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Ta§•yor! 

S0LEYMAN ALTUN 

Aguba§h goziikmek dileginde olan 
lar gibi, "duygular bir yana, manh 
ga dayanarak soz edeyim, demiye 
cegim. Duygusal olacak yaz1m. Bu 
kez oyle istiyorum ••• 

NATO'nun eregi, ken 
disini meydana getiren 
iilkclerin giivenligini sag 
lamakmt,. Usuma taktl
dt ~u soru : Acaba Tiir
kiye'de NATO adt altm 
da ktyt tepelerinde radar 
kurmu~ Amerika'hlar hi 
zim giivenligimiz t-;tn 
mi -;ah~tyorlar? Oyleyse 
-;ok iyilik sever olmahlar. 
Ama hi-; usum yatmadi 
buna. 0 -;apraz hacaklt 
oglanlardan boyle bir 
mertlik beklemek olmaz. 
Oular, tehlikeyi bir an 
once Atlantik otesine bil 
dirmek i-;in gelmi§lerdir 
buralara. 

Yeri geldik-;e ilgili 
ag•zlardan ,oyle sozler 
~1k1yor: •<DI§ siyasette A 
tatiirk'iin -;izdigi yol e
sas tutuluyor.>> Fakat ~u 
yirmi ytlda yelkenleri
miz nerelere a-;tlml~, air 
bakm. Form .lite icabt 
dii~maulanmu:la dost o-
lurken, tarafs1zlan ka~Ir 
mtpz. Atatiirk'ten ilham 
alarak egemenlik sava~t-

' na 2 t1lan <- U ~iiucii Diin ya» 
yt ka~lfWJ~IZ ... 

NATO'dakilerin kim 

olduklarmt bilmiyor mu 
yuz? Kanuni'uen beri ka 
pitiilasyon dalgaSJyla hi 
zi soyup sogana -;eviron 
]~r, tebaamtzt bize kaqt 
sald1rtanlar, Arap'lart kif 
kJTtanlar, ilk ftrsatta A
nadolu'yu habaunm tar-

- last gibi payla~maga kal 
kanlar, yurdumuzu Erme 
nistan, K iirdistan, Lazis
tan... diye par-;aJamak 
-;abast gostereoler, istan 
bul'a renk - renk bay
raklar ~ekenler, demir
yoHanmtza, f>etral ve 
madenlerimize el koyan 
Jar, nltl ayl1k yavrulan 
ftrmlarda pi§irenler Ye 
buolara yardtm eden
ler ... Kimdir bunlar? in 
giltere, Fransa, Amerika, 
Yunanistan, italya, yani 
bugiinkii NATO ... Bu ko 
ca karwlt emperyalistler 
den ba¥ka ne beklenir? 
Diin ne iseler, bugiin de 
o, yann da odurlar ... 

Amerika'nm hattn 
i-;in, Kurtulu§ Sav&§Inda 
bize az da olsa yardtm 
ctmi~ olan Rusya'ya dii§ 
man1z. <;anakkale'dc yet 
mi§ yedi milleti kaqtmt 

•a diken <;or-;il'i ovmek, 
nerdeyse bir erdemdir 
de, Rusya'yt yoktan var 
edenin ad1n1 etmek, sak1 
mlacak §eydir! Lenin, ca 
sus Lavrens kadar bile 
onemli degildir!.. 

Bir yurtta§hk kitabm 
da, uzayda ii-; donii ya
pan J. Gleen kahraman. 
lara ol'nek verHirken, 
yirmi - otuz donii yapan 
lann sozii edilmiyor. 

Ya <;in'le olan ili§ki 
lerimiz? .. 0 Asya'nm bir 
ucunda, biz bir ucunda ... 
Tarib boyunca birbirimi 
zin burnnnu kfinatmak 
bir yana, burun buruna 
gelmemi~iz. Ama bu ulu 
su, yedi yiiz milyonluk 
bu ulusu hal! tammamt
§tZ! Tiirk ulusunun yara 
rmt dufiindiigiimiizden 
mi? HayJT, Atnerika oy 
le istiyor! 

Oysa ki <;in, Atatiirk 
tin emperyalizme karp 
sava~tndan gii-; alarak 
bagmlSIZhga kaVU§DIU,tU. 

Empe\'yalistlerin na 
zar boncugu tsrail'le dost 
lugumuz alktflanmaya de 
ger dogrusu. lsrail'i tam 
mam1z, on Arap iilkesi
ni karpm1za dikmi~til. 

l§te ~ahsiyetli d1~ politi
kamtz! 

Dl§ politikam1z A'dan 
Z 'ye Amerikan miihrii
nii tapmaktad'u. 

Yetsin arttk hu uy
ku!.. Bu Amerikancthk 

ned en? .. Diinyanm obiir 
ucunda kendisi prestij sa 
vap yaparken, bizim u-

. lusal sorunumuz olan 
Ktbru konusunda lcarp
mtza fYlkan Amerika'dan 
daha ne b~kleriz? ~irket 
lcri u-;aldanmiZa benzin 
mi verdi? «Vcrdigimiz 
si1ahlarla K1hns'taki uk 
da~lanotzt savunabilirsi
niZ>> mi dedi? Hay~r, hi-; 
biri ... Am a yine · iyidir 
Amerika. Anlamadtmz 
m1? Dir saldtnya kar§t 
bizi savunamtyacagtnl a 
-r·k~a soyledigine bakma 
ym. Amerika bizi Maka 
rios'a karp degil, Rusya' 
ya, hatta diinyaya kar~t 

korur ve galip -;tkanr! 
Ve de neredesin <<U

~uncii Diinya»ntn lideri, 
1~1gt Tiirkiye; Atatiirk'-;ii, 
onurlu d1§ politika? 

i I k 

beyaz ~ar~aflar dolab1n 
i~inde 

k1rm1zllar yatag1n 
~ocuk annesinin i~inde 
anne acllar i~inde 
baba korkular i~inde 
karku evin i~inde 

I 
ev Jehrin ko~esinde 
fehir gecenin 
oli.im 0 c;agllgm i~indc ~ 

ve ~ocuk ya~amak ic;inde I 
J. PREVERT 
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OportUnistlere gore Engels, 
t Demokrasi ve Devrim 

RASiH NURi iLERi 

Hi~bir kl1inln veya ziimrenln Marksist olmas1n1 
veya olmamasmJ istemek soz konusu olamaz, her
kes istediil yonii se~mekte hiirdiir. Ancak, hi~ kim 
senin bir fikir akJm1n1 veya blr yaz•y• tahrif etme 
te hakk1 yoktur. Atili Tokatll arkada1•m•z, «Eylem» 
dergislnde Marks'm «fransa'da s•n•f sava11» kltab•· 

na Engels'in 1895 yllmda yazd•f• onsozden baz• par 
~alar• aktar1p onlar• deferlendirirken ne yaz•k ki 
bu yolu tutmuJtur. Hele blr politik gidiJin savu
nulmasJ i~in bu yola sap11Jrsa, bu, toplumcu ahlika 
hi~ yak11maz, ay1p olur. 

Engels, sozii ge'ren 
onsozde sosyalistlerin 
parlamento miicadele ~ek 
linden naSll faydalandtk
lannt gostermekte, 1848 
modeli sokak barikatlarJ 
ile ihtilal yapmamn, ye
ni silah ve savaf taktik
leri kar~lStnda modan 
ge'rmi~ usul oldugunu ha 
tulatmaktadtr. Bunu 
soylerken de hakim Slntf 
lartn ve kapitalistlerin 
partilerinin sosyalizmin 

geli~mesi kar~tstnda ana 
yasalau ayaklar alttna 
alacaklartnt gostererek, 
bu durwmda yaptlacak 
halk ihtilallerinin yeni 
~artlara uygun miicadele 
tekilleri se'receklerini soy 
lemektedir. Engels'in o
liim ydtndaki fikirleri 
bunlardt, bu tarihi bir 
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I QRDU'da emek~i-~ 
~ ler tarafmdan «UYAN I~» § 
§ admda haftahk toplumcu § 
= = jg bir gazete yay1mlanma- § 
§ ya baJiand•gmJ sevin~le § 
~ ofrenmi, bulunuyoruz. ~ 
§ ilk say1s1 bize de § 
§ gonderilen «UYAN 1~»1 E 
~ okurlarJmJza duyurur, Or ~ 
~ du'lu toplumculara baJa ~ 
~ r1lar dileriz. § 
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belgedir, kaqt gelinebi
lir, fakat tahrif edile
mez. 

Engels'in bu onsozu 
niin ilgi 'rekici bir tarih 
~esi vardtr. Yetmi~ ytl 
ara ile A. Tokath'ya oy 
nattlmak istenen oyunu 
tamamen a~tga pkaran 
bir tarih're... 3 Nisan 
1895 tarihinde Engels, 
P. Lafargue'a yazdtgt 
mektupta ~oyle demekte 
dir: «Bana kaqt kotii 
bir ~aka yapmak ciiretin 
de bulundular. Tam Ber 
lin'de sosyalistlere kar~t 

§iddet kanunlart haztrlan 
dtgt bir strada, birka'r 

zamandtr ongordiikleri, 

her halukarda bart~'rl ve 

§iddett> karp nefret du
yan taktiklerine hizmet 

edebilecek ktstmlan onso 
ziimden derleyerek Vor
waerts'de yaytnlamtflar 
dtr .» 

Nisan I89S'de ise Ka 
utsky'ye Engels ~unlart 

yazmaktadtr: <<Bugiin Vor 
waerts'de benden izin 
ahnmadan, onsoziimden 
par'ralar aktartldtgmt hay 
retle gordiim. Bu par'ra 
lar o ~ekilde tertiplenmit 

lerdir ki, ben her ne pa 
hanna olursa olsun dii
zenciligin sakin bir hay 
rant olarak gosterilmek
teyim. Bu yiizden onso 
ziimiin Neue Zeit'de k'e
sintisiz olarak 'rtkmastnt 
istiyorum, ancak bu ~e
kildedir ki yarattlan u-

. 
tan~ verici hava silinebi 
lir.» 

Marksizme ihanet e
den revizyonist Bernste 
in, bu tahrif edilmi~ met 

ni oportiinist~e yorumla 
yarak onu Engels'in poli 
tik vBsi yetnamesi olarak 

yutturmak istemi~ti ve 
boy Ieee En gels' in ihtilal 

ci ge'rmi§ini inkar etti
gin i iddia etmi~ti. 

Yukanda da belirtti 

gimiz gibi Engels, sozii 
ge'ren ODSOZiinde sosya-

Jistlerin parHimento ~a

h~malartndan ne tekilde 
fa ydalandtklann t anlat-

makta, so~urucu stntf 
partilerinin bu miicadele 
fekli kaqtstnda gitgide 
anayasalart 'rignemek yo 
luna sapacaklartnt goster 
mekte, sosyalistlerin tah 
riklere uyup sokaga do
kiilmi yeceklerini, arttk 
barikath sokak sava§t 
devrinin ge~tigini soy le 
mekte, Anayasa yok edi
lince koyl iiler dahil bii~ 

tiin emek'rilerin bu du
rumda direnme hakktnt 
kazanacaklartnt ve ancak 
halk hareketi geli~tikten 

sonra geni~ kitlelerin ka
ttlacagt <<taarruzi ihtilah> 
taktiklerinin ongoriilece
gini soylemektedir. Bu 

kadar a~tk bir tutum kar 
~tstnda A. Tokath'ntn 
(tepeden inme, yani halk 
i'rin ama halkuz) ha;e
ketlerden bahsetmesi an

lamstzdtr. Engels, Teve
toglu'nun soyledigi gibi 

ihtilalci sosyzlisttir. Sos

yalistler ise hi~bjr zaman 
juntact olmamt~lardtr. 
Hatti A. Blandui gibi 

darbeci egilimler, ilmi 
sosyalistler taraftndan 
yerilmi§tir, nerede kaldt 
juntactltk. Sosyalist bir 
junta ise, hesaba kattl 
mayacak kadar zaytf bir 
ihtirnaldir, a~agt-yukan 

imkanstzdtr. Ancak onii
miizdeki sorun bu degil-

dir . Onsoz juntadan de
gil, hikim nntflann kar

p-ihtilal egilimlerinden 
ve bunlara kar~t yaptla
cak halk hareketlerinden 
bahsetmektedir. 

Reformist ve oportii
nist kelimelerinden ho§
lanmayanlartn, kaqtla
rtndakilere parlamento 
miicadele ~eklinin dii,
manl veya juntact isnat
lartnda bulunmalan, 
Marksist olsun olmann, 
toplumculara yara,maz. 
Hele Engels'in sozlerini 
tahrif etmek, kimsenin 
harct degildir. 

KURTULU~ SAVA~I OYKULERt 

OzgurU.ige kll pay• 

Avu~lar•m•zdan ka~an riizgir Jhmh 
Toprag•n sanc•s• daha da yaman! 
Derinden bl ses «bu ayaklar ne?» 
Aga~lar susmuJtu, ba,aklar susmuJ 
- Bu bayraklar ni~e, ay • y•ldJz ahanl 

Avu~larJmJzdan ka~an riizgir tutkulu 
Topragm sanc•s• daha da yaman! 
Ses verdi toprak goge, gok toprafa 
Se> verdi bi u~tan bi uca ince uzun 
Giildii seksenlik Topal Hasan'm ellerlnde nas~rlar 
A~IJktan aflayan bi ~ocuk durdu 
Giildii anas• • bacJsJ, giildii koylii karda'J 
Bi ses yay1ldJ topraktan 1ote 
- Ozgiirliife k1l pay1, dayan karda,•m dayan! 

AlAETTiN BAHCEKAPILI 


