastırmak mümkün değildir. 

Zulüm ve teröre güvenenler umduklarını bulamayacaklar ve ta
rihin batağına yuvarlanıp gitmekten kurtulamayacaklar. Zulüm bir gün 
«kendilerini boğacak» .. 

Kürt olsun, Türk olsun, Türkiye'nin tüm emekçi insanları zulme 
karşı elele verecekler, bu sömürü ve zulüm düzenini birlikte yı ·kacak
l~r ve demokratik, özgür bir toplumu birlikte kuracaklar. 

Bu da böyle biline .. 
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YURTSEVERLER BiRLEŞiN! 

Haziran oyında 'Hakkôri'de meydana gelen oloyları burjuva ba
sını bir curcuna hovası içinde yansıttı. Burjuva basının telôşı, şaş

kınlığı , gerçekleri tersyüz etme tavrı anlaşılır birşeydir; onun gerçek
leri olduğu gibi yansıtması beklenemezdi. Diğer yandan, Ankara hü
kümeti de, Kürtleri birbirine kırdırmoda başrolü oynayarak bu olay 
ları kendi açısından savuşturdu , önemli bir başarı kazandı! O, bu ba
şarılarını sürdürmeye, Kürt yurtseverleri masındaki düşmanlığı de
rinleştirme çabalarına şimdi de devam ediyor. Hakkôri trajedisi ırkçı 

Bağdat rejimi, gerici iran Şahllğ· ı ve Ankara hükümeti tarafından or· 
takloşa sahneye kondu. Elbet bu işte öteden beri ilerici Kürt hare
-ketini ezme planlarının başını çeken ve perde erkasında ipleri elin
de tutan CiA'nın rolü büyüktür. Yerel Kürt gericilleri ·ise, her zaman 
olduğu gibi bu olaylarda da emperyalizmin ve Kürt halkının ötek: 
düşmanlarının hizmetini. uşaklığını en iyi biçimde yaptılar. 

ROJA W_ELAT gazetesinin 8-9'uncu sayılarında, Hokkôri'de mey
dana gelen olayların nedenleri ve gelişimi üzerinde geniş düzeyde 
yayın yapıldı. Gazeten in 9. sayısında , Irak Kürdistan'ı yurtsever güç
lerine seslenen bir çağrı yayınlandı ve onların, kendi arelarındaki 

düşmanca ey'lemlere son vererek güçbirliği oluşturmaları istendi . Biz 
bu çağrıya katılıyoruz. Gerçekten de Irak Kürdistan'ı yurtsever güç 
leri arasındaki sürtüşmelerin bugün vardığı düzey son derece olum
suzdur, düşmanları sevindiren bir durumdur. 

· Dergimizin Haziran-Temmuz sayısı baskıya verildiği zaman Hak
kôri bölgesindeki olaylar basına daha yeni sızmaya başlamıştı. An
cak bu bölgede, Irak Kürdistan'ı siyasi örgütlerinin ve onların taraf
tarlarının orasında varolan sürtüşmeler çok önceden biliniyordu. Bu 
nedenle Haziran-Temmuz sayımızda yeralan «Irak Kürdistan'ındaki 

Direniş ve Maocu Kalpazanlarıı başlıklı yazıda şöyle denilmişti. 

«lrak'ta Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin yeniden örgüt
lenmesi ve 1970'1erde düştüğü hatalardan kaçınorak ilerici bir doğ
rultuda yürümesi Kürt halkının düşmanlarını, emperyalistler·i, onların 
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bölgesel ajanlarını, gericileri de harekete geçiriyor. CiA, SAVAK ve 
benzeri örgütlerin ajanlarının bu bölgeye yönelik planımından daha 
önceleri de dergimizde sık sık sözedilmişti. Halkımızın ve tüm halk
ların düşmanı olan bu güçler, Kürt emekçilerini bölmek, yurtsever 
güçler arasına ikilik sokmak, onları birbirine düşürmek için elden 
geleni yapıyorlar ... » ' 

Hakkôri yöresinde yeralan olaylar, yukarıda sayılan Kürt halkının 
düşmani tüm gerici güçlerin planının, kısa süreli de olsa zafere ulaş
ması oldu. Kürt halkı birbirine kırdırıldı, aradaki düşmanlık derinleş
tirildi. 

Görünüşte, bu çatışmadan en zmarlı çıkan ve önemli ~ayıp la· 
ra uğrayan Kürdistan Yurtsever B i rliğidir. KYB'nin yüzlerce militanı 

öldü ve üst düzeyde birçok kişi dahil, 250 kişisi esir düştü . Kürdistan 
Demokrat Partisi'nin (Geçici. Komite) bu «zaferııden pek msmnun 
olduğu anlaşılıyor .. Bu ·kahramanlık hikayesi ballandırılarak sağda -
solda anlatılıyor. Ama bunun bir zafer sayılması sadece gülünçtür: 
tabi, eğer amaçlonan başka bir şey değil de, gerçekten Kürt halkı

nın kurtuluşuysa .. Çünkü Kürt halkı bu çatışmadan birşey kazan 
madı, yalnızca yitirdi. Kürt halkı dörtbir yandan düşman güçlerle çev
riliyken, onun güçlü bir kitlesel birliği henüz sağlonomam !şken ve 
Irak Kürdistan'ındaki ağ·ır yenilginin, çözülmenin anıları henüz bu ka
dar tazeyken, Irak Kürdistan'ındaki kurtuluş mücadelesi adına orta
ya çıkan bu iki örgütün, düşmanı bir yana bırakıp birbirleriyle boğaz
laşmaları hem acı, hem de budalaca birşeydir . Kimse bu çatışmanın 
sonucunu Kürt halkı hesabına bir zafer saymamalı. 

Her Iki Örgüt de Önemli Hatalar Yaptılar 

Bugünkü çatışmanın çok daha gerilere giden kaynakları birya
na. son iki yılda olup bitenler de gösteriyor ki, her iki örgüt de yurt
sever güçlerin birliği uğrunda kararlı, ıs~drlı çaba göstermediler, ara
ımındaki sürtüşmeleri derinleştiren bir yol tuttular. 

KDP'nin, özellikle 1970 yılından sonra emperyalizmle, siyonizmle 
Gerici Iran şahlığıyla kurduğu bağlm, bu örgütün üst yönetimini ge · 
rici bir duruma getirmişti. Zaten bu yanlış, gerici politika yüzünden 
dir ki Kürt halkının 15 yıl süreyle yiğitçe sürdürdüğü özgürlük müca
delesi yenilgiye uğratıldı ve bu yönetim mücadeleyi terkedip Kürt 

. halkının diğer bir düşmanına, gerici iran Şahına sığındı . 
· KOP'nin icinden çıkan Geçici Komite'de bugün de etkin olan · 

ların, yine KOP'nin eski yönetimindeki kiş i ler, olduğu biliniyor. Bu ki
şiler emperyalizmle, gerici iran şahlığıyla bağlarını tümden kopardı· 
lar mı? Bunlar, ıslahı nefs edip ilerici kişilere mi dönüştüler? Besbeıı; 
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ki, bu öyle kendiliğ.inden, kelimei şehadet getirmekle olacak iş değil. 

Ancak KOP'nin örgütsel yapısında ciddi bir değ i şimin meydana gel. 

mesi, emekçi kitlelerin örgütlenip partinin yönetiminde ağırlıklı duru· 

ma gelmeleri, bir kısım eski yöneticileri de politikalarını değiştirmeye 

zorlayabilirdi. Daha doğrusu böylesine bir gelişme en başta onla rı 

yerlerinden ederdi. Oysa böyle bir gelişme olmadı . Ve Hakköri olay

ları da bir kez daha gösterdi ki Geçici Komite'nin MjT'Ie, en azılı ge· 

rici feodal ağala~la, aşiret şefleriyle güçlü bağları vardır. Hakköri 

operasyonu onların ve aynı zamanda lrkcı Baas rejimiyle SAVAK'ın 

ortaklaşa planıyla gerçekleşti rildi. 

Türk hükümeti bir yandon Kürdistan Vurtsever Birliği'ne bağlı sa. 

vaşcıların geeişine göz yumarken. -bilemiyoruz, belki de «izin» ve

rirken ,- diğer yandan onları KDP taraftariarına ve aşiret güçlerina 

yokettirmenin planını yapıyordu .. Örneğin Beytüşşebap kaymakamı . 

jandarma komutanı tüm köy muhtarlarını toplayarak onlara Kürd ~s

tan Vurtsever Birliği'nin kötülüklerini, «Moskova yanlısı» olduğunu 

onlatıyor ve bu «kötülüğü» ezmek için eğer gücleri yetmeyecekse 

·kendilerine ordunun da «Yardım» edebileceğini söylüyorlardı .. Diğer 

yandan, aynı görevliler, nedense KDP için hiç de böyle hassas dav- . 

ranmıyorlar. hatta Türkiye sınırları içindeki birtakım sivil hapishane

lere ve buralarda infaz edilen «idam»lara ses cıkarmıyorlar ve «esir

leri» kendileri olmayıp onlara teslim ettiriyorlar!.. 

KOP'nin bu ilişkileri besbelli, «hata»dan öte bir şeydir. 

Diğer yandan her iki örgüt de, s i löhlı mücadeleyi Irak Kürdista

nında yürütmeleri gerekirken bunu Türkiye Kürdistanına taşırmışlar

dır. Türkiye Kürdistanında devrimci mücadelenin koşulları farklıdır. 

taktikleri de elbet farklı olacaktır. Her parcada Kürt halkının yürüttü

ğü özgürlük mücadelesinin asıl yükü ve sorumluluğu o parcoda ya

şayan halka düşer. Irak Kürdistanı siyasi örgütlerinin, Irak sınırları

nın ötes inde yaşayan Kürt halkından destek beklemeleri onların hak

kıdır; ancak onların diğer parcalarda örgütlenmeye çalışmaları, hele 

savaşı oraya taşırmaları kesinlikle yanlış bir tutumdur. Kaldı ki, on

lar kozlarını Türkiye'de bölüşmeye kalkmış ve Türkiye Kürdistanı'nın 

bir parcasında yaşayan kitleler, aşiretler ve· yurtseverler arasına da 

düşmanlık sokmuşlardır. Bu maceracı bir tutumdur, Türkiye Kürdista :

nındaki devrimci hareketlerin içişlerine bir karışmadır, buradaki dev

rimci hareketi de provake etmeye açık bir tutumdur. 

Kürt halkının yaşadığı bunca acı deneyden sonra, özgürlük mü

cadelesinin, emperyalist güçlerin ya da Kürdistanı aralarında bölüş· 

müş sömOrgeci ve ırkçı devletlerin herhangi birinin desteğine güve

nilerek kazanılamayacağı iyi anlaşılmış olmalıydı . Kürt halkı, bu mü

cadelede, sözkonusu sömürgeci ,ırkçı güçlerin aralarındaki çelişkiler-
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den yararlanabilir; ancak onlara güvenilemez. Özgürlük mücadelesi· 
nin başarısı Kürdistan halk kitlelerinin, en başta da Kürt emekçileri· 
nin iyi biçimde örgütlenmesine, devrimci mücadeleye kazanılmasına 
bağlıdır. Oysa görülüyor ki Irak Kürdistanında mücadele yürüten ör
gütler hôlô, büyük ölçüde. Kürdistanı oralarında bölüşmüŞ ve Kürt 
halkını baskı oltında tutan diğer komşu ülkelerin desteğine bel bağ
lpmaktadırlar. 

Yine özgürlük mücadelesinin başarısı, Kürdistan ·emekçi halk kit
lelerinin iyi biçimde politize olmasına bağlıdır. Oyso günümüzde bile 
·kitleler, özellikle de geniş kırsal kesimler Kürt ağa ve şeyhlerinin 
kontrolü altındadır. Aşiret yapısı henüz pekçok yerde çözülmemiştir 
ve aşiret reisieri önemli güçler·i kontrol etmektedirler. Ağ-aların. şeyh
lerin. aşiret reisierinin halk kitlel·eri üzerindeki etkinliği kırılmadıkça, 
yurtsever örgütlerin geniş kitleleri devrimci mücadeleye sürüklernesi 
nasıl mümkün olabilir? Şimdiye dek görünen o ki. bu örgütler kitle
leri f·eodal ve aşiretçi unsurların etkisinden koparmaya yönelik yoğun 
bir politik ve ideol·ijik mücadeleden çok, bu ağa ve şeyhleri, aşiret 
reisierini kendi tamflarına kazanmaya çalışıyorlar. Bu da ulusal ha
reket bakımından büyük bir handikaptır. Çünkü bu unsurlar, çeşitli 
nedenlerle ulusal hareketin saflarına katılsalar bile, bu hareketin dev
rimci bir doğrultuda yürümesine rıza göstermezler. emperyal istlerle 
ve Kürt halkının öteki düşmanlarıyla her an uzlaşmaya yatkındırlar. 
Devrimci mücadele bu gerici unsurların çıkarlarını, ·imtiyazla rı nı t3h
dit ederken, sömürgeciler ve emperyalistler hem onlarla uzlaşmakta , 
hem de onlara yeni çıkarlar sağlama olanağına her an s-ahip bul uri · 
maktadırlar. Nitekim Hakkôri yöresinde KVB'ye destek vadetmiş ·olan 
ağalar ve aşiret reisleri. Türk hükümetinin baskısı ve vadettiği çıkar
Lar karşılığında, kolayca saf değiştirip KVB'ni arkadan vurmuşlardır. 
Dergimiz, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin başarısı için güçlü 
bir anti-feodal mücadele yürütülmesi, geniş köylü kitlelerin uyarıla · 
rak ağa ve şeyhlerin, oşiret reisierinin nüfuz ve etkinliğinin kırılması 
gereği üzerinde başton beri ısrarla durdu. Son olaylor. anti-feodal 
mücadele üzerinde ısrarla duruşumuzun ne kadar doğru olduğunu 
bir kez daha pek açık biçimde gösterdi. 

Politik mücadele, devrimci mücadelenin can damarıdır. Kitleler 
arasında sabırlı ve yoğun bir politik çalışma yapılmadan, kitleler bi
linçlendirilip örgütlendirilmeden ve onlara kurtuluş yönünde doğru 
hedefler gösterilmeden başarı beklenemez. Ancak bugün de görünen 
manzara o ki. Kürt halkının kurtuluşu adına ortaya çıkan birçok siya
si örgütler, politik çalışmanın önemini ya gereği gibi kavramamakta. 
ya da bu yolda parlak sözler etseler dahi. pratikte politik mücadeleyi 
·ihmal etmekte ve silôhlı mücadeleyi abartmaktadırlar. Oysa bilinçsiz 
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aşiret insanlmının, ağaların, şeyhlerin kontrolündeki köylülerin eline 
ver·ilen silöhlorın ne önemi var. Onlar bu silöhları her an birbirlerine 

·karşı da kullanabilirler. Nitekim son Hakköri olayları bunu bir kez da

ha gözler önüne serdi. Kürdistan tmihi bunun gibi nice örne·klerle do
ludur. Kürt aşiretlerinin savaşçılığı ünlüdür; ama onlar bu silöhları 

çoğu zaman birbirlerine ·karşı kuHanmışlmdır. 

Politik bilincin ve buna dayalı örgütlenmenin önemini kavrama
yanlar. bir miktar silöh buluşturup onları şunun -bunun eline veren
ler her zornan aldanmaya mahkumdurlar. 

Son ol·aylar. Kürdistan Yurtsever Birliği adlı örgütün de bu tür
den hatalarını daha açıkça gösterdi. Onun da politik çalışmaya. an
tHeodal mücadeleye gereken önemi vermediği, askeri çalışmaya ön
celik tanıdığı, kitleler arasında sağ·lıklı bir örgütlenmeden çok, ağala
ra, aşiret reisierine atılan çengellere, daha da önemlisi, Kürdistanı 

·aralarında bölüşmüş ırkçı-sömürgeci güçler arasındaki çelişkilere gö
re politikasını ayarladığı ve komşu ülkelerden gelecek desteğe bağ
landığı anlaşılıyor. 

Hakköri olayları Kürt halkının acılarla dolu tarihine yeni bir say
fa e·kledi. Eğer hal·kımız bundan olumlu dersler çıkarabilirse bu· 
nun da bir yoran olocak. Asıl kötüsü. bundan da gereken derslerin 
alınmaması, eski hataların tekrorı olacaktır. 

Bu qlayl-ar, yurtsever güçleri daha da karşı karşıya getirdi ve on
lar arasındaki düşmanlıkları derinleştirdi. Her iki tarafın da şimdi bir
birine daha çok diş bilediği ve bir öç alma duygusuna kapıldığı gö
rülüyor. Bu, son derece olumsuz ve asla sonuç vermeyecek bir tutum
dur. Biz de Roja Welat g-azetesinin çağrısına katılıyor ve kendilerin
den şunu istiyoruz: 

1. Kendi aronızda·ki düşmanca eylemiere son verin, Baas zul
müne. sömürgeciliğe, emperyalizme karşı güçbirUği yoluna girin. Bir
birinizle bağaziaşıp Kürt halk kitlelerini karşı karşıya getirmeyin; böy
lesine olumsuz bir çatışmadan. bir kördöğüşünden sonuc alınamaz ve 
özgürlüğe ulaşılamaz. 

2. fr·ak Kürdistanı siyasi örgütlerinin mücadele alanı yine Irak 
Kürdistanıdır. Catışmalarınızı Kürdistan'ın diğer parcalarına taşırıp 

orada da sürtüşmelere yol acmayın. komşu Kürdistan parçalarındaki 
devrimci hareketin işlerine karışmayın. 

3. Ilk iş olarak, KDP kendi elindeki esirlerin canına dokunmama
lı ve ilerici bir uzlaşma zemini üzerinde onları serbest bırakmalıdır. 

Tüm yurtseverler! 
Düşman güçlerin oyunlarına gelmeyin, düşmanlığı bırokın, birle

şin! Emperyalizme, sömürgeciliğe, zulme karşı omuz omuza yürüyün! 
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«Birlik» ve «Bölücülük» 
Üzerine 

• Terör olayları yoğunlaştıkoc komando şefi Türkeş'ten içişleri 
Bakanı'na, Bay i lhan Selçuk't·an Diyanet işleri . Başkanı'na, TÜRK-iŞ 
kodamanı Sadık Şide'den işveren Sendikaları Başkanı'na kadar, tüm 
burjuva politik·acılarından, sarı sendikacılardan, patronlardan, kema
listlerden «birlik» ve «bölücülük» üz~rine nutuklar atılıyor, çağrılar 

yapılıyor. yazılar döktürülüyor. 

Bunların «birlik» ve ıcbölücülük»ten anladıkları nedir? 

örneğin Başbuğ'luğunu ilôn ettikten sonra kan dökücü bozkurt
larını halkın arasına salan ve cinayetlerini herkesin gözünün içine 
baka baka işleten Bay Türkeş için «birlik» ne anlama gelir? Bay Tür
ıkeş bir ırkçıdır, çağın gerisinde yaşayan bir kişidir. Ona ve taraftar
Iarına göre birlik başka halkiara düşmanlıktır; onlar ,ellerinden gelse 
Türkiye'de «Türk» kökenli olmayan insanları. Kürtleri, Cerkezleri, A
rapları, Lazları, Gürcüleri. Rumları, Ermenileri ve daha başkalarını kı
lıçtan geçirecekler; başka ülkelere setere çıkacaklar ,Orta Asya'sın
dan, Kerkük'ünden, Kıbrıs'ından . Batı Trakyasından, Kafkas'ından 

tüm Türkleri bir bayrak altında birleştireceklerı Onlar bu amaclarını 
açıkca söylüyor, yazıyor ve hattô gerçekleştirmeye özeniyorlar. 

Vehbi Koç'lar, Sabancılar ve benzeri patranlar için «birlik», pat
ronlarla işçilerin «barış» içinde birarada yaşaması, işçilerin sınıf mü
cadelesinden kaçınıp patronların verdikleriyle yetinmesi, sömürü ve 
zulüm düzenine kölece baş eğmeleridir. Yani emekçilerin sırtından 

keyif çatan patranlar ile onlara calışan ve kölece başeğen emekcile
rin «birliği»! 

TÜRK- iş kodamanı sarı sendikacılar için de birliğin anlamı yu
ıkardakinden farklı değil; çünkü onların rolü, işeileri patraniara sat
mak ve bu işten iyi bir geçim sağlamaktır. 

içişleri bakanı da kavga- gürültü olmamas1nı ister. ,Herkes «bir· 
li ·kıt içinde, «kardeşçe», «gül gibb geçinip gitmeli; bakan bey, valiler, 
polisler de rahat etmeli ... 
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Peki, ya sık sık «birlik» ve «bölücülük» üzerine yazılar döktüren 

Bay ilhan Selcuk türündeki kemalistlerin bundan onladığı nedir? Bay 

. Selçuk, Komiser Kolombo uyanıklığıyla, her zaman işin püf noktası

nı kolayca kavramakta ve CiA'nın Türkiye'yi bölmeye çalıştığını, bu 

omacıa mezhep kavgalarını ve «kürtcülüğü» kışkırttığını ortaya ser

mektedir .. Böylece Bay Selcuk gibilerinin dilinde de sömürülen ve ezi

len kitlelerin mücadelesi de dahil, tüm olaylar CiA parmağına bağla

nıp işin içinden çıkılıyor. 
Bay Selcuk gibilerine göre, örneğin Türkiye'de yoşayon 10 mil

yonu aşkın Kürt halkının özgürlük mücadelesinin arkasında CiA'nın 

parmağı vardır, çünkü CiA «Türkiye'yi bölmeb istemektedir. 

CiA'nın dünyanın her yeryerinde ne numaralar cevirdiğini, Ame

rikan emperyalizminin cıkarlarını korumak icin ne karanlık işlere bu

laştığını elbet herkes biliyor. CiA'nın, cıkarı gerektirdiği zaman baş

ka ülkelerde hükümetler bile devirdiğ•ini, başa diktatörler getirdiğini. 

ülkeleri bölmeye kalkıştığını da. Örneğin ABD emperyalistlerine ·kalsa. 

onlar sosyalist ülkeleri bölmek, dağıtmak, ortadan kaldırmak icin can 

otarlor. Evet ama, bu, dünyamızdaki her olayın arkasında CiA parma

ğını görmek gibi bir hallüzinasyona kapılmayı gerektirir mi? Örneğin 

Küba ve Vietnam devriml·erinin, Angola ·kurtuluş hareketinin, 15-16 

Haziran Olaylarının arkasında da CiA'nın parmoğı mı vardı? 

Kemalistlerin mantığına göre Kürt halkının özgürlük mücadelesi

nin arkasında her zaman emperyalistlerin parmağı vardır. Bay .ilhan 

Selcuk gibileri, Kürdistan diye bir ülkenin varolduğunu, bu ülkede 20 

milyonluk bir ulusun yaşadığını, bu ülkenin 3- 4 devlet orasında por

çalandığını, Kürt halkının boyunduruk altına alındığını ve köleleştiril· 

mek istendiğ·ini, onun özgürlük mücadelesinin bu devletler tarafın

dan. -emperyalistlerin de desteğiyle -her keresinde en . kanlı biçim

de ezildiğini görmezlikten geliyorlar. 

Bay Selcuk gibilere göre dünyada her ulusun özgürlük müca

delesine hakkı vardır, bu mücadele güzel ve onurlu bir şeydir; oma 

Kürt ulusunun buna hakkı yoktur! Çünkü onlar Kürdistanı ve 20 mil

yonluk Kürt ulusunu görmüyorlar, onun varlığını tanımıyorlar! 

Onlar Kürt halkının varlığını bilseler bile, onun özgürlüğü için ·mü

cadele edebileceğini hiç düşünmüyorlar, düşünmek bile istemiyorları 

Çünkü Bay ilhan Selcuk gibileri, «zabitoğluıı olmakla sık sık övü

nen su katılmamış şovenı.erdir. Onların devrimciliği, demokratlığı sah

tedir. Onlar ittihat ve Terakki geleneğinin bugünkü temsilcil·eridir. 

Onlar, bile bile, bir halkın haklı özgürlük mücadelesini CiA'nın 

gizli oyunlarıyle aynı sepete koymakta, böylece ilericilik perdesi ar

•kasında Kürt halkına saidırmaktc ve ·kendi burjuvazilerinden aferin 

olmaya calışmaktadırlar. 
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CiA Tür·kiye'yi gercekten bölmeye mi çalışıyor? Eğer öyleyse bu 
NATO neyin nesidir? Türkiye NATO'y·a girmek icin niçin o kadar ça
ba gösterdi? Türk burjuvazisi, işçi sınıfının mücadelesine, diğer bir 
deyişle sosyolizm~ ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine korş . 
·kendisini sigorta ettirmek ·için NATO'nun konatları oltına sığınmad : 
mı? Evet. şartlar zorunlu kıldığında emperyalistler Türkiye'de s·avaş-

. mayı da göz·e alm ı şlardır; ama ·kime karşı? Onlar Türk burjuvozisin in 
yanında i şçi sınıfına ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı sa-· 
vaşmaya hazırdırlar ve zaten şimdi alttan alta bu savaşı sürdürmek-~ 
tedirler; gerektiğ· i zaman da bizzat askerler·iyle savoşa katı l mak için 
planlarını yapmışlardır. 

Emperyalistler Kürt sorununa parmak atmazlor mı? Atıyorlar ve 
atmaktadırlar. Ama kime karşı? Onlar, Kürdistan' ı oralarında bölüş

müş sömürgeci devletlerden ve Kürt feodallerinden yana ve Kürt hol
·kının zararına olarak bu sorunla her zaman ilgilendiler. Son olarak 
da ABD emperyalistleri Irak Kürd i stanı Kürt ulusal hareketini rayın 
don saptırdılar ve yenilgiye uğrattılar. 

Besbelli ki Kürt halkının özgürlük mücadeles ini yaratan emper 
yolizm olamaz, değildir; emperyalizm onu boğmaya calışon bir güc
tür. Bay Selcuk gibileri neden emperyalizmin ve Kürt feodallerinin po
liti-kas ı He Kürt halkının, en başta da Kürt emekçilerin in politikasın 
birbirine karıştırıyorlor? Bilmezlikte'n n:ti? 

Türk burjuvazisinin «birlik» anloyışı nedir? O, «birlik»ten sık sık 
sezediliyor. Ama onun onladığı birlik işçilerin ve patronların «barışı

na», daha doğru bir deyişle işçilerin köleliğ·ine dayalı bir birliktir. işci 
sınıfı böylesine bir birliğe evet demiyor, demeyecektir. işçi sınıfı sö

..mürünün olmadığı bir toplum için savaşıyor; o kölelerle efendilerin 
«birliğini» değil, özgür ve eşit insanların birliğini savunuyor ve ger 
ce·k «birlik» budur. 

Tiirk burjuvazisi «vat·an»ın ve «millet»in birliğini nasıl anlıyor? O, 
Kürdistan üzerinde sömürgeci boyunduruğun devam ettiği, Kürt halk• 
ile Cerkez, Arap, Laz, Gürcü, gibi sayıca küçük halkların, ulusal azın 

lıkların hiç bir ulusal hakka sahip olmadıkları, dillerini bile özgürce 
kullanamadıkları bir birliği savunuyor. Yani kölelerle efendilerin bir
liğini. Bu halklar asla böyle birliği savunmuyorlar; onlar özgür ve eş i t 
biçimde yonyana yaşayan halkl·arın birliğini savunuyorlar. Bu neden
le onlar «halklara özgürlük» istiyorlar. 

Bay Selçuk gibilerinin birlik anlayışı ·aynen burjuvozin in birlik an
layışı gibidir. O ve onun g·ibiler, Kürt halkının özgürlük mücadelesin i 
«bölücülük» olarak nitelerken aynen kendi ı rkçı, şoven burjuva l arı 
gibi düşünüyorlar. Ancak, şundan emin olsunlar ki bu konuda CiA. 
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Kürt halkının ve diğer ezilen halkların yanında değil, sömürgeci Türk 

burjuvazinin ve Bay Selçuk gibil·erin yanındadır. 

Sapla Samanı Karıştırmayalım 

Mal·atya ol-aylarının anıları henüz çok taze. Sivas olayları ise da

ha dün oldu. Burjuva politikacıları, vatan ve millet kurtarıcıları ve bu 

arada lafı geveleyip duran birtakım «ilerici-demokrat» geçinen ·kalem 

·erbabı, bir ·ağızdan «kardeş kavgası» çıkaranlardan, «mezhep ayırı

mı» yapanlardan, «etnik sürtüşmeleri» ·kışkırtanlardan sözediyorlar. 

Ama bütün bunları yapan kimdir, açık açık söylemiyorlar. Sorunımı 

deşmiyorlar, gerçeklerin ·adını koymuyorlar, koyamazlar. Çünkü bu 

tayfa yüzyıllardır kitlelere yal-an söylüyor; çünkü bütün bu olanl-ar on

ların kendi suçudur. 

Evet, mezhep kavgaları yeni değil. insanlar, yüzyıllar boyu, sö

mürlicülerin, egemen sınıfların, kralların, papazların çıkarl-arı ·için ve 

din - mezhep adına birbirlerine kırdırıldılar. Yavuz Sultan Selim'le Şah 

ismail de, Osmanlı ve İran saraylarının çıkarına ha!k yığınlarını mez

hep kavgalarına sürüklediler, yüzbinleri kılıçtan geçirdiler. Beyler, 

şeyhler, seyitler, ·halkın dini duygularını sömüren elimle parazitler bu 

mezhep ayrımlarını körüklediler, emekçi insanları aldattılar, birbirle

rine düşman ettiler. Kapitalist dönemde bunların .arasına yeni sömü

rücü unsurlar da katıldı. Alevi ve Sünni halkın yan yana yaşadığı 

·kentlerde tüccar takımı, doktor, mühendis, avukat, barcı ve gar-ajcı 

tayfası, her iki yanda da mezhepçiliği kışkırttılar. «Biz» ve «onlar» 

dediler. Bütün bunları da müşteri toplamak için, emekçileri sömür

mek için yaptılar. 

Biz bunları her zaman .açık ~açık yazdık, kitleleri uyarmağa çalış

tık. Emekçilere, «Sizin mezhebiniz ne olursa olsun, kardeşsiniz, çıkar

lçırınız birdir, bu oyunlara gelmeyin, birleşin,» dedik. Ama bugün «kar

deşi kardeşe düşürmek»ten, «bölücülük»ten dem vuran, bu sözleri 
ağızlarında bir sakız haline getiren burjuva politikacıları, t.atlısu ile

ricileri hiç bir zaman bu gerçekleri halka açıklamadılar, açıklayamaz

lardı. Çünkü olup bitenlerin suçlusu onlardı. 

Bugün de Malaty·a'da, Sivas'ta, Elôzığ'da, Maraş'ta, Erzincan'da 

ve öteki yerlerde mezhep çatışması yaratanların kimleı olduğu açık

tır. Bunlar f-aşist güçlerdir. MHP ve ona bağlı Ülkü Ocaktan. MiSK 

ve benzer örgütler; kontr-gerHia ve bunlara destek olan AP ve tüm 
bunların -arkasındaki CiA. 

CIA'nın bu işte parmağı var, çünkü çıkarı var. CiA, dünyanın her 

yerinde ABD emperyalizminin ve onun yerli işbirlikçilerinin çıkarını 

korumak için her türlü fırıldağı çeviriyor. CiA tüm bu şer güçlerini 
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destekleyerek emekçilerin cephesini bölüyor, alevi ve sünni emekci
yi birbirine· kırdırıyor, böylece tüm bu şer güçleri sınıf mücadelesini 
saptırıyorlar. Bu çatışmalar aynı zamanda Kürt halkının yurtsever 
güçlerini zaafa uğratıyor, bölüyor. Çünkü sözkonusu illerde genellik
le Kürt halkı yaşamakta. Alevi ve sünni mezhepten Kürt halk kitleleri 
bir kördöğüşüne tutuşarak asıl düşmanları unutuyorlar. Böylece Ulu
sal bilin.clenme süreci aksıyor, Kürt ulusal ve demokratik güçlerinin 
birliği bozuluyor. Emekçi halkın güçleri sömürü ve zulme karşı birle
şeceğine bölünüp birbiriyle didişiyor. CiA'nın da, Türk burjuvazisinin 
ve toprak ağalarının da istediği budur. 

Bazı çatışmalar tarihi bakımdan gereklidir, kitlelerin özgürlüğe 

ulaşması için. Örneğin işçi sınıfının burjuvaziya karşı mücadelesi, ezi
len ulusların sömürgeciliğe ve milli zulme karşı mücadelesi. Bu mü
cadeleler olmadan kitleler özgürlüğe ulaşamaz. Kim bu mücadelelere 
ıkarşı çıkıyorsa o bir sömürücüdür ya da gericidir. 

Ama b~zı çatışmalar emekçi kitleler bakımından gereksizdir, za
rarlıdır. örneğin ülkemizdeki mezhep çatışmaları emekçi kitlelere. 
azileniere hiç bir yarar sağlamıyor, tersine onların saflarını bölüyor, 
onları güçten düşürüyor ve kurtuluşlarını geciktiriyor. 

Bunun içindir ki sömürücüler, ırkçılar. faşistler işçi sınıfının ve 
Kürt halkının sömürü ve zulme karşı mücadelelerine azgınca saldırır

ıkan ,onları «bölücülük», olarak suclarken, diğer yandan mezhep ça
tışmalarını besliyor, kışkırtıyorlar. 

Hiç kimse lafı ağzında eveleyip gevelemesin. Açık konuşmalı. 

Mezhep kavgasını körükleyenler asla Kürt ve Türk r:!evrimci gücleri 
de~ildir. Bunu faşistler yapıyor. Emekçilerin birliğini ve Kürt halkının 
yurtsever güçlerini bölmek için. Mezhep kavgasını tutuşturdukları 

taraflardan birini, sünni emekçileri yanlarına çekmek icin Bu gerce
ği kitlelere açık açık söylemeyenler ikiyüzlüdürler, ·korkaktırlar, faşiz

min ekmeğine yağ sürmektedirler. 
Biz bu gerçeği her zaman yazdık ve bugün de söylüyoruz. Mez

hep kavgası yaratanlar halk düşmanlarıdır. Bu gerçeği emekçi kitle
ler arasında yılmadan dile getirme·k. emekcilerin birliği i.cin sabırla 
çalışmak bir görevdir. 

Bizim birlik anlayışımız Bay Türkeşinkinden. Vehbi Kocunkinden; 
TÜRK- iŞ kodamanlarının, Ecevit'in ve Bay Selçuk'un birlik anlayışın
dan farklıdır. Biz efendilerle kölelerin, sömürgecilerle sömürülenlerin, 
zincire vurulanlarla gardiyanların birliğ·ine birlik demiyoruz. Birlik an
cak eşit ve özgür insanların, halkların birliği olabi ii r. Ger·_,;_; birli:<: 
budur ve biz böyle bir birlik icin mücadele ediycıruz. 
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iran ve Nikaragua 

iKi DiKTATÖRLÜGÜN SON ÇIRPINIŞLARI 

Yaşadığımız şu günlerde İran'da ve Nikaragua'da, yıllardır 

süregelen iki kanlı diktatölük ayaklanan halk kitlelerinin mü

cadelesini bastırmak ve ömürlerini uzatmalr için çılgınca ça

balıyor, seller gibi kan akıtıyorlar. 

Nikanı,gua, Orta Amerika'da 2, milyon nüfuslu bir ülkedir 

ve burada Somoza ailesi 41 yıldan beri iktidardadır. Somoza 

diktatörlüğüne karşı gösterilen direnme, geçtiğimiz günlerde 

Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi önderliğinde genel bir ayak

lanmaya dönüştü. Kurtuluş güçleri kısa sürede ülkenin birçok 

büyük kentini ele geçirdiler ve buraları diktatöre bağlı Ulusal 

Muhafız Kuvvetlerinden temizlediler. 

Ancak diktatör Somoza iktidarını sürdürmek için ülkeyi bir 

harabeye, bir kan gölüne çevirmekten geri durmuyor. Dikta~ 

töre bağlı hava kuvvetleri gerillaların eline geçen Masayo, Leon 

gibi birçok kenti bombalayarak birer harabeye çevirdiler. 

ABD emperyalistlerinin Nikaragua diktatörüne yardııp.lan 

ise devam ediyor. 

Nikaragua ordusu, halk düşmanı diktatöre ve emperyaliz

me bağlı, kiralık Latin Amerika ordularının tipik bir örneğidir . 

O, Şili'de olduğu gibi Nikaragua'da da halkın celladı gibi dav

ranıyor ve ülkeyi bir harebeye çevirirken hiç de yüreği sız

lamıyor. 

Şili'deki faşist Pinoşe rejimi ise birliklerini Nikaragua sını

rına yığmış ve diktatör Somoza'ya yardım için çabalıyor. 

• • • 

Dünyamızın önde gelen yüzkarası rejimlerinden İran Şah

lığı da Somoza rejimi gibi ömrünü uzatmak için çırpınmakta-
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dır. Herkesin bildiği gibi İran'da yıliardır akılalmaz bir baskı 
rejimi yürürlüktedir. Halkın zulüm rejimine karşı en küçük 
muhalefeti, demokratik yöndeki en basit çabalar acımasızca ce
zalandırılmaktadır. Şah, emperyalistler tarafından donatılan ve 
eğitilen kendisine bağlı bir ordu ve SA V AK adlı gizli örgütü o
luşturmuştur. 

İran halkı yoksulluk ve sefalet içindeyken dev petrol gelir
leri emperyalist tek~ller, Şah ailesi, generaller ve diğer üst ta-

. bakalar arasında paylaşılmakta, silah satınalırnma ve SAVAK'
ın harcamalarına büyük paylar ayrılmaktadır. İran ordusu, di
ğer birçok gerici rejimde olduğu, en başta kendi halkının diren 
mesini kırmaya hazır bekletilmektedir. SA V AK ise tarihin ta
nıdığı en iğrenç jurnal ve işkence örgütlerinden biridir. SA V AK'
ın başvurduğu işkence yöntemleri Hitler almanyasında yapılan

ları aşmış, dillere destan olmuştur. Bütün bunlar İran'ı demok
rat ve ilerici insanlar için soluk alınması güç bir zindana çe
virmişti. 

Ancak bütün bunlar İran halklarını sindirmeye, korku ve 
zulme alıştırmaya yine de yetmedi. İran halklarının mücadele
si geçtiğimiz aylarda giderek büyüdü ve patlamala r a dönüştü. 
İran'ın pekçok kentinde halk sokaklara döküldü, büyük k itJe 
gösterileri ile zorba Şahlık rejim ine son verilmesini istedi ve 
demokratik taleplerde bulundu. Şah'ın cevabı ise ordu ve po
lis birliklerini halka saldırtmak ve sokaklarda sel gibi kan akıt

mak oldu. Ancak bu tür zorbalık da artık para etmiyor ve kit
le muhalefeti gittikçe kabarıyor. 

İran'daki kitle muhalefeti, politik bakımdan oldukça karma
şık bir manzara gösteriyor. Bir yanda emekçi kitlelerin sömürü 
ve zulme karşı taleplerini dile getiren sol örgütler var bu dire
nişi yönlendiren güçlerin içinde. Azeri, Kürt, Arap, Beluci gibi 
halkların ulusal demokratik muhalefeti de emekçi kitlelerin is
temleriyle paralel olarak gelişiyor. Diğer yandan dini renkte 
oldukça geniş bir muhalefet de var. Bu muhalefeti oluşturan 

tüm güçlerin ortak bir hedefi Şah'ın zor ba rejimine son ver
mek, SAVAK'ı dağıtmak Bu yönde demokratik istekler çakı
şıyor. 

Şah, olayların önü alınamaz olunca, klasik bir taktiğe baş

vurarak çok partili hayata geçileceğini açıkladı. Ancak bunun, 
İran'ın ve başka ülkelerin tarihinde sık sık görülen, diktatörün 
zaman kazanmak ve kitle muhalefetini en az zararla atıatmak 
için başvurduğu bir taktik olduğu açıktı. Şah, çok partili haya-
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ta geçişe izin verir görünüyor, ama örneğin Tudeh partisini bu
nun dışında tutuyordu. 

Diğer yandan, eli kanlı Şah, kitlelerin öfkesini yatıştırmak 
için hükümet değişikliğine gitti ve sözde yolsuzlukların sorum
lusu olarak gösterdiği eski hükümetin birkısım üyelerini tutu k
lattı. Yine dini çevreleri memnun etmek için pavyonların, eğlen
ce yerlerinin kapatıldığını açıkladı. 

Şah, sol güçleri ve dini muhalefeti de birbirinden ayırmak 
için çeşitli taktikler denedi. Olayların suçunu «komünistlere,. 
yüklerneye çabaladı. 

Ancak bütün bunlar para etmedi. İran'da kitlelerin direni· 
şi günden güne gelişip boyutlanıyor ve bu çağdışı zulüm reji 
minin sonunun yaklaştığını gösteriyor. 

Bütün bu gelişmeler içinde akla emperyalist ülkelerin tavrı 
geliyor. ABD ve diğer dostları ne yapıyorlar? ABD'nin, h enüz 
İran'lı eli kanlı dostunu (ki bu kanda ABD'nin ve diğer emper
yalist dostlarının sorumluluğu Şah'ınkinden az değildir) h enüz 
feda etmeye hazır görünmüyor. Car ter, Şah'ı desteklediğini 

açıkladı. İngiliz Başbakanı Kallagan da birkaç gün önce Şah'a 
gönderdiği mesajda, yanında olduğunu bildirdi. Öyle anlaşılı 
yor ki emperyalistler, Şah'ın durumunun henüz tam bir iflasa 
gelmediği kanısındalar ve onu kurtarabileceklerini umuyorlar.: . 
Emperyalistler, şu anda onu terketmeyi çıkarlarına uygun bul 
muyor olmalılar. Şah'tan sonra durumu gereği gibi kontrol ede
ceklerinden emin değiller. Ama eğer Şah'ın mat olması artık 

kaçınılmaz olursa, onlar da yeni alternatifleri deneyecekler dir 
ve onların daha şimdiden bütün bunlar üzerinde düşündükle 

rine ve başka alternatifiere de hazırlanmakta olduklarına kuş 

ku olamaz. Emperyalistler, eğer Salı'ın gitmesi kaçınılmaz o
lursa, en azından İran'da radikal bir iktidarın oluşmaması için 
ellerinden geleni yapacaklar, örneğin İran burjuvazisinden, di
ni liderlerden, belki de demokrat maskesi takınacak birkısım 

generallerd.en bir hükümet oluşturmaya çabalayacaklardır. · 
Açıktır ki İran emekçilerinin yararına bir çözüm tek başJ

n a Şah'ın gitmesinden ibaret değildir. İran diktatörlüğün dev
rilmesi başlıbaşına önemli bir aşama olacaktır, ama eğer bun
dan sonra kararlı anti-emperyalist, demokratik güçler in ikti
dara gelmesi başarılamazsa ve emperyalistlerin istediği türder 
bir burjuva iktidari oluŞursa yine İran halk kitlelerinin önem
ni liderlerden, belki de demokrat maskesi takınacak birkısım 

Bilindiği gibi İran'da ulusal sorun da gündemde duran ö-
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nemli sorunlardan biridir. Bu ülkede Kürt, Azeri, Beiuci, Arap 
gibi halklar ulusal haklara sahip değildirler ve ağır bir ulu-. 
sal baskı altındadırlar. İran'da gelecek bir demokratik iktidar 
ulusal soruna demokratik bir çözüm bulmak zorundadır. Bu
nu yapamadığı zaman bu ülkede demokrasi yine lafta kalacak 
ve toplum çatışmalardan kurtulamayacaktır. 

İran'da şu aşamada Şahlığın devrilmesi önemli bir hedef
tir ve tum halkların bu kanlı diktatörlüğün devrilmesi, İran'a 
gerçek anlamda bir demokrasinin gelmesi için elele vermeleri 
zorunlu, tarihi bir görevdir. 

• • • 

Maocuların uluslararası politikasının çıkınazı İran olayları 

nedeniyle birkez daha su yüzüne çıktı. Şah'ın en güç günleri
ni yaşadığı ve İran'ın çeşitli kentlerine yüzlerce yurtseverin 
kanının aktığı bir sırada Çin Başbakanı Tahran'ı ziyaret ede
rek Şah'ın sofrasına oturdu. 

Türkiye'deki maocular ise İran'la ilgili olarak şaşkın, iki
yüzlü bir politikanın en somut örneklerinden birini daha ver
diler. Maocu Aydınlık gazetesi, şu ünlü «Üç Dünya,. teorisinin 
de gereği olarak Şah'ın övgüsünü yapıp durdu, Aydınlık bir
ara Demirel - Şah dostluğunu yüksek sesle savundu ve buna 
karşı çıkanlara küfürler yağdırdı. Hatta son Hakkari olayları 
nedeniyle sözde MİT'le SA V AK'ın arası açıldığı zaman İran'ın 
tarafını açıktan tutmaktan çekinmedil 

Ama İran'da kitlelerin direnişi kabarıp da artık Şal}.'ın ya
nında görünmenin savunması mümkün olamaz hale geldiğin
de, Aydınlık da kitlelere bu denli ters düşmernek için yavaşça 
dümen kırdı, Şah'ı savunmaktan Şah'a hücum durumuna geçti! 

Diğer yandan da Aydınlık, bu dümen kırışı mahzursuz gös
termek için, «İran'daki direnişte Sovyet yanllların etkinliği ol
madığını,. söylüyor, yürek sovutuyor. Bir yandan da sokaklar
da yürüyüş yapan çarşaflı kadın resimleri basıyor. Yani Ay
dınlık, sosyalistlerin İran'da etkin duruma gelmemesi için dua 
ediyor, Eğer birhayli tutucu taleplerle ortaya çıkan din adam· 
Ian ve başka türden emperyalizmin adamları bu direnişin par
sasını toplar da iktidar olurlarsa Aydınlık eline mum yakacak, 
aynen ABD emperyalistleri gibi «bu belayı da savuşturduk!,. de
yip rahat bir soluk alacaktır. 
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sanat .... edebiyat 

Çend Helbesten Hewedi 

Hewedi, Kurdeki jı navçeye AnatoZiye ye. Çer te 
zanin, lı navçeye Anatoliye, lı dor Enqere, Konya il 
bajaren dın, gele Kurd tevi gele Tırk dıji. Kurden ve 
dere zu da hatıne vi ali, ji mabeyne bı sedan sal der
bas bilye. Disa ji ewana, zımane bav u kalan u edeten 
wan bir nekırıne. 

Hınge we xwend, hune bıbinın, helbesten Hewedi 
bı dılgermi, bı wela{parezi tıje ne. Ew dıji zulım il 
kedxwariye ye, lı cem xebatkaran u bındestan e. Ew, 
dı helbesten xwe da derden bındestan gele1?- bı delali 
ü hostati dıbeje, jı nezaniye gazın dıke. 

Eşkere ye ku, zaravaye vi ali, weki yen aliyen dın, 
hın xususiyeten xwe hene. Me, bona ku tu xırabiye 
nedın helbestan, tıştel"~ ne guhırand; ew bı çı şıkli hatı
bun nıvisandın, em disa bı wi şıkli neşırdıkın. Me lı 

paşiye bona hın pırsen ku dı helbestan da derbas dı
bın, ferhengek pıçilk dani; xwendakar dıkarın lı we 
bınıherın. 

ÖZGÜRLÜK YOLU 
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7b 

Z IMAN 

Koman heye, zıman, dev, 
Peşta here, gav bı gav. 
Zımane me dayik-bav. 
Camer rabe, bese xew! 
Zımane dayik hıngıv, 
Dıbırıqe note ziv; 
Zıman ayam, av u şiv, 

Riya rawat, kıri hiv. 
Hubıkın zımane hiw. 
Jin dıbeze, lehi-av. 
Roni, xwe ra meke şev. 
Dılbırin, dılerze lev. 
Kom zımane xwe zani, 
Dawısti, hemi bani.. 
Çar a vzem, ye k e kani, 
Bınata komakani. 

PÜG 

Zıvıstan, bareş, şev u roj sar, 
Xewe da jin, pivok, dar .. 
Bıxur, reji, ezıng xwar, 
Puge, serme alest gış der, 
Dırej wek sal, qefılin , şev , 

Berf u pugan re ne da hev. 
ÇU.n rojen xweş, leketi rev, 
Lı puge-mıje qerısin çav; 
Gewru da gurmuck e pari, 
Kınc dırine, tıne beri, 
Hime mezın jor da bari, 
Waza man lı ber deri, 
Xızan kır, qalaw xwari.. 
Pale tım dı nav da zari, 
W an sal hen e n edi seri. 



DENDIK 

Ax, av, Nadavi.. 
Bızır dendık. 

Ayam, ba, ro .. 
Ave Iexıst, 
Keşt dendık, 

Genım, stırih, çılo rıst . 

Roj, hiv, sal; 
Can, tışt, tawa .. 
Delal, xweş, bıheş; 
Spi, sor, kesk, çiq, reş .. 
Salan hert, maşi, xwar, 
Lori, şabu ... 
Maik dendık. 
Te, wi, wan bızır hışt, 
Hı ş k , ne rm tahT, şirin .. 
Dor dendıkan gırti goşt. 

HA WAR 

Bang dıkım hawar, 
Denğ nare. 
Pale, waza pelıfin, 
Qada dız ü huzan. 
Bezim re tıne; 
Xızana xwe çük di, 
Benişte devi pit cü. 
ÇU.n hive qom, 
Hüte dınye bun yek, 
Hatına waza kırın com .. 
Bırine hundur koti, 
Ta wa ta wa nexweşi. 
Bejn-seri peti 
Ax, avi baş .. 
Mina müje reş 
Genım, sev, zebeş .. 
Welat mıj, gış bınıbex, 
Cotkari be ax, 
Pit kenin, pırs ü lex ... 
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DU ÇEM 

Jı zozanan hat, Dicle-Ferat, 
Pit gurgurın, bo çı su hat? 
Lı riya dırej hewej ü cot .. 
Nalin derde mezın fırot. 
Roj u şev terın, tıne ne xew, 
Bezin du çem. htmberi hev. 
Axe ti ye, qelışi lev .. 
Bejİle dırej, şim e du çav; 
Botan Zape xwe pit berda, 
Heval cıvin, hemü carda, 
Nezik menzil xwe hev warda. 
Avzeme jin hati zar da. 
Çeman, pelan, dıle xwe ziz, 
Nan ü nemet' tıji bün hiz, 
Pi vok, sosm, newal ü hoz, 
Ax xemıli, çejna piroz .. 

BÜROKRAT 

Xızan be meri, 
Hemi be seri. 
Dız lı ser pıre 
Repısand beri.. 
Xızano tu rüt, 
Kalaw, gıştık hut .. 
Gura rakışand, 
Rovi ra hışt pürt. 
N exaşım, keşt pışt, 
Tıneyin deng kuşt. 
Talan bü bajar, 
Düme gernar hışt. 
Burokrat Sultan .. 
Waza, puç e can .. 
Va, Ke Kır Ke ye, (1) 
Haka çu dewran .. 

(1) Ke Kır Kil: Waxteki lı Süriye derketiye, kowara 

Kurdi.. 



KEW 

Çt1 zozane wında bu kew, 
Roj u şev çave mm nedi xew, 
Deve mm da dı~elın Iev, 
Ez no te fınde helandım ... 

Bınage da moriye gar, 
Kewe deng da seri zinar, 
Lev hıngıvin, şekıra zar, 
Ez hoz u zozan gerandım. 

Bejna dm3j xote fere, 
Çave haşin ew bıhar e, 
Qenc e xweş, tıne tu dere, 
Mina pelık ez weşandım ... 

Gerim, girim, çuye niv xem 
Pıre da çum, ne diye çem, 
Singe sıpi, xuşiye, avzem, 
Ez be av, tina peqandım. 

ŞIVAN (1) 

Mısto, sıst'o-pısto, şıvan, 

Kulavi qol lı kawan, 
Kışandi kıle çavan, 
Mısto, kawrana xısto ... 
Mısto-Reşo, lawmet. 
Reşo jar, sıvık, be heş o: 
- Lawmet, bızına bıçerine isal.. 
Mısto: -Lo, bajo nav pez, bızınan! 
Tu hati hunduri xayal u dujmınan .. 
Reşo şabt1, çu Honıska we da, 

(1) Ev ·mesela Şıvan lı gele ciyen welat te gotın; hevale . 
me ev jı gundiyan berhevkıriye. 
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Mısto bı tıliye sım{ıl bada .. 
Reşo çu, bine çar bızıne xwe: 
- Roja te roni, lawe meta Fat! 
Nıqıti dıle Mısto: 

Va bo hızına hat ... 
- Bızına hoda çü. roda, 
A xışt guran kuşt, 
A h eşin wında bu roj a paşin, 
A belıbani mm ço te warani, 
Eyar pere evari ani!.. 



Hewedi'den Birkaç Şiir 

Hewedi, İç Anado.lu' lu bir Kürt ozanıdır. Bilindiği 
gibi, İç Anadolu'da Ankara, Konya ve diğer bazı ille
rin çevresinde Kürt halkı Türk halkıyla yanyana ya
şamakta. Bu yörenin Kürtleri buralara çoktan gelmiş
ler, araya yüzyıllar girmiş. Ama yine de anadillerini, 
törelerini unutmamışlar. 

Okurlarımız, okuyunca görecektir, Hewedi'nin şiir
leri sıcak duygular ve güçlü bir yurt sevgisiyle dolu. 
O, zulme ve sömürüye karşı emekçilerin, ezilenlerin 
yanında yer alıyor. O, şiirlerinde ezilenlerin sesini us
talıkla, güzel biçimde dile getiriyor, cahillikten yakı
nıyor. O'nun sade, kendi ne özgü bir anlatımı var. 

Bu yörenin şivesinin de, diğer tüm şiveler gibi ba
zı özellikleri var. Biz, şiirZere herhangi bir zarar ver
memek için ozanının diline dokunmadık, Kürtçeleri ne 
biçimde yazılmışsa · o biçimde yayınladık. Okuyucula
ra kolaylık olsun diye de, birkısım kelimeler için sona 
bir sözlük ekledik. 

Bu şiirleri Türkçeye de çevirdik, onları okurları
mıza sunuyoruz. 

ÖZGÜRLÜK YOLU 
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DİL 

Halkiann ağzı, dili var 
Adım adım ilerlemek için. 
Dilimiz ana-babamız. 
Yiğit kalk, uyku yeter! 
Adamın anadili baldır; 
Gümüş gibi pınldar; 
Dil hava, su ve yemek gibidır, 
Özgürlük yolunun ayışığı. 
Dilinizi öğrenin. 

Hayat koşar, sular-seller misali. 
Geceye çevirme aydınlığı. 

Yürek yaralı, dudak titrer. 
Halklar dillerini bilir, 
Ayakta ve hep başı dik.. 
Kaynak dört, pınar birdir, 
Ulusların temelidir. 

TİPİ 

Kış, karayel, soğuk geceler-günler, 
Uykuda yaşam, çiğdem ve ağaçlar .. 
Paca kömür ve odun yiyor, 
Tipi ve soğuk ağaçlan yalıyor, 
Yıllar gibi uzun, soğuk geceler; 
·Kar-tipi yol vermiyor. 
Güzel günler gitti, kaçış başladı, 
Tipide-siste uyuştu gözler; 
Boğazında lokmalar yumruk gibi, 
Giysileri çürümüş, cepleri yok, 
İri taşlar yağdı yukardan, 
Güçsüzler kapı önlerinde kaldılar; 
Yoksullar çalıştı, zenginler yedi, 
İşçiler hep ezildiler, 
Yıl oldu ki bir başak bile görmediler. 



ÇEKİRDEK 

Toprak, su ve nem .. 
Döl çekirdek. 
Hava, yel, güneş .. 
Su işledi, 

Çekirdek çatladı, 
Buğday, diken, meşe bitti. 
Gün, ay, yıl; 

Canlılar, nesneler, varlıklar .. 
Güzel, hoş, akıllı; 

Kırmızı, ak, yeşil, yumurta sarısı ve kara .. 
Yıllar öğüttü, aşındırdı, yedi, 
Ağıt yaktı, sevindi.. 
Herşeyin anası çekirdek. 
Sen, o, onlar, dö1 bıraktınız, 

Sert, yumuşak, acı, tatlı .. 
Çekirdeklerin çevresi etlendi. 

İMDAT 

İmdat diye çağırırım, 
Ses gitmez. 
İşçiler, güçsüzler ezildiler, 
Meydan hırsızın-uğursuzun. 
Koşarım yollar tutuk; 
Yoksullar güçlerini bilemediler, 
Güçlünün sakızı çiğnediler. 
Halklar aya vardı, 
Dünya devleri birleştiler 
Güçsüzlerin geleceğini karartmak için .. 
Yara içten kemirdi 
Ve çeşit çeşit hastalık. 
Baştan ayağa yanıyor 

Toprak, verimli sulu tarlalar .. 
Kara üzüm gibi 
Buğday, elma, karpuz .. 
Ama sisler içinde ülkem, kokuşmuş, 
Köylüler topraksız, 
Güçlüler gülüp eğlenmekte ... 
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İKİ IRMAK 

Yayialardan gelir Divle-Fırat, 

Güçlü gürülderler, bu küsüş neden? 
U zun yollarda bir çift yoldaş .. 
İnildeyişler, büyük dertleri pazarlar. 
Gece gündüz giderler, uyku-durak yok, 
İki ırmak yanyana koşarlar. 
Toprak susuzdur, dudaklar çatlak.. 
Uzun endamlı, mavi. gözlü, 
Hızlı akarlar Botan'la Zap. 
Dostlar biraraya toplandılar, 
Yakın menzilde sarmaştılar. 
Hayat suyu boğazdan gelir .. 
lrmakların, dalgaların gönlü kederli, 
Ama, ekmekle aşla dolunca küpler, 
Çiğdemler, sümbüller, vadiler, ovalar; 
Toprak süslendi, kutlandı bayramlar .. 

BÜROKRAT 

Yoksullar arkasız, 
Başsız, öndersiz. 
Hırsızlar geçitte 
Cepleri şişirdiler .. 
Yoksul adam çıplak, 
Zengin bir dev gibi.. 
Kurt aldı sürükledi, 
Tilkiye tüylerini bıraktı. 
Hastayım, belim koptu, 
Sesimi kesti yokluk. 
Yalan oldu kent, 
Geride çer-çöp kaldı. 
Bürokrat sanki sultan .. 
Güçsüzlerde yok derman .. 
Bu, Kim Kimi Şey Ettiyse, Cı> 

Böyle geçti devran .. 

(1} Ke Kır Ke: Bir zamanlar Suriye'de çıkan (Kim 

Kimi Şey Ettiyse . .J anlamında Kürtçe bir dergi. 



KEKLİK 

Keklik gitti, yaylada yitti, 
Gece-gündüz gözlerim uyku görmedi, 
Dudaklarım eridi, 
Beni bir mum gibi eritti.. 

Gerdanında inci-boncuk, 
Kayalarda öter keklik, 
Dudakları ballı, dili şeker, 
Bana ovalar-yayialar gezdirdi. 

İnce boylu, kalçaları dolgun, 
Mavi gözleri sanki bahar, 
Bu güzellik nerede bulunur, 
Beni bir yaprak gibi savurdu. 

Dolaştım, ağladım, yarı ömrüm gitti, 
Köprüden geçtim, çayı görmedim, 
Ak sine, çağlayan bir kaynak, 
Bir damla suya hasret gittim. 

ÇOBAN (1) 

Mısto, işte öylesine bir çoban, 
Kısa keçesi topuklarında! 
Gözlerden sürmeyi çeker, kurnaz mı kurnaz .. 
Kervan vuran Mısto .. 
Mısto ile Reşo hala çocukian 
Reşo sıska, akılsızın biri: 
- Halaoğlu, bu yıl bizim keçileri otarsana .. 
Mısto: - Kat keçileri sürüye, gitsini 
Sen dost-düşman arasından gelmişsin .. 
Reşo sevindi, yürüyüp gitti Honıska'dan• öteye. 

( ıJ Bu Çoban öyküsü, ozan tarafından köylerden der
lendi. 

(• J Honıska: Bir köy adı . 
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Avzem 
Ay am 
Bar eş 
Belıbani 

Benişt 

Beri 
Bıxur 

Bınage 

Bınata 

Bızır 

Mısto, bıyıklan şöyle bir büktü .. 
Derken Reşo dört keçisini almaya gitti: 
- Günaydın, Fatma Hala'nın oğlu! 
Mısto'nun içine hemen doğdu: 
Bu keçiler için gelmiş olmalı .. 
- Hoda keçisi suda gitti, 
Yaramaz keçiyi kurtlar kaptı, 
Mavisi yitiverdi eveisi gün, 
Dik Kulaklı ise sopama kurban gitti 
Eveisi akşam postunu getirdim!.. 

ŞİİRLERDE GEÇEN BAZI KELİMELER 

Su kaynağı 
Hava 
Karayel 
Dik kulaklı 
Sakız 

Cep 
paca 
Gerdan 
Temel 
Döl 

Com kınn 
Çiq 
Dawısti 

Yoketme, kaybetme 
Koyu san 
Dikili, ayakta 

E yar 
Gernar 
Xayal (dıjmınl 

Xem (emrl 
Xwe hev wardan 
Xışt 

X ot 
Hawar 
Hemi bani 
Hertın 

H eş 
Hew~j 

H iz 
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Post . 
Pislik 
Düşman 
Ömür 
Birbirine sanlmak, kaynaşmak 
Yaramaz 
Kalça 
İmdat, çağn 
Hep ayakta kalma hali 
Öğütrnek 
Akıl' 

Hemfikir, yoldaş 
Küp 



Hoz (deştl 
K e ş tın 
Kıl 

Ko mekan 
Ko tın 
Le <lehD 
Lex <ıeql kırın 
M aik 
Ma şin 
Müj 
N ada vi 
Nıqıtin 

Pelık (pelgl 
Petın < pehtınl 
Pit 
Pivok 
Pug 
Qalaw <Qelewl 
Rakışandın 

Rawat <Azadil 
Reji 
Repısandın 

Rıstın (rüstınl 

Seri 
Stırih 

Tawa 
Zar 
Ziz 
W aza 

Ova 
Kırılma, çatlama 
Sürme (gözlerdeki) 

Toplumlar 
Kemirmek 
Sel 
Şakalaşma 

An a ç, ana 
Yıpratmak, kemirmek 

Kuru üzüm 
Nem . 
Damlamak 
Yapr ak 
Pişirmek, yakmak 
Güçlü 
Çiğdem 

Tipi, fırtına 
Şişman, besili 
Sürüklemek 
Özgürlük 
Kömür 
Şişirmek, doldurmak 
Yeşermek, bitmek, çürümek 

Baş, başak 

Çalı, diken 
Çeşit, nesne 
Ağız, 

Keder 
Zayıf, güçsüz 
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«KURT ÇOBAN» ROMANI 
VE AYDINLIK . GAZETESi'NiN ÇARPlTMALARI 

Maocu Aydınlık dergisi, Ocak 1976 tarihli sayısında, yayınlarımız 
arasında çı·kan Şıvane Kurd (Kürt Çoban) romanıyl,a ilgili olarak ger
Ç·ekleri çarpıtan bir yazı yayınlanmıştı. Bu yozıda, maocu ahlaka ya
raşır biçimde, birçok başka tahrifatın, yalanın yanısıra, ·kitaptan bazı 

·devrime! şiirlerin çıkarıldığı da iddia edilmişti. Özgürlük Yolu'nun 29. 
sayısında bu yaz ıya cevap veri ldi ve sözkonusu yalan iddiaları da 
açığa kavuşturuldu . Aydınlık 'ın bahsettiği şiirler Ereb Şemo'nun ro
manında yer almı yordu; yayıncı ,roman bittikten sonra, «Bazı Sovyet 
Kürt Şiirleri» başlığı altmda üç şiir koymuştu. Bunların yazarları da 
başka kişilerdi. Bunları romanın içinde saymak mümkün değil. Biri de 
çıkıp, örneğin, Yaşar Kemal'in bir romanını ,arkasına Nazım'ın şiirle
rini ·koyarak yayınlasa, romanı çeviren kişin i n bu şiirleri de çevirme
si gerekir mi? 

Ama maocu baylarımız, yalanları yüzlerine çarpıldıktan sonra da 
aynı iddiayı tekrarlamaktan geri kalmadılar. Aydınlık gazetesi, Gani 
Bozarsl-an'ın ölümünden sonra, daha önce dergide çıkan yazıyı aynen 
yayınlayarak bunun Gani Bozarslan tarafından yaz ı ldığını iddia etti. 
Daha sonra ise Kürt Çoban romanının, onun tarafından yapıldığı söy
lenen çevirisi gaz~tede yayınlandı ve başa da yine aynı yazı kondu. 

Biz Kürt Çoban'ın çevirisini, bu anı-romanın Ronahi Yayınları 
arasında çıkan latin harfleriyie yazılm ı ş bir baskısından yapmıştık 
~ydınlık'ta yayınlanan çevirinin de kaynağı aynıdır. Bu baskının hikô
yesi ise şöyle: Kürt Çoban önce Rusça'ya çevrilerek 1935 yılında Tif
lis'te basılmış. Daha sonra Bazil Nikitin tarafından Fransızca'ya çev
rilmiş. Nurettin Zaza, eseri, bu Fransızca çeviriden tekrar Kürtçeye 
oktarmış. Bu nedenle de. Nurettin Zaza tarafından yapılan ve daha 
sonra Ranahi Yayınları arasında tekra rl anan bu baskı, kitabın orijina
linden, dil yönünden farklar taşımaktadır. Nitekim daha sonra Kürt 
Çobon'ın Sovyetlerde yapılmış Kürtçe baskısının orijinali de elimize 
geçti. Ve buna bakınco gördük ki, 5-6 s-ayfalık bir bölüm bizim çevir-
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diğ i miz kitopta yer almamış . Bu bölüm Aydınlık'ın çevirisinde de yok· 

tur. Bu da doğal bir şey*. 
D iğer yandan, Aydınlık'ın sözünü ett i ği şiirler, kitabın arkasında

ki herhangi bir ek böl ümde de yer almıyor. Açıktır ki bu şiirlerin ro

manla bir i l işkisi yok; bu şiirler belki Fra n sızca ceviriye, belki de on

dan yapı lan Kürtçe çeviriye, çevirmenin kendi insiyatifiyle, ·kürt şiir

l e ri nde ıı bazı örnekler sunmak için kondu. Ve zaten onlar, roman bit

tikten sonra, ayrı bir ek halinde konmuş l ar. 

Yalan ının yüzüne vurulmasına rağmen Aydınlık'ın aynı yazıyı 

tekrar rekrar yayı nlamas ı ise ancak maocu ahlôkla izah edilebilir. Ay

dınl ık , kend isini okuyan herkes in Özgürlük Yolu'nu okumadığını dü

şünmüş olacak ... Bir yala nı s ı k sık tekrarla, ona inananlar cıkar ve 

bbylece sen hasım ları nı yıpratırsın .. . 

* ('ı * 

Biz, Aydın l ı k' ta yay ı nlanan söz·konusu yazının Gani Bozarslan ta

ra fından yaz ıl ıp yazı lmad ığ ın ı bilemeyiz. Bu yazı, ilk kez Gani'n in ölü

münden çok önce Ayd ı nlık dergisinde yayın lanmıştı. Eğer onun tara

fından yazıl m ışsa , en azından imzas ını koymak istemediği ortadadır. 

Ayd ı ni ı l<, Gani'nin ölümünden sonra bu yazıyı onun imzası altında 

iki nci kez yayınlama kla bir öl üyü sömürüyor. Aydınlık aynı şeyi Go

ni adı na yayı nladı ğ ı ş i irl erle de yapt ı. Maocu kurmaylar bu işlerde us

ta l aşmışl a rdır; onlar i nsa n la rı nas ı l söm üreceklerini, nasıl kullanacak

larını iyi bili rler. 
Gani Bozarslan, ha l kının ac ılarını yüreğinde duyan ,onun kurtu

luşunu isteyen yetenekli bir gençti. Eğer maocu kalpazanların ağına 

düşmeseydi, bu yanlış, karşı-devrimci çizgiye kendisini kaptırmasay

qı, kuşkusuz halkına ve genel olarak Türkiye devrimci hareketine çok 

şeyler verebilirdi. Ama yüreğinde iyi duygular beslemek yetmiyor. iyi 

niyetli insanlar da bazen yanlışların kucağına düşebilirler. Gani, ma

ocuların yçınına düştüğü zaman bunu farkedemeyecek bir yaştaydı , 

deneysizdi. 
· Gani'nin ölümü üzerindeki perde bugün henüz kalkmış değil. Bu 

perde kalktığı zaman belki de ilginç şeyler öğreneç:eğiz. Bu ölümle il

gili olarak daha şimdiden ciddi biçimde kuşku verici işaretler var. 

Gani 'nin çok yakınları, onun ölümünden 2 - 3 gün kadar önce, bu 

«maoculuk» işinden sıyrılmaya çalıştığını, bu konuda kendileriyle ko

nuştuğunu söylüyorlar. Gani, son dönemde bazı gerçekleri görmüş 

olabilir. Çin'in Marksizm-Leninizm yolundan saptığını gören çok insar. 

(•) Bu bölümü de çevirip dergide yayınlayacağız. 
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var. Hele Aydınlık gazetesi emperyalizme öylesine açıkça hizmet edi
yor, öylesine açıkca sosyalizm düşmanlığı yapıyor ki bunu görmemek 
icin kör olmak lôzım . iyi yürekli, ama yanılmış gene Gani Bozarslan 
bütün bunları farketmiş ve yanlıştan dönmek için bazı adımlar atma
ya hazırlanmış olabilir ... 

Maocu kalpazanlar, Gani'nin cenaze törenini de sömürmek iste
diler; ama gerek Gani'nin ailesi, gerek Lice'de toplanmış olan .dev
rimciler onlara bu fırsatı vermediler. Buna rağmen, Aydınlık gazetesi, 
kendileri adına mezar başında yapılmış bir konuşmayı yayınlamaktan 
geri kmmadı! Böyle bir konuşma belki hazırlanmış, ama yapılama
mıştı. .. Eh ne farkeder, herkes törene katılıp gözleriyle görmüş de
ğil ya ... 

Gani'nin babası yazar Mehmed Emin Bozarslan. Kürt Çoban ce 
virisinin Aydınlık ğazetesinde-ki yayınma izin vermedi; ancak Aydınlık 
buna aldırmadı ve yayını başlatıp sürdürdü. Bu nedenle M. Emin 
Bozarslan gazete aleyhine tazminat davası açmış bulunuyor. 

• • • 

Maocular, Gani Bozarslan'a malettikleri sözkonusu yazıda, Öz
gürlük Yolu'nun çevirisinin iyi olmadığını, kendilerinin «temiz ve gü
zel bir türkceyle» onu yayıniayacakimını iddia etmişlerdi. Ancak ger
cek buı;ıun tam tersi çıktı. Aydınlık gazetesinde başlayan tefrika daha 
baştan gösterdi ki, elde hazır bir çeviri bulunmasına rağmen, kimi 
cümleler tümüyle anlaşılmamış ve tam ters biçimde yorumlanmıştır. 

Bir örnek verelim: Anı-romanının hemen başında, ikinci paragraf. 
Özgürlük Yolu'nun çevirisinde şöyledir: 

«Kucağında ik,i çocukla yol gitmek kolay değildi. Bıro henüz üç, 
Derviş ise iki yaşında idi. Talihli sayılırdı ki yanında taşıyacak başka 
şeyi yoktu.» 

Aydınlık Gazetesinin çevirisinde ise, bu bölüm şöyledir: 
«Bu iki cocuk ,kucağmda, yaya olmak bir süre yol almış Bıro üç 

yaşlarındaymış, Derviş ise iki. Bu yüzden yük gelmiyormuş ona. Şan
sına başka taşıyacak bir yükü de yokmuş.» 

Kucağında iki çocukla giden bu adam, köyünden göç etmekte
dir ve bunun kolay olmadığı da açıktır. Kürtçe bilen okurlarımız. yu
karıdaki iki çeviriyi de, yayınlarımız arasında çıkan romanın Kürtçe 
metniyle karşılaştırılırsa, Aydınlık çevirisinin yanlış olduğunu, söyle
nenin tersi~i yansıttığını göreceklerdir. 

Elbette, ülkemizde Kürt dili üzerindeki çalışmalar henüz cok sı
nırlıdır. Bu konuda yayınlar azdır ve Kürt aydınları içinde bile Kürtçe 
okuyup yazmayı iyi bilenlerin sayısı çok değildir. Kapsamlı bir Kürt-

92 



ce- Türkçe sözlük bile yayınlanamamıştır. Bu nedenle de, bu alanda 

yapılan çalışmaları iyi niyetle karşılamak. düşülmesi kocınılmaz hata

lara hoşgörüyle bakmak gerekir. Biz eğer yukardaki örneği vermek 

zorunda kaldıysak, Aydınlık Gazetesi, yayınıyle gerçekleri çarpıttığı. 

bizi buna zorladığı içindir. Aydınlık'ın amacı, hiç kuşkusuz. ne Kürt 

halkının hakları, ne de kültürüdür. O, bu yolda yiğitce adımlar atan 

dergimize ve yayınlarımıza saldırırken, tek amacı bu olumlu çabaları 

gözden düşürmektir. Yoksa, en azından kültüre ilişkin çabalarımıza 

karşı bir polemik açıp bunu ısrarla sürdürrneğe gerek duymazdı. 

• • • 

Aydınlık, Kürt Çobanı'ın yazarı Ereb Şemo'yla ilgili olarak da ger

çekdışı ·iddialm ileri sürmekten geri kalmıyor, onu bugünkü rejime 

karşıt aydınlardan biri gibi göstermeye çalışıyor. 

Geçen sayımızda ölüm haberini verd i ğimiz Ereb Şemo, uzun ya

şamı boyunca politik çalışmaları ve eserleriyle sosyalizmin zaferi için 

çalıştı ve Sovyet toplumunun sevgisini kazandı. O, öldüğü güne ka

dar Yazarlar Birliği'nin de saygın bir üyesi olarak kaldı. Aydınlık, «kim 

işin içyüzünü bilecek?» mantığıyla, hareket ediyor, E. Şemo'yu Zaha

rofların, Soljenitzin'lerin yanında göstermeye kalkışıyor. Bu tür ya

l·anlar ünlü yazara, inançlı sosyaliste çirkin bir iftiradır. 

Nitekim, E. Şemo'nun Sovyetler Birliği'nde kazandığı pek çok ni

şan ve ölümü sırasında da gösterilen büyük ilgi Aydınlık'ın yalanla

rını açığa çıkarıyor (Bakınız Özgürlük Yolu, sayı 39- 40). 
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DÜZELTME 

ı. Geçen sayımızda, «Sosyalist Ahlak Üzerine• başlıklı ya
zıda (sayfa32, paragraf 2'de 3-4. satırda) cpr_oletarya,. kelimesi 
«burjuva» olacak. 

2. Geçen sayımızda, «İran'da Neler Oluyor?» başlıklı yazı· 
nın yazan Ahmet Demirer'in adının altında «Bilecik Cezaevinde) 
notu. olacaktı, bir tertip hatası sonucu unutulmuş. Yazar yazısın· 
da, sık sık kaynak yetersizliğinden sözediyor. Bu bakımdan da 
not gerekliydi. 

Düzeltir. okuyucularımızdan özür dileriz. 

Özgürlük Yolu 
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Tek isteklerde Pul gönderilmesi 
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