
S O S Y A L İ Z M  Y O L U N D A  T A M  B A Ğ I M S I Z  V E  
G E R Ç E K T E N  D E M O K R A T İ K  T Ü R K İ Y E  İ Ç İ N

“ TKP”
PARTİ KAVRAMINI ÇARPITIYORLAR

ÜZERİNE

TEP: “ DGM Partimizi 
Yargılayamaz”

MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİNİ KANITLAYAN BELGELER

DGM Yasasına Hayır
Faşizme Karşı Saflar Sıklaşıyor

“ EVET DAHA GÜÇLÜYÜZ" m i m  b « iii

ÇİN AFRİKA DEVRİMİNE KARŞI MI?
ÖRGÜT ADAMI NAZIM HİKMET 
Nâzım’ın Gençlik Marşı
LÜBNAN’DA İÇSAVAŞ ve “BÜYÜK SURİYE” PLANI 
REŞAT FUAT’I ANIYORUZ

Haziran - Temmuz > Ağustos 1976/20 - 21 - 22





EMEKÇİ

YIL : 2 H AZ İRAN-T E MM UZ-AĞ U ST O S 1976 Sayı: 20-21-22

«TKP» PROGRAMI ÜZERİNE PARTİ KAVRAMINI 
ÇARPITIYORLAR .................................................... 3

ANTİDEMOKRATİK DGM YASASINA HAYIR! M. DİREN ... 21

TEP DAVASI /  BELGELER ....... ............................................  25

ÇİN HALK CUMHURİYETİ AFRİKA DEVRİMİNE
KARŞI MI?.. WiLFRED BURCHETT ............................................45

EVET DAHA GÜÇLÜYÜZ /  M. BELLİ ............................ 57

TKP’Lİ NAZIM HİKMET   62

NAZIM'IN GENÇLİK MARŞI   66

REŞAT FUAT BARANER (1900— 12 Ağustos 1968)   63

AVRUPA KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİLERİ
KONFERANSI   70

TÜRKİYE VE DÜNYA   76

Sahibi: Mustafa Lütfi Kıyıcı /  Yazı İşleri Müdürü: Süleyman As
lan /  Yönetim ve Haberleşme Adresi: Ticarethane Sokak N o : 12/7-A 
Sultanahmet — İST. Abone: Yıllık 100 TL. Altı aylık 50 TL. /  Dış 
ülkeler için iki katıdır. İstanbul ve Anadolu Dağıtım /  TÜR—DA- 
Ankara Dağıtımı: ANKARA DAĞITIM /  EGE DAĞITIM: ORHAN 
ÖZŞİŞMAN. DİZGİ— BASKI DİVAN MATBAASI. Kapak: Reyo Of
set Baskı Tarihi: 26 Temmuz 1976





BAŞYAZI

«TKP» Prog rom Üzerine 

Parti Kavramını Çarpıtıyorlar

Postadan «TKP PROGRAMI» başlıklı bir broşür çıktı. Oku
duk. Bu «program» üzerinde, kısaca da olsa, durmanın gereği var. 
Tozdan dumandan fermanın okunamadığı bir ortamda yaşıyoruz. 
Her kafadan bir ses çıkyor. îşi gücü bırakıp bu seslere kulak ver
mek, her biriyle polemiğe girişmek bir bakıma zaman kaybıdır. 
Ama bir bakıma da değil. Tozun dumanın dağılması için, akla ka
ranın rahatça seçilebileceği bir açıklık ortamına ulaşabilmemiz için 
bazı yanlış görüşler üzerine eğilmenin zorunluğu var. Söz konusu 
program, Doğu Berlin'de üslenen ve «TKP» adını kullanan mülteci 
grubunun programıdır; ve bu grup bugün Avrupa Komünist Par
tileri toplantısına katılabilmektedir.

ÜÇÜNCÜ DEĞİL BİRİNCİ PROGRAM

Söz konusu programın giriş bölümünde «bu program Türkiye 
Komünist Partisinin üçüncü programıdır» deniyor. Daha başlan-
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gıçta gerçeğe aykırı bir iddiadır bu. Bu program elli yılı aşkın bir 
geçmişi olan Türkiye Komünist Partisinin (TKP) üçüncü programı 
değil, kendisine TKP adını yakıştıran yurt dışındaki mülteci grubu
nun, yani tırnak içinde «TKPmin ilk programıdır. Çünkü bu «TKP» 
hakiki TKP'nin devamı değildir. İkisi arasında bir organik bağ, 
bir organik devamlılık yoktur.

Bilindiği gibi, bu «TKP» 1960'ların başlarında, yurt dışında 
sayıları onu aşmıyan bir siyasi mülteci grubu tarafından kuruldu. 
Kurucuları içinde adı duyulmuş iki kişi vardı: Zeki Baştımar (Ya- 
kup Demir) ve İsmail Bilen (Laz İsmail).

Kim bunlar? Baştımar 1951 - 1953 TKP ilk soruşturması sıra
sında polisde gereken devrimci davranışı gösteremediği ve tam 
173 sayfa ifade verdiği için ve üstelik mahkeme önünde de kötü 
davrandığı için Merkez Komitesinin (MK'nin) 1953 yılları sonların
da oybirliği ile aldığı kararla MK üyeliğinden (Partiden çıkarılma
sı önerisinin toplanacak ilk Kongreye sunulması kaydıyla) uzak
laştırılmıştır. î. Bilen’e gelince, o da, tam kırk yıldan beri yurt dı
şında yaşayan bir kimse olarak TKP'de sorumlu bir yeri olması im
kansız, bir siyasi mültecidir. MK üyeliğinden çoktan düşmüş bu 
iki şahsın, yurt dışında TKP'yi kurma yetkileri yoktu- Kimse kol
larını bağlayamayacağına göre bir siyasi örgüt kurabilirlerdi ama 
bu MK üyelerinin tümü Türkiye'de bulunan bir Partinin devamı 
olamazdı.

Peki nasıl oldu da, başta SBKP, bu «TKP»yi Türkiye işçi sını
fının siyasi örgütü olarak tanıdı? Bunun bir açıklaması, o dönem
de Türkiye de, bu ülkenin özel koşulları gereği, proleter devrimci 
hareketin, etkinliğini giderek artırmasına karşın, alışıla gelen ör
gütlenme biçimleri içinde ve ünvanlar altında eylemlerini sürdür
memiş olmasıdır. Bunda hataları olmuş olabilir. Bu tartışılacak 
ayrı bir konu. Onun için uluslararası devrimci işçi hareketi, TKP 
adına başka sahip çıkanlar ortada görülmediğine göre, mülteci 
grubunun «TKP»sini hakiki örgüt saymış olabilir. Böyle bir durum
da Türkiye proleter devrimcilerinin, başkalarını eleştirmeden önce, 
hareketlerinin sorunları konusunda dünya devrimci işçi hareketle
rini aydınlatamadıkları için kendi kendilerini eleştirmelidirler. 
Bir proleterya Partisinin, tarihsel gelişmeye damgasını vurabildiği 
ülkelerde böyle bir sorunun ortaya çıkması olasılığı pek azdır.

Sorunun bir başka yönü de SBKP'nin o dönemde ilkten Yu
goslavya sonra da Arnavutluk ve Çin deneylerinde sütten ağzı yan
dıktan sonra yoğurdu üfler duruma düşmesi ve (Haziran 1976)
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Avrupa Komünist Partileri toplantısında egemen olan, kendi halkı
na karşı sorumluluk, bağımsızlık ve eşitlik ilkelerine ters düşen 
durumlar karşısında gerekli titizliği gösterememiş olmasıdır. Tek
rar edelim: bu gibi sorunlar güçlü bir proleterya Partisinin toplum  
yaşamına olanca ağırlığını koyamadığı durumlarda söz konusudur. 
Ve biz inanıyoruz ki, proleter devrimci hareketimizin somut pratiği 
bu gibi sorunları kökten çözümleyecektir.

TARİHİ TAHRİF EDİYORLAR

Biri MK üyeliğinden çıkarılmış, öteki MK üyeliğinden düşmüş 
iki kafadar uluslararası durumun bazı koşullarından yararlanarak 
yanlarına birkaç mülteci katıp böyle bir işe giriştiler mi, sorunlar 
ortaya çık ıyor: Yarım yüzyıllık tarihi olan bir örgütü sürdürme 
iddiası söz konusudur. Bu geçmişde günahlar da vardır, sevaplar 
da. Günahların bir kesiminden kendileri sorumludur. İkisi de 
kendilerini mağdur saymaktadırlar. Bunun sorumlusu olarak da 
Parti yönetimini görmektedirler. Şefik Hüsnü Değmer’leri, Reşat 
Fuad Baraner’leri.. «Ben tüm geçmişi redediyorum» diye çıksalar 
ortaya o zaman TKP adı inandırıcı olmaz. Kolayı var. Hareketin 
tarihini tahrif ediyorlar. Evvela kendilerine yüz vermedikleri halde, 
kinlerini içlerinde saklıyarak önlerinde yaltanlandıkları liderleri 
kötülüyorlar, yarım yüzyıl önce hareket dışına düşmüş, adı sanı 
unutulmuş kimseleri ululaştırıyorlar. (Sadrettin Celal gibi..) Mus
tafa Suphi ve Şefik Hüsnü arasında hayali ihtilaflar icadediyorlar. 
(Mustafa Suphi 1921’de faşistler tarafından öldürülmüş, Şefik 
Hüsnü ise 1959'da son uzun hapislik döneminden sonra Manisa'da 
sürgünde ölmüştür). Üçüncü Enternasyonal'in yürütme komitesi 
üyeliğine yükselebilmiş bir Şefik Hüsnü’ye kara çalmada veryan
sın ediyorlar. Ve yurt dışında kurdukları mülteci lokalini hakiki 
parti sanarak adam ihraç etmeye kadar işi vardırıyorlar. Şefik 
Hüsnü çoktan ölmüştür. Onu liste dışında tutuyorlar. Ama 1968’de 
Reşat Fuad henüz sağdır, onu ve denenmiş nice proleter devrimci
yi «TKP»lerinden ihraç ediyorlar- Bu, kendi kendine gelin güveyi 
olmaktır. Mülteci grubu ne Reşat Fuad'ı ne de Partili kimseyi hiç
bir zaman üyesi olmadığı bir örgütten ihraç edemez. Süleyman 
Demirel'in bir Baraner'i AP'den ihraç etmeye ne kadar yetkisi 
varsa, Dem irlerin, Bilenlerin de bu ihraçları yapmaya o kadar 
yetkileri vardır. «TKP»lerin ilk programını TKP’nin üçüncü prog
ramı olarak sunma sahteciliği, proleter devrimci hareket tarihini 
fiilen reddetme girişiminin bir parçasıdır.

Bu tahrifler üzerinde durmayacağız. Yeri burası değil. Şu 
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iyice anlaşılmalıdır: Bu yazı yurt dışında kurulmuş olan acayip 
örgütün eleştirisidir. TKP’nin kendisinden değil. Hakiki TKP’nin 
eleştirisi, Türkiye'de tüm proleter devrimci hareketin bir öz eleş
tirisi niteliğini taşır. Besbelli ki konumuz bu değil.

«TKP» programının î. Bilen’in kaleminden çıktığı bellidir. 
Yayınlanan öteki broşürlerindeki aynı dil, aynı stil. «Çitişme», 
«sarmaşma» gibi siyasi dilde yeri olmayan sözcükler birbirini iz
liyor. Sonra «milletvekili» anlamında «saylav» gibi 1930’ların Gü
neş Dil teorisinden kalma, bugün çoktan unutulmuş, ama 1930 - 
lardan beri Türkiye’ye yolu düşmemiş dilimizin yıllar boyu uğ
radığı gelişmeyi birinci elden izleyememiş bir kimsenin hafızasın
da tazeliğini koruyan sözcüklerde var- Yazı stili daha çok polemik 
makalelerine uygun, laubalice çalakalem bir stil. Parti programın
da yeri olmayan bir yazı uslubu. Üstelik bir çok tekrarlar, tutar
sızlıklar, çelişkiler var.

TÜRKİYE SÖMÜRÜLEN ÜLKEDİR

Genel durum, başlıklı bölümün ilk paragrafında şöyle deniyor: 
«Memlekette toprak ağalarıyla sarmaşan, emperyalist tekellerle 
bağlaşan, holdingciliğe, tekelciliğe yükselme, finans oligarşiye dö
nüşme, devleti el geçirme süreci içinde olan ve militarist klikle bü
tünleşen büyük burjuvazi egemenlik sürüyor.»

Ama biz biçim üzerinde fazla durmayalım ve marksist termi
noloji bakımından, içerik bakımından yukarıda söylenenleri ele 
alalım : «finans oligarşiye dönüşme, devleti ele geçirme süreci’ 
içinde olan büyük burjuvazi »den söz ediliyor burada ve programda 
başka yerlerde de aynı sınıf için bu «finans oligarşi» terimi kul
lanılıyor.

Türkiye emperyalist dünya sistemi içinde sömürülen bir ül
kedir ve sömüren emperyalist ülkelerin gelişmiş kapitalizminin bir 
ürünü olan finans oligarşinin bu ülkede varlığından söz etmek, 
Türkiye büyük burjuvazisinin finans-oligarşiye dönüştüğünü iddia 
etmek yanlıştır, bilimsel sosyalizmin emperyalizm anlayışına, mark
sist terminolojiye ters düşen bir iddiadır.

İçinde yaşadığımız bu tarihsel aşamada üretimde ve serma
yede yoğunlaşmanın yüksek bir dereceye varmasıyla meydana ge
len tekeller ekonomik hayatta tayin edici rol oynarlar. Bu tekel
leşme seyri, banka sermayesiyle sanayi sermayesinin kaynaşmasını 
sağlamış ve bu mali sermaye /finans-kapital/ temeli üzerinde bir
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finans'oligarşi kurulmuştur. Bir ülkede yerli finans-oligarşinin 
varlığından söz edebilmek için orada gelişmiş kapitalizm koşul
larının varlığı, emperyalizme dönüşecek kadar gelişmiş bir kapita
lizmin varlığı yani ülkenin bir emperyalist ülke olması şarttır. Eğer 
kullandığımız terminoloji bilimsel sosyalizmin terminoloji ise, eğer 
yeni terimler icad etmeye kalkışmıyorsak, sömürülen ülke Türkiye'
de, kapitalist ilişkiler ne kadar yayılmış olursa olsun, ülke sömü
rülen ülke niteliğini sürdürdükçe bir yerli finans-oligarşinin ege
menliğinden söz edilemez. Bir yerli finans-oligarşinin egemenliğin
den söz ettiğimiz anda, dolayısıyla Türkiye'nin gelişmiş bir kapi
talist ülke olduğunu, bu ülkede üretimde ve sermayede yoğun
laşmanın yüksek bir düzeye varmasıyla yerli tekellerin ekonomik 
hayatta tayfn edici rol oynadıklarını, bu tekelleşme seyrinin banka 
sermayesiyle sanayi sermayesinin kaynaşmasını sağladığını ve bu 
mali sermaye temeli üzerinde bir mali oligarşinin kurulduğunu 
iddia etmiş oluruz ki bu, saçmadır. Türkiye’de egemen büyük 
sermayenin belirleyici niteliği işbirlikçiliğidir, emperyalist tekellerin 
işbirlikçisi oluşudur. Ve Türkiye'nin ekonomisinde tayin edici rol 
oynayan yerli değil emperyalist tekellerdir, emperyalist finans-ka- 
pital'dir, onların «finans-oligarşisi»dir. Ve Türkiye emperyalist 
dünya sisteminden ayrılarak bağımsız bir ülke durumuna yüksel
medikçe, sosyalizm yolunda Milli Demokratik Devrimini gerçek
leştirmedikçe bu böyle sürüp gidecektir- Türkiye gibi bir ülkenin 
emperyalizm çağında batı ülkelerinde olduğu gibi kapitalizmin ge
lişmesiyle üretim ve sermayede yoğunlaşmanın sağlanması ve bun
dan ötürü tekelleşmenin gerçekleşmesi olanaksızdır. Çünkü yaşa
dığımız tarihsel aşamada bir sömürülen ülke için kapitalist yoldan 
gelişmişliğe ulaşma olanağı yoktur. Bu yol kapalıdır. Türkiye'nin 
bağımlı kapitalizminde son çeyrek yüzyıl içinde gözlemlenen ge
lişme bu gerçeği değiştirmez. Bu gelişme son hesapta ülkenin ba
ğımlılığını perçinliyecek doğrultuda olmuştur ve Türkiye'nin ge
lişmiş kapitalist ülkelerle arasındaki mesafe eksilmemiş artmıştır, 
yani ülkemizin göreli geriliği, daha da belirgin bir hal almıştır.

Program yazarının bu ilkel gerçeklere aykırı şeyler yazmasına 
insan şaşıyor.

DEVLET KİMİN ELİNDE?

Ayni cümlede «büyük burjuvazinin devleti ele geçirme süreci 
içinde olduğundan» söz ediliyor. Süreci içinde, yani henüz geçirmiş 
değil. Peki şu anda devlet kimin elinde? Hükümet kimin elinde? 
Parlamento’da egemen olan kim? Kim parlemanter politikayı,
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hepsi de kurulu düzenden yana partilerin kapalı av alanı olarak 
tutabiliyor? «toprak ağalarıyla sarmaşan, emperyalist tekellerle 
bağlaşan (. . .) militarist klikle bütünleşen büyük burjuvazi»den 
başkası mı?

Program yazarı daha ilerde insafa geliyor büyük burjuvazinin 
tam egemenliğinden yani devleti çoktan ele geçirdiğinden söz edi
yor. «Türkiye’de Kapitalist Gelişme» başlıklı paragrafta «Bu bur
juvazi bütün devlet organlarına, mekanizmasına egemen oldu» de
niyor. Çelişkiye düşmüş olsa da bu açık gerçeği teslim etmesi olum
lu bir şey. Zaten aktardığımız cümlesinde de çelişki v a r: Hem bü
yük burjuvazi «devleti ele geçirme süreci içinde» diyor, hem ayni 
burjuvazinin egemenlik sürdüğünü söylüyor- Devleti ele geçirmeden 
egemenlik sürmek olur mu? Besbelli ki olmaz. Egemenlik uğruna 
mücadele, özünde devlet iktidarı uğruna mücadeledir. Egemenlik 
devlet ele geçirildikten sonra gerçekleşir.

TÜRKİYE'DE BAŞ ÇELİŞKİ ULUSLA
EMPERYALİZM ARASINDADIR

Birkaç paragraf ötede şöyle diyor B ilen : «Sömürüye dayanan 
antidemokratik düzenin yapısındaki ana çelişkiler sertleşiyor, 
emekle sermaye arasındaki uzlaşmaz savaş, ulusun büyük kesimiy
le geniş halk yığınları ile emperyalizm arasındaki çelişkiler gittik
çe gelişti.» (abç) /

İlk önce belli bir tarihsel aşamada, bir toplumda ana çelişki
ler olmaz ana çelişki olur. Öteki çelişkiler temel nitelik taşısa bile 
ikincil planda kalır. Bugün milli demokratik devrim aşamasındaki 
Türkiye'de ana çelişki (baş çelişki) ulusla emperyalizm arasındaki 
çelişkidir. Tüm ulusal ve demokratik güçleri emperyalizm ve onun 
işbirlikçileriyle karşı karşıya getiren çelişkidir bu. Kapitalist iliş
kilerin egemen bulunduğü bu toplumda emekle sermaye arasındaki 
çelişki temel nitelik taşımakla birlikte ikincil durumdadır. Bugün 
ülkemizde devrimin gündeminde olan görev tam bağımsızlığın 
(siyasi, ekonomik, kültürel vb. bağımsızlığın) gerçekleştirilmesi, 
Türkiye'nin emperyalist dünya sistemi içinde sömürülen ülke duru
muna son verilmesidir. Feodal ilişkilerin tafsiyesi, tüm anti-de- 
mokratik üstyapı kurumlarınm kaldırılması, yerlerine gerçekten 
demokratik kurumlann konması anlamında demokrasinin kurul- 
Jmasiıdır. Bu devrimci görevlerin yerine getirilmesiyle. Türkiye 
toplumu sosyalist devrim aşamasına varmış olacaktır ama Milli 
Demokratik Devrim ancak ulusla emperyalizm arasındaki çelişkiyi
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çözümler. Emekle sermaye arasındaki çelişkiyi çözümleyecek olan 
devrim sosyalist devrimdir. Ancak o aşamada emekle sermaye 
arasındaki çelişki ana çelişki durumuna gelecektir-

İKİ DEVRİM İÇİÇEDİR

Elbette ki iki devrim arasında diyalektik bir içiçelik vardır 
ve ikisi birbirinden Çin şeddi ile ayrılamaz. Ülkenin bağımsızlığını 
gerçekleştirmek için emperyalizmin işbirlikçi sermayenin alanları
nı kamulaştırma zorunluluğu vardır. Bu da hiç değilse kent de 
sosyalist devrimin görevlerinden önemli bir kısmını yerine getirmek 
demektir. Ama bu ulusla emperyalizm arasındaki çelişkinin çözü
mü yolunda, ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek amacıyla baş vu
rulması zorunlu bir kamulaştırmadır. Ve temel slogan henüz 
«Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye» sloganıdır. 
Milli Demokratik Devrimin başlıca görevleri yerine getirildikten 
sonradır ki bu slogan artık eskiyecek ve yerini sosyalist kuruluşun 
hedeflerine yönelik sloganlar alacaktır.

Bir nokta daha: Bilen «ulusun büyük kesimiyle emperyalizm  
arasındaki» çelişkiden söz ediyor. Ulus, sınıf çıkarı ulusal bağım
sızlığın gerçekleşmesinde olan tüm ulusal sınıf ve zümreleri içerir. 
İşçi sınıfı, yoksul köylülük, kent ve köy küçük burjuvazisi ve 
burjuvazinin milli kolu ulusu oluşturur. Bunun dışında kalan bir 
avuç işbirlikçi kapitalist, büyük toprak sahibi ve feodal müte- 
gallibe, ulusal değerleri reddeden, bunları «dolarla trampa eden» bu 
asalak sınıflar ulusal güç sayılmaz, dolayısıyla bugünün Türkiye'si 
koşullarında ulus kavramı bunları içermez. Onun için «ulusun bü
yük kesimiyle» demek yanlıştır. Çelişki Ulusla emperyalizm ara
sındaki çelişkidir.

CHP =  YAMALI BOHÇA

Gene ayni bölümde «ulusal, liberal burjuvazi, halk yığınlarının 
ve büyük burjuvazi ile çelişkisinin baskısı altında »emperyalizme 
ve işbirlikçi burjuvaziye karşı direnmek zorunluluğunu zaman za
man duyuyor. Burjuvazinin her iki kolunu ayıran kesin bir duvar 
yoktur- Ayrışmalar işçi sınıfına karşı birleşmeye de dönüşüyor.» 
demektedir. Birkaç satır yukarıda «işbirlikçi burjuvazinin, büyük 
toprak beylerinin, yerli yabancı tekellerin, yerli yabancı ortak
ların çıkarlarını AP, DP, CGP gibi partilerin savunduğu» belirtiliyor. 
Besbelli ki burada ulusal liberal burjuvazinin temsilcisinin CHP
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olduğu görüşünden hareket edilmekte ve bu partinin MC partile- 
rine karşı mücadelesi, ulusal burjuvazi ile işbirlikçi burjuvazi ara
sındaki çatışma olarak değerlendirilmektedir. Bu, bir bakıma doğ
rudur. Ama CHP'yi sadece ulusal, liberal burjuvazinin partisi olarak 
kabul edersek, bu partinin tarihinden gelme yamalı bohça karak
terini gözden kaçırmış olmaz mıyız? Bir küçük burjuvalar ülkesi 
olan Türkiye'de kent ve köy küçük burjuvazisini parlemanter po
litika alanında temsil eden hiçbir parti yok mudur? Varsa hangi 
partidir o? Sonra ayni CHP içinde işbirlikçi sermayenin temsilci
lerinin etkinlikleri olduğu ve zaman zaman bunların ağır bas
tığı bir gerçek değil midir. Program yazarı dünyayı akla karaya 
boyuyor. Mesele o kadar basit değildir.

Bilen'in CHP'nin adını burada zikretmemesi ilginçtir. «Burjuva
zinin her iki kolunu ayıran kesin bir duvar yoktur. Ayrışmalar 
işçi sınıfına karşı birleşmeye de dönüşüyor» demektedir ki doğru
dur. Ama programında bunları söyleyen mülteci grubu son seçim
lerde kayıtsız şartsız CHP'nin, yani liberal burjuva saydığı partinin 
desteklenmesini önermiştir. Mülteci grubunun bazı yayınlarına gö
re çok sınırlı legalite olanaklarından yararlanarak CHP'nin solunda 
parti kurmak Türkiye'de yanlıştır, hatta provokasyondur. CHP'nin 
adını burada ağıza almaması bu tutumundan ötürüdür. Açıkça 
«seçimde liberal burjuva partinin kuyruğuna takılın» der duruma 
düşmek istemiyor.

Bilen'in burada adını ağzına almadığı sağ partiler de v a r: 
MSP gibi, MHP gibi- Haydi MSP'yi faşist cephenin öteki partilerin
den bazı bakımlardan ayrı tutmasını anlıyalım. Ama her geçen 
gün devrimcilerin siyasi cinayetlere kurban gittiği bir Türkiye'de 
sağ partilerden sözederken MHP'yi atlamak anlaşılır şey değil. Bu, 
Çarlık Rusyasında sağcı hareketlerden söz ederken Kara Yüzler'i 
unutmak gibi bir şey.

ÜRKEK DİLİN NEDENİ BELLİDİR

Atatürk onuncu yıl konuşmasında «Türk mille
ti çalışkandır, zekidir» demiş. /. Bilen geri kalır 
mı? O da «TKP» programında «Halkımız emekse- 
verdir, çalışkandır, yeteneklidir» diyor. Kendi mil
letini bir ajitasyon konuşmasında övmek bir bur- 
juva milliyetçisi için olağandır. Ama komünist ol
duğunu iddia eden İ. Bilen in, hem de bir parti prog
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ramında halkımızın çalışkanlığından, yetenekliliğin
den söz etmesi olağan değildir.

Elbette ki halkımız çalışkandır da, yeteneklidir 
de, (fazla çeviri koktuğundan «emeksever» demiye- 
lim). Ama hangi halk çalışkan ve yetenekli değil
dir? İ. Bilen saçmalamadığını kanıtlamak için tem
bel ve yeteneksiz olan halkların hangileri olduğunu 
bildirsin.

Programın bir başka özelliği de ifadesinin aşırı ölçüde ılımlı 
oluşu. Kullanılan ürkek dil bazı doğru istemleri bile sulandırıyor. 
«TKP»'nin «Savaş Ödevi» başlıklı bölümde TKP'nin ödevinin 
«halkın önünde boydan boya duran bu sorunlara çözüm yolları 
bulmak, bu durumu ileri demokratik bir düzenle değiştirmek fçin 
bu güçlerin savaşlarını örgütlemek ve yönetmektir-» deniyor. Da
ha aşağıda «Türkiye'nin ileri demokratik aşamaya geçmesi kaçı
nılmaz olduğu, «TKP’nin yakın amacı olan bu ileri demokratik 
devrim  düzeyine» ulaşılacağı ve «bu aşamada bütün ulusal, de
mokratik, and-emperyalist, anti-feodal (abç) dönüşümlerin ger
çekleştirileceği» söyleniyor.

«Bu durumu ileri demokratik bir düzenle değiştirmek»!! Bu
rada söz konusu olan anti-emperyalist, anti feodal Milli Demokratik 
Devrimdir.

Bu, tüm ulusal ve demokratik güçlerin katılacağı, sosyalist 
devrimin zorunlu ilk aşamasıdır- Bilen böyle bir devrimi, araba
nın bir yedek parçasını değiştirmek gibi bir şey olarak görüyor 
ve mevcut durumu daha iyi bir düzenle değiştirmekten söz edi
yor. Devrim sözcüğünden mümkün olduğu kadar kaçındığı belli.

Bu kadar ürkek bir dil kullanmakta güdülen amaç ne olabilir? 
Acaba niçin Milli Demokratik Devrim teriminden kaçınılıyor ve 
CHP sözcüklerinin bile aşırı ılımlı bulacağı dolambaçlı ifadelerden 
yarar umuluyor? Legalite olanaklarının kısıtlılığı yüzünden ola
maz bu. «TKP» legal bir örgüt değildir. Pek ala eşyayı adıyla ça
ğırabilir ve devrime devrim diyebilir.

Eğer bunlar böylesine sulandırılmış ifadeyi bir an önce lega- 
liteye geçmek için kullanıyorlarsa, bunu bir ölçüde anlayışla kar
şılayabiliriz. Ama TCK 141 ve 142 inci maddeleri yürürlükte olduk
ça her türlü legal siyasi örgütlenmeyi provokasyon sayıyor ve red
dediyor bunlar. CHP kuyrukçuluğu öneriyorlar. CHP seçimi ka
zanacak iktidar olacak, antidemokratik yasaları kaldıracak, de
mokratik bir ortam yaratacak, ve bu baylar şimdiki güvenli rahat



yerlerinden ayrılıp Türkiye’ye gelecekler, hiçbir baskıya uğrama
dan «TKP» cilik yapacaklar, ertesi seçimde, bilemedin bir sonraki
sinde onlar seçimi kazanacaklar, iktidar olacaklar ve mevcut du
rumu «ileri demokratik bir düzenle değiştirecekler”. Düşündükleri 
budur. Ve demokratik bir ortamda elbette ki devrime devrim dene
bileceğine göre programın ürkek dili bugünkü koşullarda legaliteye 
geçme olanaklarını sağlama amacına yönelik olamaz.

Programda kullanılan ürkek dilin başlıca nedeni bu mülteci 
grubunun hitap etme çabasında bulunduğu sol eğilimli küçük bur
juva çevrelerini ürkütmemek onları safına çekmektir-

i

PARTİ KAVRAMINI ÇARPITIYORLAR

Programda doğrudan doğruya «Parti» kavramı da çarpıtılmış, 
sulandırılmıştır. Bir yerde «Ulusal ve sosyal direnişin omurgası 
ve başı çeken işçi sınıfıdır. Bu savaşı örgütleyen işçi sınıfının 
politik, sendikal öncii örgütleridir.» (abç) deniyor. (Ulusal ve 
Sosyal Kurtuluş Savaşı bölümü pragraf 2). Son bölümde de «İşçi 
sınıfının, emekçi yığınlarının savaşkan örgütü olan TKP'nin amaç
larından birinin işçi sınıfının, emekçi halkın yığınsal partisi olmak
tır.» (abç) deniyor.

«Öncü örgüt sendika»! «Yığınsal parti» «TKP» !
Bilimsel Sosyalizmin en ilkel kavramlarını sindirememiş bir 

kimse ancak böyle şeyler yazabilir. Sendika, örgütlü olarak eko
nomik mücadelelerinin gereğine, bilincine varabilmiş işçileri ça
tısı altında toplayan meslek örgütüdür. İşçi sınıfının kendiliğinden 
sınıf olmadan çıkıp, kendisi için sınıf haline gelmesinde ilk ör
gütlenme biçimidir, sendika. Sendika, belli bir iş yerinde ya da 
sanayi kolunda, bilinç bakımından en geri işçi dahil, tüm işçilerin 
kitle örgütüdür. Sendika «öncü örgüt» olamaz.

Partiye gelince: îşçi sınıfının siyasi örgütü olan parti, bu 
sınıfın en bilinçli en fedakâr, en yiğit, öncü niteliğindeki unsur
larını çatısı altında birleştirir. Parti işçi sınıfının yığınsal örgütü 
olamaz, hele Bilen’in dediği gibi tüm «emekçi halkın yığınsal 
partisi» hiç olamaz. Olduğu anda, emekçi yığınlarını sınıf müca
delesinde sosyalizm doğrultusunda yönetme yeteneğini yitirir. Bas
kın çıkacak olan herhangi bir demagogun sürükleyebileceği şekil
siz bir kalabalık haline gelir-

Programda, bilimsel sosyalizmin örgütlenme konusundaki ilk 
bilgilenmelere aykırı sözler edüebilmesi ibret vericidir.
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Mülteci grubunun legaliteye çıktığında ne menem bir örgüt 
olacağı daha şimdiden bellidir. Bu legaliteye çıkışın biran önce 
gerçekleşmesi Türkiye solu için son derece olumlu bir gelişme ola
caktır. Türkiye emekçisi, mülteci grubunun elebaşılarını yakından 
görebilecek ve numaralarını verecektir. Ve böyle bir programı be
nimseyen bir siyasi örgüt, olsa olsa CHP’nin bir parmak solunda 
öteki sosyalist partilerin iki parmak sağmda bir küçük burjuva 
dönüşümü örgüt olacak, ve bu alan şimdiden CHP tarafından tu
tulduğu 'için de silinip gidecektir. Böyle bir gelişme Türkiye 
solunu göreli bir ferahlığa kavuşturur. Onun için «TKP»nin lega- 
lite olanaklarına ulaşması uğruna mücadele, tüm proleter devrim
cilerinin, güçlü bir Türkiye solu özlemindeki tüm demokratların 
görevidir.

Yukarıya aktarılan pasajda «bu aşamada (yani bizim Milli 
Demokratik Devrim aşaması dediğimiz aşamada - Em ekçi), bütün 
ulusal demokratik, anti-emperyalist, anti-feodal dönüşümlerin» 
(abç) gerçekleştirileceği söylenmektedir. Hem ulusal, hem anti- 
emperyalist dönüşüm, hem demokratik, hem anti-feodal dönü
şüm! Burada terim tekrarlanması olduğu açık. Ulusal dönüşüm'- 
ün bir başka adı anti-emperyalist dönüşümdür. Demokratik ile 
anti-feodal ayni anlama gelir bilimsel sosyalizmin term inolojisin
de. O halde daha kısa bir ifadeyle Programda «Ulusal demokratik 
dönüşümler aşamasından» söz ediliyor. Daha yürekli bir ifadeyle 
dönüşüme de burada devrim dersek, ortaya «Ulusal demokratik 
devrim» çıkar. Yani Milli Demokratik Devrim. Üstlik tahliller 
allahlık olmasına karşın, programın istemler bölümü bir Milli 
Demokratik Devrim istemlerini içeriyor- Oysa programda olur 
olmaz yerde MDD'cilere sövülüp sayılıyor.

İSTEMLER İLKELERE AYKIRI OLAMAZ

İstemler yer yer burjuva partilerinin seçim kampanyalarında
ki vaadleri de andırmıyor değil. Örneğin her çalışana dört nüfusu 
geçindirebilecek ücret vaadediliyor. Besbelli ki, iktidara gelen bir 
işçi sınıfı partisi böyle bir vaadi yerine getiremez. Getirmeye kal
kışması da sosyalizmi kurma davasına sırt çevirmek, seçim endi
şeleriyle halka, sonu hüsran olacak kısa vadeli bazı çıkarlar sağ
lamaya kalkışan burjuva partileri düzeyine düşmek olur.

Üstelik böyle bir istem bir asgari programda yer alıyor. Yani 
sosyalist kuruluştan çok önce, Bilen her çalışana dört kişiyi ge
çindirecek ücret vaadediyor. Böyle bir şey değil sosyalist kuruluşa
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hazırlık aşamasında, sosyalizm kurulduktan sonra bile olamaz. 
Sosyalizm «herkesten yeteneğine göre-herkese üretimine göre» il
kesinin uygulandığı düzendir. Yani bu düzende çok üretimde bu
lunan çok kazanır, az üretimde bulunan az kazanır. Sağlıklı oupta 
hiç çalışmayan da aç kalır.

Elbette ki bir halk iktidarı emekçilerin yoksulluğa düşmesine 
izin veremez, ama bu iktidar, gerektiğinde kitlelerden fedakırlık 
istemeyi de bilmelidir. Emperyalizmin sömürü alanı olan tışra- 
sında halâ feodal ilişkileri barındıran bir bağımlı kapitalizm ül
kesidir Türkiye. Türkiye’yi bu durumdan kurtarmak ve ileri mıtlu 
halk Türkiyesi durumuna yükseltmek için emekçi halkımız bir 
süre sosyalist kuruluşun gerekli kıldığı fedakarlıklara göğüs ger
meyi bilecektir. Gerçek emekçi iktidarı da bu fedakarlıklar, cn- 
dan istemek görevindedir-

MERTÇE ÖZELEŞTİRİ YAPAMIYORLAR

«Ulusal demokratik devrim» dedikleri Milli Demokratik Dev
rim tezinin kötü taklidinden başka şey değildir. Bunlar )akın 
geçmişte Türkiye'deki oportünistlerle ağız birliği ederek ulusal 
demokratik devrim tezlerine karşı çıktılar. Örneğin «MDD ve İç
yüzü» adlı demagojik saldırı broşürünü yayınladılar. (Bak. <Pıo- 
leter Devrimci Çizgimiz Açıktır» broşürü). Oysa saldırdıkları prog
ram, proleter devrimci hareketimizin elli yıllık asgari programı
nın ta kendisidir. Bilindiği gibi 12 Mart açık faşizm döneminde 
kontr-gerillanın, polisin, sıkıyönetim mahkemelerinin boy hedefi, 
Milli Demokratik Devrim stratejisini benimseyen devrimciler olcu. 
Bunlar da bunu fırsat bilerek devrim stratejimize «soldan» sal
dırdılar. «MDD'nin defteri dürüldü» diye yazdılar. Derken el çabuk
luğuyla «UDD» yi çıkardılar ortaya. Bu, dolaylı yoldan Milli De
mokratik Devrim stratejisini benimsediklerinin itirafı idi. Ana 
bunu içten bir özeleştiriyle mertçe yapmadılar. Siyasi demokrasi 
sandıkları 12 Mart öncesi düzeninin foyası iyice ortaya çıkınca, 
«Ben yanılmışım arkadaş, demokratik devrim önümüzdeki tir 
görevmiş. Özeleştiri yapıyorum, sizin doğru stratejinizi benimsi
yorum» diyebilecek çapı gösteremediler. Bir yandan eski görüş
lerinden yüzseksen derece dönerken öte yandan bize sövmeye de
vam ettiler-

BİLEN’E BİR ÖĞÜT

Sövüp de ne diyorlar? Bir iki örnek: «ABD emperyalizmi MDD
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çileri kullanıyor» — «60 sonrası legal bir işçi partisi kuruldu. Ama 
burjuvazi buna yüklenmekte gecikmedi. Polis, komandoları, opor
tünist Maocuları, MDD çileri saldırttı bu partinin üzerine. Büyük 
burjuvazi 12 Martta partiyi kapattı. İlerici, yurtsever örgütleri 
dağıttı, bunlara ağır cezalar verdi» ... Ya «ABD emperyalizminin 
kullandığını iddia ettikleri MDD'cilere ne yaptı büyük burjuvazi 
12 Mart döneminde? Kimleri kontr-gerilla işkencesinden geçirdi? 
Kimleri kurşunlattı öldürdü? Kimleri astı? Bilen'in sözünü ettiği 
işçi partisinin üyelerini mi? Yoksa o işçi partisinin oportünist çiz
gisini eleştiren ve Milli Demokratik Devrim stratejisini benimseyen 
proleter devrimcilerini mi, yani Bilen'in «ABD emperyalizmi kulla
nıyor» dediklerini mi?

Bilen'e bir öğüdümüz var: Kendi solundaki siyasi hasımlarına 
«ajan», «provokatör», «ABD emperyalizminin kullandıkları» falan, 
diye söverek hiçbir sonuç elde edemez bugünün Türkiye'sinde. 
Türkiye'de bugün solda bir ağırlık kazanabilmek için bilime ve 
gerçeklere dayanan güçlü bir devrimci çizgi ile ortaya çıkmak, o 
çizgiyi yürekle eyleme geçirmek zorunluluğu vardır. Bu da «TKP» 
programı yazarının harcı değildir. Türkiye bugün proleter devrim
ci fikir bakımından bastonsuz dolaşılacak köpeksiz köy değildir. 
Sövme, kara çalma yöntemleri eskiden de, yani Bilen'in bildiği 
1920’ler, 1930'lar Türkiyesinde de pek sökmemiştir. Ama bugün 
hiç sökmez. Ve bu silah kaçınılmaz olarak geri teper ve onu kul
lananı yaralar. Bilen güneşin balçıkla sıvanamıyacağım bilmelidir.

Bilen bizden ders alsın. Bakın biz kendisine sövmüyoruz- Sa
dece «kırk yıl Türkiye toprağına ayak basma yürekliliğini göste
rememiş olan bir mülteci dışardan maval okumasın, ortalığı bu
landırmasın» diyoruz. «Ufacık aklınla bize akıl hocalığı yapmaya 
kalkma» diyoruz ve yazdıklarının bilime ve gerçeklere aykırılığını, 
saçmalığını gözler önüne sermeye çalışıyoruz.

DEVRİM SÖZÜNDEN KAÇINIYORLAR

UDD'ye sahip çıkıp MDD'ye karşı çıkmak gibi bir çelişkiye ni
çin düştükleri bellidir: Bir yandan emperyalizmin sömürü alanı 
olan bir ülkede devrimin ulusal ve demokratik karakterini' inkar 
edemiyorlar; etseler gülünç duruma düşerler. Öte yandan Milli 
Demokratik Devrim stratejisini açıkça benimsemekten, proleter 
devrimci hareketimizle özdeşleşmekten dikkatle kaçınıyorlar. Ve 
lafı kıvırtıyorlar. MDD'nin karşısına aynı anlama gelmesi gereken 
UDD ile çıkmak gibi acayip durumlara düşüyorlar.
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Bu ürkek ve proleter devrimci teoriye aykırı tutumları burjuva 
devlet kumrularını değerlendirmede de ortaya çıkıyor. Detente’dan 
sözederken sosyalist ülkelerin barışçı dış politikasının «parlamen- 
ter yol ile savaş yürütme olanaklarını arttırdığını» belirtiyor prog
ram. «Parlamentoyu gerici işbirlikçi burjuvazinin, toprak beyleri
nin, militarist klikin yararına bir araç olrpaktan çıkarmak, onu 
işçi sınıfının, halkın yararına bir araç haline getirmek için daha 
geniş yollar açılıyor» deniliyor. Programda devrim  sözcüğünden 
niçin dikkatle kaçımldığmın açıklaması bu kısa cümlede yatar. 
Elbette ki parlamenter mücadele olanakları küçümsenerek parla
mentoya sırt çevrilemez. Ama tarihinde gerçek burjuva parlamen- 
terizmini görmemiş bir ülkede, parlamentonun bu güne dek işbir
likçi burjuvazinin ve onun taşra ortaklarının kapalı av alanı ola
rak tutabildiği bir ülkede, Bilen’in bir Marchais, bir Berlinguer di
liyle konuşmasını Türkiye gerçeklerine ters düşer bir tutum sa
yıyoruz-

TÜRKİYE KOŞULLARININ EMRETTİĞİ
SLOGANLAR GEREK

Programda mülteci grubu sözcülerinin son günlerde dillerin
den düşürmediği en ünlü «toplumsal ilerleme »den ne de «kapita
list olmayan yol »dan pek söz yok. öyle anlaşılıyor ki bu iki slogan, 
programın kabul edilmesinden sonra mülteci çevrelerde moda ol
muş.

Bu konu üzerinde de kısaca duralım: Bunlar «toplumsal iler
leme» terimini sosyalizm doğrultusunda gelişmenin belirli bir aşa
masını tanımlamak için kullanıyorlar. Aşamalar şöyle sıralanıyor: 
«Barış — Bağımsızlık — Demokrasi — Toplumsal ilerleme ve 
Sosyalizm». Bu beşi arasında bir diyalektik bağ olduğunu da kabul 
ediyorlardır herhalde.

Türkiye'de bugün «Bağımsızlık — Demokrasi — Sosyalizm» 
sloganını benimsemiş sosyalistler var. Sıra bozulmadıkça bu doğru 
bir slogandır. Bizim «Sosyalizm Yolunda Tam Bağımsız ve Gerçek
ten Demokratik Türkiye!» sloganımızın kısa ifadesidir, bu.

Araya «barış» ve «toplumsal ilerleme» sokuşturulması ise 
yanlış anlamalara -yol açacağından gereksizdir.

Hangi «barış»? Türkiye'nin sömürülen ezilen emekçi halkı için 
herhalde sömürenlerle barış söz konusu olamaz. Bir proleter dev-
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rimcisi sınıf mücadelesini savunur, sınıflararası barışı değil. Kas- 
dedilen Türkiye'yi vesayeti altında tutan, Anadolu topraklarında 
saldırgan askeri üsleri bulunan ABD emperyalizmi ve ortakları ile 
barış ise, emperyalist vesayet ilişkileri sürdükçe, bu da söz konusu 
olamaz. Proleter devrimcisi böyle bir durumda ancak «bağım
sızlık uğruna emperyalizme karşı mücadele» sloganını ileri sü
rebilir, barışı değil.

Eğer kasdedilen emperyalist ülkeler arasında, kapacak bir sa
vaşsa, biz böyle bir olgu karşısında da mutlaka üzülmeyiz.

Burada kasdedilen, bir yandan sosyalist dünyanın ve sömürü
len ülkeler halklarının, öte yanda emperyalist ülkeler blokunun 
çatışacağı, nükleer silahın kaçınılmaz olarak kullanılacağı insan
lığın büyük bir kesiminin, belki de tümünün sonu olabilecek olan 
Üçüncü Dünya savaşı olsa gerektir- Böyle bir savaşa, karşı çıkmak; 
savaş kışkırtıcılarıyla tüm olanaklarla mücadele etmek devrimci 
görevidir elbet. Ama sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokra
si savaşını bir an için savsaklamadan bunu yapmakla yükümlüyüz. 
Bilerekden ki, dünya barışı uğruna en etkin mücadele yolu, em
peryalistleri kendi yurdundan kapı dışarı etmektir. Ve ancak 
yenilgiden yenilgiye uğrayan emperyalist savaş kundakçıları tüm 
dünyayı kana bulama hevesinden böyle caydırilabilir. «Barış» sloganı 
bizim durumumuzdaki bir toplumda, herhangi bir yanlış anlamaya 
meydan vermiyecek biçimde ağza alınmalıdır. Besbelli ki nükleer 
silaha sahip bulunan ve sosyalist dünyada başı çeken bir büyük 
ülke için bu bakımdan durum değişiktir. Örneğin bir SSCB için 
Barış sloganına ön planda yer verilmesi olağandır.

«Toplumsal ilerleme» dediklerine gelince: Nedir toplumsal 
ilerleme? İlkel toplumdan başlıyarak bugüne dek değişik üretim  
biçimlerinden geçen insanlık toplumsal ilerlemeler kaydetmiştir, 
örneğin ilkel komünal toplumdan kölelik düzenine geçiş bir top
lumsal ilerlemedir. Nasıl ki, feodal düzenden kapitalist topluma 
geçiş de toplumsal ilerleme ise.

Peki «Bağımsızlık—demokrasi» ile «sosyalizm» arasına bir 
«toplumsal ilerleme» aşaması sokuşturmanın anlamı nedir?

Bağımsızlığı gerçekleştirmek, ülkenin emperyalizmin sömürü 
alanı olmaktan kurtulması, emperyalist tekellerin ve işbirlikçi 
kapitalistlerin sömürü ve tahakküm olanaklarının, millileştirme
lerle, ellerinden alınması toplumsal ilerleme değil midir?

Demokrasiyi gerçekleştirmek, ülke düzeyinde feodal ilişkilere 
son vermek, toprak ağalarının sömürü ve tahakküm olanaklarını
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köklü dönüşümlerle elinden almak, koy emekçisini ulusun bireyi 
eşit vatandaş durumuna yükseltmek, siyasi demokrasiyi kurmak, 
toplumda tüm ulusal ve demokratik sınıf ve zümrelerin mesleki 
ve siyasi örgütleriyle toplumun gelişmesinde etkin olabilecekleri 
demokratik ortamı yaratmak toplumsal ilerleme değil midir?

Ve zaten bağımsızlık ve demokrasi ülkemizde gerçekleşince, 
yani m illi demokratik devrimin başlıca görevleri yerine getirilince, 
aynı atılımla sosyalist devrimin bazı görevleri de işbirlikçi serma
yenin elinde tuttuzu bağımlı sanayi, ticaret, bankacılık ve sigorta
cılık alanlarında gerçekleşmiş olmayacak mı?

Evet araya «toplumsal ilerleme» diye bir aşamanın sokuşturul- 
masının anlamı ne olabilir?

Anlamı a ç ık t ır : Sosyalist devrimi sulandırm ak. Onu sosyalizan 
küçük burjuvalara daha ılımlı b ir şey olarak göstermek.

«K apitalist olmayan yol» gibi «toplumsal ilerleme» terimi de 
küçük burjuva dönüşümlerini hoş tutmayı amaçlayan şeylerdir. 
Bazı ülkelerde, özellikle işçi sınıfının göreli zayıf bulunduğu ve 
toplumsal gelişmeye damgasını vuramadığı ülkelerde, o ülkeye 
özgü sınıf mevzilenmesi gereği, «kapitalist olmayan yol »dan söz 
edilebilir. Tabi bu terimi Lenin işaret ettiği «kapitalist aşamanın 
atlanarak sosyalizme varılması» anlamında kullanmak şartıyla- Ve 
«toplumsal ilerleme» ile de sosyalist kuruluşa geçişten önceki o 
geri ülke için zorunlu bir aşama kasdedilebilir. Ve SSCB güttüğü 
dış politika gereği, söz konusu ülkenin emperyalist sömürü ala
nına yeniden düşürülmesini önlemek amacıyla, ülkenin özel ko
şulları da göz önünde tutularak, bu yolu savunmuştur. Ancak unut
mamak gerekir ki «kapitalist olmayan yol» bazen emperyalizmin 
kucağında da son buluyor. Mısır'da olduğu gibi.

Ama üç milyonluk işçi sınıfı ile Türkiye toplumu ne devrim  
öncesi Moğolistan'ına, hatta ne de Mısır'a benzetilemez. Ve Tür
kiye proleter devrimcileri, sosyalist dünya ile ve özellikle SSCB ile 
dostluk ve dayanışmayı Türkiye’de devrimin başarısının şartı say
makla birlikte, sosyalist de olsa, bir başka ülkenin dış politikasını 
kendi siyasi çizgilerinin saptanmasında başlıca etken sayamazlar. 
Kendilerinden böyle bir şeyi isteyen de yoktur.

BU TİPİ İYİ TANIYALIM

Programa dönemli: Yazarının teorik yetersizliği hatta ciddiyet
sizliği her paragrafta sırıtan böyle bir program, ayağı Türkiye
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toprağına basan ve bu ülkede bir tabanın eğilimini temsil eden 
«sol» gruplardan herhangi birince yazılamazdı, benimsenemezdi. 
Parti olarak örgütlenmiş yada örgütlenmemiş sol çevrelerde etkin 
olabilmek için daha yüksek bir teorik yetenek göstermek gerekir. 
Türkiye’de bizim dışımızdaki «sol» siyasi partilerin programlarında 
birçok tahlil ve görüşlere katılmayabiliriz, ama bu programların 
kendi içinde tutarlı olduğunu teslim etmek gerekir. Mülteci gru
bunun programı için aynı şeyi söylemenin olanağı yoktur.

Niçin bu böyle? Çünkü proleter devrimci bilinç düzeyleri dü
şüktür. Böyle olmasaydı on yıllar boyu siyasi mülteciliği olağan 
saymazlar, ne yapıp yapıp yurda döner, kendilerini mücadelenin 
içine atarlardı. Çünkü, bulundukları mülteci çevresinde kollektif 
çalışma ortamı, eleştiri-özeleştiri olanakları yoktur- Aralarında post 
kavgası eksik olmaz; ama bunun yapıcı bir dialogla ilişiği yoktur.

Mülteci grupunun şartlanması içine giren kimse, bu grupdan 
ayrılıp bir an önce vatana dönmeyi, mücadelenin ön safında yer 
almayı, böyle bir davranışın içerdiği tehlikelere göğüs germeği gö
ze alamıyor.

Bu koşullarda yıllar yılları, on yıllar on yılları izledimi yoz
laşmak kaçınılmazdır.

Elbetteki bir devrimci, durum gerektirdiğinde, yurt dışına 
çıkabilir; bir süre yurt dışında çalışmak zorunda kalabilir. Ama o, 
yurt dışındayken diken üstünde oturan adamdır. Sığındığı ülke
nin güvenliği, rahatı ona batar. Mutsuzdur o! Bir an önce yurdu
nun toprağına ayak basmak, özlemi ile yanar tutuşur. Ancak sa
vaşın ön safında yerini aldığı zaman mutluluğa ulaşmış olacaktır 
çünkü. Ama mülteci şartlanmasına girebilecek yapıda bir kimse 
için, yani gerçek proleter devrimcisi olmayan için iş değişir. Teh
likelerden uzak, sığındığı sosyalist ülkenin rahat ve güvenliği için
de keyfi denktir. Dışardan maval okuyarak deşarj olursun. Mül
teci durumunu sürdürebilmek için hem önemli işler yapıyormuş 
gibi görünürsün, hem de yurda dönmemek için türlü bahaneler 
uydurursun. Ve zamanla uydurduklarına kendinde inanırsın.

Barındığın ülke sana bedava ekmek vermeyeceğine göre, ora
da bazı hizmetler yerine getirebilirsin- Ama iddian ne olursa olsun, 
sen artık kendi ülkenin devrim savaşçısı değilsin, barındığın ülke
nin bir memurusun, bir mültecisin. Türkiye solu bu mülteci tipini 
iyi tanımalıdır. Bu tipin kalkıp da Türkiye proletaryası adına 
konuşması güldürüdür. Ama önemli dram unsurları içeren bir gül
dürüdür bu.
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Türkiye'de bugün bu tipi pek tanımayan bu yüzden mülteci 
grubu konusunda olumlu bir tutuma varan sosyalistler var. Bun
lar özetle, «Ne de olsa, uluslararası alanda resmen tanınan bir ör
güt söz konusudur. Proleter enternasyonalizmi adına biz de bu ör
güte karşı olumlu bir tutum benimsemeliyiz.» diyorlar.

Bu tutumda olup da proleter devrimci nitelik taşıyanlara bi
zim diyeceğimiz şudur: «Elbette ki işçi sınıfı partisinin uluslarara
sı planda resmen tanınıp tanınmaması önemli bir sorundur. Ama 
her şeyden önemli olan, örgütün Türkiye işçi sınıfının en bilinçli, 
en yiğit unsurlarını çatısı altında birleştirmesi, bu sınıfın öncü 
birliği niteliğini gerçekten taşıması, yoksul köylülükde derin kök
ler salması ve tüm demokratik sınıf ve zümreler arasında saygın
lık kazanmasıdır. Böyle bir örgütün yönetimi de ,ancak, ayağı 
Türkiye toprağına basan, proleter devrimci teoriyi sindirmiş, top
lum gerçeklerini tüm açıklığı ile görebilen, teoriyi gerçeklere ya
ratıcı ruhla ¡uygulayabilen ve doğru sentezlere ulaşmayı başaran, 
doğru siyasi çizgiyi saptayabilen, bu çizgiyi yürekle izleyen, sa
vaşta yoğrulmuş kimselerden oluşabilir.»

EMEKÇİ
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M. DİREN

Antidemokrotik 

DGM Yasasına Hayır!

BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ CEPHESİ 

FAŞİZME KARŞI SAFLARINI SIKLAŞTIRIYOR

Faşist MC iktidarı, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Devlet 
Güvenlik Mahkemesi kuruluş yasasını 11 Ekime kadar parlemen- 
todan geçirmek için çabalarını yoğunlaştırdı. Başbakan Demirel 
gerekirse, yaz tatilinde bile parlementoyu olağanüstü toplantıya 
çağırarak yasa tasarılarından birini kanunlaştırmaya kararlı oldu
ğu açıkladı. ,

Son basın toplantısında Demirel, DGM’lerinin, Anayasa kuru
luşu olduğunu iddia ediyor. Bilindiği gibi, AP'nin en aktif rol al
dığı 12 Mart faşizminin getirdiği değişikliklerle DGM'leri, Anayasaya 
bir yasa gibi eklenmiştir- Anayasanın özündeki tabii hakimlik il
kesi çiğnenerek yapılmıştır, bu değişiklik. İlerici 1961 Anayasasının 
baş düşmanlarından birinin, DGM'leri konusunda Anayasa taraflısı 
kesilmesi anlaşılır bir şeydir.
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Demirel «Hem huzur istiyoruz, hem anarşinin vasıtları olsun. 
Bu olmaz. Biz... Türkiye’de huzuru sağlayacak vasıtaları... ayakta 
tutmaya devam edeceğiz.» diyerek egemen güçlerin huzur aracı 
DGM'lerini savunmaktadır. TCK'nun ünlü 141. ve 142- maddelerini 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin iktidarca yeni seçilecek hâkim
lerine teslim etmek, cezalan şiddet ve süratle uygulatmak, MC ik
tidarının kaçınılmaz şartı haline gelmiştir. Kısa dönem için seçim
ler öncesinde de, uzun dönem için de bu istek sıkıyönetimin 
alternatifi olarak AP ve ortaklarının gündemindedir.

Basın toplantısında Demirel, bir gün önceki DİSK genel tem
silciler toplantısında DGM yasa tasarısının meclislerden geçmeme
si için alman direnme kararlarına değinerek sınıf mücadelesinin 
yasadışılığım iddia etmiş, 15 - 16 Haziran olayları ile sınıf müca
delesinin körlikleyicisi olarak da DÎSK’e saldırmıştır.

Oysa 15 - 16 Haziran büyük işçi sınıfı direnişi, işbirlikçi 
iktidarın işçi sınıfına açtığı sınıf mücadelesine karşı, işçi sınıfım ı
zın gösterdiği büyük yığınsal tepkidir. İktidar, bugün emekçi 
halkımızın sınıf mücadelesine karşı ya sıkıyönetim ya da faşist 
saldırılarla birlikte DGM'lerini ayakta tutma çabasındadır. Siyasal 
huzur aracı olarak sunulan DGM’lerin gerçekte egemen güçlerin 
sınıf mücadelesi aracı olduğu açıktır-

Aşırı pahalılıkla, yaygın işsizlikle, artan yolsuzluklarla, zor
balıkla, siyasi cinayetlerle sömürü talan ve baskıyı yoğunlaştıran 
işbirlikçi büyük burjuvazinin iktidarı halk düşmanı politikasına 
yasal bir kılıf geçirmek çabasındadır. Buna karşı işçi sınıfı ile 
diğer emekçi sınıf ve tabakaların gelişen sınıf mücadelesini Demi
rel, yasa dışı sayarak onu kendi emrindeki DGM’lerinin sözde ada
letine boğdurmak istemektedir. Demokrasi cephesi, en sınırlı bur
juva demokrasinin dahi katledilmesi anlamındaki bu gelişmeye 
karşı, gittikçe artan bir tepkiyle karşı çıkmaktadır. Her ilerici, de
mokrat, devrimci kişi, yayın organı, demokratik ve siyasal kuruluş 
bu konuda ortak dil kullanmakta işbirlikçi faşist iktidara karşı 
sesini yükseltmektedir. DGM’lerine karşı yükselen tepkisiyle ba
ğımsızlık ve demokrasi cephesi saflarını sıklaştırmaya başlamış
tır.

Son günlerde demokratik ve siyasal kurululşarın bu yöndeki 
çağrılarına işçi sendikalarının kararlı tutumları da eklenmektedir. 
DİSK Genel Temsilciler Toplantısında Genel Başkan Türkler'in 
konuşmasıyla bu toplantıda ve Genel-îş İzmir kongresinde DGM’
lerin yasalaşması durumunda genel direniş kararları alınması bu
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konuda atılmış önemli adımlardır. DGM’ni herşeyden önce işçi 
sınıfı düşmanı olduğu bilinci yaygınlaşmaktadır. Tariş’de, Seydi
şehir'de ve son olarak ta Bursa’da akıtılan işçi kanı, silahlı saldırı
ların ve anti-demokratik yasa uygulamalarının öğrenci ve öğret
menlerden işçi sınıfına da sıçratılacağı uyarısını yapmıştır.

Bu yüzden DÎSK'teki sendikalarda yaygınlaşan silahlı saldırı
lara ve anti-demokratik DGM yasa tasarılarına karşı tepki bağımsız 
ve Türk-îş'e bağlı sosyal demokrat sendikaları harekete geçirmeye 
başlamıştır.

DGM’lerini yasallaştırılma süresi olarak iki buçuk ay var önü
müzde. İlerici devrimci muhalefet cephesinin çabasıyla emekçi 
halkımızın göstereceği tepkinin kararlılığı, faşist cephenin bu 
alanda gerilemesini sağlayabilir.

İktidar partileri arasında TCK'nın 163. cü Maddesinin DGM 
kapsamına girip girmemesi konusundaki çelişkiyi Demirel «tetik 
çekenle tespih çeken bir tutulamaz » Demogojisiyle çözüme bağla
mış ve MSP'ye gereken taktik tavizi vermiştir. Böylece Parlemen
te  aritmetiği içinde DGM konusunda güçlü duruma geçen MC ik
tidarının karşısında geniş bir sosyal muhalefet cephesinin önemi 
artmaktadır.

Bunu iyi kavrayan Demirel, tümüyle olmasa bile sağ kesim
leriyle CHP'yi etkisizleştirmek için anti-komünizim silahı ile, «Sı
nıf mücadelesini kışkırtmak» demogojisiyle geriletmeye ve de
mokrasi cephesini bölmeye çalışmaktadır.

Halk düşmanı politikanın hukuksal araçları olan gerici kanun 
tasarılarına zamanında karşı koyma açısından CHP’nin parlamen
to sicili pek parlak değildir.

Gerek 15 - 16 Haziran büyük işçi direnişine neden olan sen
dikal yetkilerinin Türk-îş'e devredilmek istendiği 274 ve 275 sayılı 
yasa değişikliklerinde, gerekse konumuz olan DGM’lerinin Anaya- 
sa'ya sokulması konusunda CHP karşı durmamış gerici partilerle 
oy kullanmıştı. CHP yönetimi, sınıfsal yapısından gelen kararsız 
tutumunu ancak büyük kitlesel tepkiler sırasında değiştirebilmiş
tir. Bugün CHP sözcüleri yeni DGM yasasına karşı çıkıyorlar. Fa
kat yeteri kadar kararlı bir tepkisi olacak mıdır? Yoksa CHP'nin 
solundaki güçlerin direnişi sürerken, bu parti MC demogoklarmm  
anti komünizm silahı karşısında geriliyecek midir? Bu durumda 
kendi gücünün tümünü zamanında harekete geçiremiyen bir CHP, 
faşizmin eline güçlü bir silahı teslim etmiş olur.
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CHP yönetimi, bütün anti-demokratik kanunlar gibi, DGM ya
sasına karşı çıkmada, gelecek yılkı genel seçim yatırımından ötede, 
konuya siyasi demokrasinin genişletilmesi ilkesinden hareket ettiği
ni, siyasi kadrolarını bu ilke etrafında seferber ettiğini kanıtlamak 
zorundadır. Ecevit birbuçuk ay önce yaptığı bir konuşmada sözünü 
ettiği, politikayı egemen sınıflarını hapsettiği sınırlar dışına çı
karma önerisi, ancak o zaman ciddiye alınabilir.

Bugün DGM’leri yasasına karşı çıkmak sadece bu mahkeme
lerin zindana attığı ve atma tehdidinde bulunduğu binlerce sos
yalistin özgürlük sorunu değildir. Tüm demokrat, ilerici ve yurt
severlerin özgürlük sorunu, tüm emekçi halkımızın ekmek ve öz
gürlük sorunudur. Ekonomik ve siyasal mücadele araçlarını elin
den alarak işçi sınıfını kapitalistlere peşkeş çekme sorunudur. Ana
yasa mahkemesinin yetki alanına el uzatılarak parti kapatmayı 
gerektirecek cezalar istemiyle TEP yöneticilerinin DGM'sinde yar
gılanmasının tüm sosyalist hareketi tehdid ettiği açıktır. Ama bu 
sadece sosyalistlerin sorunu da değil tüm demokratların sorunu
dur.

Bu yüzden DGM kuruluş yasası tasarılarına karşı çıkmak, tüm  
özgürlüklerin odaklaştığı siyasal örgütlenme özgürlüklerine sahip 
çıkmaktır. Özellikle emekçi halkımızın tüm sınıf ve tabakalarının 
kendi siyasi partileri ile siyasal alanda yer alma hakkına sahip 
çıkmaktır. Ve DGM kuruluş yasalarına karşı çıkmak, 12 Mart 
faşizmi dönemindeki değişikliklere karşı çıkarak ileri 1961 Ana
yasası mevziini savunmaktır.
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BELGELER

Tep Davası

Adliye adliye olalı böylesirıe güvenlik tedbiri görmedi. Yüzü 
aşkın kadınlı erkekli polis, jandarma Devlet Güvenlik Mahkemesi
nin TEP’i yargılayacağı 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonu koridor■ 
larırıı doldurmuşlardı. Duruşma başlamadan çok önceden polis kor
donları kurulmuştu. Kimseye geçit yoktu• En sıkı biçimde silah 
aramalar, kimlik belgelerinin alınması, açık olduğu ilan edilen du
ruşmaya soyadı tutan bir kaç sanık yakınından başka kimsenin so
kulmaması, Mahkeme kapılarının sımsıkı kapanması, duruşmanın 
başlamasından birkaç saniye önce bir sanığın polislerce nümayiş- 
kâr biçimde yaka paça götürülüşü. Duruşmanın bitiminde üç sa
nığın aynı biçimde gözetim altına alınması, bunların poliste adet 
yerini bulsun diye sorguları yapılıp 24 saat içinde salınması...

İşte İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi TEP davasına böyle 
bir ortamda bakmaya başladı. Pek iyi bilerekten ki, bu özel mah
kemenin bir siyasi partinin kapatılmasına varabilecek böyle bir da
vaya bakma yetkisi yoktur.

îlk iki duruşmada savcı iddianamesini okumadan önce yetki 
konusunu ele alan sanıklar ve savunucuları bu konuyu genişliğiyle
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in c e le d i le r .  T E P ' in  m u h a l i f i  s iyas i  p a r t i le r d e n  o lu şan  b i r  h ü k ü m e 
t i n  ta y in  e t t i ğ i  y a rg ıç la r d a n  o lu şa n  b i r  özel m a h k e m e n in ,  Anayasa  
M a h k e m e s in in  y e t k i le r in e  e l u z a ta ra k  böy le  b i r  davaya  b a k m a s ın ın  
A n a ya sa y ı  ç iğ n e m e k  o ld u ğ u n u  b e l i r t t i l e r .

A v u k a t la r la  u s u l  ü ze r in e  ta r t ış a n  m a h k e m e  b aşka n ı  b i r  a ra  «he
n üz  y a rg ı la m a y a  b i le  b a ş la y a m a d ık »  ded i. O ysa  s a n ık la r  ve s a v u 
n u c u la r ı  «B u  m a h k e m e  b ö y le  b i r  davaya  b a ka m z»  d iy o r la rd ı .  D G M '-  
n in  y e t k i s iz l i k  k a r a r ı  a lm a s ın ı  is t iy o r la r d ı .  Savc ı b u  k o n u d a k i  m ü 
ta la a s ın ı  h a z ı r la m a m ış t ı .  D u ru ş m a  s o n u n d a  b u n u n  iç in  m e h i l  is teye 
c e k t i .  Ve  m a h k e m e  i k i  t a ra f ı  da  d in le d ik t e n  s o n ra  y e t k i l i  o lu p  o l 
m a d ığ ı  k o n u s u n d a  k a r a r ı m  ve re ce k t i .  N e  v a r  k i  m a h k e m e n in  baş
k a n ı  h e rk e s in  ö n ü n d e  d ava ya  b a k m a y a  b a ş la y a m a d ığ ın d a n  y a k ı n ı 
y o rd u .  B a ş k a n ın  b u  sözü  ç o k  a n la m l ıy d ı  m a h k e m e n in  n i t e l iğ in e  de  
ış ık  t u tu y o r d u .  Y e t k i  k o n u s u n d a  k a ra r ın  ne o la cağ ın ı  b aşka n  d a 
ha  b a ş ın d a n  açığa  v u rm u ş tu -

T E P  D a va s ı  h a lk ım ız ın  s iyas i  d e m o k ra s i  u ğ ru n a  m ü c a d e le s in in  
b i r  p a rç a s ın ı  o lu ş tu r m a k t a d ı r .  B u  dava  i le  i l g i l i  b e lg e le r i  s ıras ı i le  

s u n u y o ru z .  V e  s u n m a y a  d e va m  edeceğiz.

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA

D O S Y A  N O :  9 7 6 /

İddinamaye göre, «bu dava......  bir siyasi partinin yasalara ay
kırılığı davasıdır.» «Bu nedenle de tartışma parti programı üzerin
de olacaktır.» «ÎŞTE iddianame ilk paragrafına bu sözlerle başlı
yor. Ne yazık ki, usulümüzde sanıklar için iddianameye itiraz 
imkanı tanınmamıştır. Eğer yasalarımız böyle bir yolu açık bırak
mış olsaydı, belki de bu dava açılmamış olacaktı. Ne var ki, böy
le bir imkan bulunmadığı için dava açılmıştır- Ve biz de ancak bu 
ilk oturumun başında söyleyeceklerimizi özetlemek isteriz.

B Ö Y L E  B İ R  D A V A  A Ç IL A M A Z . . .

Bizim Anayasamız siyasi partiler için ayrı bir düzenleme ge
tirmiştir. Bir kere, siyasi partilerin demokratik düzen içersindeki 
«vazgeçilmezliklerine» işaret ettikten sonra, onları sağlam bir temi
nata bağlamak istemiştir. Bu teminat sistemine göre, siyasi par
tiler ancak Anayasa Mahkemesince kapatılacaktır.. Bunda amaç, 
siyasi partileri her türlü tehdit ve tereddütten korumak ve böyle- 
ce siyasi mücadeleye tam özgürlük sağlamaktır. Bu bakımdan,
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sözkonusu teminatı anayasa doğrultusunda anlamakta ve anaya
samızın bu hükmüne canlılık kazandırmakta zaruret vardır.

Bu teminat tüzel kişiliği ile birlikte, ona vücut veren gerçek 
kişileri de korumayı amaçlar. Zaten siyasi mücadeleye katılan yö
netici kişileri çıkarırsanız, parti tüzel kişiliği de boş bir kalıp ha
lini alır.. Onun için, iddianamede söylendiği gibi, «bu dava parti 
kapatma davası olmayıp yöneticiler hakkında açılmış bir ceza dava
sıdır.» demek, sorunu çözmeye yetmeyecektir. Çünkü, böyle bir an
layışta, İsrar etmek, anayasanın tanıdığı teminatı fiilen ortadan 
kaldırmak anlamına gelir. Yani, böyle bir anlayışta İsrar, bir çe
şit anayasaya karşı hile sonucunu verir. Oysa anayasamız, 1960 
öncesindeki bazı acı örneklerden ders alarak bu düzenlemeyi ge
tirmiştir. O zamanlar, herhangi bir mahkeme kapatma kararı vere
biliyor ve yöneticiler kapatmayı gerektirir isnatlar dolayısı ile 
yargılayabiliyordu. İşte, 1961 anayasası siyasi partiler için, siyasi 
mücadeleye katılan kişiler için, bu yolları kapatmak istedi. Artık, 
kapatmayı gerektirir isnatlar için yargılamayı ancak Anayasa Mah
kemesi yapabilecekti. Ve yönetici kişilerin ceza sorumluluğu da, 
ancak Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde düşünülebilecekti..

Hemen şunu söyleyelim ki, bahsettiğimiz bu teminattan bir 
ayrıcalık yahut dokunulmazlık anlamı çıkarılamaz. İddianame 5. 
sahifesinde, (diplomatik ve siyasal dokunulmazlıklar hariç) kim
senin dokunulmazlığı ve ayrıcalığı yoktur diyor. Elbette bu doğ
rudur. Biz de, parti yöneticilerinin hiçbir şekilde yargılanamıyaca- 
ğmı öne sürmüyoruz.. Ancak, kapatmayı gerektirir isnatlar için, 
önce Anayasa Mahkemesi karar vermelidir diyoruz.- Çünkü, söz
konusu olan kuruluş bir siyasi partidir ve siyasi partiler için bir 
SPK (Siyasi Partiler Kanunu) vardır. Bu kanunu, da ancak Ana
yasa Mahkemesi uygular. Özel kanunun genel kanundan önce, ge
leceği de, çok temel bir hukuk kuralıdır. Yani, kapatmayı gerek
tirmeyen isnatlar için yöneticiler herhal-ü karda yargılanır.. Ama, 
kapatmayı gerektirir isnatlar için, ilkin Anayasa Mahkemesi ya
salara aykırılığı tesbit edip kapatma kararını verir, yöneticiler de 
ancak ondan sonra yargılanır. İŞTE, siyasi partiler için getirilen 
teminat hükmünün zaruri sonucu budur.. Aksine davranış hukuk 
devleti kurallarının inkarı olur..

SPK’a GÖRE DURUM

Şimdi bu söylediklerimizi, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 
çerçevesinde düşünmeye çalışalım.. İddianame, bu dava «bir siya-
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si partinin yasalara aykırılığı davasıdır» diyordu-. Ve tartışmayı 
da parti proğramı üzerinde yapacağını söylüyordu. Çiğnendiği bil
dirilen kanun maddesi olarak ta TCK'nun 141. maddesini göste
riyordu.. SİYASİ PARTİ... O PARTİNİN PROĞRAMI VE 141. MAD
DEYE AYKIRILIK... Hemen 648 sayılı kanuna bakıyoruz.. 111. 
maddenin 1. bendi «parti proğramı» diyor.. «Bu kanunun 4. kıs
mında yeralan maddeler hükümlerine aykırı ise, o parti «kapatı
lır».* 4. kısmında yeralan maddeleride 141. maddeyle karşılaştırı
yoruz.. 141. madde, kabaca, sınıf diktası kurmayı yasaklıyordu/ 
bir sınıfı ortadan kaldırmayı ve temel hak ve özgürlüklerle toplu
mun sosyo-ekonomik ve hukuki nizamlarım yıkmayı yasaklıyor
du.. SPK da böyle bir suçlamayı karşılayan tam dört tane madde 
var.. İddianame, 141/4 hakkındaki isnat dolayısıyla zaten 648 sa
yılı yasanın 89. maddesini karşılık gösterdiği için, bu 5. maddeyi 
burada tekrar etmeyeceğiz.. AMA, yukarıda sözünü ettiğimiz 4 mad
deyi sıralamadan da geçemiyeceğiz.*

84. MADDE

«Siyasi partiler Türk Milletine ait olan egemenliğin, 
belli bir kişiye, zümreye veya aileye yahut stntfa bırakıl
ması amacını güdemezler.»

Demek oluyor ki, sınıf diktası amaçlamış olmak 4. kısım ya
saklarına giriyor.. Yani, kapatma sebebi oluyor..

91 MADDE

«Siyasi partiler Türk vatandaşları arasında... belli ki
şi, aile, veya zümrelere yahut sınıflara imtiyaz tanımak 
amacı güdemezler.»

100. MADDE

«Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin insan hakları 
ve hürriyetlerine dayalı hukuk devleti niteliği ve tek 
dereceli genel oy ilkesine bağlı çok partili demokratik 
düzeni tanımayan amaçlar güdemezler.»

101. MADDE

«Siyasi partiler anayasamızın 2. kısmında yazdı temel 
hak ve ödevlerin özünü tanımamak amacı güdemezler•»
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Görüleceği üzere, bu dört madde, 141. maddeyi kapsayacak 
niteliktedir. Siyasi Partiler Kanunu özel bir kanun olduğuna göre, 
yasaya aykırılık önce bu kanunu açısından tesbit edilmelidir.. Bu 
tesbit işi de ancak Anayasa Mahkemesine aittir.. Anayasa Mahke
mesi böyle bir tesbiti yapmadan, başka bir mahkeme yönetici ki- 
şileri yargılayamaz, yargılayamaması gerekir..

BURADAN ÇIKARILACAK SONUÇ ŞUDUR

Bir partiye, mevcut proğramı dolayısıyla, 141. maddeyi ihlal 
etmiştir demek, aslında SPK'daki 84, 91, 100 ve 101. maddeleri ihlal 
etmiştir demeye gelir. ÇÜNKÜ, adı üstünde, suçlanan kuruluş bir 
siyasi partidir ve onun özel kanunu SPK.dur. EĞER bir hukuk 
devletinde yaşıyorsak, hukukun temel kurallarına da uymak zo- 
runluğu vardır. Yukarıda söylediğimiz gibi, özel kanun genel ka
nundan önce geldiği de en temel bir hukuk kuralıdır- O HALDE, 
kapatmayı gerektirir bir isnat bulunduğuna ve bu isnat parti 
programından kaynaklandığına göre, SPK'nun 111/1 madde ve ben
di uyarınca Anayasa Mahkemesinin 84, 91, 100 ve 101. maddeleri 
çerçevesinde bir tesbit yapması gerekir. Bu tesbitten önce, özel 
kanunda özel maddeleri bulunan, özel yargılama usulü olan bir 
isnat için bir siyasi parti programının yasalara uygun mu aykırı 
mı olduğuna başka hiçbir mahkeme karar veremez.

SİYASİ PARTİLER DENETİMSİZ DEĞİLDİR
!? ?

Şunu söyleyeyim ki, siyasi partiler denetimsiz değildir. 648 s.lı 
kanun, çok ayrıntılı bir denetim ağı düşünüp düzenlemiştir. Bu 
kanunun 114. maddesine göre, bütün idari merciler (mahkemeler 
dahil) tesbit ettikleri aykırılıkları «derhal» mahalli C. Savcılıkları
na bildireceklerdir. Savcılıklar da, derhal durumu C. Başsavcılığı 
ile Adalet Bakanlığına ileteceklerdir. 110. maddeye göre de, C. Baş
savcılığı 4- kısımda yer alan hükümlere aykırılık varsa, resen ka
patma davası açacakdır. Ama Kanunun düzenlediği denetim çarkı, 
bu kadarla da bırakılmamıştır. EĞER, bu aykırılıkların varlığını 
bakanlar kurulu da kabul ediyorsa, Adalet Bakanlığı kanalıyla ya
zılı istemine Başsavcılığa bildirilecektir. Başsavcılık, bu istek üze
rine artık dava açmak zorunda kalacaktır. Ayrıca, parlemento da 
grubu olan partiler de, dava açtırmak yolunda bir imkâna sahip
tirler. Demek oluyor ki, partiler için düzenlenmiş denetim ağı son 
derece sık örülmüştür. Eğer iddianamenin en ciddi bir dayanağı 
durumunda olan, İçişleri Bakanlığının mütelahası, gerçekten İçiş
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leri Bakanlığınca ciddiye alınmış olsaydı, yol açıktı. Hükümet ka
ran alınır ve böylece dava açılmış olurdu. Bakanlık böyle bir 
yola baş vurmamış olduğuna göre, kendi mütelahasmı kendisi 
ciddiye almamıştır. Anayasa Mahkemesinin yargılama usülü, du- 
ruşmasız olduğu için, çok daha seridir. Gayet çabuk sonuç verdiği 
de geçmiş uygulamasıyla görülmüştür. Örneğin, henüz duruşmaya 
ilişkin madde iptal edilmemişken, MNP hakkındaki isnatlar hiç 
geciktirilmeksizin sonuca götürülmüştür. MNP'nin kongresi Kasım 
1970'te yapılmış ve bu kongrede alman kararlar dolayısıyla MNP 
Şubat 1971'de kapatılmıştır. Yani Anayasa Mahkemesi uygulama
sında böyle seri bir örnek bulunduğuna göre, aylarca önce kurul
muş bir partinin programı nedeniyle dava açılmış olması, zaten 
yasalara uygunluğu anlamına gelir- Bunun için iddianamenin dayan
dığı Bakanlık mütelahası ciddi, hukuki ve kanuni sayılamaz. Bu 
gibi mütelahalarla bir parti programı hakkında, ceza mahkemele
rine dava açılamaz..

ANAYASA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMAMIŞSA...

Uzun uzun anlatmaya çalıştığımız gibi, siyasi partiler çok sık 
bir denetim ağı içinde görev yaparlar. Eğer, buna rağmen bir parti 
hakkında kapatma davası açılmamışsa, programının yasalara uy
gun olduğu asildir- Aksi kanaatten hareket edersek, hem partiyi 
teminat hükümlerinden yoksun bırakmış, hem de hukuken kapa
tılmamış bir partiyi fiilen kapatmış oluruz. Bu anlayış bizi öylesine 
ters sonuçlara götürür ki aleyhine hiç kapatma davası açılmayan 
parti, aleyhine kapatma davası açılan partiden daha da teminatsız 
kalır. Örneğin, bir parti hakkında kapatma davası açılmış olsa ve 
bu dava Anayasa Mahkemesince redde uğrasa: Yani, partinin yük
lenen suçları işlemediği tesbit edilmiş olsa, yani kapatılmasa.. 
O ZAMAN NE OLACAKTIR? Daha önceden yöneticiler aleyhine 
açılmış olan dava derhal son bulacaktır. Çünkü, Anayasa Mahkemesi 
kararları herkes için bağlayıcıdır. Ceza Mahkemesi de —ister iste
mez— buna uyacaktır. Böylece, hakkında kapatma davası açılmış 
parti teminat hükmünden yararlanacak, ama hakkında hiç dava 
açılmayan parti bu imkândan yoksun kalacaktır.. Yani, hakkında 
hiç dava açılmayacak kadar yasalara uygun olmak, teminat hüküm
lerinin dışında bırakılmaya yol açacaktır.. Takdir edilecektir ki, 
böyle bir kanun anlayışı olamaz.. Onun için de, Anayasamızın ge
tirdiği teminat hükmünü doğru anlamak zarureti vardır.- Bir siyasi 
parti yöneticilerini programdan dolayı ve kapatmayı gerektirir is
natlar için yargılamak o partinin karakterini tesbit etmek demek -
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tir,. Bu tesbit görevi de Anayasa Mahkemesine aittir.. Başka bir 
mahkemenin bu görevi üstlenebilmesi mümkün değildir.- Anaya
samızın getirdiği teminat hükmü ile Siyasi Partiler Kanununun özel 
hükümleri böyle bir anlayışı gerektirir. Nitekim, Sayın Prof. Nu- 
rullah Kunter de «SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASINI GE
REKTİREN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA DAVASI AÇILINCA YAR
GILAMAYI ANAYASA MAHKEMESİ YAPAR» diyor.. (Ceza Mahke
meleri Usul Hukuku-1967- İkinci Baskı-İst) Dikkat edilirse burada 
«KAPATMA DAVASI» denilmiyor. «KAPATILMASINI GEREKTİ
REN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA DAVASI» deyimine yer verili
yor.. Çünkü, «KAPATMA» halini «YÖNETİCİLERİNİ YARGILAMA» 
halinden ayırmaya kalkışmak, Siyasi mücadele özgürlüğünü temel
den yaralamak olur-. Onun için de, iddianamenin anlayışı kanuna 
aykırıdır, hukuka aykırıdır...

İDDİANAME YANLIŞ BİR TEMELE OTURUYOR...

İddianame, yöneticilerin yargılanmasına ilişkin bu tür itirazları 
geçersiz sayıyor.. İddianameye göre, Başsavcılığın bu görüşü de bu 
görüşü doğruluyormuş.. 111. maddenin 3/B  numaralı bendinin 2. 
fıkrası, yöneticiler aleyhine olarak da genel hükümlere göre ceza 
kovuşturması açılmasını gösteriyormuş.. İddia makamı, işte bu ka
nuni temele dayanmak istiyor.. Ne varki, bu temel çok çürük bir 
temel oluyor.- Çünkü, sözü geçen bu bend ve fıkra, yöneticiler aley
hine de kovuşturma açılabileceğinin değil, açılamıyacağmın göster
gesidir. Şimdi, bu noktayı da kısaca açıklamaya çalışalım. GERÇEK
TEN, 111. maddenin 3/B nolu bendinin 2. fıkrası, ceza davası açı
labilecek halleri ve muhtemel neticeleri düzenliyor.. ANCAK, he
men bu fıkranın ilk cümlesinden «Bu bend gereğince» çıkarılan 
kişilerden bahsedildiği anlaşılıyor.. Bu ilgili bendin ilk cümlesi de 
«yukarıda >2. bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, merci, 
kurulu, yardımcı organı veya bir parti üyesi tarafından» cümlesiyle 
başlıyor ve bunların 4. kısımdaki yasaklara aykırı düşen fiilleri hak
kında yürütülecek prosedürü gösteriyor.. Demek oluyor ki, ilgili 
fıkradan, kimler aleyhinde dava açılabileceği gerçekten anlaşılıyor.- 
İddia makamının gösterdiği fırkada bahsedilen şahıslar, ilgili ben
din belirlediği şahıslar olup bunlar 2. bendin dışında kalanlardır..
2. bendde yer alan organlar ise, «GENEL KONGRE», «MERKEZ KA
RAR ORGANI», «MERKEZ YÖNETİM ORGANI» ve «TBMM GRUP
LARI» dır.. Yani, bu organlar için 3. bend uygulanamayacaktır.. Yani,
3. bendin mefhum-u muhalifinden anlaşılacağı üzre, bu üst organlar 
için, Anayasa Mahkemesi kararındaki önce dava açılamıyacaktır..
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Bu üçüncü bendin üzerinde dururken, bir noktaya daha par
mak basmak isteriz.. Kanun aleyhlerinde dava açabilecek bu ikinci 
dereceden organ ve şahıslar için bile bir teminat müessesesi getir
miştir.. Kanuna göre, yönetici olmayan bu kişiler hakkmdaki baş
savcılık isteğine parti itiraz ederse, sorunun çözümü Parti Yasak
larını İnceleme Kuruluna götürülecektir.. Parti Yasaklarını İnce
leme Kurulu — Yargıtay Ceza Dairesi başkanlarından kuruludur.. 
Eğer bu kurul parti itirazları doğrultusunda karar verirse, artık o 
kişiler hakkında (yani yönetici olmayan kişiler hakkında) ceza ko
vuşturması açılamaz, açılmış bir kovuşturma varsa derhal son bu
lur.. Görülüyor ki ikinci dereceden organ ve şahıslar için bile, kanun 
böyle bir teminat m üessesesi getirmiştir.. İlgili bendde yönetici ki
şilerin yer almamış olması, elbette bir unutkanlıktan ileri gelm e
miştir.- Siyasi mücadeleyi garantiye almak isteyen bir kanun ko
yucunun, ikinci dereceden insanlar için teminat müessesesi getirip 
1. dereceden insanları unutmuş olması düşünülemez.. Buradan çı
karılan sonuç, Anayasa Mahkemesi karar vermedikçe, yönetici kişiler 
aleyhine ceza davası açılamıyacağıdır.. Yani, yönetici kişiler için 
teminat müessesesi de, Anayasa Mahkemesidir.. Görüldüğü üzere, 
iddianame, dayanak gösterilen fıkrayla çok yanlış bir temele otur
muştur. Yani iddianame, kanuni bir zeminden yoksun kalmıştır.. 
Ve iddia makamının kanun anlayışı son derece yanlış olmuştur..

BU TEMİNAT BİR FANTEZİ DEĞİLDİR
%

Hemen belirtelim ki, bahsettiğimiz bu teminat bir fantezi de
ğildir.- Kanun koyucu, siyasi partileri olur olmaz takiplerden koru
mak ve böylece siyasi mücadeleyi garantiye almak istemiştir. Bu da
vanın açılmış olması bile, teminatın önemini ve gereğini göster
miştir. Örneğin, 110. maddenin 4. bendine göre, seçim dönemi içe
risinde hükümetin kapatma talebini başsavcılık yerine getirmiyecek- 
tir.. Oysa, normal zamanlardaki hükümet talebi, başsavcılık için 
bağlayıcı niteliktedir.. Demek ki, seçim dönemine girildiğinde, bir 
partinin takibe uğratılmasım, kanun koyucu zararlı görmüştür.. 
Ancak, yöneticiler için dava açılabileceği kabul edilirse, bu zarar 
önlenemiyecektir.. Çünkü, Adalet Bakanlığının bu yoldaki bir ta
lebiyle dava açılabilecek ve böylece kanun koyucunun amacı çiğ- 
nenecektir.- Hele, yöneticiler bir de tutuklanırsa, hukuken kapatıl
mayan parti, fiilen kapatılmış olacaktır.. Çünkü yetkili organları ge
rekli bildirimde bulunamayınca, o parti seçime katılamıyacaktır.. 
Görüleceği üzre, 'böyle bir anlayış SPK'a aykırıdır.. Ve bu dava da, 
SPK'na aykırı olarak açılmıştır..
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Hele hele, DGM'nin kuruluş ve hakim atanla usullerinde icra 
organına tanınan etkinlikte dikkate alınırsa, durumun vehameti 
daha iyi anlaşılır.. Bu mahkeme kurulundaki yargıçlar çok taraf
sız ve adil de olsalar, bir muhalif partinin yöneticilerini yargılama
ya kalkarlarsa, hele bu yargılamayı bir de Anayasa Mahkemesi ye
rine geçerek yapmaya çalışırsa,kamuvicdanı ister istemez rahat
sız olacaktır. Çünkü, bu mahkemenin oluşumunda icra organı cid
di şekilde etkindir.. Bu bakımdan da, Anayasa Mahkemesinin te
minatı bir fantezi değildir-. İŞTE bu gibi durumları önlemek için 
düşünülüp getirilmiştir..

Bahsettiğimiz bu teminatın gerekliliği açılan bu davadan da 
bellidir.. Örneğin, bu kovuşturmanın başlangıcı, usul kanunumuza 
aykırı olarak alınmış bir bilirkişi raporuna dayatılmıştır.. Bu bilir
kişi raporunun imzacısı da Doç. Dr. Duygun Yarsuvat'tır.. Yarsu- 
vat bir işveren vekilidir.. Ve hemen hemen İstanbul'daki bütün iş
verenlerinin toplu sözleşme temsilcisidir.. Kendisinin bu durumu ile 
ilgili belgeleri ilişikte takdim ediyoruz-. İstanbul 2. Ağış Ceza Mah
kemesi, hem de iki ayrı davada, bu bilirkişinin sosyalist görüşlere 
karşı tarafsız olamayacağını karara bağlamıştır.. Bu kararları da ek
te sunuyoruz.. İşte böyle bir kişiye, bir işveren temsilcisine, bir sos
yalist partinin programı emanet edilmiş ve onun verdiği rapor bilim
sel bir rapormuş gibi işlem görmüştür.. Bir bu durum bile, Anayasa 
Mahkemesi teminatının önemini gösterir.. İkinci bilirkişi kurulu da 
yine aynı çizginin insanlarıdır.. Sahir Erman malum.. Onun bilim 
sel yeterliliğiyle ilgili bir kararı da ekte sunuyorum.. İlhan Akın ise 
yine makam-. Kendisi, AP organı bir gazete başyazarının kardeşidir.. 
Yani hayret ki ne hayret.. Tam bir kurda kuzu emanet etme ör
neği... İŞTE bütün bunlar ve özetle de bu davanın açılmış olması, 
Anayasa Mahkemesi teminatının ne kadar zaruri öldüğünü göste
rir.. Anayasamız bütün bunları önleyebilmek için, siyasi partilere 
Anayasa Mahkemesi şemsiyesini getirmiştir.. Bu gün başlayan bu 
dava ise, bu kanuni garantiyi fiilen yok etmeye yöneliktir.. Onun 
için de, bu dava açılamaz bir davadır.. Bir başka deyimle, kanuna 
ve anayasaya aykırı olarak açılmış bir davadır...

SONUÇ VE İSTEK:

1 — Belirttiğimiz nedenlerle, ilkin bu itirazımızın dikkate alı
nıp çözüme kavuşturulmasını diliyoruz. Mahkeme, ya SPK'nun 114. 
maddesine göre, savcılığa bildirimde bulunmakla yetinmelidir, ya
hut görevsizlik kararı vermelidir, yada durumu bir bekletici me
sele olarak görmelidir.. Çünkü, Anayasa Mahkemesi bir kapatma
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kararı vermedikçe, başka hiçbir mahkeme bu davayı yürütemiye- 
cektir-. Aksi halde, kanuna aykırı düşülecektir..

2 — DGM'nin dayandığı kanun iptal edilmiştir... Şimdi bu 
mahkemelerin yasal dayanağı kalmadığı yolundaki tartışmaları ye
nilemek istemiyoruz.. Ancak, Anayasa Mahkemesinin tanıdığı süre 
de bitmek üzeredir.. Belki yeni bir kanun çıkacaktır... Belki bu he
yette görevli başkan ve üyeler de yeni mahkemelerde görev almak 
isteyeceklerdir.. Hiç değilse kamu oyu ve sanıklar böyle düşüne
ceklerdir.. Ne varki, kurulacak mahkemelere tayin tercihi de, maa
lesef yine icra organının elinde kalacaktır-. Bu davanın sanıkları ise, 
bu günkü iktidarın muhalifi olan insanlardır.. Durum bu olunca, 
gerek benim vicdanımda, gerekse kamu vicdanında heyetinizin ta
rafsız olamıyacağı kuşkusu vardır.. Bu kuşku kaldırılmadıkça, 
yargılamanın selameti sağlanamaz.. Bu kuşku kaldırılmadıkça, ka
mu vicdanı tatmin olmaz.. Çünkü, sıkıyönetim döneminde, bazı ha
kimlerin başlarına ne maceralar geldiğini hep beraber görüp yaşa
dık.. Bir süre sonra görevi bitecek olan heyetinizin de, hukuka uy
gun kararlar verirse, yeni kurulan mahkemelere tayin edilmiyecek* 
leri muhakkaktır.. Belki, şahıslarınız böyle bir tayin edilmeme teh
likesine göğüs gerecek niteliktedir.. Ne var ki, mahkemelerin görev 
süresinin bitmesi ve yeni mahkemelere tayin meselesi bakımından, 
benim kuşkularım var-. Benim bu kuşkum, insani bir kuşkudur.. 
Ama durum bu oldukça, bu kuşku bende böyle kaldıkça, heyetini
zin tarafsız olabileceği yolunda güven duygusu taşıyamıyorum... Bu 
bakımdan da davaya bakmaktan çekilmenizi diliyorum. Saygıyla.. 
7/6/976

Ahmet Aslan Sazak 
müdafii

Av. Turgut Kazan

İSTANBUL DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

İSTEMDE BULUNANLAR : Mihri BELLİ ve Arkadaşları.

MÜDAFİİLER : 1) Av. Niyazi AĞIRNASLI.
2) Av. Zeki Oruç EREL.
3) Av- İsmet ERDEMOĞLU.

KONUSU : C.M.U.Y. sının 7 ve 17'nci maddeleri
ve S. P. Y. sının l ll 'n c i  maddesi uya
rınca görevsizlik ve yetkisizlik kararı 
verilmesi istemidir.
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AÇIKLAMA

Sayın Başkan, Sayın Üyeler.

Huzurunuza getirilmiş olan bu dâva, sadece duruşma salonunda 
bulunan taraflara ve heyetinize ilişkin herhangi bir ceza dâvası 
sayılamaz. Önümüzdeki bu dâva müvekkillerimizin şahıslarının 
üstünde ve ötesinde, muhakemenizin görev ve yetki sorununa bağlı 
olarak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2'nci maddesinde nite
likleri belirtilen «Demokratik Hukuk Devleti ilkelerine ve ülke
mizin demokratik rejimi ile demokratik yaşamının geleceğine yö
nelik ciddî bir tehlikenin varlığına ilişkin bir dâva görünümündedir.

Bu nedenle bizler, sadece bu dâvada görev almış birer müda
fii olarak değil, ayni zamanda birer hukukçu ve nihayet halkımızın 
demokratik özlemlerine içtenlikle inanan ülkemizin birer ferdi ola
rak, bu dâvayı, herhangi bir ceza dâvasının sınırlarını aşacak, Ana
yasanın temel ilkelerini kâğıt üzerinde bırakıp fiilen uygulanamaz 
duruma düşürecek, yurdumuzun demokratik-politik yaşamını ağır 
dar boğazlara sokacak nitelikte bir dâva olarak gördüğümüzü ve 
bundan derin endişeler duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Aşağıda açıklıyacağımız gibi; bu dâvanın Mahkemenizin gö
rev ve yetki sınırları içinde bir dâva olarak kabul edilmesi halin
de, sadece demokratik siyasal yaşantımızın vazgeçilmez unsurları 
olan siyasi partiler birer dernek durumuna düşürülmekle kalın- 
mıyacak, sadece Anayasa Mahkemesine ait olan bir yetkiye el uzatıl
makla kalmmıyacak, ayni zamanda halkımızın Anayasaca tanınmış 
ve güvence altına alınmış demokratik haklarının yok edilmesi ve 
«Demokratik Hukuk Devleti»nden, «keyfî totaliter devlet» biçimine 
dönülmesi yolunda atılmakta olan adımlara bir yenisi eklenmiş ola
caktır.

Heyetinizin bu dâvadaki tarihi sorumluluğu, esasen son derece 
ciddi bir konu olan yargıçlık mesleğinin sınırlarını da aşan boyut
lardadır. Bu nedenle, yetki ve görev itirazı olarak ileriye sürdüğü
müz bu husus sadece bu davaya ve Mahkemenize ilişkin bir ko
nu kabul edilmemeli demokratik yaşantımızın geleceğine ve Ana
yasanın temeline darbe indirebilecek bir girişimin, gene Anayasa 
ilkelerine dayanarak sonuçsuz bırakılması istemi olarak kabul 
edilmelidir.

Sayın Başkan, Sayın Üyeler.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, Anayasanın 2'nci maddesi;
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«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtileli 
temel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.» demektedir

Anayasanın 56’ncı maddesi; « (...) Siyasi partiler önceden izin 
almadan kurulur ve serbestçe faaliyetlerde bulunurlar- Siyasi par
tiler ister iktidarda ister muhalefette olsunlar demokratik siyasi ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» hükmünü getirmektedir.

Keza, Anayasanın 57'nci maddesi; siyasi partilerin tüzükleri, 
programları ve faaliyetleri uymak zorunda oldukları esasları 
tesbit ettikten sonra;

«Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine 
hangi hallerde ve ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece 
mâlî denetimlerinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, demokrasi 
esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.

«Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara Anayasa 
Mahkemesinde bakılır ve kapatma kararı, ancak bu mahkemece 
verilir» demektedir.

Ayrıca, Anayasanın 4’ncü maddesi; hiç kimse veya organın kay
nağını Anayasadan almıyan bir devlet yetkisi kullanamayacağını 
belirttikten sonra, 32'nci maddesi; «hiç kimse kanunen tâbi olduğu 
mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz» hükmünü koy
muş bulunmaktadır.

Yukarıya.aktarmış olduğumuz Anayasa hükümlerinin bir arada 
incelenmesiyle görüleceği gibi, bu hükümlere tamamen aykırı ola
rak hazırlanmış olan dâvamızın; Anayasanın siyasi partilere tanı
dığı «Anayasa teminatı» m ve bu teminatın gerçekleşmesi için ko
nulmuş «Anayasa Mahkemesi Denetimi» ni fiilen ortadan kaldıra
cı bir dâva görünümünde olduğu açıkça ortadadır.

Sayın savcı, iddianamesinin 4uncü sayfasında, aynen; «...Bu  
dâva doğrudan doğruya parti tüzüğünün 2'nci maddesinde belirtil
diği üzere, programını aynen tatbik etmek için iktidar olmaya aday
lığını koyan bir siyasi partinin yasalara aykırılığı dâvasıdır. Bu ne
denle tartışma, sarih bir konu olan partinin programı üzerinde 
olacaktır.» demektedir.

Hiç kuşkuya yer bırakmayacak açıklıktaki bu ifadeden de an
laşılmaktadır ki; bu dâva, herşeyden önce «partinin tüzel kişiliğinin» 
suçlanıp, yargılanması için açılmış bir dâvadır. İkincisi; partinin tü
zel kişiliği suçlandıktan sonra, parti tüzel kişiliğine bağlı olarak ve
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tüzel kişiliğin suçlanması temeli üzerinde, gerçek kişilerin suçlan
ması dâvasıdır.

Burada karşımıza çıkan ve cevaplandırılması gereken soru şu
dur; bir siyasi partinin tüzel kişiliğini suçlama yetkisi Cumhuriyet 
Başsavcılığından başka bir merciye tanınmışmıdır ve Anayasa Mah
kemesi dışında bir başka mahkemenin bir siyasi partinin tüzel ki
şiliğini yargılama hakkı ve yargılama yetkisi bulunmaktamıdır?

Bu sorunun doğru cevabını alabilmemiz, ancak siyasi partilere 
ilişkin bir dizi başka soruların cevaplarına bağlı bulunmaktadır. So
nuç olarak, siyasi partilerin tüzel kişiliklerinin suçlanmasında ve 
yargılanmasında hangi hükümlerin uygulanması gerektiğini açıklı
ğa kavuşturabilmemiz için;

— Anayasal kuruluşlar olarak, siyasi partilerin Anayasa içinde
ki yerleri nedir?

— Siyasi partilerin yasal düzenlemesi nedir?

— Siyasi partiler hukuksal açıdan derneklerden ve diğer tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlardan farklı, en azından «usûl hukuku» yö
nünden ayrıcalıklı ve daha güvenceli bir statüye sahip midir, sahip 
ise bunun nedeni nedir? Sorularını sormamız ve bunlara hukuken 
geçerli cevaplar bulmamız gerekmektedir.

Bu soruları sormadan ve bunlara cevap aramadan önce, iddia 
makamının, mahkemenizin görev ve yetkisine ilişkin olarak, iddia
namede ileri sürdüğü görüş üzerinde kısaca durmak istemekteyiz-

İddianamenin 5'nci sayfasında sayın iddia makamı şöyle d iyor:

«... Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde suç işliyen (diploma
tik ve siyasal dokunulmazlıklar hariç) kim olursa olsun yargı 
mercileri huzuruna çıkarılacağı ve Anayasanın 12’nci maddesinde 
açıkça belirtildiği üzere hiç kimseye, zümreye veya aileye ayrıcalık 
tanınmıyacağı her türlü izahtan varestedir. Bu nedenle siyasi par
ti mensuplarının da işledikleri suçlardan bir yargı merciinin huzu
runda yargılanmalarının gerekeceğini açıklamaya lüzum yoktur. 
Bu merciler suçun yerine ve nevine göre görevli ve yetkili Ceza 
Mahkemeleridir.»

İddia makamının bu sözlerini incelediğimizde, son derece dik
kat çekici şu hususları hemen görmekteyiz:

Bunlardan birincisi; hazırladığı dâvanın temelini teşkil eden 
ve bunu iddianamesinde açıkça belirtmek zorunda kalan sayın sav
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cı, sözlerinin bu bölümünde; gerçek kişileri suçlıyabilmek için par
ti tüzel kişiliğini suçlama şartını ve ön meselesini gözardı etmekte 
ve hâttâ ondan hiç söz etmemektedir. Halbuki daha önce de gör
düğümüz gibi bizzat savcı; «bu dâva bir siyasi partinin yasalara 
aykırılığı dâvasıdır.. Bu nedenle tartışma partinin programı üze
rinde olacaktır» demekteydi. Şimdi ise sayın savcı, bir siyasi par
tinin ve ona ilişkin bir programın varlığını yok farzedip, burada 
bulunan müvekkillerimizi, âdeta partinin tüzel kişiliğinden ayrı ve 
bağımsız suçların sanıkları gibi yorumlamaktadır.

Sayın savcının içine düştüğü bu hukuksal açmaz, bir rastlantı 
değildir. Savcı, hem partiye ilişkin olarak müvekkillerimizi bu mah
kemede yargılatmak istemekte, fakat bunun için önce partinin tüzel 
kişiliğinin yargılanmasının ön şart olduğunu bilmekte ve ayni za
manda parti tüzel kişiliğinin Anayasa Mahkemesi dışında bir baş
ka mahkemece yargılanamıyacağını bilmekte, bu nedenlerden ötü
rü, kendisine hukuki gerekçe olabileceğini düşündüğü hallerde; 
«burada bir siyasi parti yargılanmaktadır» demekte, gerekçe ola
mayacak durumlarda ise; partiden hiç söz etmeksizin, müvekkilleri
mizi partinin tüzel kişiliğinden soyutlayıp, partiden bağımsız bir 
suçun sanıkları gibi gösterme çabasına, üstelik; «kanun önünde 
eşitlik» paravanı ardında girmektedir.

İkinci noktaya gelince; sayın savcı bu konuda Anayasanın 12’nci 
maddesinden; herkesin kanun önünde eşitliği ilkesinden sözetmek- 
te; bu eşitliğin istisnası olarak da diplomatik ve siyasal dokunul
mazlıkları göstermektedir. Kanımızca, konumuzla ilgisi bakımın
dan, yani «usul hukuku» yönünden savcının bu sözlerinin hukuki 
bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Zira bilinmektedir ki, Anayasanın 12’nci maddesindeki «eşitlik» 
herşeyden önce «maddi hukuk» açısındandır ve bu anlamda siyasi 
dokunulmazlığa sahip kişiler de bu kuralın dışında değildirler-

Usul Hukuku açısından ise, gerek Anayasa ve gerekse ilgili ya
salar; bazı nedenlerden, yani üstlenen görevin ve bu görevi üst
lenen organın önemine binaen gerçek ve tüzel kişiler arasında ay
rıcalık tanımış ve kişilere ,sınırlı da olsa, farklı güvenceler sağla
mıştır.

Örneğin; bir milletvekilinin maddi ceza hukuku açısından bir 
vatandaş arasında herhangi bir fark bulunmamasına rağmen, usul 
hukuku açısından sahip olduğu dokunulmazlık nedeniyle ayrıca
lıklı ve daha güvenceli bir duruma sahip olması gibi.
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Yine örneğin; göreve ilişkin suçlarda, Türk Ceza Yasasının ay
ni maddesinin uygulanması sözkonusu olan hallerde bile, yargılana
cağı mahkeme ve diğer usul hükümleri açısından, herhangi bir kamu 
görevlisi ile bir hâkimin, bir avukatın farklı hukukî statüye sahip 
olmaları gibi. Keza, ayni suçtan, yargıtay başkan ve üyelerinin, Ba
kanlar Kurulu üyelerinin yargılanacağı merciin farklı olması gibi,

Görülüyorki, belli ve muayyen; ayni suçun sözkonusu olduğu 
hallerde bir kimsenin asliye ceza mahkemesinde, bir diğerinin ağır 
ceza mahkemesinde ve bazılarının sadece Anayasa Mahkemesinde 
yargılanmaları; savcının iddiasının aksine Anayasanın 12'nci mad
desine aykırı bulunmamaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi, 
Anayasa ve yasalar, güvence açısından, bazı özel durumları ayrı ve 
farklı olarak düzenlemiş bulunmaktadırlar.

îşte, siyasi partiler de, ayni düşünce ile; demokratik siyasi ha* 
yatın vazgeçilmez unsurları olduklarından, kendilerine derneklerle 
kıyaslanmıyacak ölçüde farklı ayrıcalıklar tanınmış ve güvenceler 
sağlanmış kuruluşlardır. Gerçekten, bir derneği mahallin en bü
yük mülkiye âmiri geçici de olsa faaliyetten alakoyma yetkisine, 
asliye mahkemeleri kapatma yetkisine, maliye müfettişleri, hâttâ 
maliye memurları mâli denetim yetkisine sahip iken, bütün bu du
rumlar siyasi partiler sözkonusu olduğunda tek yetkili organ ola
rak karşımıza Anayasa Mahkemesinin çıkması, haliyle, bir rastlan
tı sayılmaz.

Anayasa Hukuku literatüründe, siyasi partilerin hükmî şahsiyet 
kazanmalarının birinci sonucu «Anayasa teminatı», ikinci sonucu; 
«eşitlik» iken, sayın savcının Anayasanın 12'nci maddesinde dile ge
len «herkes kanun önünde eşittir ilkesinin, bir siyasi parti açısın
dan Anayasanın ruhuna uygun olarak, ancak; «bütün siyasi partiler 
kanun önünde eşittir» şeklinde yorumlanması gerektiğini görmez
likten bilmezlikten gelmesini anlamaya imkân yoktur.

Bir siyasi partinin yurt dışında örgütlenip örgütlenmediğine 
Anayasa Mahkemesince karar verilirken (ki bu partinin işlenmiş 
ve işlenmekte olan cinayetlerin sorumlusu olduğu bilinmektedir.), 
bir başka siyasi partinin programına dayanılarak; bu programın 
Siyasi Partiler Yasasının 83 ve 89’ncu maddelerine aykırı hüküm
ler taşıdığının, ayni yasanın l l l ’nci maddesinin açık hükmüne 
rağmen, Devlet Güvenlik Mahkemesinde saptanmaya kalkışılmasmı 
ve bu saptama temeli üzerinde Parti kurucu ve yöneticilerinin ceza
landırılmak istenmesini, Anayasanın eşitlik ilkesi karşısında anla
maya imkân yoktur.
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Görülüyor ki; işbirlikçi sermayenin sınıfsal tahakkümünü sür
dürmeyi amaç edinmiş bir faşist parti için ayrı hukukî ölçüt, Tür
kiye Emekçi Partisi için apayrı hukukî ölçüt!.. İşte bu! Anayasa
nın eşitlik ilkesinin tam ihlâlidir.

Sayın Başkan, Sayın Üyeler-

Bilindiği gibi, Anayasanın 56’ncı maddesi; siyasi partiler ister 
iktidarda ister muhalefette olsunlar demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır diyerek, dernek kurma özgürlüğünü temi
nat altına alan 29'ncu madde hükmünden ayrı olarak, siyasi parti
lerin hukuki rejimlerinin esaslarını tesbit etmiş ve kanun koyu
cuya bir partiler kanunu çıkarma ödevini de yüklemiştir.

Anayasa koyucunun iradesi uyarınca kabul edilen 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanunu, siyasi partileri derneklerin tâbi olduğu 
hukuki rejimden başka bir hukuki rejime tâbî kılma konusunda 
ikinci bir adım olmuştur. Siyasi Partilerin varlıklarının Anayasa
da teminat altına alınması ve derneklerden farklı olarak münhası
ran «Anayasa Mahkemesi denetimi» ne tâbî tutulması onların 
niteliği ve kuruluş amaçlarından ileri gelmektedir.

Demokratik düzende, fertler tarafından meydana getirilen çeşit
li topluluklar belirli ve dar gayeler etrafında kurulmuş olmalarına 
karşılık, siyasi partiler hemen hemen bütün toplum meselelerini 
kavrıyan genel bir siyasi programa dayanırlar.

Siyasi partiler dışındaki kuruluşlar, kamu oyu ve yöneticiler 
üzerinde etki yapmak yoluyla gayelerini gerçekleştirmeğe çalışır
lar. Siyasi partiler ise; doğrudan doğruya siyasi iktidarı ele geçirmek 
veya onu paylaşmak, hiç değilse onun kullanılması üzerinde etltı' 
sahibi olmak amacıyla kurulur ve faaliyette bulunurlar.

Siyasi partilerin diğer kuruluşlardan farklılığı ve önemi ko
nusunda bir m üellif şöyle diyor:

«Modern anlamda siyasi partileri, demokrasi mekanizmasının 
işlemesini sağlıyan büyük «çarklara» benzetmek mümkündür. Bu 
konuda en yetkili yazarlardan biri olan Duverger'nin isabetle be
lirttiği gibi, partiler, sadece kamuoyunun dillenmesine ve açıklan
masına aracılık eden birer vasıta değildirler; ayni zamanda, kamu 
oyunu ifade ettikleri ölçüde onu yaratırlar da.

« ( .. .)  Siyasi partilerin demokratik mekanizmasının işleyişini 
sağlıyan bu ana fonksiyonları yanında, doğrudan doğruya demokra
si düzeninin temel unsurlarından biri olarak varlıklarına işaret et
mek gerekir. Gerçekten, klâsik anlamda demokrasi demek, birden
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fazla siyasi partinin serbestçe kurulup faaliyette bulunduğu rejim 
demektir. Bu husus demokratik düzenin başlıca özelliğini teşkil 
eder. O kadar ki, demokrasinin başka bir adı da «partiler rejimi
dir. (Vedel).

« (...)  Bir toplumda serbestçe kurulan ve faalivette bulunan 
siyasi partilerin varlığının, devlet iktidarının sınırlanması ve öz
gürlüklerin korunması hususunda en önemli faktörlerden birini 
teşkil ettiğine şüphe yoktur. Esasen, demokratik sistemde parti
lerin — özellikle muhalefet partilerinin— başta gelen fonksiyonu, 
siyasi iktidarın kullanılışını kontrol etmek ve kamu hürriyetleri 
alanına en küçük bir yersiz müdahale karşısında derhal kamuoyu
nun dikkatini çekerek onu harekete getirmek suretiyle bu müda
haleyi önlemektir. Herhangi bir memlekette özgürlüklerin ne de
rece güvence altında bulunduğunu, muhalefet partilerine bu alanda 
tanınan imkânların genişliği ile ölçmek mümkündür partilerine bu 
tanınan imkânların genişliği ile ölçmek mümkündür. Sonuç 
olarak, partiler rejiminin, demokratik özgürlüklerin sağlanması ve 
korunmasının başlıca şartlarından biri olduğu kesinlikle söylene
bilir.» ( î )

Ayrıca, bu konuda söylenmiş; «MODERN DEVLET HAKKIN
DA BİLGİ SAHİBİ OLMAK DEMEK, PARTİLER HAKKINDA 
BİLGİ OLMAK DEMEKTİR.» şeklinde ünlü sözü de burada kay
detmek isteriz.

Hâl böyle iken, savcı iddianamesinde Türkiye Emekçi Partisin
den bazen parti ,bazen dernek ve bazen cemiyet diye söz etmektedir. 
Şüphesiz, sayın savcının bu tutumunun altında yatan anlam anlaşıla
bilir bir şeydir. Zira, bir siyasi partiyi sözde ve özde bir dernek 
veya cemiyet durumunda göstermeden, savcının bu dâvayı hazır- 
lıyabilmesi, önünüze getirilebilmesi ve yürütebilmesi mümkün de
ğildir.

Siyasi Partiler Yasasının Millet Meclisinde görüşülmesi sırasın
da, bir parti örtülü olarak kurulmuş Komünist Partisi bile olsa, 
bu partinin gerçekten böyle bir parti olup olmadığının, ancak Ana
yasa Mahkemesi tarafından saptanabileceği açıkça ifade edilmiştir.

Ayrıca, siyasi partilerle ilgili olarak, Ceza Yargılmaları Usulü

Dip N o t 1: Prof M ünci K apani. Kam u H ürriyetleri A nkara 1972. s. 250-251
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Yasasının sadece siyasi partiler yasasına aykırı olmıyan hükümle
rinin uygulanabileceği, keza, açıkça belirtilmiştir.

Şimdi, Millet Meclisi tutanaklarından aldığımız konuşmayı bu
raya aktarmak istemekteyiz. Bugün, sağ görüşe sahip politik bir ki
şi olduğu, Türkiyenin siyasal yaşantısıyla ilgilenen herkesçe bilinen, 
komisyon sözcüsü Coşkun Kırca bu konuda şöyle diyor:

«(devam la)... Muhterem arkadaşlarım, hiç kimse bu itirazla 
faaliyetler karşısında aldanmaz, aldatılamaz. İşte böylelikle o parti 
söylediğiniz gibi bir mihrak oldu ve şu kadarını belirteyim ki— 
Federal Almanya Anayasa Mahkemesi bu esasa binaen, Almanya’da 
Neonazi Partisini ve Komünist Partisini kapattı. Yoksa dünyanın 
hiçbir yerinde kanuna, Anayasaya aykırı davranışlarda bulunacak 
olan ve bu sebepten dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından kapa
tılma rizikosu altında bulunan ve bir partinin böyle bir hareketi 
işliyen böyle bir üyesini benimsemesi kabili tasavvur değildir, be- 
nimsememiştir. Türkiyede'de bundan sonra, bilfarz, Komünist 
Partisi kurulacaksa, hiçbirimizin şüphesi zaten yoktur ki, bunun 
adı Komünist Partisi olmıyacak, içlerinden bir tanesinin Komünizm  
faaliyetinde bulunduğu tesbit edilirse o nikaplı Komünist Partisi 
o adamı derhal kendi içinden atacak, kendisine ait bir adam ola
rak saymadığını bütün dünyaya ilân edecektir- Ama o bir mihrak 
halinde komünist faaliyetler yaptığı gerçlerini örtmiyecektir. Bunu 
kim anlıyacak, takdir edecek? Hükümet mi, Meclis mi. Siyasi organ
lar mı? Hayır. Anayasa Mahkemesi!»

Ve, Coşkun Kırca sözlerine şöyle devam ediyor:

«... Muhterem arkadaşlar; hiç aldanmıyalım, hangi tutum ve 
davranışa sahibolan insanlar, hangi sebeple şu veya bu teşekkülün 
içine girerler. Hangi sebeple bir türlü ben komünistim demeyen 
ve demiyecek olan insanlar nikaplı komünist partisi içine, parti dahi 
kendisine komünist demediği halde girerler... bunu bilmemek, an
lamamak mümkün değildir. Bunu takdir edecek olan da Anayasa 
Mahkemesidir, Türkiyenin en yüce, en müstakil yargı organıdır (2) 
(M. M. Tutanak Der. 6.2.1964, 49. Birleşim, Dönem 1, Cilt 26, s 436.)

Arada söyliyelim ki, bizim siyasi demokrasiden anladığımız; bü
tün demokratik sınıf ve zümrelerin politika alanında kendi siyasi 
örgütleriyle eşit olarak yerlerini almalarıdır.

Dip N ot 2: Cümle düşüklükleri ve kelime hatalarına dokunmadan aynen alınm ıştır.
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Türkiyede kurulması yasaklanmış bulunan bir siyasi parti hak
kında bile yapılacak işlemin ne olduğuna dair, üstelik sağ görüşlü 
bir politikacının, Millet Meclisi Genel Kurulu önünde yaptığı ko
nuşmanın, konumuza ilişkin bölümünü yukarıya aktarmış bulun
maktayız-

Bizler kesinlikle inanmaktayız ki, tartışmasını yaptığımız ko
nudaki hukuksal gerçek; bu kadar açıklamayı gerektirmiyecek ka
dar açıktır ve ortadadır. Eğer, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı; 
Anayasa ilkelerine uygun olarak kurulmuş bir partinin, yani; hem  
Yargıtayda ve hem'de Askeri Yargıtay’da iki kez beraet etmiş «Milli 
Demokratik Devrim Programı» nı amaçlıyan Türkiye Emekçi Par
tisinin; Siyasi Partiler yasasının 83 ve 89'ncu maddelerince kurul
ması yasaklanmış partilerden biri olduğu iddiasında ise —ki bu 
iddiadadır— iddiasının doğruluğunun saptanması için dosyayı Mah
kemeniz önüne getirmesi değil, Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda 
bulunması düşünülebilir ise'de, bu'da mümkün değildir. Zira suç
lama konusu yapılan ve nitelikleri yukarda açıklanan Parti Prog
ramı; Anayasa Mahkemesince tutulan ve herkese açık olan Siyasi 
Partiler Sicilinde, Parti kurulduğu günden beri bulunmaktadır.

Savcının programa ilişkin iddiaları geçerli olsa idi Anayasa 
Mahkemesinin bugüne kadar herhangi bir uyarıda bulunmamasını ve 
uyarıda bulunma gereğini duymamasını nasıl açıklıyabiliriz?

Özetlemek gerekirse:

1) Siyasi partiler; Anayasa teminatına ve Anayasa Mahkemesi 
denetimine tâbi, demokratik yaşamın temel unsuru olan kuruluşlar
dır. Bu nedenle; parti programının herhangi bir yasaya aykırılığı 
iddiası, ancak, Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürülebilir ve böy
le bir iddiayı sadece Anayasa Mahkemesi karara bağlıyabilir. Ana
yasa Mahkemesinin bu konudaki yetkisi, bölünmez, vazgeçilmez ve 
devredilmez bir yetkidir.

2) Siyasi partinin kurucu ve yöneticilerine, programın yasa
lara aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesince hıı konuda alın
mış bir ön karar olmadan, herhangi bir suç izafe etmek mümkün 
Dİamaz. Aksi takdirde, Anayasanın tanıdığı güvencenin hiç bir 
anlamı kalmaz.

3) Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısının iddia ettiği yolda 
hareket edilmesi; yani bir parti programının yasalara aykırılığı id
diasının Ceza Mahkemelerince dinlenmesi ve incelenmesi; Anayasa 
Mahkemesine ait olan bir yetkiye el uzatılması, en azından bu yet
kinin Anayasa Mahkemesiyle Devlet Güvenlik Mahkemesi arasın-
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da bölünmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durum ise; bu dâvanın 
sınırlarını aşan bir nitelik kazanacak ve demokratik yaşamın so
nunun başlangıcı olacaktır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarda belirtilen nedenlerle Ceza Yar
gılamaları Usulü Yasasının 7 ve 17'nci maddeleri ile, Siyasi Partiler 
Yasasının l l l 'n c i  maddesi uyarınca görevsizlik ve yetkisizlik kara
rı verilerek dosyanın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılı
ğına iade edilmesini diler ve isteriz. Saygılarımızla. 5.7-1976.

Av. Niyazi Ağırnaslı. Av. Zeki Oruç Erel. Av. İsmet Erdemoğlu.
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WILFRED BURCHETT

Çin Halk Cumhuriyeti 
Afrika Devrimine Karşı Mı?

Pekin çizgisini bağnazlıkla savunan bir dergi «ABD üstlerine el 
koyalım ve bunları sosyal emperyalistlere karşı kullanalım» diye 
başlık atıyor. Ama eğer amaç bu ise üstlere el koymanın ne gereği 
var. Amerikan emperyalistleri bu üstleri, Sovyetler Birliğine karşı da 
kullanmıyorlar mı? Hem Amerikalılar üstlerdeki elektronik cihaz
ların işletilmesinde çok daha bilgili, çok daha usta! «Ruslara kar• 
şı kullanmak üzere üslere el koyalım diyen» kimse dolaylı yoldan 
«üsler eski işlevlerini sürdürsün» demektedir ki bu ikili anlaşma
ların dolambaçlı bir dil ile savunulmasıdır.

Çin diplomatları bunu daha açıkça yapıyorlar, «NATO'da ka
lın, aman Yunanistan’la dalaşıp NATO'nun güney kanadını zayıf
latmayın» diye bize öğüt veriyorlar.

ABD vesayeti altında bir Türkiye’nin proleter devrimcisi Çin'in 
bu dış politikası karşısında gereken tepkiyi göstermekle yükümlü
dür- Bunu yapmazsa onun devrimciliği inandırıcı olamaz.

Pekin çizgisini savunanların iddiası özetle şu: «En saldırgan 
emperyalist devlet SSCB'dir. ABD ikincil tehlikedir. Onun için baş 
düşman SSCB olmalıdır»! Bu, yıllar boyu Amerikan uşaklarının
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«Bağımsız Türkiye» sloganımıza karşı çıkarken «Ya Amerika gitsin 
de Ruslar mı gelsin» anlamındaki ABD uyduluğu propagandasının 
değişik sözcüklerle tekrarından başka şey değildir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin bölgemizdeki akıl almaz politikası 
tiim dünyayı kapsayan ve nerede ise emperyalizmin bir yedek gücü 
durumuna gelmekte olan bir dış politikanın parçasıdır.

Türkiye de NATO üyeliğini, yani ABD vesayetini savunan Çin, 
Güney Amerika'da Pinochet’ye mali yardımda bulunuyor. Afrika’
da emperyalizmin ajanı Mobutulara, Holdenlere, Savimbilere ar
ka çıkıyor; ABD ile birlikte Angola Halk Cumhuriyetini tanımamakta 
direniyor. Sömüren ve sömürülen ülkelerden oluşan emperyalist 
dünya sisteminin bütünlüğünü inkâr eden saçma bir üç dünya teo
risi ileri sürerek İran şahı ile, Demirel ile, bir le Duanı, Fas 
kralı Hasan ile Bumedyen i aynı kefeye koyuyor. Yani emperya
lizmin kuklası ile yurtseveri bir tutuyor. Enver Sedat'ın politikasını 
destekliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Angola soru
nu tartışılırken neredeyse açıkça Güney Afrikalı ırkçıların politika
sına arka çıkıyor- Çin gönüllülerinin Kore'de yaptıkları gibi ger
çek bağımsızlık uğruna savaşan Angola halkına silah elde yardıma 
koşan yiğit K übalı savaşçılara iftira yağdırıyor. Ve öte yandan 
Nikson’lar S translar gibi emperyalist tekellerin en saldırgan ke
siminin temsilcilerini baş tacı ediyor.

Bir yurtsever gülünç duruma düşmeden böyle bir dış politikayı 
olumlu karşılayamaz. Bizim özlemimiz Çin Halk Cumhuriyetinin 
şanlı devrimci geçmişine ve proleter enternasyonalizmine uygun 
politikaya bir an önce dönmesidir. Bu dış politika Yenan mağara
sındaki Mao Tse Tung’un her proleter devrimcinin hayalinde yer 
eden simgesinin üzerine kara gölgeler düşürmektedir-

Aşağıda sunduğumuz yazı ünlü devrimci yazar Wilfred Bur- 
cett’in kaleminden çıkmıştır. Yazıyı ilk defa yayınlayan Afrixue-Asie 
Dergisi Burchett’i şöyle tanıtıyor:

«Dergimizin yazarı ve yoldaşımız Wilfred Burchett, daha ilk 
gününden ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan be
ri, en çetin günlerde Çin devriminin içten ve ateşli bir dostu ve 
savunucusu olmuştur. «Çin: Bir Başka Nitelikte Hayat» adlı kita
bı, Çince dahil onbeş dile çevrilmiştir. Bu kitap yazarının Çin halkı 
ile ve onun devrimi ile sıkı dayanışmasının kanıtıdır. Aşağıdaki 
yazıyı Burchett Luanda da yazdı. Yazı, yazarının meslek hayatın
da her zaman göstermiş olduğu, lâyık olduğu saygı ile değerlendiril
mesi gereken, eleştirici ve tam bağımsız tutumu yansıtmaktadır. 
Bu bakımdan Wilfred Burchett’in vardığı sonuçlar*daha da ilginç 
olmaktadır. S. M.»
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Çin de neler oluyor? En kısa cevap (bu da cevap sayılmaz ya) 
hiç bir yabancının bunu bilemiyeceğidir. Yapılabilecek tek şey, Çin 
basınından yararlanılarak, şu andaki mini kültür devriminin bel
li başlı özelliklerini belirtmektir. Bundan bazı paraleller çıkartıla- 
bilir ve bu mini kültür devriminin çok daha iyi bilinen bir şey ile 
Çin’in dış politikası ile olan bağıntıları üzerine tahminler yürütüle
bilir.

Görünüşe göre Çin'de baş sorun, halef sorunudur; Başkan Mao 
Tse Tung'un başlıca kaygusu, devrimin gelecek kuşak boyunca 
doğru yolda ilerleyip ilerlemiyeceği sorunudur...

Yönetimdeki değişiklikler, ya da dış dünyadaki değişiklikler 
ile ilgili olarak, Çin yöneticilerinin ne yaptıkları konusunda, Çin de 
olup bitenleri anlıyabilmek için, dört bin yıllık Çin tarihini, bu 
ülke yöneticileri ve halkının geleceğe yönelik sorunların çözümünü 
ararken bu binlerce yıllık geçmişin etkisi altında kaldıklarını hatır
lamak gerekir.

Avrupa'da henüz pek yakın geçmişteki bir Cumhurbaşkanı
nın ya da bir önceki başbakanın yaptıklarından dersler çıkarma 
eğilimi varken, Çin bir çok eski hanedan dönemlerinin deneyleri 
üzerine eğilir.

Bu günkü bunalımın merkezinde (bu ne kadar saçma görünür
se görünsün) başbakan yardımcısı Teng Hiau-Ping'e yakıştırılan tu- 
tum yatar- Bu tutum şu deyişle özetleniyor: «Kedinin siyah yada be
yaz olması önemli değil, yeterki fareyi yakalasın.» Onu eleştirenlere 
göre, (ki bunlar arasında başkan Mao'nun da bulunduğu kesindir) 
böyle bir tutum Çin devriminin kutsal ilkelerinden birine, politika
nın ve ideolojinin her zaman kumanda yerinde olması gerektiği 
ilkesine meydan okumaktır. Hem «kızıl», hem «işinde usta» olmak 
zorunludur, ve Çin'in bugünkü sanayi devriminin büyük görevlerini 
başarabilmek için bu ikinci nitelik üzerinde İsrarla durulmalıdır. 
Felsefi bakımdan başbakan yardımcısı, Marx, Lenin ve Mao Tse 
Tung’un eylemi yönlendirmek için çizmiş oldukları sınırlar dışında 
yol arayan bir pragmatik ve eklektik olmakla suçlandırılmaktadır. 
Koca Çu En Lay’in yerine başbakan olacak bir kimsede böyle bir 
kusur hoşgörü ile karşılanamaz.

Yeni mini kültür devriminin hareket noktası «Büyük Prole
ter Kültür Devrimi» diye adlandırılmış olan hareketinki ile aynı
dır. Yarının bilim adamlarının ve teknisyenlerinin eğitiminde en 
önemli merkez olan Pekin Tsinghua Üniversitesidir, bu merkez.
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Bu kurumun yöneticileri, Tsinghau Üniversitesini «Konfuçyus- 
culuğun kal'ası» haline getiren tutuculukları yüzünden genellikle 
eleştirilmiştir, ve başkan Mao'nun kendisi bu saldırıları yönetmiş
ti. Öyle anlaşılıyor ki, bundan önceki kültür devriminde egemen kı
lınan politika, «eğitim yeteneklerinden çok ideolojik bakımdan 
sağlamlıklarından ötürü işçi ve köylü kökenli öğrencilere kapıla
rın açık tutulması politikası» gevşemiş ve eğitimle üretim arasındaki 
bağlar, yüksek akademik yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirme 
doğrultusunda daralmış. Her ne ise Teng’e karşı yapılan açık sal
dırıların özü bu oldu: Teng Hsiau Ping «kapitalist yol» tutum ve 
davranışına düşmüş bir kimse sayıldı. îlk kültür devrimi sırasında 
da aynı biçimde suçlanmış ve gözden düşmüştü o.

İdeolojik saflığı çalışma verimliliğine feda etmek olur mu? Hiç 
değilse tartışmaların unsurlarından biri bu. Ama, her,hal ve durum
da, bu Çinlilerin bir iç sorunudur.

Başkan Mao zaman zaman olayları hareket ettirmekden ve 
işlerin nereye varacağını inceleyebilmek için açıkça yapılan tartış
maları izlemekten hoşlanır. Bununla birlikte birinci ve ikinci kül
tür devrimi arasında iki esas fark var- Birincisinde Mao Tse Tung, 
o zamanki başkan Liu Şou Şi’ye karşı, «iki çizgi» arasındaki o muaz
zam ideolojik savaşa, partinin ve devletin yönetiminin kimin eline 
geçeceğini tayin edecek olan savaşa katılmış olduğu halde, devlet 
iktidarını harekete geçirmemişti. Bu kez, Mao, görünüşe göre, du
rumu pek güzel kontrol ediyor ve geçen sefer olduğu gibi üretimin 
büyük ölçüde kesintiye uğramasını önlemek için mücadeleyi belirli 
sınırlar içinde tutabiliyor.

İkinci fark da, Çu En Lay’in artık ortada olmaması ve ancak 
kişi olarak itibarının sağlıyabildiği soğuk kanlılığa ve ılımlılığa 
yöneltici hakem rolünü oynayamaması.

Birinci kültür devriminin en çok yara alan kurbanlarından 
biri Çin dış politikası idi. Dışişleri Bakanı Çen Yi'nin kariyeri (belki 
hayatı da) ancak Çu En Lay'nin onu kararlılıkla savunması sonucu 
kurtulmuştu. Hatta pek kısa bir süre önce Çu En Lay'ın kendisi 
bile fiilen görevden uzak tutulmuştu. Tam bir kargaşalık hüküm  
sürüyordu. Kuzey Vietnam ABD ile barış müzakerelerine girişti 
diye saldırıya uğruyordu. Toplantılarda, «Güneyi sattı» isnadı ile 
Ho Şi Minh'e sövülüyordu! Vietnamlı diplomatlar tartaklanmıştı. 
«Aşırı solcu» larm dış politika alanındaki kısa süren egemenlikle-
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ri sırasında, Kuzey Kore ve Kamboçya ile ilişkiler ciddi biçimde 
bozuldu. Bunlar sonradan sert biçimde cezalandırıldılar. Hasarın 
onarılması için Çu En Lay'in birbiri ardından kişisel girişimleri 
gerekti.

«Çin her zaman haklıdır» diyen çevrelere karşı dururken bu
gün o dönemi hatırlamak ve geçmişte de Çin'in dış politikada hata
lar işlediğini belirtmek gerekir-

Benim görüşüm odur ki, düne kıyasla bugünkü fark, Çinin ha- 
tatarını kabul etmeyi reddetmesi ve bunları haklı göstermeye uğra
şırken büsbütün batağa batmasıdır.

Ben Şili’ye hiç gitmedim, onun için oradan söz etmeyeceğim. 
Ama orada da Pinochet rejiminin üstü örtülü biçimde hatta aktif 
olarak desteklenmesi Çin’in Latin Amerikadaki prestijini sıfıra dü
şüren ve dostları için büyük şok etkisi yapan ilk adım olmuştur.
Ama Angolaya gittim ve orada Pekin stratejik önemde bir ha
taya düşmüştür.

Pekinde olduğu gibi, başka merkezlerde de, CİA’nin bir ya
ratığı olduğu öğrenildikten çok sonra Holden Roberto'nun FNLA'- 
sından yana bir tutuma götüren duruma değerlendirme yetenek
sizliği, şimdi de Angola'da gelişmekte olan olayların gerçeklere aykı
rı biçimde yansıtılması ile daha vahim bir hal almıştır. Bunun so
nucu üçüncü dünyanın Afrika sektöründe Çin prestijinin ağır bir 
darbe yemesi ve dünyanın başka yerlerinde olup bitenler hakkın
da Çinlilerin söylediklerine güvenin genel olarak sarsılmasıdır.

Dış politikadaki bu yanılgıları şu andaki mini kültür devrimine 
bağlamak saçma olur. Bunlar çok daha önce başlamıştır. Ama bu
günkü durumun sonuçlarından biri «sağ» hataları incelemek üzere 
Komünist Partisi Merkez Komitesi düzeyinde bir komisyonun ku
rulması olduğuna göre; bu girişimle dış politika alanındaki sağ 
hatalar da incelenirse Çin'in içten destekleyicilerinden birçoğu 
rahatlık duyacaklardır. Örneğin kurtuluş hareketlerine yardımı 
yada şu yahut da bu hükümetle dostluğu «Sovyet revizyonizmini» 
kınama koşuluna bağlama olgusu, dünyanın bütün oportünist it 
takımı ile, daha yüksek fiyat bulduklarında yarın «Çin revizyoniz
mini» maddi çıkar karşılığı kınamaya hazır cinsten kimselerle aynı 
safa düşme tehlikesini taşır.

Böyle şartlar koşmak, bundan bir kaç yıl önceki Çin yöneti
mi tarafından, haklı olarak bir ülkenin ya da bir örgütün içişlerine 
tahammül edilmemesi gereken bir müdahale sayılırdı. Ne yazık ki
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bu cinsten şartlar ileri sürüldüğü artık herkesçe bilinen bir sırdır. 
Çinliler, hasımlarının da yıllar boyunca uluslararası konferanslarda 
aynı biçimde hareket ettiklerini ileri sürebilirler- Ama gene de 
«sadece düşmanlarımızı kınayanlar dostumuzdur» belgisine daya
nan politika kötü bir dış politikadır.

ANGOLALILAR PEKİN'DE

Başka türlü açıklanması olanaksız hatalar bundan doğmuş
tur. Örneğin, 1971 yazında, en yüksek düzeyde bir MPLA delegas
yonu, Çin'de iyi karşılanmıştı. Başkan Agostinho Neto ve genel 
sekreter Lucio Lara bu delegasyonda yeralmakta idiler. Bunlar, ül
kelerindeki durumu ve oradaki üç hareketin rolünü açıkladılar. 
Başbakan Çu En Lai ve en önemli yardımcılarından bazıları, UNÎ- 
TA'nın Portekizlilerin hizmetindeki bir kukla örgütten başka bir şey 
olmadığı ve FNLA'nın da CİA denetiminde olduğu kendilerine an
latıldığında dikkatle dinlediler. Çu En Lay’in UNÎTA konusunda 
bazı itirazları oldu. Ama MPLA liderlerine suçlamalarını kanıtla- 
yabildilkeri taktirde Çin'in davranışının ona göre olacağını söyledi. 
Ama FNLA konusunda Çu En Lay açıkça şöyle dedi: «Biz Holden 
Roberto nun Amerikan emperyalizminin resmen ajanı olduğunu bi
liyoruz.»

MPLA liderleri, ulaştırma dahil, bir askeri yardım isteminde 
bulundular. Yardım kendilerine hemen verildi, ama Çin'in Hindi 
Çinideki yükümlülükleri gözönünde tutulduğundan, ulaştırma araç
larını başka yerden sağlamaları kendilerine söylendi. Bununla bir
likte ziyaretin son günü bizzat Çu, bazı taşıma hizmetlerinin as
keri yardımla birlikte sağlanacağını bildirdi. Yani görünüşe göre 
işler iyi gidiyordu.

Ne var ki, Holden Roberto ve onun FNLA'sı için (askeri danış
manlar dahil) yardımın artması bundan sonra oldu. Bu arada Zaire'
nin Cumhurbaşkanı Mobutu'da eller üstünde tutuluyordu-

UNÎTA'nın Portekiz yeni sömürgeciliğinin bir aletinden baş
ka şey olmadığım gösteren kesin kanıtlar, Portekiz'de Nisan 1974 
«Yüzbaşılar Darbesi» nden pek az sonra Pekine sunuldu. Portekiz 
İstihbarat Örgütü PİDE'nin dosyalarından alınma bu kanıtlar, Si
lahlı Kuvvetler Hareketinde o dönemde en yüksek bir yeri olan ve 
UNÎTA'nın yöneticisi Jonas Savimbi ile Angola'daki Portekiz Baş
kumandanlığı arasındaki gizli ilişkileri bilme durumunda bulunan 
bir kişi tarafından doğrudan doğruya sağlanmıştı. (Savimbi ile
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Portekiz Askeri Başkumandanlığı arasındaki haberleşme, MPLA'- 
nın kendi deneyi ile pek iyi bildiği bir gerçeği doğruluyordu: Söz 
konusu olan MPLA'yı yok etmeyi amaç edinen dolaysız askeri iş
birliği idi).

1975 Mayısında pek yüksek düzeyde bir başka MPLA dele
gasyonu Pekine gönderildi. Çu En Lai o günlerde artık hastahanede 
yatmakta idi. Görüşmeler, her ikisi de dört yıl önceki müzakere
lerde hazır bulunmuş olan bir başbakan yardımcısı (ama Teng 
Hsiau-Ping değil) ve bir dışişleri bakan yardımcısı ile yapıldı. 
Kendilerine Çu En Lay.in Holden Roberto’yu nasıl değerlendirmiş 
olduğu hatırlatıldı ve nasıl olup da, MPLA'yı yok etme amacı ile kul
lanılacağı bilindiği halde, bu kadar büyük bir yardımın böyle bir 
kimseye verilebildiği soruldu.

Üçlü geçiş hükümetinin kurulmasından beri, Luanda'da ve çev
resinde, FNLA'nın MPLA taraftarlarına karşı yaptıkları zulmü ka
nıtlayan fotoğraflar ve başka belgeler sunuldu. Anlaşıldığına göre ve
rilen cevap soğuktu ve Portekiz'in her üç hareketle imzalamış ol
duğu ve 11 Kasım 1975'de gerçekleşmesi tasarlanan bağımsızlığa 
dek üçlü bir geçiş hükümetini öngören Alvor anlaşmalarına MPLA’- 
nm uyması gerektiği görüşü ileri sürüldü.

Alvor anlaşmalarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak için 
MPLA'nın elinden geleni yaptığı, ama UNÎTA ve FNLA kuvvetlerinin 
Amerika Birleşik Devletlerinin kışkırmasıyla Başkan Neto'nun ha
reketini ezmekten başka bir amaç gütmedikleri yolunda uzun ve 
sabırlı açıklamalar boşunaydı.

Çin, Kinkuzu ve Zaire'deki Holden karargâhında askeri danış
manlar bulundurduğuna göre, Pekin'in Başkan Mobutu ile Holden 
Roberto'nun gerçek rolleri hakkında tam bilgiye sahip bulunmadı
ğına inanmak zordur. Holden «resmen Amerikan emperyalizmin 
ajanıdır» derken Çinlilerin yaptığı değerlendirmeden en ufak kuşku
ya düşülmediği de kesindir, (bu gerçek sonradan bizzat CÎA tarafın
dan doğrulanmıştır).

GERÇEK VE ZAMAN BAKIMINDAN SIRA

Çin, verilen 'yardımın Portekiz sömürgeciliğine karşı savaşta 
Angola’lıları desteklemek için olduğu, ama şimdi bağımsızlık sağlan
dığına göre üç hareketin Alvor anlaşmaları temeli üzerinde birleş
meleri ve birbirleriyle savaşmaya son vermeleri gerektiği yolunda 
nedenler ileri sürerek, Kasım 1975'de, FNLA'ya yardımı kesti ve
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askeri danışmanlarını geri çağırdı- Kendilerine bu konuda soru so- 
rulduğunda, yabancı ülkelerdeki Çin diplomatları da bu yolda 
açıklamalar yapıyorlardı. Ben Alvor Konferansında hazır bulundum, 
ve varılan anlaşma olumlu sayılabilirdi. Tıpkı Vietnam savaşını sona 
erdirmesi gereken Paris anlaşmasının olumlu sayılabileceği gibi. 
Herşey anlaşmaları imzalıyanlarm iyi niyetine bağlıydı.

Ama ABD'nin sonuna kadar desteklediği FNLA ve UNİTA tı
patıp Vietnam'da Tiyö rejimi gibi hareket ettiler. Alvor anlaşma
sını, MPLA'yı yok etme yolunda girişimlerini yoğunlaştırmak ve 
yeni sömürgeciliğin kuklası bir düzeni kabul ettirmek için kullan
dılar. MPLA'nın tüm Angola için gerçekten ulusal bir tutum, hem  
Afrikalı, hem enternasyonalist bir tutum içinde olduğunu bilmek 
için Çin’in gerekli bütün istihbarata sahip bulunması gerekirdi. Ve 
Afrika'daki devlet ve hükümetler düzeyindeki en iyi dostları, bu 
istihbaratı elde etmede Çin'e yardımcı olmuşlardı.

Kendisinin Kuomuntang ile geçirdiği tecrübe, sınırdaş olduğu 
Koredeki ve Hindiçini ülkelerindeki deneyler, yurtseverlerle vatan 
hainleri arasında bir anlaşmaya varmamn imkânsız olduğunu Çin 
yöneticilerinin bilmeleri için yeterli idi. Güney Vietnam geçici Dev
rim Hükümetinin Saygon’daki Tiyö rejmi karşısında yaptığı gibi, 
Angola'da MPLA'nın FNLA-UNÎTA karşısında yaptığı gibi, bu yolda 
içtenlikle çaba harcanabilir. Ancak sadece kamuoyuna kimin ulu
sal birlikten yana, kimin karşı olduğunu açıkça gösterebilmek için 
yapılır bu.

Doğaya ters düşen bu gibi ittifaklar hiç bir zaman başarılı ola
maz. Ve acı gerçek şudur ki, FNLA'ya teslim edilen Çin silahları, 
Portekizlilere karşı değil, MPLA'ya karşı kullanılmıştır.

Hem bir yanılgı bir başka yanılgıyı beraberinde getirir. Güney 
Afrikanın Angola'ya saldırısı olayını incelemek üzere toplantıya çağ
rılan Güvenlik Konseyinde olayların Çin tarafından anlatılışı bu 
bakımdan dikkati çeken bir örnektir- Çinlilerin söyledikleri, her- 
şeyden önce, olayları yerinde izleyen tanıkların ve belgelerin ka
nıtladıkları olayların gerçekliği ile, zaman sırasıyla çelişmektedir.

İkincisi, bu Çini ilerici dünyada her yerde ve özellikle de Af
rika'da, hele siyahi Afrika’da tiksinti uyandıran Güney Afrika ırkçı 
rejimini, dolayısıyla da olsa, savunmak gibi pek özenilmiyecek 
bir duruma düşürmektedir.

İşte olayların zaman sırası :

Mart 1975: Zaireli nizami ordu birlikleri Angola'yı işgal edi-

52



yor ve Holden Roberto’yu Carmuna (Uije)'de ve Kuzey Angola'nın 
diğer kentlerinde iktidara yerleştiriyorlar.

Ağustos 1975: Güney Afrika birlikleri, kanunsuz olarak işgal et
mekte oldukları Namibie'deki üslerinden hareketle Angola içerlerine 
doğrü ilerliyor, ve Kuangar ve Kalai bölgelerine yerleşiyorlar.

23 Ekim 1975: Nizami Güney Afrika birlikleri, bir zırhlı tu
gayın ve bir topçu tugayının desteğinde kuzeye doğru 1000 kilomet
reden fazla ilerliyor ve ancak Kueve nehrinde, Grabela'nın hemen 
güneyinde MPLA kuvvetleri tarafından durduruluyor.

7 ve 10 Kasım 1975: Portekizli paralı askerlerin ve Güney Af
rika zırhlı birliklerinin desteğinde Zaire nizami ordu birlikleri Lu- 
anda'nın 17 kilometre yakınına kadar ilerliyorlar, saldırıları her se
ferinde MPLA birlikleri tarafından püskürtülüyor.

10 ve 11 Kasım 1975: MPLA bağımsızlığını ilan ediyor ve An
gola Halk Cumhuriyetini kuruyor. AHC, bağımsız ve hükümran 
bir devlet olarak, Güney Afrika birliklerini yurttan kovmak için Kü
ba'nın ve Sovyetler Birliği'nin yardımını istiyor.

İLKELERE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

MPLA'ya Sovyet silahlarının gelmesinin, Amerikalıların FNLA 
ve UNÎTA ya 50 milyon dolarlık yardımda bulunmalarından çok 
sonra olduğunu bizzat ABD itiraf etmiştir.

Böylece, Güney Afrika işgalini «Sovyet-Küba saldırısı» na bir 
tepki olarak göstermeye kalkışmak gerçeği tümüyle çarpıtmaktan 
başka şey değildir. Güney Afrika ve Zaire birliklerinin olduğu gibi, 
paralı askerlerin de Angolayı işgal etmelerine engel olmak için, bir
çokları hayatlarını vermiş olan Kübalı askerleri «paralı asker» 
saymak da yanlış ve haksız bir suçlamadır. Nasıl ki, Kore savaşı 
sırasında, Kore Demokratik Cumhuriyetinin Amerikan kuklaları 
tarafından işgalini defederken birçokları hayatlarını vermiş olan 
Çin Halk Cumhuriyetinden gelme gönüllüleri de «paralı asker» 
olarak nitelendirmek saçma ise. Tıpkı Çinlilerin Vietnam savaşında 
ikmal yollarının savunulmasında Vietnamlılara yardım ederken 
yaptıkları gibi, Kübalılar da Angola'da proleter enternasyonalizmi
nin gereğini yerine getirmişlerdir.

1957'de Dünya Komünist Partileri Konferansında, karar tasla
ğındaki «devrim ihraç edilmez» pasajının değiştirilmesi kotlusun
da haklı olarak direnen Çin delegasyonu olmuştur.
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Çinliler bu pasaja, karşı-devrimin de ihraç edilemiyeceği, dev
rimci savaşa girişmiş olan ve bir karşı-devrimci müdahaleye uğra
yan bir halkı desteklemek için, silahlı kuvvetler dahil her türlü 
yardımda bulunmanın iktidardaki komünist partilerinin görevi ol
duğu sözlerinin eklenmesi için direnmişlerdir-

Çin’in bu ilkeleri Kore'de ve Vietnam'da uygulamış olması, 
onun lehine bir durumdur. Bu uluslararası dayanışma ilkesini An
gola’da uygulamış olması Küba’nın da lehine bir durumdur. Tarih 
bunu böyle değerlendirecektir. Besbelliki Çin’in Angola'daki yan
lış davranışlarının kilit unsurlarından biri bu ülkenin Sovyetler 
Birliği ile olan kavgalı durumu ve Amerikan emperyalizminin ge
rilemesiyle, yani bu yönden Çin için tehlikenin azalmasıyla, Çin’in 
«Sovyet Sosyal emperyalizmi» dediği şeyin tehdidinin arttığı yo
lundaki inancıdır. Sovyetlerin Çin sınırında bir milyonluk askeri 
kuvvet yığmış olmalarını, Amerika’nın ise adım adım Asya’dan çe
kilmekte olmalarını değerlendirirken Çin ilginç sonuçlara varmış
tır. Ama bundan hareketle her Sovyet yardımı kabul edeni kına
manın Sovyetler Birliğinin her yaptığını otomatik olarak suçlama
nın yanlış olduğu açıktır.

Ne mutlu ki Vietnam Savaşı sırasında bu ölçüt uygulanmadı ve 
VietnamlIlar hem Çin, hem Sovyet yardımından yararlanabildiler 
ve (MPLA yönetiminin bugün dilediği gibi) iki sosyalist devletin 
dostluğunu koruyabildiler! (Eğer Angola’da da böyle olmuş olsaydı, 
Çin, bugün, askeri uzmanlarının niçin FNLA-UNÎTA askerleri ara
sında nasıl olup da Amerikan danışmanlarıyla birlikte resim çektir
diklerini açıklamak gibi can sıkıcı bir duruma düşmezdi).

Çin'in yanlış tutum ve davranışlarının bir diğer unsuru da, bu 
politikanın dayanır gözüktüğü bilgilerin önemli bir kısmının «mao- 
cu» çevrelerden ve bunların «marksist-leninist» olduğu iddiasındaki 
gazetelerinden kaynaklanmasıdır. Bu gazeteler, çok kez yazı işleri 
müdürlerinin kafalarında «Pekin çizgisi» konusunda oluşturduk
ları şeye uygun olarak; yerli okurlarına objektif gerçeği yansıtmak 
endişesiyle değil, Çin resmi çevrelerindeki okurlar için yayınlan
maktadır. Nisan 1974’den beri birkaç kez gittiğim Portekiz ve An
gola hakkındaki gerçek-dışı kabaca suçlamalar için başka bir 
açıklama bulamıyorum.

Bu cinsten beyanlar Çin’in düşmanlarını sevindirir ve dostlarını 
üzer. FNLA—UNÎTA'nın bozguna uğratılmış, dağıtılmış ve foyası 
iyice ortaya çıkmış birliklerinin sözde vermekte oldukları gerilla 
savaşı gibi hayal ürünü iddialar ileri sürmek; Luanda'da işçilerin
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ayaklanması üzerine; «Sovyei komutası altında» birliklerin 150.000 
Angolalıyı katlettiği ve halkın varını yoğunu talan ettiği v.b. yolun
da söylentiler yaymak tam anlamıyla gülünç duruma düşmektir 
(«H sin hua», İngilizce çevirisi, Pekin 21 Şubat)-

7 Şubattan başlıyarak tam beş hafta Angola'yı bir uçtan bir 
uca gezdim; özellikle FNLA-UNÎTA'nın «tahkim edilmiş bölgele
rinde» dolaştım. Daha önce birçok anti-emperyalist savaş alanın
da birlikte bulunmuş olduğumuz «Hisinhua»dan meslekdaşları- 
mın, Angola’da, ve az önce de Portekiz’de, yanımda olmalarını çok 
isterdim. O zaman, «bazı kişisel kavgaları olan» kimi ideologun 
kaleme aldığı ve Çin politikacılarının kolay inanma zaaflarını do
yurmayı amaçlayan tezleri tekrarlıyacaklarına gerçeği yazabilirlerdi.

Angola halkı, kimin talan ettiğini, kimin katliamlara giriştiğini 
pek iyi biliyor. Talan ve katledenler FNLA ve UNÎTA hareketin
den idiler; Zaire ve Güney Afrika nizami birlikleriydi ve toplu
mun kokuşmuş bataklıklarından toplama paralı askerlerdi.

Ama, çoğu zenci olan ve ataları esir olarak Angola toprağından 
koparılıp götürülmüş olan Kübalı askerlerin örnek devrimci dav
ranışına herkes hayrandır.

Çin, Sovyet yardımı karşılığının askeri üsler kurulmasına 
izin olduğunu söyleyerek duyduğu endişeyi belirtmiştir. Ama bugün 
Vietnam’da Sovyet üssü yok. Oysa Danang'da ve Kamrah körfe
zinde ABD'nin kurmuş olduğu deniz üslerine miras yoluyla kon
mak pek çekici bir şey olabilirdi. Vietnam, Angola gibi tarafsız 
ülkeler safındadır.

Angola Halk Cumhuriyeti'nin anayasası yabancı askeri üsle
rin ülke topraklarında kurulmasını özellikle yasaklar, ve bu tutum  
başkan Neto tarafından defalarca doğrulanmıştır.

Bugünkü Çin iç politikasının yeniden incelenmesinde, dış po
litikanın bazı açıklanması olanaksız yönlerinin de incelenmesinde, 
dış politikanın bazı açıklanması olanaksız yönlerinin de incele
neceğini bilmek Çin'in içten dostlarını rahatlatacaktır.

Ben kendim çok iyi hatırlarım; Pekin'de, Büyük Halklar Sa
rayında, «Hippy»ler hakkında ne düşündüğünü soran Amerikan 
ping-pong oyuncusu Glenn Covan’a karşılık verirken Çu En Lay 
şöyle dem işti: «Eğer kendi pratiğinde yaptığın işin doğru ol
madığı açıkça belli olmuşsa, o zaman davranışını değiştirmen ge
rekir.»
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Angola'da ve diğer ülkelere karşı Çin politikası yanlış yolda
dır ve bizzat Çin’in proleter enternasyonalizmi konusunda savun
duğu ilkelere uygun olarak bu politika değiştirilmeli, doğru yola 
konmalıdır-

Çin’in adı «Çung Kuo»dur. Bu, «orta imparatorluk» anla
mına gelir ki bu da istendiği biçimde yorumlanabilir. Ama, Çin'i 
evrenin merkezi saymak için ülke alanı, nüfus, tarih, uygarlık... 
gibi birçok normalar var. ABD ile Sovyetler Birliğinin toplam nü
fusunun iki katına sahip bulunan bir ülkenin yönetiminde; her- 
birinin ortalama nüfusunun 27,5 milyon olan 29 ilin yönetiminde 
ne gibi sorunlar ile karşılaşılacağı düşünüldüğünde, Pekin'den 
bakılınca, Angola gibi sadece altı milyon nüfusu olan bir ülkenin 
sorunları önemsiz görünebilir.

Ama, Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden beri, bu 
ülke, ulusların hükümranlığını ve özellikle küçük ülkeler ile bü
yük ülkeler arasında eşitliği her zaman savunmuştur.

Ama, bu ilkeyi, devletlerin ve hareketlerin Çin ile Sovyetler 
Birliği arasındaki kavgada taraf tutmaları gerektiği ve sadece 
«Yanlış taraf» tuttuklarından ötürü değil, tarafsız kaldıkları için 
de bunların cezalandırılmaları gerektiği anlayışıyla bağdaştır
mak kolay değil.

WİLFERD BURCHETT
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MİHRİ BELLI

Evet Daha Güçlüyüz!

Otuzdört teknik eleman örgütünün temsil edildiği Kurultayı
nızı Türkiye Emekçi Partisi adına selamlarım. Türkiye teknik ele
manlarının sendikal haklarını, demokratik mücadele sonucu ko
parıp alması en içten dileğimizdir.

Kurulu düzenin sözcüleri «Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak» 
dan çok söz ederler. Ülkemizin uygar bir ülke düzeyine ulaşması 
bizim de özlemimizdir. Nedir «çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak?» 
Bu, baraj yapmak, liman yapmak, yol yapmak değildir. Hatta fab
rika yapmak da değildir. Emperyalist dünya sistemi içinde sömü
rülen geri ülkelerde de bunlar yer yer yapılıyor bugün- Çağdaşlık 
demek, bugün uygarlık demek, herşeyden önce çalışanların ör
gütlü olarak, mesleki ve siyasi örgütleriyle ülkenin gelişmesinde 
etkin rol oynaması demektir. Uygarlık tüm çağdışı üretim ilişki
lerinin ortadan kaldırılması demektir. Onun için biz teknik ele-

«  ,  * * • - « « , » • -  •"  -  -  m  '  * — -■ — m . -  TT»
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konuşm asıdır.
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inanların, grev hakkı dahil, toplu sözleşme hakkı dahil, sendikal 
haklarını desteklerken, dolayısıyla Türkiye’nin «çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşması» davasını da güttüğümüz inancındayız.

Sayıları yüzellibini bulan teknik elemanların güttüğümüz ba
ğımsızlık ve demokrasi mücadelesinde önemli bir yeri var. Son 
aylardaki deneyler bunu kanıtlamıştır. Bu yılın 13 Martında, An
kara’da, teknik elemanlar, emperyalizmin işbirlikçisi egemen güç
lerin tezgâhlamakta oldukları açık faşizme, yığınsal bir çıkışla 
karşı duran demokratik güçlerle saf tuttular. Türkiye'de teknik 
elemanlar topluluğu demokratik güçler cephesinin vaz geçilmez 
unsurudurlar.

13 Mart anti-faşist mitingi önemlidir. Bu miting bir ilk adım 
olmuş ve onu ülke düzeyinde ayni anti-faşist nitelikte başka yığın
sal gösteriler izlemiştir. Bugün Türkiye’de Nusaybin'den Kars’ın 
bilmem hangi ilçesine kadar halkımız yığınlar halinde MC'nin tem 
sil ettiği faşizme karşı direnişi sürdürüyor. 13 Mart mitinginin 
başlattığı akım, Bir Mayıs İşçi Bayramı günü, İstanbul'da yüz- 
binlerin (teknik elemanlar dahil yüzbinlerin) katıldığı büyük 
miting ile doruğuna ulaştı.

Bunlar, Türkiye koşullarında teknik elemanın işçi sınıfı ile, 
tüm emekçilerle kader birliği durumunda olduğunu ve Türkiye 
teknik elemanının kitlesiyle bunun bilincine vardığını gösterir. 
Gerçekten, sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi 
vermekle, bu mücadeleyi zafere ulaştırmakla yükümlü bulunan 
Türkiye toplumunda mühendis — işçi ayırımı, mimar — işçi ayı
rımı, tekniker — işçi ayırımı, burjuva demokratik devrimini çok
tan gerçekleştirmiş olan Batının gelişmiş kapitalist ülkelerindekin
den değişik anlam, değişik nitelik taşır. Türkiye teknik elemanı ba
tıdaki meslektaşından daha yakındır kol emekçisine. Batıda da 
otomasyonun sağladığı bir yakınlaşma olmuştur- Ama otomasyon 
Türkiye’deki durumun açıklaması olamaz. Hem göreli teknolojik 
geriliğimizden ötürü, hem sömürülen ülke Türkiye'nin özel koşul
larından ötürü.

Emperyalizmin sömürdüğü bir ülkenin vatandaşı mühendis 
olsun, işçi olsun, ikinci sınıf dünya vatandaşı durumuna itilm iş
tir. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir ülkenin başı dik 
vatandaşı durumuna yükselmek Türkiye işçisinin köylüsünün ol
duğu kadar, Türkiye teknik elemanının da sorunudur.

Bu sorun onun için ayni zamanda ekmek davasıdır da. Bu 
bağımlı kapitalizm düzeni sürdükçe, Türkiye toplumu ne doğal
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kaynaklarını, ne de insan kaynaklarını toplumun yararına, ulusal 
ekonom inin çıkarlarına uygun biçimde kullanamaz. Türkiye'nin 
düzeni taşrasında feodal ilişkileri barındıran bağımlı kapitalizm  
oldukça yabancı uzman ithali, mal biçiminde dolaylı yoldan yaban-, 
cı işgücü ithali kaçınılmazdır. Kalifiye olsun olmasın bu ülke 
çalışanları için yığınsal işsizlik sürecektir. Yurt dışına göç süre
cektir. Onun için Türkiye'de bağımsızlık ve demokrasi müca
delesi, tüm çalışanlar için ayni zamanda ekmek kavgası niteliğini 
taşır.

Türkiye teknik elemanının, tüm öteki çalışanlar gibi, mesleki 
örgütler] çatısı altında birleşerek vermek görevinde bulunduğu ik
tisadi mücadele, faşizme karşı mücadele niteliğine bürünmek zo
rundadır. Bu kaçınılmazdır. Çalışanların örgütlü olarak sendikal 
mücadele verebilmeleri için siyasi demokrasi gerek. Faşist cephe
nin gerilemeye zorlanması, ve sonunda tüm yenilgiye uğratılması 
gerek. Heryerde olduğu gibi Türkiye'de de bu böyledir- Yakın tari
himizde ne zaman faşizm tırmanabilmiş ise, işçinin, tüm emekçi
lerin gerçek ücretlerinde düşüş. olmuştur. Teknik eleman deyişiy
le: Faşizmin tırmanış eğrisi ile gerçek ücretler eğrisi ters orantı
lıdır.

İstatistiklere bakalım: Daha 1925’de iktidar bir baskı yasası 
olan «Takrir-i Sükûn Kanununu» uyguluyor. Tüm legal siyasi mu
halefeti meslek örgütlerini yasaklıyor. Bu arada Türkiye İşçi Çiftçi 
Partisini de kapatıyor ve bunun hemen ardından kapitalist sömü
rünün yoğunlaştığı bir düşük ücretler dönemi geliyor. 1946’da Tür
kiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ve bu partiden militanların 
kurdukları Sendikalar Birliği kapatılıyor ve bunu bir düşük üc
retler dönemi, sömürünün doruğuna ulaştığı dönem izliyor.

12 Mart dönemi bu bakımdan daha da ibret vericidir. Ne za
man çalışanların siyasi haklan çiğnenmiş ise, onların sömürüye 
karşı direnme, ücretlerini, çalışma koşullarını iyileştirme olanak
ları da ellerinden alınmıştır. £ünkü aslj amaç budur. Amaç sö
mürüyü yoğunlaştırmaktır. Bunun için emekçi siyasi muhalefeti 
ezilmek istenmektedir.

Evet bugün Türkiye’de çalışanların iktisadi mücadelesiyle an- 
ti-faşist mücadele içiçedir. Biri ötekinden ayrılamaz- Enflasyonu 
körükleyen, hayat pahalılığını dayanılmaz hale getiren dolayısıyla 
çalışanların gerçek ücretlerini her geçen gün daha da düşüren 
MC ayni zamanda açık faşizmi tezgâhlama komplosu içindedir.

İktisadi mücadelemizde tutarlı olabilmek için mesleki örgüt-
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lerin mücadelelerine anti-faşist içerik katmak zorunludur. Mes
leki örgütlerin mücadeleyi iktisadi sınırlar içine hapsetmeleri, ang- 
lo-sakson trade-unionizmi Batıda kurumlaşabilir ama, Türkiye Ame
rika değildir.

Nedir bugün durum? En güçlü sermaye çevrelerinin sözcüle
ri İsrarla ücretlerin dondurulmasını istiyor. Çalışanların sendikal 
hakları ellerinden alınmadan bu olamaz. Onun için ayni çevreler 
açık faşizmin savunucu‘arıdırlar da. Açık faşizme geçişi nasıl tez
gâhladıklarını biliyoruz. İşlenen siyasi cinayetleri, bunların kimler 
tarafından kışkırtıldığmı biliyoruz. Polisin nasıl katillere arka çık
tığını, darbelerini nasıl devrimcilere yönelttiğini biliyoruz. Bura
da Devlet Güvenlik Mahkemelerine oynatılan rolün ne olduğunu 
biliyoruz. Bu özel mahkemelerin nasıl suçüstü yakalanmış faşist 
katilleri yeni cinayetler işleyebilmeleri için serbest bıraktığını ve 
suçsuz devrimcileri zindanlara attığını gözlerimizle görüyoruz.

Çalışanların bu durumları görmezlikten gelerek verecekleri 
sendikal mücadele kısır bir mücadele olacaktır. Bu durumda tu
tulacak tek yol, iktisadi istemlerle girişilecek her direnişi, her grevi 
bugünün siyasi ortamı içine oturtmak ve bu vesileyle emekçilerin 
demokratik güçler safında, tüm anti-faşist çevrelerle dayanışma 
durumunda olduklarım kanıtlamaktır. Bildiğiniz gibi bugün TEP, 
faşist cephenin elindeki başlıca baskı araçlarından biri olan DGM'- 
nin saldırılarına hedef olmaktadır- Yasaları çiğniyerek parti ka
patma işine bizden başladılar. Bunun nedenleri var. Bunlar üze
rinde durmuyorum. Ama böyle bir kanunsuzluk karşısında «bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın» dercesine ilgisiz kalan kimse, sos
yalistlikten vaz geçtik, bir burjuva demokratı bile değildir.

Meslek örgütlerinin iktisadi mücadelesine anti-faşist içerik 
katabilmek için, işçi sınıfı, tüm çalışanlar dayanışma grevi hakkı 
için mücadele etmekle ve bu hakkı koparmakla yükümlüdür. Da
yanışma grevi hakkı için mücadele şu anda önde gelen görevidir 
tüm çalışanların. Bu hak koparılıp alınmasıyla, sendikal haklara 
her saldırı halinde, faşistlerin işlediği her cinayette dayanışma 
direnişleri ülke düzeyinde işyerlerinin sarmasıyla faşist cephe ge- 
riletilecektir.

Biz, TEP olarak, faşizme karşı mücadelede mesleki örgütlerin 
tüm eyleminin bu demokratik dayanışma doğrultusuna yöneltil
mesini âcil görev sayıyoruz.

Faşist cephe güçlendi deniyor. Evet iktidardadırlar. Hergün 
devrimci kanma giriliyor. Para babaları onlardan yanadır. Arkala-
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rm da Amerika var, Öteki emperyalist ülkeler var. Ankara'da 19 
Mayıs gösterilerini faşizmin bir gövde gösterisine döndürmeye ka
dar işi vardırdılar. Bütün bunlar doğru- Ama bütün bu dış görü
nüşe karşın güçsüzdürler. Türkiye'nin ilerici güçleri hiçbir zaman 
olmadıkları kadar güçlüdürler bugün. Bugün emekçi halkın yığın
sal demokratik direnişi faşist cephenin gayri-milli iktidarının tüm 
engellemelerine karşın Anadolu'nun dörtbir yanma yayılıyor. Evet 
daha güçlüyüz. Faşizmi yenecek güçteyiz. Yeter ki birlik ve daya
nışm a içinde olalım. Tüm çabalarımız bu birlik ve dayanışmayı ger
çekleştirme yolunda olmalıdır.

Besbelli ki bir ülkede devrimci mücadelenin gerektiği gibi ve- 
rilebilmesinin birinci şartı işçi sınıfının öncü birliği niteliğinde bir 
siyasi partinin bu mücadeleye olanca ağırlığını koyabilmesidir. 
Geçmişimizde sağlam ne varsa onu temsil eden kent ve köy emek
çi yığınları içinde derin kökler salmış tek sosyalist partinin sos
yalizme yönelik bağımsızlık ve demokrasi mücadelemize yön ver
mesi mücadelenin başarısının zorunlu şartıdır.

Geçen Teknik Elemanlar Kurultayında konuşurken bu zorun
luluğa işaret ettim. Gene işaret ediyorum. Ne kadar çetin olur
sa olsun bu yolda mücadele verilecektir. Ve Tek Sosyalist Parti 
yerini alacaktır, tarihimiz sahnesinde. Bu yolda mücadele sürmek
tedir. Ortak anti-faşist, anti-emperyalist eylem konusunda şim 
diden bazı mesafeler açılmıştır. Biz Vietnam'da, ayrı ayrı eğilim
leri çatısı altında barındıran ama bölünmeyen, tersine bunlar ara
sında dialogdan güç kazanan tek sosyalist örgüt kurulabiliyor da 
neden Türkiye’de kurulmasın, diyoruz. Vietnam'da emperyalizmin 
yenilgisi bu yüzden mümkün oldu. Türkiye'de de böyle olacaktır. 
Mücadele ile bunu başaracağız. Mücadele çetin olacağa benzer. 
Derin teorik yetenek, toplum gerçeklerinin derin bilgisi, temel il
kelere bağlılığın tamamlayıcısı olan siyasal esneklik, anlayış ge
rektiren bir mücadeledir bu. Ama bu mücadele kaçınılmaz olarak 
başarıya ulaşacaktır. Tek bir sınıf olan Türkiye işçi sınıfının tek
bir öncü birliği tarih sahnesinde yerini alacaktır. Çünkü sosya
lizm yolunda tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'yi 
yaratmanın başka yolu yoktur. Ve böyle bir Türkiye’nin gerçek
leşmesi tarihsel zorunluluktur.

Sağolun.

61



TKP’li Nâzım Hikmet

Orhan Veli, YAPRAK Dergisi'nin 1 Mart 1950 günlü 21. sayı
sında çıkan «Şiir Yolu île  Tanıtma» başlıklı yazısında: «Bugün 
Avrupa'da tanınan bir tek şâirimiz var: Nâzım Hikmet. O da bize 
rağmen tanınıyor. Biz «Aman kimse duym asın!» diyoruz. Ama fay
dası yok; duymuşlar. Nâzım Hikmet'i bize onlar kabul ettirmeğe 
çalışıyorlar. Adını, lehimize değil, aleyhimize kullanıyorlar. Bizi, 
büyük şâirler yetiştiren bir millet olarak değil, büyük şâirleri ha
pislerde süründüren bir millet olarak tanıyorlar.» dedikten sonra:

«Kaç defa duymuşsunuzdur: «Fikirleri bir yana, iyi şâir
dir.» dediklerini. Niçin bu korku? Niçin, insanı fikrinden ayır
mak arzusu? İnsan, fikriyle bir bütündür. İnsan, insanlar içinde 
yaşadıkça fikrinden dolayı mahkûm olmaz.»

Orhan Veli'nin konumuzla ilgili olan sözlerini yazdığından bu 
yana «bir rub'u asır»dan çok zaman geçti. Orhan V elinin değindi
ği, eleştirdiği, kınadığı «insanı fikrinden ayırmak» artık geçerliğini 
yitirdi. Hele Nâzım Hikmet için.. Onun bilinçli düşmanları böyle 
saçma sapan sözler etmiyorlar, şimdi asıl üstünde duracağımız
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Nâzım'ın bir kavga adamı olduğu, Türkiye işçi sınıfının kimi za
man legal, kimi zaman illegal savaşımını sürdüren «öncü müfre
zesinden, «özörgütü»nden ayrı, onun dışında, sadece devrimci bir 
şâir, azbuçuk işçi sınıfının kavgasını da destekleyen, ama bu «kav
ga »yı bir örgütün militanı olarak değil de tek başına yürüten bir 
şâir olarak göstermek istiyorlar. Egemen sınıflar ne kadar bilinçli 
olursa olsun, bir proleter devrimcisi savaşımını tek başına sürdür
mek eğlimindeyse, bu yoldaysa pek aldırmazlar. Onlar için asıl teh
like böyle bir adamın proletarya partisinin içinde, o partinin bi
linçli bir militanı olarak kavgasını sürdürmesidir. Çünkü tek ba
şına olan adamın her zaman ayağı sürçebilir, yanlışlıklara düşebi
lir, istemeden, farkında olmadan kavgasına faydası olmayan, bir 
yerde kavgaya (Günün somut koşulları içinde) köstek olabilecek, 
giderek ucu provakasyonlara çıkan eylemlere girişebilir. Proleter 
devrimcisi ancak örgüt içinde eleştiri, özeleştiri içinde, bireyciliğe 
kaymaktan, sapmalardan kendini koruyabilir.

Burjuvazi bir proleter devrimcisini etkisiz kılmak için her 
yolu dener. Nâzım Hikmet şiirlerinde, yazılarında bu tehlikelerin 
üstüne basa basa durmuş, bu çetin yola çıkanları, bu yolda yürü
yenleri tek tek aydınlatmış, başlarına gelme olasılığı olan her türlü 
engeli nasıl göğüslemek, nasıl kırmak gerektiğini göstermiştir. 
Nâzım’ı can kulağıyla dinleyen, akıllıca kavrayan bir arkadaş ko
lay açık vermez. Türkiye’de proleter devrimcilerinin (Son zaman
lara kadar) yazın (edebiyat)dan gelmeleri Nâzım Hikmet'den ötü
rüdür. Konumuz Nâzım Hikmet'i değerlendirmek değil. Daha doğ
rusu es geçilmek istenen yanına parmak basmak bir yerde onun de
ğerinin kökenindeki (Büyük şairliği, yeteneği bir yana) ana öğeyi 
gözler önüne sermektir.

Onun 1961 de yazdığı ünlü «Otobiografi» şiiri kitaplarda der
gilerde birkaç kez yayınlandı. Şiirin bir yerinde:

«Partimden koparmağa yeltendiler beni

sökmedi»

dizesi geçer. (Nâzım'ın Parti’yle yakın ilişkileri konusunda bilgi
miz yok. Yani yukarıdaki dizede geçen konuda.) Nedense yazar
larımız, sosyalistler bile bu olguyu, yani Nâzım'ın bir parti adamı 
olduğu olgusunu işlemediler, değinmediler bu yanma.

9.10.1951 de Moskova'da yazdığı: «Seni Düşünüyorum» şiirinde 
(Türkiye’de 1951-1952 T. Gizli K. P. yle ilgili tutuklamalar başladık
tan bir süre, kısa bir süre sonra:
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«Türkiye Komünist Partisi 
T.K'P.'em benim,

seni düşünüyorum.
Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın, 
en büyük ustalığımız,

en ince hünerimizsin.
Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun.

Sen bana bugün
mübarek alnındaki yara yerinle
ve işçi bileklerinde zincir izleriyle göründün,
yürüyorsun dimdik pırıl pırıl.
Ömrümde yalnız seninle

ve senin safında olmakla Svündünı.»
Şiirin sonraki bir bölümü, yukarıdaki savımızı yani Türkiye'deki 
1951-52 T. K. P. yargılamasıyla ilgili olduğunu daha açık kanıtlar:

«Seni düşünüyorum tornacı Rahmi.
Belki bu sabah basıldı evin,
belki şimdi Birinci Şubedesin
kolların kelepçeli arkadan,

kan içinde yüzün gözün.»

Bu yıl CEM YAYINEVÎ'nin Ekber Babayev'in yazdığı, A. Beh- 
ramoğlu’nun çevirdiği YAŞAMI VE YAPITLARIYLA NÂZIM HİK
MET adlı kitap şimdiye değin Türkiye'de Nâzım üstüne yazılan 
her yönden en ilginç bir yapıt. Nâzım’ın son 13 yılında (Türkiye'den 
ayrıldıktan sonra yaşadığı yıllar) yakın dostu Azerî asıllı Ekber 
Babayev bu kitabında birçok bilinmezi açıklıyor- En önemlisi ko
numuzla ilgili olanı. Şimdi bu değerli kitaptan (Sayfa: 206-7) bir 
bölüm aktarıyorum: (Nâzım ’a, «Nâzım Hikmetimiz» diyen herkes 
bu kitabı okumalı)

«Nâzım Hikmet'e sık sık, Türkiye’den kaçmayı nasıl başardı
ğını sorarlar; o, şaka yollu, «Bizim polisi ilgilendirdiği için yanıt
lamayacağım bu soruyu. Onlara yardım etmek istemem.» diye kar
şılık verirdi.

Fakat, 1963 yılında, ölümünden az önce bir gün, bu olayı ka
rısı Vera Tulyakova'ya anlattı:

«Sizin akademisyen Pavlov yardım etti bana! îki kere öldür
meye kalkıştılar beni. Bunlardan birinde otomobille ezmeye çalış
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tılar. Tipik bir polis yöntemi, fakat yine de belki bir raslantıdır di
ye düşündüm. Küçük de olsa bir kuşku vardı içimde. Fakat bir gün, 
büyük bir tüccarın karısı, (bizim partidendi), hapishanede bulun
duğum için askerliğimi yapmadığım gerekçesiyle beni askere alıp 
bir sınır birliğine göndermeyi ve sözümona sınırı geçerken vu
ruldu bahanesiyle öldürmeyi planladıklarını açıkladı. Ciddi bir 
şeydi bu ve artık ciddi olarak bir çıkış yolu aramaya koyulmak 
zorundaydım. PARTİ, ülkeden ayrılmam gerektiğine karar ver
di. Fakat nasıl? Peşimi bırakmıyan yedi tane polis vardı. Günün 
24 saatinde nöbettelerdi. Başlangıçta hiç bir çare gelmiyordu aklı
ma- Fakat tam bir ümitsizliğe kapılmak üzereyken, yoldaş Pavlov'u 
ve onun şartlı refleks kuramını anımsadım. Saati saatine yaşamaya 
başladım. Hem öylesine bir disiplin içinde ki, tasavvur bile ede
mezsin. Aynı saatte kalkıyor, her gün dakikası dakikasına aynı 
tramvayı yakalıyordum. Hapishaneden çıktıktan sonra dublaj re
jisörü olarak çalıştığım sinemanın kapısından aynı saatte giriyor, 
aynı saatte aynı lokantada öğle yemeğine çıkıyordum. Böylece 
bütün günüm sabahtan geceye kadar saatlere ayrılmıştı- Altı ay 
hiç bozmadım bu rejimi ve «muhafızlarım» kısa zamanda «benim
sediler» bu düzeni. Arkadaşlarımın kaçışı planladıkları gün, saat 
yedide değil de dörtte uyandım. Uyuyan polislerin yanından ses
sizce geçtim. Kımıldamadılar bile. Öylesine kaygısızca uyuyorlar
dı. Boğaz kıyısına geldim. Şiddetli bir fırtına vardı. Arkadaşlar bir 
motorlü sandala bindirdiler beni kıyıdan uzaklaşmamı sağlamak 
ve sonra dönmek üzere bir kılavuz verdiler yanıma. İskeleden 
uzaklaştık- Dalgalar sandalımıza iki yandan saldırıyor, fakat hızla 
ilerliyorduk, yine de. Arkadaşım: Ateş etmeyi biliyor musun?» di
ye sorarak bir tabanca uzattı bana. «Doludur» diye ekledi. Ömrüm
de bir kez bile ateş etmemiş olmama rağmen başımı olumlu anlam
da sallayıp tabancayı aldım, «İşte bir de pusula sana. Motoru na
sıl çalıştırdığımı gördün. Yakalarlarsa teslim  olma onlara. Elveda. 
«Kucaklaştık ve bir dakika sonra izini yitirdim onun. Bulgaristan 
kıyılarına doğru dümen tuttum.»

Kaçış olayının bundan sonraki bölümü bu olayla ilgilenenlerce 
azçok bilindiği için bu kadarını aktarmakla yetiniyoruz.

Evet büyük Türk şairi Nâzım Hikmet':
«Ömrümde yalnız seninle

ve senin safında olmakla övündüm»

dediği bir örgütün üyesi idi, TKP'nin. Yani o, bu şiiri yazdığı 1951 
yılı Türkiyesi toprağına basan TKP'nin üyesi olmakla öğünüyordu, 
başka bir örgütün değil.
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NAZIMIN GENÇLİK MARŞI

13 yıl önce yitirdiğimiz büyük şairimiz Nâzım Hikmet’in şim
diye dek hiçbir yerde yayınlanmamış bir marşını veriyoruz. Bu, 
Nazım’ın Türkiye'den son ayrılışından bir yıl önce, 1950 yılında 
yazdığı gençlik marşıdır-

Bu marş, 1950’lerin çetin demokrasi mücadelesi günlerinde 
doğdu. Bir yıl sonra bir çok üyesi tutuklanıp yıllarca zindanda tu
tulan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği (İYTGD), 1950'de 
Nazım’ı zindandan kurtarma kampanyasına, Türkiye'de aktif mü
cadele ile katılmış tek demokratik örgüttür. Dünyaca yürütülen 
kampanyayı bu dernek çeşitli eylemlerle desteklemiştir. Dernek 
üyeleri yayınlanan bildiri ve dergileri İstanbulun tüm emekçi ke
simine ulaştırmıştır.

14 Nisan 1950'de 13 yıllık hapisliğini protesto için yaptığı 
açlık grevinin 13. gününde Nazım'a dayanışma için toplantı dü- 
zenliyen kuruluş yine bu dernek olmuştur. Türkiye ve dünyada 
Nazım Hikmet'in özgürlüğü için girişilen hareketin gelişen baskı
sı ile 14 Nisan'da iktidara gelen Demokrat parti, büyük şairi so 
nunda serbest bırakmak zorunda kaldı. Fakat Nazım sıkı bir gö
zetim altında tutuldu.

işte bu baskı döneminde İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Der
neği yöneticileri, görevlendirdikleri bir arkadaşları ile Nazım'dan 
bir gençlik marşı istediler. Nazım bu isteği zevkle yerine getirdi. 
Ama uzun yıllar marşın yazarının adını pek az kimse bildi.

Bu marş, ilerici yurtsever gençliğin canlı dayanışmasına Na- 
zım'ın güzel bir armağanı olmuştur. Zor günlerin bu armağanını 
bugünün fedakâr gençliğinin değerlendirmesini bileceğini umuyo
ruz.
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GENÇLİK MARŞI

Yenilmez bayrağıyız ilerinin 
Güzel yurdumuzda halktan yanayız 
Düşmanıyız karanlığının gerinin 
Dünyada barıştan haktan yanayız

Halk için gerçekten hürriyet için 
İleri ferah bir memleket için 
Çelik bir imanla yürüyelim biz 
Biz su katılmamış yurtseverleriz

Halka açılmalı ardına kadar 
Bilimi hapseden altın kapılar 
Büyük Türk halkının hakkıdır bilgi 

İçtiği su yediği ekmek gibi

Halk için gerçekten hürriyet için 
İleri ferah bir memleket için 
Çelik bir imanla yürüyelim biz 
Biz su katılmamış yurtseverleriz

Nâzım Hikmet

İstanbul, 1950

NOT: 1951 de yapılan bestesinde, birinci dörtlüğün son dize
sindeki «haktan» sözcüğü, ikinci dörtlüğün «bir» ve son dizesindeki 
«biz» sözcükleri, üçüncü dörtlüğün son dizesindeki «yediği» çıka
rılmıştır yerine «ve» sözcüğü eklenmiştir.
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Reşat Fuat Baraner

1900 - 12 AĞUSTOS 1968

Reşat Fuat arkadaşımız aramızdan ayrılalı sekiz yıl oldu. Re
şat Fuat'lar ölmez. Hayatını emekçi halkı davasına adamış dev
rimcilere özgüdür ölümsüzlük- Proleter devrimci hareketimizin 
geçmişini tahrif etmek için harekete geçildiği bazı gencecik mili
tanların «Tarih bizde başlar» der gibi devrimci alçak gönüllükle 
bağdaşmayan bir tutuma sürüklenerek geçmişi tüm reddettiği bu 
günlerde Reşat Fuat'ın özellikle örgüt adamı niteliği üzerinde du
ralım. Onun proleter devrimci harekette ömrü boyunca omuz 
omuza savaştığı yoldaşı Şefik Hüsnü’nün yanında yeri vardır. Re
şat Fuad'ı anmak proleter devrimci görevdir. Biz bu görevimizi ye
rine getiriyoruz. Aşağıya aldığımız Ömer Faruk Toprak’ın güçlü 
şiirinde Reşat Fuad'ın mücadele hayatının bir kısmından söz edi
liyor. 1944 TKP polis kovuşturmasında Reşat Fuad en ağır işken
celere uğratılmıştır. Polis onu konuşturamayınca, onu yok etme
nin kalleşçe bir yöntemine başvurdular. Reşat'ı beline kadar çıplak
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soydular, Sansaryan Hanın Birinci Şube hücrelerinden birinde kar
yolaya bağladılar ve karakışta geniş pencereyi ardına kadar açtı
lar. «Zatürre olup gebereceksin» diyordu işkenceciler. Reşat Fuad 
buna da göğüs germeyi bildi.

«Reşat Fuad’lardan bize ne kalmıştır?» diye soranlar var. Ce- 
vaplıyalım : En çetin şartlarda mücadeleyi sürdürmek. Devrimci güç
lere sonuna kadar inanmak. Sömürücülere, vatan satıcılarına karşı 
kin.

Anısı devrimci eylemimize rehbet olsun- 

SONNET 

VI

Kalktım adliye kahvesinden yürüdüm yağmurda 
Cigara dumanları saçlarımda kaldı 
Muhittin gene tek başına hayale daldı 
Günlük güneşlik gibi bir vakit oturdu şurda 
Sansaryan ın penceresinde gözlerimle durdum  
Reşat Fuat karlı gecede yarı çıplak 
Ay ışığı hiç olmamış bu denli parlak 
İki yanımda siviller koridorda yürüyordum  
İki aylık sakalımla dertleşiyordum arada bir 
Çıtır çıtır yanan bir sobayı belleğime oturtarak 
Çocukluğumdan kalkıp geliyordu sıcacık sedir 
«Bir gül ağacı gönder bana» diyor Nâzım 
«Hepsi gonca olsun Çamlıca dan getirilmiş 
«Ölmek kötüymüş dostum on üç yıldır yalnızım»

Ömer Faruk Toprak
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Avrupa Komünist Ve 
İşçi Parileri Konferansı

29 - 30 Haziran’da Avrupanın 28 Komünist ve İşçi Partisi Kon
feransı Doğu Berlin’de toplandı. Resmi kaynaklar konferansa ka
tılan partilerin sayısını 29 olarak verdi. Ama bizim saptayabildi
ğimiz kadar bu sayı 28 dir. Çünkü kendisine «TKP» adını yakış
tıran Doğu Berlin'deki mülteci grubunu biz partiden saymıyoruz.

Konferans ile ilgili tepkiler birbiriyle çelişmektedir. Bir yan
dan sosyalist ülkeler konferans sonuçlarını memnunlukla karşı
larken, öte yandan Milovan Cilas gibi, Roger Garody gibi Avrupa’da 
anti-sovyet propagandanın önde gelen kalemşorları «Komüntern 
nihayet fiilen dağıldı» diye bayram etmektedirler.

Sovyetler Birliği Hükümeti yayın organı îzvestiya, Avrupa 
Komünist ve îşçi Partileri Konferansını «barış ve sosyal ilerleme 
yolunda atılan büyük adım» olarak niteliyor ve «Avrupa kıtası 
emekçilerinin aydınlık bir gelecek adına verdikleri mücadelenin 
tarihine yeni bir önemli sayfa yazıldı» diyor.
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Avrupa'nın öteki sosyalist ülkelerinin Komünist Parti organla
rının konferansı değerlendirmeleri de aynı biçimde olumludur.

Öte yandan, bir Milovan Cilas konferansı «Tjto’nun Moskova’
ya karşı zaferi» olarak niteliyor. Roger Garody ise, Berlin'de Sov- 
yetlerin büyük siyasal yenilgisinden söz ediyor ve «Komünist En
ternasyonal 1943'de lağvedildi. Bu karar ancak 1 Temmuz 1976'da 
Berlin'de toplanan 29 Avrupa Komünist Partisinin konferansıyla 
geçerlik kazandı» diyor.

Batı Avrupa Komünist Partilerinin kimi durumda proleter en
ternasyonalizmine ters düşen, başına buyruk tutumu ile, değişik 
tarihsel koşullar da bulunan sosyalist ülkeler partileri, özellikle 
SBKP'nin kardeş partiler arası ilişkiler konusundaki bambaşka tu
tumunun konferans süresince çatıştığı açıktır.

Batı Avrupa K.P'lerinin bu tutumunu, burjuva parlamenter 
geleneklerini yerleştiği bir tüketim toplumunda iktidara oynayan 
kitle partileri için olağan saymak gerek. Kimi durumlarda, NATO 
silahları gölgesinde sosyalizmin kurulabileceği gibi gülünç tezlerin 
savunulmasına kadar varan bu tutumu, bir Türkiye proleter dev
rimcisinin olumlu karşılamasına olanak yoktur-

Öte yandan, «Her komünist partiyi faaliyette bulunduğu ülke
nin işçi hareketi doğurur. Ve bu parti herşeyden önce çıkarlarını 
ifade ettiği ve savunduğu kendi ülkesinin emekçileri önünde so
rumluluk taşır. Ama uluslararası dayanışmanın temeli de budur.» 
diyen SBKP sözcüsü Leonid Brejnev'in bu sözlerine katılmamanın 
olanağı yoktur.

Dünya devrimci işçi hareketi, SBKP dahil tüm partilerin bu 
sözlerle çelişen tutum ve davranışlardan kaçınmalarını beklemek
tedir. Geçmişte böyle davranışla^ olmuştur. Ve bugün de bazı du
rumlarda olabilmektedir.

SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in, Av
rupa Komünist ve İşçi Partileri Konferansında yaptığı konuşma
dan bir bölümü yayınlamayı gerekli bulduk:

«Her komünist partiyi faaliyette bulunduğu ülkenin işçi ha
reketi doğurur. Ve bu parti herşeyden önce çıkarlarını ifade ettiği 
ve savunduğu kendi ülkesinin emekçileri önünde sorumluluk taşır. 
Ama komünistlerin uluslararası dayanışmalarının temeli de budur. 
V.î. Lenin'e göre, kâr, pazar, etki sahası kazanmak için savaşan sö
mürücüler arasında ortadan kaldırılamaz bir düşmanlık vardır. 
Ama bunlardan farklı olarak bütün ülkelerin emekçileri arasında



bu tür çelişkiler yoktur. Onların çıkar ve hedefleri birdir- Diğer ta
raftan, komünist partisi kendi ülkesinde ne kadar etkili olursa, ko
münistlerin uluslararası alanda ortak amaçlar için yaptıkları mü
cadeleye katkısı da o denli ağırlıklı olacaktır.

Evet, bazan şöyle sorular duyuluyor: Proletarya enternasyo
nalizmi önceki gibi güncel mi, eskimedi mi? Bazısı ise kuşku
sunu ifade ediyor: Komünistleri birleştiren enternasyonalist bağ
ların kurulması için yapılan çağırılâr, bir nevi teşkilât merkezi ya
ratma isteği değil midir?

Garip kuşkular. Hiç kimse tarafından ve hiç bir yerde böyle 
bir merkez kurma fikri ortaya atılmıyor. Proletarya enternasyo
nalizmine, yani ortak amaçlar uğrundaki savaşta işçi sınıfının, bü
tün ülkelerden komünistlerin dayanışmasına, onların ulusal kur
tuluş ve sosyal ilerleme için mücadele eden halklarla dayanışma
sına kardeş partilerin eşit hak ve birbirlerinin bağımsızlıklarını 
gözeterek yaptıkları gönüllü işbirliğine gelince, yüzyıldan fazla 
bir zamandır komünistlerin sancağını taşıdıkları böyle bir yoldaşça 
dayanışmanın zamanımızda da o büyük önemini tamamen koru
duğu kanısındayız. Bu dayanışma komünist partilerin ve genellikle 
işçi hareketinin güçlü ve denenmiş bir silâhı idi, öyle de kalacak
tır.

Ortak sınıf düşmanımızın — uluslararası burjuvazi — faali
yetlerinin devrimci güçlere karşı yapılan savaşa nasıl etki ettiğini 
gösteren pek çok örnek vardır. Sömürü düzeninin tehlikeye gir- 
d iğ \ mücadelelerde ulusal ve sosyal özgürlük güçlerinin, demok
rasi güçlerinin üstünlük kazandığı yerlerde emperyalizm karşı ta
arruzlarını koordine edebilmek için tam anlamıyla hummalı giri
şimlerde bulunuyor. Günümüzde Avrupa’da, Asya'da, Afrika'da ve 
diğer yerlerde bunun pek çok örneğini görüyoruz.

Şimdi, bazı Batı Avrupa ülkelerinde komünistlerin hükümete 
katılma perspektifleri belirirken, gerici çevreler, bilhassa NATO 
kampındakiler açık bir baskı ve böyle ülkelerin içişlerine karış
ma kampanyası açtılar. Yoldaşlar, zaten siz de onların neye kar
şı kampanya açtıklarının farkına varmışsınızdır; genel seçim sonuç
larına karşı. Bu durumda demokrasi ve özgürlük hakkında onca 
yaygara koparan emperyalist politikacıların aslında özgürlük ve 
demokrasiye ancak egemenliklerine dokunmadığı sürece tahammül 
edebilecekleri sonucunu ortaya çıkarıyor.

Bu koşullarda, burada konferansta hep birlikte partilerimizin
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belirlenen ortak amaçlara erişmek için yapılan mücadeleye katkıda 
bulunmaya hazır olduğunu göstermemiz çok önemlidir.

İşbirliğimizin özellikle söz etmeye değer bir başka sahası daha 
vardır. Söz konusu olan, devrim tecrübesini genelleştirme mese
lesinde çabaların birleştirilmesi, K Marx, F. Engels, V. İ. Lenin 
tarafından kurulan bilimsel sosyalizm teorisinin bundan sonraki 
geliştirme gayretlerinin birleştirilmesidir. Her parti devrim teori
sinin geliştirilmesine katılıyor. Bu teori V. İ. Lenin’in haklı olarak 
belirttiği gibi: «...dünya ülkelerinin devrimci tecrübe ve devrim
ci fikirleri» ile gelişmektedir.

Yoldaşlar, komünist hareketi ile edinilen tecrübe gerçekten 
çok büyüktür. Türlü şartlarda sosyalizm kuruculuğunda edinilen 
bu tecrübe komünist hareketin genel yasalarına uyduğu gibi, so
mut biçimlerinin çeşitliliğini de göstermektedir. Bu kitlelerin ha
yatî çıkarlarını savunma, devrimci güçleri birleştirme, farklı ge
lişim düzeylerindeki ülkelerde sosyalizm için mücadele tecrübe
sidir. Her kardeş partinin tecrübesinde ulusal özellikleri ile ilgili 
birbirine benzemeyen özgün vasıflardan başka mutlaka hareketi
mizin bütününün çıkarlarını ilgilendiren genel nitelikler de vardır. 
Bütün bunlar analiz ve genellemeyi gerektirmektedir. Nihayet ya
şam sürekli olarak ayrı ayrı ülkelerde olsun, dünya ölçüsünde ol
sun, objektif sosyo-politik ve ekonomik süreçlerin gelişimine, ortak 
amaçlarımıza ulaşmak için yaptığımız mücadeleye yeni bir şeyler 
katıyor.

Sosyalist topluluğa bağlı yoldaşlarımızın yaratıcılıklarına ge
lince: şu ya da bir başka durumun doğruluk veya yanlışlığının 
sadece pratik tecrübe ile anlaşılabileceği görüşünü esas olarak ka
bul edebiliriz ama pratik daha kesin sonucunu verinceye kadar 
bu durumların arkadaşça tartışmalarda çeşitli partilerin görüş ve 
tecrübelerinin kıyaslanması yolu ile kontrol edilmesi olanak ve 
gerekliliği vardır. Sonuçta, teoride de pratikte de bizim ortak dava
mızın kazanacağı açıktır.

Karşılıklı haberleşme ve değişik politik güncel sorunlarla iliş
kin fikir alışverişinde bulunmak için zaman zaman çok yönlü gö
rüşmeler düzenlenmesi faydalıdır

Yoldaşlar! Komünistler, kendi hareketlerinin içine kapanıp 
kalmıyorlar- Her zaman için kendi çabalarını barış sorunu ve 
halkların çıkarları için harcanan tüm diğer çabalarla birleştirmeye 
hazırdırlar. Avrupa Genel Konferansı nihaî belgesi Avrupa'da ba
rış ve güvenliğin sağlanması için iyi bir temel yaratmıştır. Ama bu
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amaca erişilmesi, yumuşamanın dönüşsüz, barışın ise gerçekten 
sarsılmaz olması için sadece hükümetlerin çabaları değil, halk kit
lelerinin de faaliyetleri gereklidir.

Halk kitlelerinin, hayatî çıkarlarının, barış, güvenlik ve işbir
liğinin sağlamlaşmasına yönelik girişim ve davranışların aktif bir 
şekilde desteğine ihtiyaç gösterdiğini açıkça idrak etmeleri için 
her şey yapılmalıdır. Bizim görüşümüze göre, bugün komünistle
rin. her kardeş partinin ve onlarla beraber olanların en önemli 
görevlerinden biri budur. Yoldaşlar, biz konferansımızın bu soylu 
meselede önemli bir rol oynayacağını ve oynaması gerektiğini zan
nediyoruz.

Burada, Avrupa komünist partilerinin görüşmesinde gayet ta
biîdir ki, söz konusu olan öncelikle Avrupa'nın durumudur. Bu
nunla beraber belge tasarımızda kıtadaki barış ve sosyal ilerleme 
için yapılan mücadele ile ilgisine geniş yer ayrılmıştır. Ve bu ku
rala uygundur. Öğretimizin yaratıcılarının önceden gördükleri gibi 
sosyalizm, insanlığın gelecekteki evriminin objektif koşulu ve en 
zarurî ihtiyacı olmuştur.

Bütün dünyada barış ve güvenlik için mücadele ediyoruz. Bu 
kürsüden ulusal-kurtuluş hareketlerine katılanların hepsini hara
retle selâmlıyor, bir kez daha onların özgürlük, bağımsızlık ve 
ülkelerinin ilerici gelişimi için verdikleri haklı mücadeleyi des
teklediğimizi bir kere daha açıklıyoruz.

Asya, Afrika, Lâtin Amerika halklarının barış ve ilerleme da
vasına katkıları tartışmasız bir şekilde artıyor. Sosyalizm, emper
yalizmin sömürü boyunduruğundan kurtulan ve özgür, bağımsız 
gelişim yoluna çıkan birçok ülkede daha kök sallmıştır. Herkes ta
rafından bilinen bloksuzlaşma hareketi uluslararası yaşamda 
önemli rol oynuyor-

Kabul ettiğimiz konferans belgesinde komünistlerin dünyada 
yeni ve âdil bir ekonomik düzenin kurulmasına yardım için hazır 
oldukları belirtiliyor. Gelişmiş devletlerin sömürge ve bağımlı olan 
ülkelerle eşit haklı ve politik ilişkileri için mücadelenin — bu tür 
ülkelerle sosyalist devletler arasında istenilen nitelikteki ilişkiler 
çoktan kurulmuştur — partimizin genel enternasyonal borcunda 
önemli yeri vardır.

Yoldaşlar! Konferansa her katılanın görüşlerine saygı, demok
ratik ve gerçekten arkadaşça bir görüşme atmosferi, çeşitli parti
lerin tecrübelerinin kıyaslanması partönerlerin çıkarlarına dostça
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dikkat bugün Avrupa ve bütün dünya halkları için büyük önemi 
olan birçok güncel sorunlarda ortak değerlendirme ve sonuçlara 
varmamızı sağladı. Bu sorunlara ilişkin Marksizm-Leninizm ilke
lerine dayanan önemli bir belge hazırlayabildik.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin bu belgeyi partimizi, 
Avrupa komünistlerince ortaklaşa ileri sürülen amaçlara erişilmesi 
için enerjik ve ısrarlı mücadeleye zorlayan bir belge olarak nitele
diğini belirtmek isterim.

Avrupa komünistlerinin birlik sancağını yükseklere çıkaran 
konferansımızın sonuçlarının çabalarımızın birleşmesine, emekçi
lerin köklü çıkarları, demokrasi ve sosyalizm, Avrupa'da sağlam bir 
barış için verilen ortak mücadeFenin aktifleştirilmesine yardım ede
ceğinden eminiz.

Dikkatiniz için teşekkür ederim yoldaşlar.»
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TÜRKİYE VE DÜNYA

YAŞASIN V İETNAM  SOSYALİST 
CUMHURİYETİ!

Savaşın en çetin günlerinde ünlü 
vasiyetnamesini kaleme alan Vietnam 
emekçi halkrnın büyük lideri HO Şt 
MİNH şöyle diyordu:

«Amerikan saldırısına karşı yurt
sever direnişimiz daha da büyük zorluk
larla karşılaşsa da, yeni fedakârlıkları 
göğüslesek de kaçınılmaz olarak tam za
ferle sonuçlanacaktır.

Bu kesindiı. (...)

Zorluklar ve mahrumiyetler ne 
olursa olsun halkımız mutlaka yenecek
tir. Amerikan emperyalistleri kaçınılmaz 
ola'ak çekip gideceklerdir. Vatanımız 
mutlaka birleşecektir. Kuzey’deki ve 
Güney’deki vatandaşlarımız mutlaka

tek bir çatı altında toplanacaklardır. Ül
kemiz bir küçük ulus olarak kahraman
ca savaşıyla iki emperyalizmi, —hem 
Fransız emperyalizmini, hem Amerikan 
emperyalizmini—yenmiş olmak ve ulu
sal kurtuluş hareketine büyük katkıda 
bulunmak gibi büyük bir şerefe ulaşmış 
olacaktır.»

HO Şİ MtNH’in bu sözleri tümüy
le gerçekleşmiştir.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Mil
let Meclisi aldığı tarihsel bir kararla 
Kuzey ve Güney Vietnam’ın birleştiğini 
ilân etti.

Böylece emperyalist saldırganların 
ikiye böldüğü Vietnam yurdu, «bağım
sızlık ve özgürlükten daha değerli bir 
şey yoktur!» diyen fedakâr VietnamlI 
savaşçılar tarafından zaferden sonra bir
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leştirildi. Vietnam halkının zaferi, tüm 
ezilen ülkelere esin kaynağı olan bu 
zafer perçinlenmiş oldu. Emperyalizme 
karşı verilen halk savaşının zaferi, Vi
etnamlI savaşçıların daha savaşın baş
langıcında hedef olarak saptanan; bütün 
halkı birlertirmek; Amerikan emperya
listlerinin saldırgan savaşını azimle yen
mek; onların uşaklarınca kurdurulan 
kukla yönetimi devirmek; geniş bir mil
li birlik demokratik yönetimi kurmak, 
bağımsız, demokratik barışçı, tarafsız 
ve mutlu bir Güney Vietnam yaratmak 
ve vatanın barışçı yollarla tekrar bir
leşmesine çalışmak» hedeflerini gerçek
leştirdi.

Vietnam, Laos’a, Kamboçya’ya hem 
esin kaynağı hem askeri bakımdan des
tek oldu. Angola devrimi de Vietnam’ 
dan esinlenmiştir. Ve Vietnam bugün 
emperyalizmin sömürüsü altında tüm 
bağımlı ülkeler için esin kaynağı olmaya 
devam ediyor.

HAPİSTEKİ DEVRİMCİLERE
BASKI YOĞUNLAŞTI

Halk düşmanı M.C. hapisteki siya
si ve siyasi olmayan tutuklu ve mah
kûmlara baskıyı yoğunlaştırmıştır. Ya
salar ve yönetmelikler çiğnenerek mah
puslara zulm etm ektedirler. G ün geçm i
yor ki ülkenin dört bir yanında cezaev
lerinden bir zulme karşı direniş hareke
ti olmasın.

Aşağıda Ankara — Mamak 1 nolu 
Askeri ceza ve tutukevindeki siyasi tu- 
tukluların ailelerinin Cumhurbaşkanına 
ve ilgili bakanlıklara gönderdikleri di- 
ekçeyi sunuyoruz:

İstanbul ve İzmir Askeri ceza ve 
tutukevlerinden alınarak 9. Mart. 1976 
îünü Ankara—Mamak 1 Nolu Askeri 
Ceza ve Tutukevine nakledilen tutuklu- 
jara, onları ziyaret eden ailelerine ve 
çakınlarına sürekli olarak yasadışı bas
tı ve uygulamalar yapılmakta bütün iyi- 
liyetli çabalarımıza rağmen bu yasadı

şı baskılar her geçen gün daha da yo- 
gunlaştırılmaktadır.

Bizler; aşağıda imzaları bulunan 
tutuklu yakınları olarak, gerek tutuk- 
lulara gerekse ailelerine ve yakınlarına 
uygulanan ve halen de sürdürülmekte 
olan yasadışı baskı ve uygulamalardan 
bazılarını ekli yazı ile bilgilerinize su- ' 
nuyor, henüz suçlulukları bile kesin
leşmemiş olan evlatlarımıza ve bizlere 
yapılagelen yasadışı baskılara son ve
rilmesi için Devletimizin başı olarak 
sîzlere başvuruyor ve ilgililer nezdinde 
gerekli uyarılarda bulunmanızı diliyo
ruz.

Saygılarımızla,

1 — Tutuklu-sanıkların abone olduk
ları ve Mamak Askeri Ceza ve 
tutukevine girinceye kadar nor
mal posta kanalıyla alıp okuduk
ları YANKI, YEDİGÜN, MEY
DAN, ÖZGÜR İNSAN, VARLIK, 
TÜRK. DİLİ vb. hertürlü dergi 
ve yayınlar tutuklulara verilme
mekte ve okutturulmamakta- 
dır,

2 — Dışarıdan temin ettiğimiz kitap
lar (hukuk kitapları dahil) ya 
verilmemekte ya da çok geç veril
mektedir.

3. —— 1. ve 2 . maddelerde belirtilen 
konularla ilgili olarak yaptığımız 
sözlü müracaatımıza cezaevinde 
görevli Tank Yzb. Ertan ÇİÇEK 
tarafından «Burada ders ve dini 
kitaplar dışında kitap okunamaz. 
Bu dediğim cinsten kitapları ge
tirirseniz aldırırım» cevabı ve
rilmektedir.

İleride de belirteceğimiz gibi 
genellikle ve bir bakıma hücre 
cezası şeklinde ayrı ayrı odalar
da kalan ve biribirleriyle hiç gö
rüştürülmeyen tutuklulann en 
büyük meşgaleleri olan okuma 
haklarının sınırlandırılması psiko
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lojik durumları üzerinde çok 
olumsuz etki yapmaktadır.

4 — Tutuklulara haftada 100.— TL’
den fazla harçlık verilmemekte, 
bu para ile bir hafta boyunca 
gazete, sigara, traş, temizlik mal
zemesi ve benzeri gibi her türlü 
ihtiyaçlarım karşılamaları isten
mektedir.

Hemen hepsi 4-5 sene gibi uzun 
süreden beri çok ağır şartlar al
tında cezaevlerinde kalmakta 
olan sanıkların içinde bulun
dukları maddi-manevi ağır şartlar 
nedeniyle mide ve barsak rahat- 
sızlıkarı başta olmak üzere has
ta (bunlardan özellikle Yusuf 
KÜPELİ’nin ve Orhan SAVAŞ- 
Ç l’nın had safhada ciğer rahat
sızlıkları olduğu müteaddit de
falar verilen doktor raporları ile 
sabit olup sîzlerin de malumu
nuzdur.) oldukları ve perhiz yap
mak zorunda bulundukları dikka
te alınırsa; haftalık 100.— TL. 
harçlığın en basitinden günden 
içmeleri gereken iki-üç bardak 
sütü bile almaya yetmeyeceği aşi
kârdır.

Ayrıca, genellikle ayrı ayrı oda
larda ve yalnız başlarına kalan 
tutukluların her biri aynı gazeteyi 
ayrı ayrı almak zorunda kalmak
tadır. Çünkü; birinin aldığı bir 
gazete bir başka tutukluya kesin
likle verilmemektedir. Kitap ve 
dergi okuma hakları kısıtlanan 
tutuklular ise paralarının büyük 
bir kısanını zorunlu olarak gaze
te almak için kullanmakta, diğer 
zaruri ihtiyaçlarını karşılayamaz 
duruma düşmektedir.

5 — Tutukluların büyük bir kısmı bir
nevi hücre cezası şeklinde ayrı 
ayrı odalarda tek başlarına bıra
kılmakta birbirleriyle selam ver
me dahil en küçük ilişkide bulun-

durulmamaktadır. öu durumun 
kitap ve dergi okuma hakkı dahi 
kısıtlanan tutuklular üzerinde ya
pacağı olumsuz tesirin derecesini 
sîzlerin takdirine bırakıyoruz.

6 — Hastalığı had safhaya varmış bu
lunan tutuklulara hiçbir özel ba
kım uygulanmamakta ve adeta 
kaderlerine terkedilmiş halde tu
tulmaktadır. Doktorun reçetesinde 
belirttiği ilaçlar hiç bir gerekçe 
gösterilmeden verilmemekte ya 
da çok geç verilmektedir. Reçete
de yazılı olup da bir an önce iyi
leşmeleri için ailelerin dışardan 
temin ettiği ilaçlar ise yasak oll- 
duğu gerekçesi yit alınmamakta
dır.

7 — Tutuklularla ziyaretçileri arasın
daki görüşmeler 10 dakika ile 
sınırlandırılmış olup bu süre çoğu 
kere yeterli olmamakta ve görüşü
lecek önemli konular dışındaki 
isteklerini cezaevi yönetiminin de
netiminden geçerek yazılı şekil
de ailelerine ulaştırılması talebi 
reddedilmektedir.

8 — Henüz hiçbirisinin cezası kesin
leşmemiş ve sanık durumunda 
olan tutukluların mahkemeyle il
gili hertürlü resmi evrak ve do
kümanları ellerinden alınmış ve 
incelettirilmekte olduğu gerekçe
siyle bir daha verilmemiştir.

Mahkeme kararlarının yargıtayca 
İncelenmekte olduğu ve halen ve
killeri aracılığıyla bile olsa sa
vunma haklarının bulunduğu 
dikkate alınırsa bu davranış; ki
şinin en tabii hakkı olan savunma 
hakkını sınırlamak demek olup 
başta anayasamız olmak üzere 
ilgili tüm yasalara aykırı bir dav
ranıştır.

9 — Tutuklu ailelerinin ve yakınları
nın ceza ve tutukevi müdürü ile 
görüşme isteği cezaevinde görevli
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Tank zb. Ertan ÇİÇEK tarafından 
herseferinde hem de en ağır ha
karetlerle engellenmektedir.

«Benim buradaki düzenimi kimse 
bozamaz» sözünü sürekli tekrarla
yan, orada olması gereken düze
nin yasalarla sınırlı bir düzen ol
ması gerçeğini hiç umursamadan 
kendine göre bir düzen kurma 
çabası içerisindeki bu sayın gö
revlinin davranışlarının bir hukuk 
devletinde hiç yeri olmaması ve 
bu tür davranışlara yalnız haka- 
re'lere muhatap olan bizlerin de
ğil hukuk devleti ilkelerine saygı
lı her kademedeki yönetici kişi
lerin ve kamu oyunun da karşı 
çıkması gerekir kanaatmdayız.
Bu sayın görevlinin, tutukluların 
ve yakınlarının da insan olduğu 
ve hüküm giymiş bile olşa bu ülke
nin vatandaşları olarak yasalarla 
belirtilen haklara sahip bulunduk
larını unutarak onlar üzerinde 
kurmakta olduğu yasadışı baskı 
ve davranışlarına örnek olarak 
vereceğimiz aşağıdaki uygulama
lar bir hukuk devletinde mazur 
görülebilir ve gösterilebilir mi 
sîzlerin takdirine bırakıyoruz.

a) Tutukluların İstanbul—Kartal 
Askeri Ceza ve Tutukevinden 
gönderilen ve hernedense bu 
ceza ve tutukevinde bulundurul

masında sakınca görülen ve 
her biri 100  kg’lık sandıklar 
içerisinde bulunan kitapların 
askeri araca yüklenerek niza
miye kapısına götürülmesi Yzb. 
Ertan ÇİÇEK tarafından çoğu 
kadın ve yaşlı olan sanık aile
lerinden istenmiştir. Sanık ai
lelerinin «eşyaları yalnız yük
lemeye güçlerinin yetmeyeceği, 
mümkünse orada görevli erle
rin kendilerine yardımcı ol
malarını» taleb etmeleri üzeri
ne bu sayın yüzbaşının orada 
bulunan görevli ve ziyaretçi

herkesin yanında verdiği ce
vap «ben bu komünistlerin eş
yalarını askerlerime taşıttır
mam» olmuştur.

b) Görevli yüzbaşının ortalıkta 
gözükmeyişinden istifade ile ce
za ve tutukevi müdürü Piyade 
Alb. Mehmet UZUNER’le gö
rüşme imkânı bulan tutuklu 
yakını Ekrem KlLIÇ’a hem 
de kendisinden üst durumda 
olan cezaevi müdürünün yanın
da yüzbaşı Ertan ÇİÇEK ta
rafından hakaret edilmiş ve 
«sen benden izinsiz nasıl konu
şabilirsin» diyerek bizzat ken
disi tarafından itile kakıla ora
dan uzaklaştırılmıştır.

c) Tutuklu kardeşine gözlük ge
tirmek ve bunun için gerekli 
doktor reçetesini almak amacıy
la ceza ve tutukevi müdürüyle 
görüşmek isteyen Bayan Şayan 
GAZtULUSOYün bu isteği 
Yzb. Ertan ÇİÇEK tarafından 
engellenmek istenmiş, ısrar e- 
dince de çeşitli hakaretlerle o- 
radan uzaklaştırılmıştır.

d) Ceza ve tutukevi müdürü ile 
görüşme talebinde bulunan En
ver KÜRKÇÜ’nün bu isteği 
Yzb. Ertan ÇİÇEK tarafından 
engellenerek ne söyleyecekse
kendisine söylemesini istemiş, 
taleblerini anlatan bu yaşlı ki

şinin konuşurken el-kol hare
ketleri yapıyorsun gerekçesiy
le Ertan ÇİÇEK tarafından e- 
line vurulmuş, ağır hakaretler
de bulunulmuş ve itile kakıla 
dışarı çıkartılmıştır.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün
dür ve her yeni ziyaret gününde 
yenileri eklenmektdir. Bu ve ben
zeri davranışlar nedeniyle ceza ve 
tutukevi yönetimine hiçbir haklı 
talebimizi iletememekteyiz. Çün
kü biliyoruz ki; en masum tale-
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bimize bile hakaret ile karşılık 
verilmektedir.

LÜBNAN’DA
İÇ SAVAŞ

Orta—Doğunun küçük New York’u 
Beyrut ve bu kentin merkezi bulundu
ğu Lübnan ülkesi tarihinde bir eşini 
görmediği bir iç savaş içindedir. Bir 
yanda büyük çoğunluğunu müslüman- 
ların oluşturduğu ulusal demokratik 
güçler ile öte yanda büyük çoğunlu
ğunu hıristiyanların oluşturduğu ve 
Suriye’deki Hafız Esat iktidarının aske
ri kuvvetlerle desteklediği sağcı kuvvet 
ler çarpışmaktadırlar. Bu savaş sona 
erdiğinde Orta-Doğunun küçük New 
York’u, her köşe başındaki bankala
rıyla görkemli turistik otelleriyle, bar
ları, pavyonlarıyla, beyaz kadın tica
ret merkezleriyle artık tarihe karışa
cak ve onun yerine, Lübnanda ulusal 
demokratik güçlerin zafere ulaşmasıy
la; bu yozlaşmış, kozmopolit kentin 
harabeleri üze.inde Arap ulusal karak
teri taşıyan bir yeni kent kurulacak 
ve Lübnan toprağında ulusal-demokra- 
tik lâik iktidar hüküm sürecektir. Ama 
besbelli ki bu. çok çetin savaşlar so
nucu, sadece önden saldıran düşman
lara karşı değil, arkadan hançerleyen 
hainlere karşı da verilecek olan bir 
savaş sonucu gerçekleşebilecektir

Lübnan da çarpışan kuvvetler, ar
tık açıkça niteliklerini belli etmişlerdir. 
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Fran- 
jiye gibi Kamil Şamun gibi, Falan
jistlerin elebaşısı Pierre Gemayel gibi, 
kimseler işbirlikçi sermayenin en saldır
gan kesiminin temsilcisidirler. Bu adam
lar her zaman emperyalizm ile ve onun 
orta-doğudaki köprü başı İsrail ile 
açık ya da gizli ittifak halinde olmuş
lardır. Müslüman olsun, hristiyan ol
sun. Lübnan emekçi halkını düşman 
saymışlar ve hele vatan toprağını Siyo
nist işgalinden kurtarmaya çalışan Fi
listin halkına, bu halkın temsilcisi 
F.K.Ö.’ne hep diş bilemişlerdir.

İç savaşta tahrikler hep bu çev
reden gelmiştir. Ateş-kes anlaşmalarını 
bozan onlardtr. Lübnan’da Filistin hal
kının direniş örgütlerini yok etmek ve 
Lübnan ilerici sosyalist hareketini ez
mek amacındadırlar. Emperyalist odak
larla ve özellikle ABD emperyalizmiy
le, onun casusluk örgütü CİA ile sıkı 
bağları vardır. Zaten uygulamaya ça
lıştıkları plan, kendi sınıf çıkarlarına 
uygun düşen. ABD emperyalizminin 
orta-doğu için önerdiği plandan gayrisi 
değildir.

Lübnan iç savaşında bir çoklarını 
şaşırtan olay, Suriye askeri birlikleri
nin ve Suriye hükümetinin denetiminde
ki Zuheyr Muhsin kumandasındaki 
El-Saika birliklerinin savaşa müdahale 
etmeleri ve sonunda açıkça sağcı kuv
vetleri destekliyerek Filistin Kurtuluş 
örgütü gerillalarına ve Kemal Can- 
bolat liderliğindeki Lübnan ilerici kuv
vetlerine karşı harekete geçmeleridir.

Oysa, düne kadar Hafız Esat re
jimi küçük burjuva radikal ölçüler i- 
çinde ilerici, anti-emperyalist bir re
jim görünümünde idi. Ünlü «kapitalist 
olmayan yol», «toplumsal ilerleme» 
örneği olarak Suriye’yi de gösterenler 
vardı. Öyle anlaşılıyor ki, Kissinger’in 
Şam'a yaptığı ziyaretler ABD emper
yalizmi açısından oldukça olumlu so
nuçlar vermiş ve, Mısır örneğinde ol
duğu gibi, «kapitalist olmayan yol «bir 
kez daha ABD emperyalizminin av 
alanında son bulmuştur.

Ancak, Suriye’de güçler dengesi 
öyledir ki Hafız Esat iktidarı, ulusal ve 
demokratik güçlere karşı politikasını, 
önemli bir muhalefetle karşılaşmaksı- 
zın, izleyemez.

Hafız Esat iktidarının yapmak is
tediğinin filistinlilerin Lübnandaki son 
barınaklarını ortadan kaldırmak ve 
Lübnan’daki müslüman ilerici hareke
ti ezmek olduğu bu politikanın filistin 
meselesini topyekûn İsrail’in stratejik 
çıkarlarını kollar biçimde çözümleme
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sine yönelik bulunduğu ve böyle bir 
çözümünün ABD emperyalizminin he- 
gomonyasını güçlendireceği bellidir.

Afıigue-Asie dergisinin gelen son 
sayısında Suriye müdahalesini incele
yen Muslih Ali’nin kaleminden çıkma
bir yazıda şöyle deniyor:

«Tarihsel olarak, Şam’daki iktidar
lar hep iki kutup arasında denge kur
maya çalışmışlardır: Mısırla Irak ara
sında. Suudi Arabistan’ın kazanmış ol
duğu ağırlık bu durumu hissedilir bi
çimde değiştirmiştir, ve bundan böy
le bir Suudi desteği Suriye iktidarına 
Bağdat ve Kahire’den bağımsız ola
rak, göreli özerklik içinde hareket et
me olanağını sağlamaktadır. Tabii şu 
şaıtla ki bu özerklik, Orta-Doğu’da A- 
merikan varlığının en güvenilir temina
tı olan Suudi Arabistan’ın yararına ol
sun. Bunu yapabilmek için Suriye’deki 
iç kuvvetler dengesinde önemli değişik
likler meydana getirmek zorunludur.»

Yazar, Şam’da iktidardaki ekibi o- 
1 ıışturan belli başlı bileştirici unsurları 
üçe ayırıyor. Hafız Esad’ın şahsına 
birbiri ardından yapılan suikast giri
şimleri göz önünde tutulursa Lübnan’a 
müdahale ve Suriye’nin birden bire po
litika değiştirmesi bazı etkin çevrelerce 
de onanmıyor.

Muslih Ali Suriye iktidarı içindeki 
üç eğilimi şöyle sıralıyor:

«Birinci eğilim, büyük ticaret bur
juvazisinin desteğini sağlamış olan ve 
bu burjuvazi gibi ülkedeki iktisadi faa
liyete zararı dokunan karışıklık duru
muna son verip bir normalleşme sağ
lamayı isteyen eğilimdir. Cumhurbaş
kanının kardeşi Rıfat Esat bu eğilimin 
başı gibi görünüyor. Emrindeki vurucu 
kuvvet, çok iyi silahlanmış, cihazlanmış 
ve eğitilmiş olan sayıları 25 bini bu
lan «Savunma Tugaylaradır. Bu bir
liklerin çoğunluğu alevidir yani Hafız 
Esad’ın kendisinin mezhebindendir.» 
Bu tugaylar Cumhurbaşkanlık sarayının

ve iktidarın belli başlı merkezlerinin 
savunmasını ellerinde tutmaktadırlar. 
Rıfat Esat Suriye ordusunun Lübnan’a 
müdahalesinin baş savunucularından- 
dır Ve bu müdahalede doğrudan doğ
ruya rolü olmuştur....... »

İkinci eğilim Lübnan’a müdahale 
konusunda ayrı tutum göstermiştir.

Bu grup iktidar merkezlerinden 
önemli bir kesimi kontrol etmektedir. 
Ve Rıfat Esat eğiliminin Amerikan- 
Suudi mihrakine doğru «açılışlarını» 
soğuk karşılamaktadır.

Bu gibi siyasi etkenlerin yanında, 
açıkça ifade edilmeyen dini mezhep
le le ilgili olan ve sünni çoğunlukla 
güçlü alevi azınlık arasındaki çatışma
dan ileri gelen nedenler de vardır. Bu 
ikinci eğilimde Naci Cemil gibi, istih
barat servislerinin şefi General Dab- 
bag gibi, hava kuvvetleri istihbaratın
dan Muhammed el-Hîıli gibi ve özel
likle (adı hatırda tutulması gereken) 
10 binlik seçme birliklerden oluşan «ö- 
zel birlikler» komutanı Ali Haydar gi
bi kimseler vardır. Ali Haydar, Suriye’
nin Lübnan’a müdahalesini açıkça eleş
tirmiştir.

Üçüncü eğilim de bizzat Cumhur
başkanı Hafız Esad’ın temsil ettiği ilk 
ikisinin dışında ele alınması gereken 
eğilimdir.»

Öyle anlaşılıyor ki ülkedeki genel 
huzursuzluğun yansıması olan silâhlı 
kuvvetler içindeki kaynaşmadan tedir
gin olan Devlet Başkanı «Büyük Su
riye» planının gerçekleştirilmesi gibi 
bir başarı sağlıyarak durumunu güç
lendireceği görüşü ile hareket etmek
tedir.

Bu Büyük Suriye planının bir baş
ka adı «Arap Devletleri Konfederas
yonu» tasarısıdır; ve bu tasarı özel
likle Vaşington’da son zamanlarda 
İsrarla ileri sürülür olmuştur. Bu tasa
rı, odak noktası filistin sorununun 
topyekûn çözümü olan Süveyşin doğu
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sundaki durumun normalleştirilmesi yo
lundaki geniş planın bir parçasını oluş
turur. Tasarıya göre uzlaşıcı ve ger
çekçi bir Suriye rejimi bölgedeki kar
gaşalık etkenlerini yani filistinlileri ve 
özellikle Lübnandaki ilerici hareketi ve 
Ürdiinü dizginleyecektir.

Suriye’ye bu geniş plan içinde ayrı
lan rol askeri potansiyeli ve Arap yı
ğınları içindeki hala koruduğu sanılan 
itibarı yüzünden, bölgenin jandarma
lığı rolüdür.

Eelirtmeye lüzum yok ki Hafız Esa- 
dın rejimine yakıştırılan bu jandarma
lık rolü ikincil bir rol olacaktır. Çün
kü böyle bir plan gerçekleştiği takdir
de Süveyş’in doğusunda asıl büyük as
keri kuvvet gene İsrail olacaktır. ABD 
emperyalizmi ancak bu şartla «Büyük 
Suriye» planını önerebilir.

RIZGARİ’YE BASKI
MC BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ
Ç İĞ N İY O R

Türkçe ve Kürtçe dillerinde yayın
lanan Rızgari Dergisi matbaada top
latıldı, derginin yazı işleri müdürü tu
tuklandı.

«Emekçi», Kürt sorununda her 
türlü çağ dışı uygulamaya, gerçekleri 
inkâr etme tutumuna karşıdır. Biz, bu
günün koşullarında Türkiye emekçi 
halkının birliğinin ancak her türlü u- 
lusal baskının kalktığı bir eşitlik orta
mında gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 
Rızgari’ye baskıyı bu bakımdan kınıyo- 
ı uz.

Bununla birlikte Rızgari’nin savun
duğu bazı görüşlere katılmanın olana
ğı yoktur.

Emperyalist dünya sistemi içinde 
sömürülen bir ülke, halkının bir kesimi 
ulusal baskıya uğruyor diye sömürgeci 
olarak nitelendirilemez.

Geçmişte, birbirleriyle çelişen un
surlar içermesi mümkün olmakla bir

likte, egemen niteliklerinin gerici oldu
ğu saptanmış olan bazı Kürt isyanları
na, uluslararası devrimci işçi hareke
tine ters düşerek, ilerici nitelik yakıştır
mak yanlıştır.

Hangi amaçla olursa olsun şoven 
duyguların körüklenmesine varacak bir 
propagandayı sürdürmek yanlıştır.

Çağımızda her ilerici hareket dün
ya ölçüsünde devrimin bir parçası ol
mak zorundadır 1920’Ierde başarılı ol
duğu takdirde Doğu Anadolu’da İngi
liz emperyalizminin himayesinde, böl
gedeki ulusal hareketlere ve tek sos
yalist ülke SSCB’ye karşı bir tampon 
devletin kuıulmasına varacak bir Şeyh 
Sait isyanını.n bu niteliğini göz önün
de tutmadan yapacağımız bir değerlen
dirme bizi yanlış sonuçlara götürür.

Sonunda Kissinger’in, İsrail’in ya 
da İran şahının desteğine bağımlı kal
mış bir Barzani hareketinin egemen 
niteliği de dünya devrimci süreci içinde 
bir ulusal kurtuluş hareketi değildi. Ha
reketin yenilgisinin sırrı burada yatar. 
I ıpkı Angola da MPLA’nm başarısının 
açıklanmasının da bu olduğu gibi.

Doğrudan doğruya ya da dolaylı 
yoldan emperyalizmin desteğinde şeyh
lerin, mollaların yönetimindeki hare
ketlere sahip ç ıkm akla  Kürt halkına 
yararlı olunamaz. Bu halkın kaderi, 
başta işçi sınıfı olmak üzere demok
ratik güçlerin tarihsel kaderi ile pa
ralellik taşır.

Bu ve başka eleştirilerimizi koru
makla birlikte bir Rızgari Dergisi sa
hibinin basın bildirisinin geniş bir öze
tine dergimizde yer veriyoruz. Bunu 
demokrasi mücadelesinin bir görevi sa
yıyoruz.

BASIN BİLDİRİSİ

RIZGARt’nin sahibi olarak, yazı 
işleri müdürü arkadaşım Mehmet 
UZUN ile birlikte, Anayasa’daki «ba
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sın ve yayın özgürlüğü» çerçevesinde 
ve basın yasası hükümleri uyarınca, il
gili makamlara başvurarak, yayın ha
yatına başladık.

Başvurma formunda; derginin ay
lık, politik-kültürel bir dergi olduğunu. 
Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Fransızca, 
Arapça ve Farsça dillerinde yayın ya
pacağımızı belirttik.

Dergimiz RIZGARİ, 21. Mart. 
976 tarihinde çıkışı ile birlikte, yo
ğun anti-demokratik ve faşist uygu
lamalarla karşı-karşıya kaldı. Örnek 
vermek istersek:

1 — Bilindiği gibi, Dergimizin 1. 
sayısı, Türk hukuk tarihinde ender 
görülen bir uygulama ile, kitlelere ulaş
ma fırsatı verilmeden, matbaada ve 
henüz teslim edilmemişken yasaklama 
kararı verildi. Matbaa ve yayın evi po
lislerce basılarak dergilere el konuldu. 
Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet UZUN 
alel-acele tutuklanarak cezaevine gön
derildi. Daha sonra, kitap satış yer
leri ve dağıtım evleri arandı.

Toplatma ve tutuklama kararları
nın bu kadar kısa bir süre içinde ve
rilişi ve uygulanışı; ilgili makamlarca 
derginin incelenmediğini, sırıf Türkçe- 
den ayrı Kürtçe ile yayın yaptığı için 
bu tür uygulamalara maruz kaldığını 
göstermektedir.

Mevzuatça yasaklanmamış ve üs
telik uluslararası antlaşmalar ve Birleş
miş Milletler kararları ile güvence al
tına alınmış olmasına rağmen; bu der- 
gi’nin Kürtçe yayın yaptığı için top- 
lattııılmasının ne kadar hukuk dışı bir 
uygulama olacağı ortadadır.

2 — Binbir zorluklarla çıkan 
RIZGARİ’nin 2. sayısı da toplatıldı. 
Ancak, daha toplatılmasına karar ve
rilmeden, Diyarbakıra gönderilen 1000 
adet dergiye el konuldu.

Türk hukuk mevzuatı «usulüne gö
re verilmiş mahkeme kararı olmadık

ça basılmış eserlerin toplatılamayacağı- 
nı» öngörmektedir. Bu hüküm karşısın
da Diyarbakır’daki el-koyma işlemine 
GASP’tan başka ne denir? Nitekim, 
dergiye el-konulmasında 2  gün sonra 
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkeme
si yasaklama kararı vermiştir. Diğer 
merkezlerde de bu doğrultuda kararlar 
alınmaya başlanmıştır.

Diyarbakır’daki el-koyma ile ilgili 
Komal Dağıtım evi sorumlularından 
iki kişi iki gün süre ile göz-altmda tu
tulmuş, çeşitli baskılardan sonra ser
best bırakılmışlardır.

3 — Dergimizin çıkışından sonra, 
anti-demokratik ve faşist güçler, genç
lik kesimi ve halkımız üzerinde baskı
larını yoğunlaştırmışlardır.

Dergimizle hiç bir ilişkisi olmayan 
ve çoğunu şahsen tanımadığımız Hak
kari Kültür Derneği Yönetim Kurulu 
üyeleri ile Hakkari Gecesini düzenle
yenler, Polis tarafından dergimizden do
layı sorguya tabi tutulmuşlardır.

Ayrıca, başka suç isnadı ile göz 
altına alınan Devrimci Demokratik 
Kültür Derneği üyeleri de, polisçe RIZ- 
GARÎ’den dolayı sorguya çekilmişler 
ve tehdit edilmişlerdir.

RIZGARİ ortadadır. Sahibi, yazı 
işleri müdürü ve gördüğünüz gibi yöne
tim yeri bellidir. Buna rağmen, Dergi
mizden dolayı başka kuruluş ve kişi
lerin baskı altına alınması «suçun ve ce
zanın kişiselliği» genel ilkelerine aykı
rı, ilkel ve hukuk dışı bir davranıştır. 
Aynı zamanda bu günlerde oluşturul
mak istenen oyunun kurulması prova
larıdır. Dergimizden dolayı bazı kuru
luşların ve halkımızın sindirilmesi ve 
geriletilmesi amaçlanmaktadır. Buna, 
bilerek, bilmeyerek bazı demokratik 
ve sosyalist çevreler de yardımcı olmak
tadırlar.

Yapılan sorgulamalarda, sahibi ve 
yazı işleri müdürü, adresi açık olan bir
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dergi ile ilgili birçok kişinin ilişkileri 
kurulmak istenmiş, haklarında uydurma 
bilgiler yazılmış, derginin arkasında 
kişi ve kuruluşlar gösterilmek isten
mektedir:

Ayrıca, dergimizin Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu dağıtımcısı ve Komal ba- 
sım-yayınevi sahibinin de epeyce ön
ceden çıkarmış bulunduğu bir kitaptan 
dolayı tutuklanmasından önce gizli bir 
biçimde emniyetçe yapılan sorgulama
sında kendisine devamlı dergimizin ba
zı meseleleri sorulmuş ve bu konuda 
ilişkili olduğu gerekçesi ile baskı yapıl
mıştır. Yukarıda da açıklandığı gibi, 
adı geçen dağıtım evi sahibi ile ara
mızda Dergimizin Doğu ve Güney-Do- 
ğu Anadolu bölgesi dağıtımından başka 
hiç bir ilişki yoktur. Bu ilişki ise, ta
mamen ticaridir.

5 — PTT Genel Müdürlüğü, Ana- 
yasa’nın haberleşme özgürlüğü ilkesine 
aykırı bir davranışla, bütün teşkilâtına 
bir genelge göndererek, «Kürtçe ve 
Türkçe yayınlanmakta olan yayınların» 
görüldüğü yerde polise teslim edilme
sini ve dağıtımına engel olunmasını bil
dirmiş, bu konuda memurların aracı ol
mamasını özellikle istemiştir Bu genel
ge üzerine Doğu ve Güney—Doğu Ana
dolu’daki birçok il ve ilçe merkezlerin
de dergimize PTT de el-konulmuştur.

Eşi görülmedik bir uygulama ile, 
köy karakollarına kadar da emir veri
lerek, derginin sabotesi sağlanmıştır

Dağıtımcılara ve kitabevlerine sü
rekli baskınlar yapılarak, Dergi so
rulmuş ve böylece dağıtımı engellen
miştir.

6 — RIZGARl’nin birinci sayı
sından sonra, Ankara’daki matbaalar 
üzerinde baskılar yoğunlaştırılmış, ba
sım olanakları kalmadığından ikinci sa
yımız için İstanbul’a gidilmiştir. Bu 
kez İstanbul’daki matbaalara baskı ya
pılmış ve bugün herşeyi ile basıma ha
zır olan RIZGARİ’yi basamaz hale 
gelmiş bulunuyoruz. Bu durumu fır

sat bilen bazı matbaalar, baskı ücre
tinin iki-üç katı fiat istemeye başla
mışlardır. Böylece teknik olanakları 
kapatılmış olan dergimizin üçüncü sa
yısı elimizde beklemektedir. Aslında 
geniş doküman ve araştırmaya dayanan 
dergimizin 6—7 sayısı güncel olaylar 
dışında tümüyle hazırlanmıştır.

Baskılar ve toplatmalar sonucu, bü
yük maddi sıkıntılar ile karşı karşıya 
kalmış bulunmaktayız. Bu durum kar
şısında RİZGARİ’nin çıkışına geçici 
bir süre ara vermiş bulunuyoruz. Her 
şeyi ile hazır olan dergimiz olanak
lar elverdiği zaman yayınına aynı bi
çim ve muhteva ile devam edecektir. 
Dergimizin yayına ara vermesi konu
sunu geniş bir gerekçe ile yakında 
tüm kamuoyuna sunacağım.

Türkiye’de basım ve yayım haya
tında; RlZGARl’ye yapılan ne ilk 
ve ne de son olacaktır. Militarist-Bur- 
juvazi, sosyo /  ekonomik ve Politik 
bunalımlara düştükçe, saldıracak, tu
tuklama yapacak, devrimci yayın ha
yatına son vermek isteyecektir. Bugü
ne kadar da hep böyle olmuştur. Sö
mürücü güçlerin, işkence, hapis, baskı, 
teknik, hukuki ve fiili engellemeleri, 
tecrit politikaları hiç bir şeyi hallet- 
meyecektir! Dergimiz kapatılabilir de. 
Ama, tüm bu yapılanlar, bugün oldu
ğu gibi, geçici birer olay olacaklardır.

Sözümüzü bitirirken bir noktaya 
daha parmak basmakta yarar vardır.

Bütün bu gelişmelerin bilinmesine 
rağmen, Sosyalist ve Demokrat basın 
kanadında, bir-ikisi hariç, tümü R.İZ- 
GARİ’ye oynanan oyunları açıklamak
tan kaçınmışlardır. Bu tür davranış
lar, demokrat-devrimci dostluğa zarar 
verdiği gibi, sosyalist düşünce ile de 
bağdaşmaz. Kişisel ya da grupsal men
faat duyguları ya da başka nedenler
le toplumsal dinamiklerin gelişmesine 
engel olanlara karşı çıkmamak, bu tür 
çabaları desteksiz bırakmak uzun va
dede derin yaralara yol açar.

Saygılarımızla. 27 Mayıs 1976
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YILMAZ GÜNEYE ÖZGÜRLÜK!

Devrimci sanatçı Yılmaz Güney ci
nayet suçu isnadıyla Ankara Ağır Ce
za Mahkemesi tarafından 19 yıl ağır 
hapis cezasına mahkûm oldu.

Büyük sanatçı 1974 yılı yazırda 
filim çevirdiği Adana’nın Yumurtalık 
ilçesinde, sarhoş olduğu sabit, polislik
ten gelme bir ya gıcın saldırısına uğ
ramış ve çıkan kavga saldırganın ta
banca kurşunu ile öldürülmesiyle so
nuçlanmıştı.

Yılmaz Güney film rejisörlüğüyle, 
aktörlüğü ile yazarlığı ile Türkiye c- 
nıekçi halkının davasını güden bir 
devrimci sanatçıdır. Yılmaz bunu güç
lü bir biçimde yapmaktadır. Türk si- 
namasının adını dünyada duyuran 
sanatçıdır o. Emperyalizmin işbilikçi- 
lerinin egemen olduğu rı ürkiye’de onun 
başının belaya girmesi olağandır. Bu 
bakımdan Yılmaz’ın yazgısı Nazım’la- 
rın Sebahattin Ali’lerinkinden pek fark
lı değildir. Yılmaz Güney bu yaz
gıyı gerektiği gibi karşılayacak dev
rimcidir.

Adı dünyada duyulmuş bir büyük 
sanatçıyı provokasyona düşürerek on 
yıllar boyu zindana attrm ak utanç 
verici bir durumdur. Bu durum a karşı 
çıkmak her ilericinin, her sanatseverin, 
her içten demokratın görevidir. Tür
kiye’nin demokratik güçlerinin daya
nışması Yılmaz’ın zindandaki günleri
ni daha az mutsuz kılacak ve bu da
yanışma cninde sonunda onu özgürlüğü
ne kavuşturacaktır.

Toplumun tüm kesimlerinde YIL
MAZ GÜNEY’E ÖZGÜRLÜK sloga
nını yayalım.

— KESKİN «SOLA»
KARŞI TUTUM

Angola’da kurtuluş savaşını yönet- 
raiş ve zafere ulaştırmış olan M.P.L.A.’-

nın Genel Sekreteri Lucio Laıa kendi
lerine «soldan» muhalefet eden çev
relere karşı tutumlarını açıklamıştır. 
Afrigue-Asie dergisinde (sayı 110) ya
yınlanan biı mülakattan alınan aşağı
daki satırlar başka yerlerde bu konuda 
benimsenenden çok değişik bir tutumu 
ifade ettiğinden ilginçtir.

Mülakatı yapan gazetecinin Lucio 
Lara’ya bu konuda sorduğu soru şu: 
«25 Nisan 1975 Devriminden sonra 
Lizbon'da olduğu gibi Angola’da da bir 
sürü «sol ihtilâlci» ¿urupçuklar ani
den ortaya çıkmış mıdır?»

Bu soruya Lucio Lara’nın cevabı şu:
«M.P.L.A.'nın politikasına «soldan» 

muhalefeti temsil eden gençlerden 
özellikle öğrencilerden oluşan guruplar 
var. B .niarın etkisi ' '.en-er heme ı 
sadece I uanda'dadır, Hııamfco (A.ı- 
vola’nın ikinci şehri), Bengııela ve Lo- 
bitoda’da bunlardan var. Ama sözünü 
ettiğim bu kentlerdeki guruplar Luan- 
da’ya bağlıdırlar, Luanda’da Lizbon'a 
bağlı. Bunlar teorik tahliller yapmada 
her vesile ile Maıkstan, Lenin’den ya 
da Mao’dan alıntılarla bunları süsle
mede başarılı çok saf ve temiz genç
ler; ne yazık ki, ülkemizdeki gerçek 
durum hakkında hiç bir bilgileri yok. 
Kırsal bölgelerde kökleri yoktur zaten 
saydığım bir-iki merkez dışında da 
öyle. Bunlar düşman değildir, düşma
nımız olmaktan çok uzaktırlar ve biz 
onlarla dialoğu sürdürüyoruz. Bütün 
gençler gibi hızlı, çok hızlı gitmek is
tiyorlar. Hepimiz hızlı gitmek isteriz. 
Ama gerçekleri hesaba katmadan ileri 
gidilmez; burada söz konusu olan top
lumdaki güçler dengesini doğru olarak 
değerlendirmek ve bunun sonucu olarak 
devrimimizin temposunu saptamaktır.»

ATILAN «SOL» SLOGANLAR

Aydınlık Dergisi «Boğazlar yeni çar
ların savaş gemilerine kapatılmalıdır» 
sloganını atıyor. Cebel-ü Tarık’ı ve
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Süveyşi ABD emperyalizminin savaş 
gemilerine kapatılımalıdır» sloganını 
atıyor. Cebel-ü Tarık’ı ve Süveyşi 
ABD emperyalizminin savaş gemileri
ne kapatmak elimizden gelmediğine 
göre bu slogan gerçekleştiğinde Ame- 
ıikan 6. Filosu Akdnizin tek hakimi 
olur ve bu yüzden de başta Arap ulu
sal ku tuluş hareketleri olmak üzere 
bölgedeki tüm ilerici güçler ağır bir 
darbe yemiş olur. Elbette ki, Akdeniz 
Akdenizlilerin olmalıdır, nasıl ki bo
ğazlar kıyılarında topraklara sahip bu

lunan Türkiyenin denetiminde, onun 
ve öteki Karadeniz güvenliğini Bağlıya
cak biçimde dünya ticaretine açık tu
tulması gerekirse. Ama «Akdeniz Ak
denizlilerindir» deyip uygulamada, «Ak
deniz ABD emperyalistlerinindir» slo
ganını gerçekleştirecek önerilerde bu
lunan kimse için söylenecek en olum
lu şey böylesinin neden söz ettiğini bil
memesidir. Pekin çizgisini bağnazlıkla 
izleme tutumu böyle sonuçlara götür
mektedir.

ROMAN

KOCAKURT
YAZAN:

AHMET SAY

MİLLİYET YAYINLARI
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ARARAT YA YIN EV İ
Çelik Böyle Sertleşti Ostroveski 30.00
Tütün (1) (2) D. Dimov 40.00
Ana Gorki 20.00
Azap Yolları (İki Kızkardeş) A. Tolstoy 20.00
Azap Yolları (Yıl 18) A. Tolstoy 20.00
Guevera'nın Günlüğü 2. Baskı Che 15.00
Nazımdan Seçmeler (1) 4. Baskı Ülkü Tamer 25 00
Memleketimden İnsan Manzaraları Yasar Uçar 25 00

4. Baskı
Mülkiyet Nedir? Proudhon 10 0G
Diriliş (1) 3. Baskı L. N. Tolstoy 12.50
Diriliş (2) 3. Baskı L. N. Tolstoy 12.50
Kara Toprak 2. Baskı Reşat Enis 1000
Sarı İt Reşat Enis 10.00
Bütün Hikâyeler Yaşar Kemal 15.00
Gorki'nin Yaşamı Vladimir Ponzer 15.00
Çocukluğum Gorki 15.00
Kahraman Asker Şvayk (1) Jaroslav Haşek 20 00
Kahraman Asker Şvayk (2) Jaroslav Haşek 20.00
Mektuplar Maksim Gorki 5 00
Seçmeler Jean Jaurès 5.00
Marx'ın Sanat Felsefesi M. Lifshitz 5.00
İkinci: Dünya Savaşında Rus HarekâlıS. M. Shtemenko 20.00

1941 - 1945
Demir Ökçe (8. baskı) Jack London 20.00
Kızgın Toprak Jorge Amado 20.0G
Kazaklar L. Tolstoy 10.00
Amerikan İmparatorluğu C. Julien 20.00
Bir Kızıl Barbar R. M. Gregor 15.00
Ça payet Furmanof 12.50
Manhattan Transfer Dos Posos 15.00
Bir Avuç Delikanllı Karel Paçnik 10.00
Felsefenin Başlangıg İlkeleri Georges Politzer 15.u0
Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov 15.00
Kemalist İhtilâli Stofon Velikor 7.50
Fantomara Ignazio Silone 10.00

Genel Dağıtım :
İNAN DAĞITIM 

P. K. 819 Tel: 27 04 71 
Cağaloğlu —  İstanbul

NOT: Tek siparişler için bedelinin pul veya para olarak gönde
rilmesi. Toplu siparişlerde % 25 indirim yapılır.



bilim ve sosyalizm 
yayınları

N.H RİSTO ZO V

KARL MARX VE DOKTRİNİ ....................
TSANKOV’UN KANLI FAŞİZMİ ...............
VİETNAM HALK SAVAŞININ ZAFERİ
ÇAĞDAŞIMIZ KARL MARX ......................
KOMÜNİST MANİFESTO DAVASI ......
DEVLET VE İHTİLÂL DAVASI ..............
GÖLGELER ORDUSU ...............................

15.00
15.00
10.00
15.00
10.00 
10.00 
17.50

PROLETARYA DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY 15.00
YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ .................. 10.00
DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM ........ 5.00
PEK İN  - MOSKOVA ÇATIŞMASI ......... 10.00
DÜN KÖLEYDİK BUGÜN HALKIZ .......................  12.50
MARX VE BİLİM ..-......................

İstanbul - İzmir dağıtımı : GEDA 
Ankara dağıtımı ; Ankara Dağıtım 
Türkiye dağıtımı :
BİLİM VE SOSYALİZM YAYINLARI 
Ataç Sokak, No : 36/2, Yenişehir - Ankara

......... 7.50
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10 lira




