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NAlt

ürrrıniziN
gağııyl§ızLıĞı
vE HALKıfYlızIN
KURTULUŞU
İÇİN YİGİTÇE
sAvAŞTı

Na,il öldü.,. Nail'i öldü.düter...
A-rnerlkan emperya.lizmiDin sinsice jş-
leyen ellertyıe öldüiüıdü Nall.

Nail, bundan önceki şehit devilm.
ciler, işçiler, köylüIel gibi savaşnlştı.
vedatlar... Taylanlar... Battaltar, Şerlf
Ay8{iller, Necmettinleİ, Iiüseyinler ve
15-16 IIaziİan devIiİn şehitleri gibi.

Bu §avaş, işQllerin, köyllilerin sa-
va§rydr.

Bu savaş, tllm Türkiye Ealklan_
llD Ameİikan emporyalizmiıe ve yerli
ortaklanna karşı*İkioci Milli Kurtu-
luş sava§ıydl

Bu savaş, vietnam, Kamboçya, La_
tıD A_Tnerika, oİtadoğu yaDi dünya
halklaEDrn empeİyallzme karşl savaş_
larınıo bit parçasıydı.

Bu sa.Va§jİ yiğit eft Nait işçi sı-
nıflnıD devrimclsiydi.

Nail, karafh; ina!.çtı ve cesur blr
devfimciydi.

Nail, cesaletiyle öroek olmu§tu
tüm devrimciıeıE.

N8,il, bu şava§iı uzuı, çetla ve çok
kaDlı oıacağıDı biuyordu, keDdişİni bu-
na göre hazııııyordu.

sosyaıian aııeJrr$üda eıı çok üze_
fı4de duİduğu-teorİ ve pro,tİğiD her ao-
mut durumda birtiğt_iaü. Prolet€r aİev-
rtrnciliğı ve proleter devrlİnct çlzgidD
doğruluğunu, somut §artlar ve durum-
lar karşısıDda aDında a].ınaı tavularla
ölçerdt.

Nell mücedele arİadaşıanı!ı deY_
rime oı&n İıançlaİri! devr&ü§leruda
görmek i§teldt......

Neil öldü... Natı'! öıdürditler. ..
Amerıkan emperyalizmtotn gtn lce tş!
leyeı eueriyte öldürtttdü Nail.

Nall, halk savaşıla 1naJııyordu.
Devrim yoırı,nun nercden geç€ceğıni e!
somrıtluğuyla arkada§ıa.nna her zamaq
açıklaDdı.



Nail, uzun; çetin ve kanL devlim

mücaaİeıesinde en önde yüİümenin biİ

erlik bilinciyle hafeket etmeDin şart
olduğunü ispat et,İİişti,

t<endi haya,tr bunu gösteIdl, Bıt dü"

zenı€ olan her türlü bağrnı kopalmıştl,
I{erşeyi alevrim savaşlnın içinde kat}u]

ediyoİdu.
Devrimci soIumluluğu yozlaştlra-

cak heİtüİlü eğilime ka!şrydr,

Nail öldü,.. Nail'i öldürdülel,

Amerikan emp.ryalizminin sjn{icA i{_

leyen elletiyle öldüİüldü Nail,

Naiı:
«Devrim yolu uzüo, çetin ve kanh

olacaktrr.
Devrim yolunda çok öleceğiz,

Bize, tüm işçi slrufı devrimcileİine
düşen görev beltidiİ. İnançtl, kaIarlt

ve yiğitçe devrim yolunala yürümektir,

Teori ile pratiğin billiğinde oluşa-

cak pİoletarya partisi için heltüİlü

yozlaştrırcl, yanltş eğilimlerden a1.lna-

]-ak halk kitteleİi içinde mücadeleye

devam etmektir,» diyordu.
Nail öldü.., Nail'i öldürdü]eİ",

Anreİiken eı4pe) yalizminin sinsice iş-

leyen e}leriyte öldüİüldü NaiI,
N2ıil öInek biİ pİolet€r devı,imci-

siydi, Inancl, karallrLğı ve cesaİetıyle

bil(liğini doğru üygulayandı,
onalan alacağımrz deİs

- HiÇbir mevki hıIslna kapllııa-
lllak,

- Proıetef devlimcjlikte ilk gar-

tln bütün vaİılğımlzl 
'levrime 

adamak

ve liderlikle nefeİliğia bir olduğu geI-

i!.ğini kavramak,

- Dev rnin ateşini içimizde dtıy-

]]1ak.

- Devlim savaşnda cesaİetli ve

fedakar olmak.
NAİL KARAÇAM,IN SAVAŞ ANI_

sI ÖNtrNDE SAYGIY],A EĞİİ,İRtz,

Hiiseyin Aslantaş Emperyalizme karşı en önde savaştı,

TimcileT alerhal harekete geçeİek geri-

cileı,i püsküıttüler. Aslantaş'r vuran

ge ci te§his edildi. Fakat kukla polis
yetkilileri klllarrnl krplr,datmadrlaİ,

Çünkü onlaT a,r,nt ko]l]plolan döIt bir
yanala tezgahlayan halk düşmanlaunm
satllml§ zavalh maşası, küçük figüran-
larrahf, Çünkü polis öIgütü, egemen

güçlerin e indeki devlet örgütünün biİ
parçasrdıı, onlarrn çrkallarrnın bekçi§i-

diİ.

Komaya giİen Aslant,ş'r 10 Aİalrk
günü kaybettik, Başnda nö]ret tııtan
aİkaala,şlar, Aslantaş'r polise büa,kma-

yarak moIgalan aldllaİ ve Hukuk I'a-

kültesi anfisinale toplanarak and iç-
tiler, otopsiyi Tıp Fakültesi'nde kendi

dentjmlerinale yaptrlaI. Devrimcilerin
Aslantaş'rn ölüsünü alnalaTr, onu 'gö-

müvermeye' çahşan egemenlerin tem-

Hüseyin Aslantaş alüadaş öldürül-

alü. onu vulan kuİşun kiralrk biİ elden

çlktr; onun gerqek kaatilleIi bütüİ dev_

ıimcilere, büLün JıurtsevcT]Pt,e aynı şeyi
yaprp hatrkrmlzl sömürmeye Tahatça de-

vam etmeyi düşlüyorlar. onun kaatil-
leri halkınlzın düşmanlartdlİ, onun

kaatilıeri emperyatizm ve yerli işhirlik_

çileridir.
onlann düşleIı kursaklaltndn k,Lla_

caktır. Aslantaş'larln intikamlnl onla-

nn alüzenini başlarüna ylkarak alacağlz,

tlüseyin Aslantaş, İstanbı]l Çapj,
Yüksek Öğretmen okulu öğİencisi ve

TDG!'üyesi bif ploleter devrimcisi idi,

6 Alalık gecesi ticaüi yrıvasl Mücade-
te Bifliği mensrıplarınca 'kahlolsün ko_

münistleİ' haykrnşlarıyla okul yatak-

hanesı basllah, Aslantaş'l oda kaplsrn-

da, kulak arkaslndan vurd[lar, Dev-
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BAolM5ıztıK
İÇİN SAAŞTİ
silcilerinin uykulannr kaçıldl. 8 Faküı-
teyi birden kapatara]k, öğIencileri da-

ğrtacaklarrnı sandllar.
Karşı-devrimciıerin teİtiplerini bo-

şa çlkafan ve AslantaQ'ln cenazesi et-
raflnda kentli binlelce devrimci, büyük
bir tören yaptllar ve anallarınl t€krar-
ladııar. Aslantaş'l devdmciıeİin b€kçi-
liğınd€ ve sivas'ln zara iıçesine götüT-
msk üzere yola çlkan otobüs, Ankara,
Kırlkka],e vA yozgat'ta polisçe lecavü-
ze uğTadr. Ankara'ya sokulrnayan oto-
büs, Yozgat'ta altr saat yolundan ala-
ko[du. otobüsteki devIimciier taltak-
lanü, üzeİleri aİandı ve sigalalanna
varrncaya kadar eil kondu. otobüs şo-
förü ytldlnlmaya çahşrıdl ve polisce
dövüldü. Hiç bir tertip devlimcileri
döndüfemedi ve Aslantaş, sivas ve za-
Ia'da ha],kln da katrlmaslyıa yapllan
büyük törenıerle toprağa verildi. Tö-
renlerde halk ve dei/ıimciler emperya-
lizm ve işbirlikçilelini laİıetleyeı€k da-
ha aktif ve bilinçli olarak Tam Bağlm-

slz ve Demokratik Ttir.lriye'yi ku!ıİak
için kavgayr sürdürme karanİIı tekrar-
ladrlar.

Ankaİa'da ise DTcF'ndo binlerce
devrimci üniversiteli gencin kat masıy-
la yapllan forumdan sonIa zafer Mey-
danr'nda saygı duruşunda bulunuldu.
Klzrıay'a yöneliğinde toplum polisinin
salalrnsına uğranıldı. Yakalaya,bildikle-
ri arkadaşlar emniyğtte bildik işken-
celeie uğratrldlıa!.

Aslantaş'rn defterinde, 3 Aralık
1970 tarihtıi taŞryan sayfada şu satır-
lar vardı:

«Atatüfk'e sahte kahraman diyen,
onun resirnlğrini ylrtan ümmetçilerin,
Atatürk'ün klırduğu üDiversitede yeri
yoktuT. ... tJugı]nteİde Unlversl!eoğ po-
lis valdır. Blzi iki ateş ara$nda btra-
karak yok etmek ısteyeo bu polis ve
gerici ittifakına karşı geçen Jallarda
clduğu gibi bu yıl da direneceğiz. Kah-
İolsun Ameri.kao emperyaliani ve yerlı
işbirlikçileİi. Kahrolsun ümmetçi, padt-
Şahaı, aağdı§r kalıntrıar ve faşistı€ı:.»

Hü§eytn Aslanta§'rn ölü,mü, koman-
do bozuDtulannm bir cinayeti olara.lr
geçiştirilemez. Emperyalizmjn danlş-
manlaİıüın güdümündeki,tertipçilerin
bır klrahk komando bozuntulalrnı sivıl
polislerle fiilen takviye ealerek üniVer-
site ve yüksek okullara yaptudlklan
sihhL baskrnlartn amacl nedlt?

- Proleter devrimci har€ket, bi!
gençlik hareketi olarak göstelilrneye
çahşllma,ktadır. Yapllan silehlr saldırl-
larla polis ba.skınl&n arasında bırakllan
üdivefsiteli devıimcileİ açıjktan açlğa
vaIlıklartnl koruma durumuna sokul-
makta ve bu durum, bol €debiyat ara-
sında <<gençliğin k3,rdeş kavgası» ola-
rak lanse edilm€ktedif.

- Yüksek öğİenjm genqliğjnin sü-
rekli sibhlr saldtrllala uğIatılrnası yo-
luyla onların kitle çalışmaıarr engel-
lenmeye ve haİeket ünlveısite smııla-
Tına hapsrdilmeye çahş!l-rnaktaör,
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- Bu tecritÇi Jıokteları!ı ya srra,
egemen gilçler, $nlrh özgilrlü.kıeİ orta-
mlnı da taİnaine4 katdıfmak iQin ge-
,okç4 hazırlanna çaba6ı içiıtdediflet.
Doğu Anadolu'da hatrı§ o]madlk zulüm
ve tahriklere uğratarak başıbo§ bir js-
yana lrışkrtmalr ve sılrıyöoetim uygu-
ıaİna$aa böyıece gerekçe hazırlamak
çabalaİı, 16 E[azilan olayıanndaa soa-
fa te,IrraİlaDİn§ ve İstanbul'dan soora
A,nkaxa'ya ve giderek bütiin TiiİJ<tye'-
ye uygulama yolünda gayret saİfetmi§-
lordtr. stlahlı baslonıaala doğurtuıan
olaylatrda.n €lde etıilmek i§tenen ortaİnl,
ayDı ş€kiıale biqİİnsel olarak da Aııa-
ya"ga dı§ı bif yönetim taralr getirme-
nin gereı.çesi olaİajk düşiinmekte dilleİ.
Bu düzed artık 8,öttlr€m€z haıe gelnd§-
lerdir.

- Bu artmosferdeğ bekledikıeri
bir diğer ya,rar. halkrD dikkatini, içiDe
dü§tükleri ifE§tan başka yöDlere kay-
dırma çabasılda yatmaktaür. vergi-
slodeD, zairunına, devaıÜasyonu4dan,
görüımedik yolsuzlu]rlara, €nflasyondan
oıta.ır Pazat'a.. kadar b,{ıt{ın önemli
dururnlefda'gençıik olaylarıj manşetle-
tle itglenivermoktedlr.

* Bıı saldınlaI, yioe kendi ak!l-
larınca, devrimcileri yıldırma çabala.rr-
nın bir parçasıdır, Bu çabalaİ her8,ÜD
Tiirkiye'Din dört bir yöresinde koman-
do zulmü, işt€n atma, emniyet mahzen-
lATiDde engizisyon devri işkenceleTi. si-
yasi cinayetlea, yuİt dl§rna sÜameler,
vatandaşlrktan çlkattmaıar, toplu-tü-
feklt-buldozeru salüıılar halinde devrim-
cilere, işçılefe, köyliiİere ve giderek bü-
tün yu-rtsever ilericilere tarlada, fab-
rikada, üniveİsitede, işyerinde... §ütdü-
rülmektediI.

Proletet devriİncisi getrçlii(, dev-
Timci uyaDıklık içinde provakasyonıan
ve bütün tertipleri boşa çıkaltmaya
dikkat ederek üniversite içi ve kitle içi
çaıışmalannı sürdürnektediİ ve heı ş8rt
altmda, 8,erekircğdeğişik biçimıerde
sürdüreceküf. Hig bir tertip, hekim sı-
nrfıaıa kalıcı en küçük bir zafeİ sağiı-
yalnamıştrr. Proleter devİimcisi gençleİ,
yaLülz kendilerini değil, bütün ilericile-
İo yaprlan salalınlaİa karşı canİa-ba§la
savuoma gÖlevlerini de baqarıyla sÜr-
düımektedirler.

ANISI GÜcÜMüzü BİLEYEOEKTİR,..

yarala,ln§lardı. K&rnıDdaD vuruıan İı.
ı.er arkada§, kurta.rrlaİnyaraJ< 29 Ara-
1ü giinu öldü. EallğrEz, devrim müca-
detre§i yoluDda bfu yiğit evladıll daha
kaybetti. Bu dökülen kanlann iDtika,
mı, blr giin rnutlak alınacakfur.

özeılİkle §on aylarda Emperyalizın
ve yerli ortakıan devrimci g€nçıiğt
kendisiıe hedef §eçmlştir. Üniver§ite

İlker Mansuroğlu

Faşizme Karşı Cesurca Göğiis Gerdi

Euİuk F'a,ı.ültesi öğreDci§i, TürJri-
ye Devİimci tençuk Federa§yonu üye-
§t yığ,tt devfinct tLKER MAlısUR-
oĞLu görev başında, l'en l'akültesin-
de fa§i§t miıısıer ta,İafrnda.n !,uruldu.

Adüerika.ncr ikttdaİın faşist uşark-
ıa!1, 22 Araİk 8ibti Aİlraİa l'en Fa-
İdilte§fuıe yaptı,kla.rı bir siHhlı §aldırı-
da İIker Matısuroğlu ark&daşmızı ağır
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sini Jrlik§ek öğreniİn getrçıtğiDin tç çatış-
ması şaklinde g.ifutermektir. Aİna hal-
kımız g{lüden 81t!e daİıa da biltDglen-
mektedir, meseleyi kavr.aJ4p davaya
saİip çıkmaktadır. Tı.iırkiye'Dia Jıiğtt
devı.,imci geDçleri yılİnanİlaırta davaya
daha da Şl rıca sa.nlİnaktadı,r. İşte İ1-
ker MaJ§uroğlu gtircv başında ca!ıDı
vererek bu!ıu i§pat ettt.

Tiirkiye DevriminiD onalokuz ya.
şDdaki bu yiğit İnilitaDr hallnmlzlD
Bağımsızlık ve Demokrasi kav8.asında
en ön safta dövüştü. Aİnerikan Empeİ,-
yalizmi Ve gericiler İlkeri öıdürmekle
İlkerlerden eD ağır dalbeyi yedilef, İl-
kerin mücadelesi bireyl€triD müca,delesi
değiıdir. İlıner Amerika4 Emperyaıi§t-
lgrine karşı döğü§en Dünya Halklan-
flnrn liir neferldir, Neferleıin öldürüıj
mesi hatrklarE mücadeleslni durduIa-
maz. Hiç bir ,tedhiş, hiç bir zuıüm Ame-
rilran Emperyalizmi ve 8prtcileri ]nlğ1-
maktan kurta,famaz. ve her tedhiş ve
her zulüm giigsüzlüğüD, çüı,iiİnl.t§ıüğttı
belirtistdir. İlakirn 8Ericl ittifa,k geıi_
şen işçi ve köylü rnücadelelerini baştır-
ma,k vo iflaslanhl gizteyebitİnek için
kan dökme yolunu seçmİ§tir. Ama İl-
ker'in Nail'in Hü§€yin'in kanlan gölte-
necek, Amelikan Emperyaıizrıi ve tüm
gericiler döktükleri kanda boğulacak-
ıardır.

EA§ıZME vE
ır*bgnvetıztvlE
KAR,Şİ SAYAŞTİ
ve ].l!ksek okullara silahı! faşist-ko-
maDdo baskrnları yapünasıDı-ıı ardD-
dakl oyun hallğD devriİnci mücaaıeıe-

19,20 Arahk gecesi A.Ü. zlraat
Eakültesi 2. §rnlf öğrencisi İran'L F.iruz
Mameali Hacl cefan Gökalp caddesin_
de Konya Yurdunun 20 metre ötesinde
bir tek m€rİrıiyle enaesindeD ,,uluıatak
ö idü.itlİnüştür.

İran'ın Hacı cefan köyünden otan
Firuz Kürttür. M€nşup oldüğu Mamedi
aşireti İran KürdistanrDıD en büyük
aŞiretlerin]den birisidir. Maİnedi aşireti
eskid€n tıeİi §ah aleyhtarrdlr. !'iruz'ull
babası ola! Mamedi reisi ve karde§ıeIi

Firuz Mamedi'yi clA ve savak Öldürdü,,.

Amerikan Emperyaİzınİda köpeği
Şah'a kar§ı sürelrli oıarak aya]rlaıİnı§-
lafdır. l'iruz'un aİncaıanndan ba,z a.rı
hain şah tarafl!ıdarı öıdürttlmüş, ba.a-
landa zildanıara atılİnr§fuf. Haıen Eşo
adlndaki aİnca§ı Şah üktatörıüğiinü
Jakmak amac].yla dağlardadı.f. Şah'ın
kiralık ordusunu perişan etİİr€ktedtr.

ve şimdtde Firuz Maın€di Şah
aIeyhtan olduğu İçiD öldürtitİnüştür.

cilayete Amerikan Emperya]jani-
niıı crA ca§usluk örgiitünün İran kolu



HALKLARİN
KURTULUŞU
İCİN SA/ASTİ

FıRuz
MAı/lEDı
HAcl GEFAN

olan sAvAK planlamlşhr, tr'iruz'un

T'iİkiye'den İran'a götürebitir, orada

öldürebilir yada hapsedebiliİle,di, Ama

o zamaJı Mameall Aşir€ti mutıak3, ayak-

lanlralı. Bu ise Şaır'ıD eD koılktuğu bir
alurumalor. Bunun iQin Firuz'u Faşist
komanalolara ötdür,ttüleı, hğm de site
Yulalunalan saat 24.o0'de alarak yolda

öldürttüler. olaya a.di bir cinayet suçu

veı€bilmek için siteden çıkardılar aİla

katilin kaçabilmesi içinde Konya, Yuİ_

du yaldnında öldürttülel.

Kürt halkrnın uyanlş, diğer orta
Doğu haıklarınrn uyanışt gibi Emper-
yalizmi ve yerıi uşaklannı korkutuyof,

Bu uyanlşr engellemek iQin cinayetlel
katliamlar ve komando zulüııleri teItip

ediyorlaİ. Bütün bunlar boşuna, TÜRK-
KüRT-FARS"ARAP halklan uyanıyol
Bütün ezi]Pn halk]ar EmpeTyalizmi Ve

ı]şaklannı ha]k savaşı yoluyla boğnla,

ya QahşıyoI.

- YAŞASIN FİRUZ MAMEDi,NiN
AMERiEAN EMPERYAıİZMİNE, F,A-

SIST SAH DiKTATÖRLÜĞÜNE VE
nlrpe nyaıj zınlİN UşAGT KÜRT GE_

RiclLERİNE KARŞI SüRDüRDüĞü
,aÜR, ,ı.orrarNr* KURTULUŞ MÜ_

cADET,Esi.

- YAşASIN KüRT - TüRK _ FARS _

ARAP I{ALKLARININ ORTAK DEV-

RİMCİ MÜCADELESİ.

-_ KAIİRoLSUN ABD EMPDRYALİZ-
Mİ, EAşİST şAI] DİKTATöRI,IİĞü,

- KAHRoL,SUN cIA. ŞAVAK vE
TüRKİYEDEKİ r,AşİsT UŞAKLARI,

A. Ü. zııet Fakiiltesi
Öğrenc,i Derneği

^. 
t. zEat Fa,kültesi

Do\,İimci Gerıçlik Deİneği

a6,
ğ.



Genel Başkanımız

Ertuğrul Kürkçü Tutuklandı

26 Aralrk 1970 Pazaltesi güıü Kürtuluş Pal.kında, daha önce yiğit kaı.deşimiz
Nail Karaçam\n cenaze töIeninde biıılerce devrimci alaslna srzmrŞ bir ajan taİa-
fmdan krnlan Mustafa Kenai Atatürk'üD panosuDun yenisi taklhrken polisle ara-
sinda çlkan çattşma sonunda 9 afkada§lmtz]a bgfaber Ertüğrul KüIkçü de yaka_
lanarak tutuklaodr.
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Pazaİteşigilnüıaat11.oodeNaiıKafaçamalkadaşmızlçin-öğrencistolduğu
Eğttim Fa,ltültesınde düzeDlercn --u io""":ı"au" sonra topluc1 Kurtulu§ meyda,

ırıa gicülcü. Daİıa öDce nu,"",, ," 6r y, nuaı*ıo$ cibi _Mu_slaJl 
Eemaı Atatürk',

ün l§ntan pa.nosu yerine v"oi"i ,-u-,ın",'ı, ve tiçtıir ş;kiıde Mustafa Kemat'e ait

oı-"v- "o,ı",ı,"r1., .n","o"i_5ş;;"#şjr*ili:'"",r};İ§T'İı,#İH
en veclz şekiıde lfade eden ve ta]

YA ÖLÜM sıogaııu taşıyan y"ol-t,ı, puoo asılacaktl, Ancak işbirıİkçi iktidaEb

topıum polişleIi pos,y" y,t,,şlu,"J, ioıı" ş"n"ri «Bu pano]ıu Ankara Belediyesi

bagkaDı yaptıranı§tt. Kırıldığ1 z*iuoau ""ı,i 
haüne aDcak An]rara Belediyesı geti,

;T;rJ;' ;; İşttual Ya ölll,,'"log,*o, ve Mu§tafa Kemal'iD yenl reşmidt

tg,$yan p&noyu taktımaİnak ı"tei-lı"", oJ,-Ç"oq başka!ının polıs şefl,eri ile taİtış,

;;"b";"; 6 kasa «Fruko»ya hücum emfi veTildi,

Poıts şefl.erj lle taltışan '""r*,i 
*iı"nnu d::.|i' li*:]iİ* Gayri ınsanl blr

ş*laJl"r't"1.1ro"rak polis arabası-na götürüldü, YüzleTce polisin_ saldtnsı kafşrsıE-

da deİinciıer Qatlşa çatrşa g""",]";u-*un,o l*u]t:iT :::}İ"" Çatrşma klsa

blr ara silahlt çatışma haüni aıdı, Bu arada polis panoyıı tamir eden 3 işçi ile 6

arkaata,§ımtz aıa}ıa ya,ıraladı, s, -n-ua"şiu",*oa da ııem polis a,rabala,İına götlirll-

ıürken ürem tıe polls afabalafinur,- rJJ rorn"r"" davrandl. olay yerindetr tıevrlınci

ğencleri uzaklaşttran poüsin llt İşi'O""i,ncl gençler taraflndan hazrıla,uan Mustafa

İiel,Ş;;ffi;;" "vu, t"tiı,ı"İ=vu ötüm » y:azü panosunu ktnp parçalama-]ü oıdu,

Poıi§ tarafılaıa.!ı yaİalanan oev,cenç Genet Başkanl !e 9 arka,la$mıza blıtüD gece

rüolls tala.fından insa,fsrzca ışxuoiu 
""oiıaı. 

sa;lt_ günü ceç vaklt mahkeneye sevk

İİ..a,i.ffi;;r;;,l" ,"d"' 
-,**-""" 

Toplantı ve Gii§teri ve Yürü},ü§lef ka_

nuDunamuhalefetvegörevtio",ı"t-poıı"ı"ur<arşgelıneki<ldiasıiletevkifedildiler.
ceza,evl_nate üğer 30 u ,şx,o a"J,"i 

-u"t"daşırruzaan 
tecrit ediıen Eİtuğrul Kürkçü

dergimtz basloya veriıaiğı süne iadu, ı,ao,*, bir şekilde avukafları ite daİıi gö,

ıitstürülnemektedir. s ocat saıı_ gtıia Ankaıa savcılığrna basın^ büıtentreri ile tlgili

::İ;"r#;a,rl<aaaşmız l,-Jn"O" rO ayrt 
'lava 

dosyası aartml§tır, Eıtuğ,nıl

Kürkqü ve belaberiniıe t""ı" uiı""i arkada!ımıan iık duruşmaları 21 ocak Per,

şeİnbe glinü olacaktır,



Dünya,

Türkiye,

devrimci nücadele.

Hareketlmiz yeni bir döDeme giİmişti! diyoluz. İlk baloşta, da.&nık ve örgüt-
süz görünİnemize rağmen bu durum, yeni ve slhhatli gelişmeleriE habercjsiür.
Bugün fiirkiye ,am bir ekonomik ve siyasi buhİaar4 içindedır.

Hakim srDıflar kendi ıçleriırıde fraDgsiyonlaİ,a aynıııakta, geDiç halk ıdtleleri
bu baslüı ve zorbalık düzeniııe kafşı yef yer başkaldırmaktaürlar. Yönetemez
duIuma gelen hakim slnlflar, devrimci mücadeleyi kökündeD yok etmek tçb yeDi
oyunıar sah,neye koymuşlardtr. Aİtlk Amerikan emperyalizmi, bugiiı Türkiye'de
ylpranao oligarşik gerici yönetiİni yenilemek konusunda karaİlıdır. Toprak ayağl-
müın altmdan hlzla kayma,ırtadlİ. Kaybedecek zaman kalrnamıştlr, bü hala,
,sr rL özB"iirlük ortamtnın rehaveti içinde, uyuşu]rıuktaD kuxtulamazsak, değişen
durumlan doğ.u değerlendiremeyiz. «İnsaİılar, tarihin aİr§tü] hep geristnden takip
ederler». onun içiEde, değişen şartlaİ karşr§mda, kendileti.ıi yenl durumıara alrş-
trramama,nın verdiği sılrınttyta, etraflalrıda hep eskiyi, geride kalanları aİarlar.
Böyio kişiler hep şüayet ederıer, işlerin iyi gitmedtğiDi §iyıerıer. BuD.u yaparkerı
de üsteıik sairfmidirler. E,] usturuplu laflarıa, en beylik cüml€lerle kendi göritş-
lerini1 doğru olduğunu savunurlaİ; aİna, doğru oıan gerçeğin ta ıreDdi§idir. «Poli-
tikada hata yapmamak için geriye değil, hep ileriye bakmak gerekirr.

Bu yeni diinemiü özeluklerini ele almada! evvel, kısa bir durun muhakemesi
yapmam9 gereklidir. Kar€] devrim cephesioin taktikleİini iyice kavİaiİıadan ve
sahneye koDan oyuDu iyice gözleİ önüEe sermeden, doğru sonuçlar çıkaİmak ve
pra,tik gör€vıerimizi saptamak mümkün değildif.

Meseleyi iki yöDlü el,e almak gerekiT: önce nasrl bir dtnyada yaşıyoruz, tçinde
buıulduğumuz dönemin ayıİt edici özellikleİi nelerdır, Tlirkiye üzerine oynaDa,D
oyuD üasrl saİrneye konİnaktaür. Ülkemizde, sınflar ara§ı iltşki ve çel§ktler ıe
dürumaladır, devrim ve karşl devrim cephe8inin g"üç ve iİrıiüanlaü nelerdlr, ve bu-
güD biz]er neyiD kavgasrnı veriyoruz?

NASIL BlR DÜNYADA YAşIYonUz,
Kapitaltzmi, eD son aşaJnasua, sermayeniğ yoğunlaşüası ve İnerkezleqmesiyle,

tekeıci kapitalizıİin oItaya çıkmasryla ulaştı. Bununıa birlikte d€, dünyanın em_
peryalist üIkele! tarafından paylaşııması ve §oDTa yeDiden paylaşrlması gerçek-
leşti. I. emperyaıi§t paylaşrm savaşrndaı sonra emperyau§t üıkelğr arasıD,dakl kuv_
vet ilişkiıerinin değişrrresi, bu yeni ilişkiıerln temeli üzertade Ir, omperyaıist yeatden
paylaşımrn da barlşçl oımayan yollarla geİçekleşrnesini sağlaü.

Bilitlci ve ikiEci paylaşun savaşıan düDyaD.ın bıfQok yerİlde bifdtzİ devrtİn-
ıeri de beraberinde tetirdi, emperyalist zincir, haıkeğln eD zayıf olduğu yerlerden



koptu. Dünyanln üçte biline yakln kısnlı sosyalist bloka dabil oldu. Bugün Türkiye.
ve birlraç ülke biryana bırakılllsa bütün sömürge ve yarr sömürge ülkelerde emperya-
lizme karşı sibhtl kurtuluş savaşlan veri}mğktedir,. Ama : I. ve II. paylaşım
ve yenialen paylaşrm dönemleIiüde olduğü gibi uzun bif siiredir özetlikle 1960- 1970

ara$nda hiçbir yerde devİLn oımanlştı. Yoksa, bazrlalınrn söylediği gibi empeİ-
yalizm güçlenmiş midir? Tam tersine, ernperyalizm zaten çöken, Çürüyen kapita-
lizmdiT. Dünyanrn dött bir yanından a.ldğı yaralarla, yaralı bir hayvann saldlr-
ganLĞ! içine girmiş, taktik planda güqlenmiş, daha çok hesaba katııması gerekeD
biİ güç halıne geımiştir. Bugün, biryanda, empeİyalist ülkelerin kendi aralanDdaki
Qelişkil€İ ayakta duİurken, öte yandan da tekeuer aı,asında bütünleşme, ve hep-
§inin çıkaİları ayDr olduğu sürece geçici bif birbirine yakrnlaşma söz konusudur.
ve Amerikan emperya]izmi, emp€Iyallzmia dünyadaki jandarmast olma göreviDi
yükümıenmiştir. Emperyalist ülkeleİi[ kendi aralanndaki ufa.k çıkar çatrşmalama
rağmen ortak biI tehlike önünde dayanşmalan oldükça önemlidir. Örneğin 1968

maItında dolar krlzi meydaıla çlkar Ekmaz başta De Gaulle F'ransası olmak üzere
bütün diğer empsryaıist ülkeler ABD'nin yardlmlna koşmuşlaİdır. Çünkü bu k!iz,
doğİuda.İt doğruya evronsel kapitalist sistemi tehlikeye atıyordü. Gene aynı şekilde
NATo dall aynlma meslesinden dolayl aralannın soğuk olduğıı bir dönemde l'faD-
sada, frangln çöküşü kaİşıslnda ABD bankalar]. fraD8l daha fazla sarsıntlda.D kolu-
ya,n blr davranış gösterdiler. «Uluslaraİasl Para tr'onu ve batılı merkez bankalan
Fla,]ısaya iinemli krediler verdi]er». ABD hazine baka yaldımcısı ABD'nin bu
kredilere büyii]r kaLkıstDlD, !'ranglD yıllardrr dola"ra kar§r giriştiği salünya İağmen
karar alüna alındtğ4nl belirtti. Çiinkü frangın çöküşü bütün batı para si§teminin
ve özellikle ingiliz parasınm çökti§üDe sebeb olabilirdi. ABD F'ransa'daki bir krizin,
İnasraflanııı kendisinia ödemek zorunda kalacağı üluslararasl bir para krizini
ba§latmasından koİkuyordu. Emperyalist ülkelerin kendi alalafılıdaki çelişkileı
rrıevcut dulurken öte yandan hepsinin ortak qlkallannl ilgilendifen konular da biİ-
birleriyle dayanrşmalan ilginçtir. Genel olarak bütün ekonomik hayatın ulusla!-
arasrlaşmaslyla, emperyalist gövde üyeleTinden biriDi etkileyen bır hastalrk bütün
orgaiizmayl tehlikeye düşüreceği için ortak tepki gösteTmek zorunlu olmaktadır.
Bu zoİunıuluğun ayİıca askeri, politik nedenleri de varalıI.

Bu8{İn emp€ryalist ülkeler, sömü(ge ve yaİl sömüİ8e üıkeıele hammadde ve
dl§ pazar balomudaı bağlmlı durEmdadlrlar. Özellikle hammadde deposıı olaa
yan-sömilrge ülkelere empeİyalist ü].kelerin bağımlıllğt güD geçtikçe artmaktaabr.
«1964 üıltılda emperyalist ülkelerin petİol konusunda bağrmlılılrıa!ı % 48 idi. Bu
ihtiyaçlan 1980 yrhnda el\ az qa 65 e ulaşacak. Demir karşrsıDdaki empefyalist
baaamlııü daha şimdiden, ihtiyaçlannn 1,/3 ine ulaşmlşttr. Maİganez ve krom ma-
denleri kaİ§lsında, emperyali§t bağlİnhhk yarr-sömürge ütrkeler yöDündeD gelen
bütti! ithalat!ı1 tümüne ilişkindir. Kalay için bağrmtrltk hemen heme{r tümüıle ait-
tir. Balrır ihtiyaçlan!ı.]1 70 40 r bağımıIdlİ ve bu aİtmaktadlr v.s,.» Gö!üldüğü gibi,
empDryalist sömüriıDüE devaml, empeıyalist ülkeler içiı hayati önem taşımakta_
dır. Çünkü emperyalist üıkeleIin zenginliğinin nedeni, yarı-sömülge ülkelerin fakir.
liğidir. Dmperyalizm, bu sömüİünün devaİnl için kaİarlldlr, askeİi, poıitik, ekono-
mtk, bütün kayJıaklarEı buna seferbef etmiştiİ. Örneğin, «ABD silahh kuvvet]eri-
ni!ı 1920 yılıüda üç yabaıcı ülkede, ikiDci Dünya sa,vaş! sıraslnda 39 yabaoct üI-
kede, bugün ise 64 yabancı üıkede üslennli§ bulunduğu biiinmektedir. Bula paralel
olarak, A3D baokalannın da diinyayı istila etmeleri çok önemlidir. Yabaocı ülke-
leıdeki ABD bankaıarının şubeletinin artış tablosuna bir göz atuca, özelükle
1960-70 afas1 dönemde büyli]< bir artlş olduğunu görürüz. Emperyalist ülkelerin
sömür8,e ve yan_sönürge ülkelele bağr,ııhhğı, birinin vallığını, diğeIinin ezilmesi-
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ne borçlu olmast çağlı11lzln baş çeli§kisini[ emperyalizml,e yaTr-sij,ııüİg,e ülkeler

arastnda oialuğunu belirler, Johnson'un kişisel danışmanı Ameİikal1 iktisatQı
'w. w. Rosto,çv şöyle demektedir: «geri kalmlş ülkelefin, topfağT, doğal ka},nakları

ve nüfusu, öyle bir dulumdadlr ki, bu böigeler geIçekten Komünist blok'a bağlana,

cak o1salard1. ABD, dünyanrn ikinci gücü olmak durum!ına düşerdi, Dolayh olarak

geri kalmlş böıgelerin evrimi, yaplsr icabl zorullu olaTak, Batı Avnıpanın ve Ja-

f,onyaırn taderıni, ve buna göıe, yönetmek vekaletine sahip olduğumuz hür diin,

yanin ittifatındai<i sanayileşmiş bölgelerin etkinliğini tayin eder, Eğer geİi kalİnl§

;ölgeler, Komünist egemenliği albna. alüşeİleİse Batl Avlupann ve Japonya n eko-

.ro-ik ," askeİi gücü azalacakhr. Bugünkü organize durumuyla, commonwealth

dağllaca,kbf ve.{tlantik dünyasr, en iyi ihtimaue, srnlrll blr yörüngenin &şada,
etkinliğİıi kaybetmi§, uygüla.ııa yeteneğinden yoksıın zava-llt bif ittifak dulumüİa

düşecet ve bİınun sooucu olarakta, evlensel güç yitiİiıecektir, K§acast, Batı Avru-
panrn ve Japonya'nın kadeı,i kadar bizim askeri güvenliğimiz ve ,l'ayat, ta,ra,lrız

da, geri kalmış bölgeterin evliİni içinde söz konusuduİ, Demek oluyor ki, btr ta-

raftan Batr Avrupa'nrn sanayileşIniş devtetlerini ve Japonya'yr, öte taraftan Agya"
nrn, ortadoğu'nrıa ve Afrika'nıa geri kalrnlş bölgeıerini bif armoni ve makul biflik
içinde kuşatan biİ hüİ djnya koalisyonunu geliştirmekte çok büyiik ve çok a§ikar

bir çüarımlz vardlr» Bostow' un emperyali§t kampın büyiik §a!"ıınrnı ara,cr olarıık
giiraıüğii enperyalist ükelet arastnaıaki «aİayanlşma», İkinci Diinya sava€[ son,ra,aı

ortoyı çıraruştır. Bu önceleli, sovyetıeİ, birliğine ve sosyalist blok'a karşı yöneı-

mi§ti. Ama ne varki. sosyalist blok içinde modeın İevizyoniz,rnin oftaya çı]ğnası ve

<(banş i(inale bir arada yaşama» naskesi altlnda tiirlü dümenl€tin çevrilrnesi dü-

İlrmu değiştiı,miştir. Altrk emperyalistler modeın revizyonistlerden pek fazla çe-

kiD'memektealirler. Aİt-ık ,emperyatistleriE bütün silahlan yarı-sömürgE ülke halk-
lartnln ü§tüne çevrilmiş bulunuyol. ve içindo bulunduğumuz dönemde, dii]xyamız-

ala asrl mücadele yarl-sömüIge ülkelerde vedlmektediT. onun içiodiI ki «ülkesel

kurtuluş» yeıiği, artrk bölgesel kurtuluş slo8,anlna bırakırnştlİ. Altlk ezilen, sömü-

rülen halktann birbiriyle alayanlşmasrndan, ort&k mücadele'Leİı başka çlkaİ yol

katmamıştlr. BiT yanda, yırtıcı bir hayvaün saldrrganılğıyla emperyalizmiE az$n
perıçesi, ijte yantİa azalan sosyalist Btokun desteği, işte içinde buluDduğumuz dö_

nemin ayudealrci özellikteli. Böyle bir dünya'da 1. ve 2. €mperyalist evred sa,

vaşları alönemilrin alevlim anlayrşt, yerini çoktao teketci kapitaıist döDemta devrim
anıayışDa terketmiştir. saldugan düşmant, onun en küvvetli otduğu yefleİde değil,
en zayrf yanlna vurarak yenebiıi z. Bu geİçoği lüavra,İna,dan ilolarimi za,fere gö-

tütmek miirnkiin doğiliti-r.

Emperyalizm ve yerü hakim sınflar elele, bütün yarı-sömüİge tiüelef alabil,
diğine tatan edilmekte, sömürülmektedir. Bu ülkelerin, bütüD toplumsal hayatlnl
belirleyen unsur, empeIyalist sömüIünüo varlrğıdıI. Toplurna damgasınr vu!a,ıı asll
güç budu!. Iler gii! yüzlerce gazete ve İadyolarla, yerıi ajanlanyla emperyalizm
yarı-sömüİ8e halkların bey]1iDi yıkamakta, iDsanlalr lxslrlaştınİak, hateketsiz br_

İakmak içiD eıinalen geleni yapmaktadrf. Korkunç bir dejenerasyon, blf avuç azrnl1-
' ğrE zengialiğiüın yaru sıIa, sefaletin en şiddetlisi kol gezmektedir.

Diinyanrn çeşitli yerlelinde kazanüğı ustallklarla emperyalizm devıimci müca-
deleale karş§rlda artr-lr oldukça tecrübelidir. Bugün Amerikan emperya.lizmi Uzak
Doğu'da iyice yrpraıımış, Hiddiqini halktaİrnrn ortak direnişlyle tam btr çümaza
g,iİmlştiİ. son Kamboçya saldı!ıs1 saldırgan dü§imanın ölİneden e!,veı yaptığı bir
intihar hareketinden başka biİşey değildir. onun içindir ki, gerek ekonomik, gerek
askeri ve stTatejik konümu bakrmlndan son delece önemli olan orta Doğu, bunda9
böyle devrimci frrtrnanın asl1 meİıkezi haline gelmiştiİ. Bu bölgede, Tiirkiye hariç
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heİ yerde gerici, işbirlikçi iktidaftarla, emperyalizm hiç olrıazsa §imdilik, durumunu

srğıama ııağıamrştır. Ttiİkiye'de ise bugün işbirlikqi iktidar Amerika,n emperya-

ıiziırniı çrı.-arıa"rnın korumasmala tam başar t o1amam€,kta'lrİ, Getişen, güçlerreo

srnıf müc,-adelesini önliyememektedir. onün iQin mııtlaka bir yönetim değişikliği

oımah, zinciriE Tiirkiye haıkasl da sağlamlaştlİılmalıdtr,

BU OYÜN NASIL TEZGAHLANACAKTIR ?

Bugün Tiiİkiye'd,e uluslararasl fiEaııs-kapitatle bütünleşmiş olan yedi finans-

kapitalin diktatoryast vara1o. Tiirkiye,nin düzeni budı_ır, yerıi finans,kapital güç_

ıeıaitçe, ı<enai hakimiyetioi peİçinledikçe, finans,kapitaı artlğlyla geçinen orta bur-

5uvazi, tendı varllğrd tehıikede görerek oligarşik yönetime başkaldırmlştlr, Bur-
juvazinj,n teke[eşememiş kanaal!, tekelleşmeye kar$ difeniyor, Devletin sınrfsal

}aprsıncta,ki deŞ uos,]ruoro, gittikçe o}igar§ik gcrici yöoetim taİaflDa ağlr bas-

masrna kalşı çr}ğyor.

Küçük-burjuvazi, vergiler, zamlaI, pahahllk yüzünden ho§nutsuz, tktidara kerşr

başkaıdfmaya hazır. Devrimci gençlik zaten mücadele içinde, öte ya,rxdan, gün

g"itıı.çu, ışii ve köylü kitlelerindeki kıprrtı da hızlanıyol Yani rıirkiye'de bugün
"o"-ytinetici 

s.ırnar tam blr bütünlük içinde, ne de yöDetilenler bu gidişten İYremaun,

soora, yerli finans-kapitaue emperyalizm alasul'ıaki çelişki de gittikçe art-

maktadlT. Emperyalizrn yerli tekelci bürjuvazinin çok fa,zla güçl€runesiDi istemez,

Yeri gelLoce biraz törpüler, ona gem vuluT. Demirel'in sovyetlerle yaptlğr son yar,

<lım anlaşmalan da, artrk slnıIr aşma yolunda! CIA boşuna, habire uçak ka,çlr"]ıa

dolaplan çevirmiyor.
o zaıİıel no yapmak t,ezrrndıİ ? Eııperyaliaİ, zaten ytpraomE Demir€l ikttda-

rmdan artık ümidi kesmiştir. Bu, artlk açık açrk söyleniyor, o zaman, ö41ce kaTşr-

devrim cephe5i keıdi içinde topaTlarunaıı'lıİ, ceİekçesi zaten hazrr'hr, BütüE eko-

nomilr qiikiintü, vergiler, zamlar ve bunalrm nedenleri gençlik hareketleriae bağ-

Ia,Dır. «Artlk bu gençler ,de fazla olİnaktaürlar onlarr gör,en işçiteİ ve köylüler de

aatryor. Buna bir çaİe bulunmahalrr!» Önce komu oyu hazlllaDlr, Bilindiği gibi

küçiik-burjuva kamu oyü, miıiyetçidir, alevrimcilelin milıi bütüntüğü bozduğu yayga,

ıaslyla orialık birbiıirne katür. Hür basm ne g_üne durmaktadlr, hergün çarşal çarşaf
beyanatlarla kamu oyu adeta sağrrlaşhrıllr, Atatürkçülük mü; kar§l-devİim cep-

nesi, blroen bire en keskin AtatüIkçü kesilir, Yerdeıl biter gibi ortaya çüan sözde

-Atetüıkçü örgütlere(l) radyoda bildiriler yar,ın]atrlır, Nail Kaİaçam arkadaşml-

ziDc,IrazetölenisrİasrDdakimlertarafmdankrntdğıbilinmeyenAtatülkresmi
istismar eülir. Btitün gerici örgütler, devri,rncilerin Atatüİk düşma4], olduğu yay,

galasıyla ortalığl birbirine katarıalr. Aı]kasından kamu oyüou şaşlrına çevifecek
nı" t"ırl- dümeDler qevrilir. Tiirk-İş"e bomba koyma, ya da rastgele patlamalarla,

taİn faşizm öncesi dölemıercle herkesin kafaslnı allak brıllak edecek olaylarla ze-

min ıyice hazırlaDf. -4!rtık, birbiIinin zıdah olmayan ıki alternatif vardlr: Ya,

parıemento içi bir gerici koalisyonla yetinmek, ya da açık a§keri bir dikta, orta
burjuvaziye iktidar kottüğunun ucu gögterilerek tava getirilir, Kaİnu oyu en azrn-

dala tara.fsız hatale tutulrnalıdlr. «Irem sağa, hem soıa vunrıur!» sonİa sol tecrit

edittr. Art* heİşey ta$aİnör. Yüksek İütbeli ge,EeralleDe beyanattar verdirilir,

öyle bir hava yaratılıf ki, eğer dorljmci mücadele bastıtımazsa Türkiye eldeo

gidiyor! Ulusal bütünıüğü korMak için sunay haıEkete geçer, Bütü! partilerle

oftak ,toplaDtı kalan allnll, palleme[toya yeni kaDunlal 8:etiİi]ir",
ışto oyuıı budrır. Faşizİn kol gezrİoktediİ. Ttifkiyddo Aİneİüancı oliluğıınu

ile ı edorek gelecek bir 
'a,şi8t 

yönetİm bekleünok !,o brüııtıı ü§ındo f&şizm oünaz

l2



tlomek, açrkca meğeleyi tahri' otmektir. Tiirkiyonin oriİiııAlit€€i buiıııİ. tra.İ§üı-dev-rim c€phesi, neyi, nasrl kutlaİıacağıİıt çok iyi bilİnokt€dif.
Kar§ı-devrim ceph€sinid bu derece telaşa kaprlmasl nedendir? «Üç beş öğfenct

hareketi», onlan rıeden bu kadar korkutmaktadll Kaı]şü-alevaimciler mevcut düIu-
n,ıu, devrimciyim diyen bir çok uDsurlaralan daha doğru değerlendirrnektedirler.(Bugüı artlk genalik hareketleri fakültelerin slnrIlarrnl çokta; aşmıştır. İç sava§
haline dönüşıaıe eğitimindedi!» diyollar. GerçektEn de devrimci gençliğin mücadele-
sini sadece öğrenci hareketi olarak slnırlamak yaElıştlr. Artlk ;ir nitelik değişimi
söz koausuduf. Devrimci gençliğin tutuşturduğu meşale bus,ün işçiler ve lröylülertaıafındaa da taşnmaktaür. İşçilelin ve kiiylüierin karşlsına hakim slnrflaf polisiy-
le, jandarmasıyıa, sivil militafize g{içteriyle Eklyoİlal. Devrimciler sokak oltasııı-da kurşuDlantyol. Kafşl_alevlim cephesiyle devrim cephesi alasındaki iç savaş,
öncc devİimcilerin en güçlü oldüğu alan]arda baŞlar ve giderek bütün toplunayaytlrr, Artlk ülkemizde, «ballş alö4eminin» srnlrlr özgüİlük orttaml gerlde kaıtyor,artlk yeni bir döEem başlıyor. Kim bu mücadelede en önce yürürse; kim, düşma_nln en çok çekiDdiği, ko.ktuğu güç haline g,elirse kim gözüDii krrpmadan ölümegitmeye tereddüt etmezse, ve kim doğIu devrinci teoİini; aydrnlattığı yolda opor-tünizrne ve her türıü sapmaya karşı en uzlaşmaz mücadeleyi verirse, bu mücade.leyi o zafere götürebilir. Büyük bi! devrincinin dediği gibi, «devfim için dövüşme-yen sosyalist ola.rnaz, »

Kar$ devrimci güçlelin bizdeD, yaııi alevrimci güçlelden daha öfgütlü olduğuaçlkttr. Karşı-devrimin sald]rl$ htzlandrkça, bask1 ve teaöI aı,tt!kça, açıktır ki,oportllnizmin saldlnsr da artaca.ktür. Bu aluru]tlda nc yapmak lazrııdtr? Güç veimkaolafımlz nelerdir? Bunlarl nasrl seferber edebililiz?
Bugün proleter devİimci hareket henüz parti seviyesinale bir örgüttrenmeyegidememi§tif, Elimizdeki tek sa.vaşçı ölgüt Dev_Genç tir, DeV_Genç devfimci genç_liğin kitlevi teşkilat-ıdlr. ve içinde çeşitli unsullaD balrndlr.rİaktaalır. Fakat buglinpİoletet devfimci ideoloji ve yönetim Dev-Ğenç,te halrim alurumdaahr. Parti gevi_

ye8iude bir öİgiitleDme oı_rnadrğrndan Dev-Genç büglın krsmen bir partiDin yapa-cağl işleri de omuzlamrştır. Tiirkiye'nin her yerinde, mantar gibi gençlık ör8"ütıeriortaya Çıkıyor. Devrimci g'ençleI, hem sınıflarro nıücadeleslJn en öaünde, kitle_lerle içiçe inücadele vedrken, hem de opoİtüuizme ka.şı en sert ve üzlaşmaz İnüca-deleyi veriyofıar. Eğer bugün haı€ketimizirn gtiç ve imkanıanndan bahsetıebiliyoı_sak, «haleketimiz, dostun alüşlranln kabul etmek zoru,nda kaıdığı biİ hareket ha-line gelmiştiİ» diyorsak, bu, ıeyi göstelir? somut dunıma bak;ca, her§ey apaçlkortada. Devrimci s,ençleralen başka, mücadelenin bu kadar içinde, kitlelerle bağlarlruraİr, başka bir güA var ı]lı? Ğüç ve iılrkanlarımız neıer? 
"Hig 

hayale kapllmayagere]. yok, I(onü giiciiİıü biımeyen bir harekotin, ayakıan haval demektiİ. BütüDeksikleİiy]e, bütün hata ve zaaflanyla elimizdeki kadro budur. Gençlik hareketleri,haİekete sağlaıİ devfirnci kadlo]ar yetiştiren önemli bil ıay;tır. Devrimciliğimeslek edinen kadfolar, içinde bulünduğumuz dönemde daha çJ İr"uOro erl.*rt-tadf. İşçi ve ]röylü itevrimciieİin saylsl heaüz çok azdır. Bütüq bunlar, bizi, gençllkhareketlDriai ve onuD ör8.ütü olan Dev-Genç'i, ne oıduğundan tarıa gormeye, onungücünü abajtmaya, ne onu olduğundaı daha aşağl 
"".,'ıyua" eö;"v" götürmeıidir.Bunlanı, ikiside yanl§ giirüşlerdir. Gerçek durun ne ıse onu- oıdugu gibİ koymak

8,ereırhektedir. Dev_Genç bir palti. değildir. Ama kıİse bize gij,kln ürenoıığindenpafti itldirivermiyecek. Parti de «öz örgüt» de bu haı]eketin içio-a"o o"try" çrı..-cafttlr. Tiirkiyelnin pratiği budur. Buüu ilkar etnek, 8.erçeğı ıoiıJ otmeı.ur. «oev-rimci gençler, bu8.ün haddiDdeı fazta yükün attlnaa izııŞr. g;, proı"tu"yu.Dro i',örg,iitü oımadığl için böyle. Altlk gençterin bu yükü devretmelerinıı zaınanı geı-
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NE YAPMALIYIZ ?

İşte kendi subjektif örgütlü gücüınüz bu duruİnda. Etimizde,ki tek mllitan ör-
güD DeVJGenq. onun devfİmci hareket içindeki yeri apaçık-ortada. Dev-Genç bu
t6-şFiiatlif,-ısıyıa, bugüDkü dulumuyla bu mücadeleaİc nereye katlar gidebilir. Dev-
cPnt'in öİqüt vaD,sIVla mücadele tar2l biiibirinF uymamaktadır. onun İçin--i
daki bu aelişki, bize pahalıya oturmaktaür. veriıen kaylplarlTr bir çoğu, bu çe-
lişkiden dolayldır. Şüphesiz tek neden bu değildir. Ama özeuikıe önümüzdeki tıö-
nemde, eğer tedavi edilmezse bu çelişki bize daha da pahaılya oturabilir. o haJde,
Dev-Ğenç kendi teşkilat yaprsrnı yeniden gözden geçirmelidir. Bununta birıikte,
kar§ı_devrimci güclerin .askeri ta]rtlk_lerine» göre, biz de yeni miflca [e--}öı*ffi'
leriDi denemeliyiz. Artlk (<göğüsleyecek srnl» kalmadl, Daha tazla «göğlisledinmi»
kurşunu göğsÜnün orta§lna yersin. o halde askeIi taktikleri de bu yeni dunıma

"c9:9__g! "]P1!Ilr] Mücadeli] sahasrnı ve §attşma zamaDlnr kendimiz tayio etme-
liyiz. Bu da ancak insiyatifi elB ahİakla ıİıümkündür.

Devrimin yolunu sağlam bir teori aydrnlatmazsa, devİimin yolu kara.alıktır.
Kim vuı"duya gidenlerin saylst gün geçtikçe artar, İİkemizde de bu böyle olmuştur.
Genç kadrolara, daha önceden batakçll*tan başka pek az mira§ kalmlştır. o
zaman keDdin deİıeyip, hareket içinde doğruyu bulacaksın. Bunun başka yolu yok-
tuf. sağla]ı bil teoli de yoksa elimizde kafamEı srk srk duvara vurmamrz kaçı-
nllmazdır. Ne zamanki, srnrf pusu]aslnr elimize ahrız o zaman herŞey yerıi yeriDe
oturur. Bu durum gençlik haleketleri içinde de bir süIü hastalığın türemesine yol
açmlştir. Devrimci hareketin genel hastalrklarl, genç kaalrolala da bulaşmıştlf.
Gençlik içinde dejenerasyon gittikçe köİüklenmiş had safhaya gelmiştir. Devrimci
militanlar hep kendi dış]arındaki g,üçterden bil şeyler beklemi§ler, «kıalsan ordü-
la nın başrna geç» manhğı ile hareket etmişlerdir. -A,ma kral]ık, şe,yhlik devrinin
Qoktan soDa eldiği yeni yeni anlaşılmlştır, Şimdi yaptlacak iş, sıkr bir ideolojik
eğitimle devrinrci saflarl perçinlenrektiI. EaİarL olmak, hiçbir güçlükten yllmamak
zo4lndayv,

Önümüzdeki günterde Dev-ĞeDç üzeİinde önemli oyunlar dönecektiİ. Bir yanda
pusuda bekliyen oportünizm, öte yanda da karşı-devrimin yoğualaşan salünsı. Ne
varki, bütün bunlaf, eğer üstümüze düşen gölevleri yerine getirir§ek bertaraf edi_
lemiyecek şeyler değildil. Varsm, saldrrllar üstümüzde yoğunlaşsln. Doğru tıevrimci
çizgide ge,lişen hangi ha.eket, dünyanrn nelesinde serbest bualrıtmlştı ki.

iıpni
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TDğf'na bağlı devrinci gen$lik

örgütlerinde devrinci teorik

eğitinin ele alınnası

Teorik eğitimi ra§tgelelikten kuItarmak, bireysel çahşmalann kouektifleştiril-

mesi, böylece bilginin ve pİatik tecIüt,elerin paylaşılarak ortak siyasi bir tabana

oturtulmlsı; genel olarak kişileİin yürüttüğü eğitim qallşmalannm kontlol altlna

alınarak, merkezi oıarak denetlefuyıesi, pratik çalrşmayla kaynaşt! lması iain örgü"

üyelerinin devrimci teoİik ğğitiminin ayrr ayrı ya da hepbiIdetr değil, farklı grı]pla,

haunde süfdürüımesi en tutarh işleyiş biçimi olacaktrr,

Gruplaİ!İ toşkili i
Gruplafin teşkili öfgütün yönetim kurulu taraflndan tekef teker üyelefin ideolo,

jik ve pratik formasyonıan dikkate atrnaIak gerçekleştiriıir, ancak eğitım topıaDtl-
-ıarıııı 

faaüyete başlaİna,sDalan sonTa üyele! gruplannl değiştifebilir ve daha eş

gtJrı-rı.ı orriro çalrşmalafıİıı süfdülebileceği grüba girer, üyelerin gruplara bölün,

iıesindeki teme! faktöI, üyelerin gütrlük pratik çalışmalarınn yoğunlaştığl çeşitıi

iuuııy"t uroorrrrar" (işçi slnifı içintıe çalrşma, köylütük içinde çalrşma, afiş-basru-ya-

vro .\ra, silı propaganda ça]ışmalan, vb,), Ancak önemIl olan bif diğer nokta örgüt

,ır"r"a-" teiriı. tilıoç düzeyleİindeki dikey faİkltlaşma olacakttr, Aynı, veya beDzer

ı aııyet aaıı lçinde görev alanlann bir grupta toplanmalan, yaprlan teorik eğitim

n.ru-ar.."u. 
-" 

faal;ye e irgi özgül olayıa"nn bilimseı tahlitleİini oİtaya çrkaracak,

"i"şiiıı""ı, 
daha tutaılr olarak ete ahDmaslnr sağllyacak, pratik çalışmayla devrimci

ieo"ıntn petişurııme§ini sağlıyacaktlf, Ayrrca özgüı bir pratikt€n çıkan deDeyler çe_

ıtşkiü bir biiiüo ıruııoa" §istemleştiliıerek teorik düzeyde yanslyacaktrr,

Topta,tıhlaİm işloyişı "

Ergüt içintıe göreli olarak daha yüksek teorik ve pratik formasvona ulaş-

-rş, ğıtıt çalı§maaıa daha tecrübeti olan üyeler topıantllann yönetilmesi gö-

ıev-ini- üstıenirıer. Bu kişilerin yalflz devrimci teoIiyi derinlemesine incelemiş, öğ-

renmiş, lğsaca yalnız bilgi düzeyi göreli olarak 
'laha 

üstün olmast eğitım çaıışma-

tannıi yönetimine katııİnası iqin yeterli olan nitelik değildir, Bunun yaılnda pra_

tik öncüllik yapabi]ecek kitıe çafuşmalarında tecrübeli ve pİoleter devrimei ioisiya-

tifine şahip o]İnalan gerekir.
Devrimciteorikeğitimikoltektifolarakgerçekleştirmekamacıylayaptlacak

toplaıtıla.rda yöneticilerin görevi okullarda ders velen eğiticinin durumuyıa asla

bii tutu]mamalıdır. Bu iki alulıtmun biribirine benzeşmediğı ve uyuşmadlğl gözden

kaçınl]na.rnalıdır.
Top]antılara tartışma-e]eştiri_özeleştiti

nü§ltm» tıkesi programın bütünlüğü içinde
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netici taraflndan daha önceden hazrrlanaİaJ< anlatım yoluyla işlenmez, ne de bel-
li biİ kitap esas alrnarak toplantltaİda okuİlması ve yönetici taı,a,fından tefsiri gibi
bir işleyiŞe sapılmaz. Şu halde, yönoticinin görğvleri tartrşlırken üzeriDde durutnasl
gereken noktaıar aşağıdaki biçimde özetıenebilir:

-- okuma, a.aştlrmat sosyalizmin biliminjn öğreüilmesi alrşkantığtnln toplan-
tİaI arac1l1ğlyıa heI 8tçen g,ün hlzlandıİılma§ı,

- Ele ahnacak konu üzerinde yaylnlanmış olanaklar nisbetiİde, bütün eser-
lerin taranara,k bibliografyalannrn tesbiti, böylece ayn ayn sürdüİii[ecek okı!rna-
nlD en doğrü slnıIlarlnln çizilmesi, yapllacak okumanın belıi bir plan ve progfğn
dahiliode ele alınmas1,

- Teorik meseleleri kaynağl olan pratik içinde izlemğk, böylece teorik çaİ!§-
malan günlük pratik faaliyetlerle blrıeştirmek,

- Çaİ§malanğ heI evre§inde dünya ve Tüİkiye'deki sıırflar mücadele§lai,n
aktüel konulann her üç alanda (siya,si, iktisadi, ideolojik) birıikle lncelemek, ortaya
konan bütüü eylemleİi _ örnekler seçeı€k - tartlşmak, €leştirmek; bu yolla teorik
eğitim içınde ele allnan meseieleri aktüel (günlük) konular, eyıemler (çeEitıi po]r
tik mihlaklanı eıe§tirisi, oportünizm, gençlik ve köylü, işai eyl€mleri, vb.) gevıEsin-
de yoğunlaştlfarak taktik ve stratejik konularda çıkacak tarhşmalarda bifikimi
sağlamak, itici oıİnak ve neticede tartışmalan Marksist_IJeninist ilkelef doğrultu_
sunda kanalize ederek bilimsel tahlilleİe ulaşİnak,

- Böyıece edinilen bilgiyi yaratlct olaİak Tiirkiye gerçeklerinin araştlillma8ın-
da ve doğru sentezlefe ulaşümaslnda uygula.mak.

- Teorik yeteneğin kazanılmaslyıa üyeleri edilgen olmaktan srJnracak pratik
çalrŞmalar içinde kalar veIici (inisıyatif sahibi) unsuİiar otabilrnelerini §ağlıyacak
şekilde birlikte doğru bilgiıerle teçhizatlanmak, örgütün her alandaki gii]ılük ça-
]ışmalanndan haberdal olarak, bunlaıu içinde aktif olafak görev almak.

Bütün bu ana noktalan içeren çaı§ma süreci içinde yöneticilik 8.öİevıerill
üstleneDıel de elbette kendi teorik ve pratık formasyonlanDl her geçen zalmaİı ye_
üiliyecekler ve zenginleştireceklerdil; dolay§ıyla bu kişiler de süreg.elecek gurup
çalışmalan içinde diğer aTkadaşlarlnın bilgi ve tecrüb,elerini paytaşarak kılavuz
biıimin kendileIlncğ de daha tutaİlr olarak öğrenilmesini gerçekıeştireceklerdi..

Topıa.ntılaİda, ete aluıacak konuıaiın ve kapsaİnl ıruıın kaİ,a,rıaşbrıIİİıa.rİ

Eerkesin ideoıojik ve politik biiinç düzeyi ve bununla birlikte pratik tecİübo-
sinin ayDı olİnasl olaDaksudtr, Bu açldan devrilrıci teorik eğitim çaıışmalanna ka-
tllacak olaDlar içinde genel olarak, İLERİ, oRTA, GERİ düzeylerde olanlaf ara-
da faTklılaşma oıacaktrr. Gruplann teşkilinde bu farklllaŞmanıE göz önünde bu.
lunduıırlmasl, toplantılarda (tartlşmalarda) işı€yişin göreli olarak en gefi bitina
düzeyinde olanlara göre düzeDlenmesi gerektiğiEde, çalrşmalarE daha sıhhatli ve
eşgüdümlü olalak süİdüİülrnesini sağhyacaktrr. Buna s.öre, topla,ntılarln yönEttl-
mesi sorumluluğunu ileri düzeyde sayllabilecek olanlarrn ü§tlenmest gerekif.

Eğitimın pro8.raml (tartl8ılacak konulann, slralanıun ve kapsamlanon tesbt-ti ve bunlann, çalışmalartn kaplıyacağı süreye göre ptanlanması) gen€ 8!rup için_
de yaplıacaft tartrşmalardan sonra kesiDleşir.

Bu taftışma, asgari temel bllgi ve tecTübeye sahip olaD]taf a.rastnda müşterek
bir çtlrış (başlangıç) zemininin ortaya çıkabilmesi için yararlı olaca.Iitıf, a,İrcak
geri bilinç düzeyinde olanlal ara§lnda ele allnacak BAŞLANGIÇ (GİRİŞ) prog-
rarnlnrn uygulaDmasında, tarbşmalaın yÜIÜtÜİmesinde e§as yÜk yÖnetici tarafı-o.
dan ta$Dmahdlr.
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Meı,ksizmiD özünün, temel kavraülaıtnın öğrenileoeği \,,c işçi sinlfr ideoıojisi-
ılin sistemli olarak kavİafulması için il']< d€fa yakiaşlm gösteren, teolik bilina
tıüzeyleri ğisbeten geri kişilerin belirtediği güİuplarda uygulanacak GİRİŞ PROG-
RAMINDA tartlşrlacak konularrn §rrasrnın <(Felsefenin Teme1 İlkeleIi»nde (GeoIggs

Poıitzer, sol Ya],lnları, 1969) izlenen sıraya uygun olarak ele allnmasr, en tu,
tarlı yol olacaktlr. Konularrn ay süradaki dizilişi stalin'in (Diyalektik ve Tarihı
MatEryaıizm» kitablnda da kullanrlmlştrr. Bu slra şöyledir;

- Marksist üyalsktik yöntemin incoıeİımesi : tr'el§efe nedir, Maİksizmın, p!o-
tetaryanrn bilimsel, devrimcı felsefesinin öğrenilmesi zolunluluğu, metafiziğin tarır

karşıtl oıafak diya-lektik (metafizik yöntemin eteştirisi) malksist diyalektik yön,

temiJı doğa ve topıumda,lri temel nitelikleri, vb.,

- MarkBist folsefi ,rnateİyatiznin ineeleııİne§i: F'el§efi idealizmin tam karşrtr
olarak marksist felsefi materyalizm, malksist fel§efi matelyalizmin temeı nitelik-
leri, vb.,

- Ta,rihi motğİyatizm | «Diyalektik materyalizm ilkelerinin toplum }tayaturn
incelenmesinde ku lanrljnasl; diyalektik matelyalizm ilketerinin de toplum hayatın-
daki oıaylaİa, toplum ve toplum tarihi üzeliDdeki çahşmalara uygulanmasl», (Di-
yalekttk ve Tarihi Materyalizm, statin, Bilim ve sosyalizm Y., 1967), Ekonomi Po-
ıi.tik 4ediİ, ürotim; üretici g,üçler İe üretim ilişkileri, kapitalizm öhcesi ür.etim

bialmıeri, kapitalist üretim biçirni, sosyaıizm, vb.

- Dovlotin ve Ulu§uJı Materyr,li§t Teorı§: Devletin kökeni, ulüs, enterDas-
yonalian, milli İnesele, ulüslarrn kendı kaderleliDi tayin haklr:l, vb.

Devfimci teorik eğitim çallşmalalr toplaDtılaflnda kotrulann «I'elsefenin Teıne]
İlketeli»ndeki dizilişiyle ele allIıması, bu kitabrn kelime kelime, satlr satf işlen-
mesi aJxlaJnına geımemelidir. Bu kitap metnine bağh ka]ınmadan, kitabln kaynak
olaİak gösterdiği klasiklerin kendi içinde belli bir öncelik taDnarak okunmasl ve

tartış masına yoğunluk verilmelidir. (Bu kaynak]a,rdan çevrilip yayrnlanmış olan_

ıanı 1istesi ve Ttirkiye'de bu zaİnana dek yaytnlanabilmiş diğEr bütün bilimsel sosya-
lizmin klaslk ve yaldtmcı olabilecek kitaplannrn seçme bir listesi yazlnrn sonünda ayrl
ayn veİilİniştir. ) Aynca burada kaynak olarak gösteIilen kitaplardan az da ol1a,

biİ k§mıDın g:iriş programr çerçevesinale eıe alrnmasl g-üç olacakttr, (Örneğin:
Marks, Kapita,l, Engels, Doğa.nın Diyaloktiği, vb.) çünkü bu lritaplann bütünüyle
aİ aşıIİnası ve ı<avranmasl, önceden derintiğine bir okumayt, incelemeği gerektir_
mekteatır. Ancak aşağrdaki klasikler bu ploglamın uygü]ama süresı içinde önc€likle
eıe alınınalıdır :

staıiD, «Diyalektik ve Tarihi Materyalizm»
Marks-,EAgBıs, <<Komünist Manifesto»
T,eDln, «]vtafks Engels Marksizm )

staliD, «Leninizmin İIkeleri)>
Mao Tse-tulg, «T€ori ve Platik»
Leniı, «Emperyalizm»
Pro8Tam, yalnrz Politzer'in «FelsefeDin Temel İ,Ikeleİl» kitablnda kaynak ola-

rak gösterilen kıasiklerin (birkaçı dlşnda hepsi Mafks, Engels, Lenin, stalin, ve

Mao'ya aittiİ) ıüsrnon de olsa kullanı]İnasryla izlenemez. Bunlann dlşoda üzeı,in-
de durulan konuyta ilgili bazr ya,rdrncı kirtaplara başvurmak; hatta bazr kooü,
ıarda buntan temel aJmak tuekecektir. (Örneğin, Kapitalizm öncesi üIetim biçim-
leri üzerine İlkoı, [öreci, Feoda.ı Toplıım, yazarlalı Y. zübritski, v. Kerov, Mitro-
polski, soı Y. veya Eğitim Notlafı İ, Aydlnhk Y,, Taİth Devrim sogya,lizın, H. Kı-
vılcımlı, T.M.Y.).

Konulaa ele alınırken hiçbir zaman genel teolik bütünlükten soyutlaDmama-
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11 ve slDtflaf mücadelssinio günlük hareketleıiyle biİlikte taİtrşr]lna,lldır. Bu De-
denıe, bir konu ele alındığlnda. o konıı üzeriDe yaylnlanmlş ve tesbit edilebildiğince
bütün kitaplann, yazılalın! ayrrntllann taİanmas1 ve ancak bundan §onra aliğer
bir lronuya atlanması yerine, bi]giteT heİ evreale i],kel bir seviyeden gittikçe getişen
bütünleT, ÇeİnbeI]er hlı]inde o1uşlnalıdlr, l]öy]cce hef cvlede kazantlan bilgi, bütün-
leI halindc bir öİlce]ii cvrenin e]rsikleritri gideIereli, sarmal bir biçimde birbirini
tamamlayacaktlr.

Elbette, dünyada 1.e Tüıkiye'de i§Qi srD]fınm devİimci nücadelelel tarihi yuka"
rlda sözüna ettiğimiz bütün}üğün dışlnda tutulamaz ve bu konunun çahşllması da
genel teoıik ça]rŞınayr her evrcsinde tamamlryaca,k, pekiştiİecek biçimde eıe ahn-
nralidır. zaten iŞçi sl fl ideolojisinin öğIenitmesi, onrtn tarih boyunca uygulama-
larr olan mücadeleleIinin kavıanmaslndan ayİrlamaz; biİibirini karştllklı otarak
etkileyen diyalektik bit bütünıiiktür ve teorik eğitiıİ Qallşmatanda bu gözle izlen-
meiidir.

«Aynca, Maİksizm-Leninizm inoelenir]ren temel eser olarak sovyotıer Bir]tğı
I(omiinist Partisi (Bolşevik) Taxihi Kı§a Ders küllanrlmalrdır. Bu eser, son yüzyıl-
hk dünya komünist hareketinin en iyi tahlili ve özeti, teori ve platiği bütünleme-
nin en iyi örneği, bugüne ,kadar yazılmış tek geniş kapsantı öüıektir.» Mao_Tse-
tung, Partinin ÇahŞma İaİzrİtl Düzett€lim. s. 16-17). Ancak, bu eseİin, yukanda,
(ügiriş programt)) altlnda bahsedilen bieimde asgafi temel biI teoİik eğitim ça.lış-
masındaİı soüIa ele allnmasr, kitabrn daha tut4rl1 olarak kavranmasrnı sağlryacak-
tır. Özettilrle Lenin ve stalin'in eserlerinin sistemli olarak inceleİmesine girişme-
deu SBKP(B) l'arihinin okunnuş olmasr sağlanmahdlI. (Devrimci mücadeleıer
üzerine şimdiye kadar yayrnlanabilrıiş olan kitaplardan seçmeleİt ekli listede <ÖR-
GÜTLENME ve MÜCADELE» ve onu takip eden başhklar altında veİilmiştiı)

Böyiece çahşnraiar ilerledikçe, ki§jleI hangi stnrr ve slra içiıde mese]telerin ele
ahnması g,elektiği ve buDun için hangi kitapların izlenmesinin. daha tutarh olacağ1
konusunda kendileri kaTa.l. veİPhjlir duruma gelecekleaalir. Bu kara,rlar, gene grüp
içinde tartışarak verilmelidir. Böylece, bir öDcekini pekiştirecek her evreye ulaş -
dığrnda, Maıksist teoti ve pratiğin kavfanmasr de.inteştikçe, toplantı ve tarhşma-
lar daha anlaml1 olacak ve kitapiaıln seqimi doğru slrayl bulacaktıı. Girj€ prog_
ramrnln uy8,ulanmaslDdan sonra, ha"tta bu programn uygulanma§l geliştikçe grup_
larrn çahşmalalrnda, kendi özgüİ faaliyetleri ite iıgili konuları öncelilr.le ete allna-
laİl, güç ve zamanlannr bu konular etİafrnda yoğunlaştımalan, doğal otaİak klşı
lerin giinlük platiğine rşlk tutacağndan, geİekli bi! yöntem.ıir. Ancak, toplaotı_
Iaİtn işleyişini de İast gele olmaktan kurtarmak için qa.trşmalarl programlamak,
çalışma süresini zamiın dilimleline bölerek, bu dilimlel sonuİda ulaşrlmasr gereken
asgari hedefleri birlikte taltrşaİak saptamak ve uygulamada da buılara sadık kal-
mak doğru olacaktır. İŞte <(olta» ve <ileİi» düzeydeki unsuİlarrn, eğitim çahşma-laDnda uy8,ulayacakıan yöııtem yukarıdaki biqimde olmahdr.; çalrşmalar geliştikçe
eıe allnacak konu, bununla ilgiii kitapl&nn stnlt ve sıralarr üzerinde birlıkte tartı-
şarak kaİara vanlnlaİrahr.

BuIada, önceki tecrübelerdeü çıkalttrğüıtz, toplantlla,rrn işleyi§inde ya,rdrmcı
oıacak biİkaç öneri getilnekte yalar var. Biri, ele alman konu üzerine incelenecek
kitaplarrn hepslnin helkes taraflndan okunması yerine, kitaplann gfup içinde bö-
lüştürüIrnesi ve böylece konunrı4 tartrşmalar sonucunala bütünleşmesini sağta.mak;
bu yoila zaman kazarLrrrak mümkündüI. Diğeı.i, dünya ve Tiirkiye'de sıİuf müca_
delesinin g-ürılük pratiğinden özgüı otaylar üze.ine yorurrıiar ve tahlilıer getirmek,
bunlaİl önceden araştrrarak hazlİlamak ve toplantl içinde tartrŞmak. Bir ba.şka$,
özeuiklc taşİada, az üysli (otuza kadar) devlimci gençlik öı,g-iitıeıinde, yönetici
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durumundakilerio ayll aylı gruplara bölünerek değit, fa,kat biİtikte aynl gö:

üs8enİneıeri. zaten, yönetici durumundakil,er de, bu eğitim çalrşmalaf1
l; ksndi §iyasi tefbiyelerini kazaoacakla,rdır ve çoğunlukla toplaltttıarın geDel i
ytşt tçintıe, örneğin bir <<öğretmen» gibi, ayncalıklı durumlarr o]mayacaktır,

DEvn.İMcl TEoRİK EĞİTİM I,,oPLANTILAEININ MEnı(Dzİ DENETİIIı
özellikle üye saJnsı yüksek devrimci gençıik öİgütlednde ayn gruplarrtr

lışma]taJa a,ıasında ah€Dgi sağlamak, farklı grupıar içinde uygulanan
taİhşmaJr ve tetrü,beıefi paylaşma,k, bunlann da yanrnda topıantılafda eıe

caıt ıtonuıar üzerloaıe geae1 ilke birliğini §ağlaına,k ve merkezi slyasi, ideo]ojtk

rtışler etrafDlda yoğunlaştrrmak amaclyla eğitim toplantllarının alt orgaolar:ıD l
nettİn İurullaİt, DEv-GtNÇ içınde de Merkez Yüİütme Kurulu taraflndan
ıenmesi gerekir. Ayrıca, bu yolla, merkezi bazı kararlarln ve g"ünlük çalrşme
ilgilendiren aluyurulano örylit içinde yaygınlaştrrllınasl ve tekel teker üyelere ilel
mE§t de sağla-Dır.

Bu, esa§ olara.ıç a.ıt org,anlarda, örgüt yönetim kurulunun grup
l9 za.ınan zaİraD, yapa.cağı toplantılar da gerçekleştirtlir. Bu topıanİlaİ

üyel€f toplantlıarrnda) tartıştlrnası veya eleştirilnesi geİokebilir. DEv-GENÇ'in t{
Del yapı§ıDı 1lgilenürecek ırapsamdaki konular ise örgüt yöneticileri tarafından M€,|
kez Ytiİütme İ<uruluna, ör8:üt başka.nları toplantrlannda taşınlr. Ayrıca, çevİesı{
aıe, eğitim çaLşmalanDtn sürdürlilebilİnesi için yeteIli yayınla.n (kjtap veya sii.tll
ü ya}d ar) temtı edemeyecek durumda olan taşradaki devrimci gençlik öİgütıe{
gerekli İnalt olaoakları §ağlıyarak, bu ihtiyaçlarını Merkez Yürütme vEya Böl{
Yüİütme *<urullanyla temasa geçerek temin etmelidirlef. l

Başında iıa belirtirdiği gibi, devlimcı gençlik öIgütlerinde bu yolla sürdürülİ
cok çg,lQmalaf «kitabiliği» ve «tlogİnatizmi) değil aksine pratik çalışmalarda krFl

raDLğln aydrnlatıtnas1nl ve ldtleler içinde doğru önderıiğin benimseür,lesiDi amaç-

la.İnaktaür. Dolayısıyla toplantılarda, Tiirkiye'de sınrflar mücadelcsinlD somut pr6,'

tik meseleleri üzerine tartışmak, özgül oıaylan ve tecrübeleİimizi, işçt slErfrnrn idr
oloji§i Frspektifinden tahlil etmek ve onla,n sistemieştiİerek yenided teoli seviy.,
sine ulaştıİmak, zamaDD çoğualuğunu ka-playacak ve genel anlamda devlimci teo,

rik eğitim bu çizgi]ıin etraflnda yoğuDlaşaca]rtlr. Kitapıann okunmasr ve incF
leDme§i, elbette, toplaııt ar drşında daha çok kişiterin solumlu}uğuna btraklımall
ür.

Bugtin çeşitli politik mlhraklar ve bazr yaylnlar taraflııdan yürütülen küçü}
bufjuva kör döğüşü içinde, Ma,rksist-IJeninist anlamda «ele§tiri-özeleştiri» aİIcaİ

MafkşiEn-Lenlnizmi kavramak, ve Proleter Devrüncisi olarak davlanmakla sağ_

laü. <<Kitabi bilgisi ola,nlar pratik yönden geuşnelidiI;kitaplarla yetinmekten v.
aıogmatlk hataİara düşmekten ancak bu şekilde kurtulabiıirler. Pratik çalrşmalardr
tecrİibesl olanlar teoriyi incelemeye ve cidü bir okumaya girişmelidiIler; tecrübe-
lerlni ancak bu şekilde sistemli bir hale getirebilir, bir seDteze valürabilir ve teo.j

sevİyesine §lkarabilirler, bötük çö4)ük tecrübelelini evİencel gerçek olarak göİ-

mekten ve alaf-deneyci hataıara düşmekten anca,k bu şekilde kurtulabilirler.» (Mao

zedung, Paİtinin Çalışİna Taİanr Diilzeltetim.)
tşçi snrfı mücadelesinde kararlı bütiıx devrimciıef bir arı evvel devrimci teorih

eğitİİnleriDi gelturmek amaclyla önerdiğimiz çaıışma yöntemini uygulamak iQin

kampanya acmalr ve uyguıaİna. sıra§inda çlkacak het tütlü a,ksakllk ve eksiklik
üzerine olan eleştiflıerini önerimizi pekiştirİıek anacıyla organ]ara iletmelidirlet.

iırni
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devrimci teori olnadan

dıvrinci hareket olanaz

Poützeİ'in «Felselenin Ternel İkeıeri» oEorindo koyııak
tapıarın liate§i*

gösterllon

K. Marx, Iiapita,|, 1, cilt. 1_5 ]<itaplar; 3, citt, 1. Kitap, Sol Yay.( ılao çe-rung, a."" -"^ İ *İu, sol Yayınlan, 1969.şoI ra,yrnran, I9lju.

i s_talin, so€yalbt Ekonominin Mo§eloleri, sol Yayrnları, 196?,\7. :_*::, »6JğuJ. DKoıl(,ınırun 0toselorcri, sol Yaytnları, 196?,

?5 "T:]_]"i :lg"tt TT:"!t [ranife§to, Bilirl ve sosyaltzm Yay., 1969.x 
". 

;;;, ;;"-,;;; ;'";;;'JiT;;,§;",1İ..
İKİNCİ BÖLÜM _ MAEKSİST FELSDFİ MATDR,YALİZİdN İNCDLENMESİ

\

s_taliD, Marksizm r.e Dil, sosyal Yayünlar, (son Yazllaı:, sol Yay., 19?0).K. Marx, Ekoİıomi Politiğin Eteştirisino Ka,tkl, Önsöz, soı yaı,'igzo. rugko-nomi Potitiğin Eleştiıisine Katkı'ya Önsözr)) Felsef; İnc€tomeieri.stalin, L€ninizmin İıkolori, soı YaylDlan, 1969.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM _ DiYALEKTİK MATERYALİZM VE TOPLUMUN MANE}tHAYATI
2(LeniD. No yapmaL. sot YayıDlan. 1968,

{ LeoiD. trrafks Engels Maİk§izm, Köz Yayıniarı, 19?o,

DÖ_RDÜNCÜ BÖLİİM _ TARİHİ iIİATEn,YALİZM
X_x. ıtu"*, Ücİetli Emek vo seİnlaye, sol Yayıı arı, 1966.!r. eogeıs, AiIeDiİ. Devletin vc özot Miidkiyotin Kökeni, sol Yay,. t967.XK. Marx_r'. Engels, Gotha Ye EIfüİt Pro5laımlaİıııın Eleştifisi, Şol Yay,, 1969.X LeDin. Devlet v€ ihtilal, Biljm Ve sosya]izm Ya)nn]an. 1969.

BDŞİNCİ BOİÜM _ DDVLDTİN VE ULUSUN MATDBYALİST TDORİSİ
{ r,"rlo, Emperyalİzm, so] Yayrnlarr, 1969.
KLADin. U|Drların I{ailerlerini Tayirı Hakkı. Sol Yaylnlan.

}. staliğ, }Iark§izm ve Milti i{€€ete, sot Yaylnlarl.

(*) Farkıı böIiimlerde birçok defa kaynak olaıak gösteril€n kitaplar yalİuz bir de-fa ve kitap içinde ilk kullanrtdtklan bötümü!;ltında ,rJ""].lş,,..

21

BryİNcİ BÖLÜM _ MAIiIü§i§T DİYALEI{Tn( YÖNIEMİN İNcEı,ENİm§İ
l_,staliD. Diyatoktik ve Taribi Matoryalizm, Bilim ve sosyalizm Yay., 196?.
<F. Elngeıs, «Ludu,lng Feuoİba,ch ve trıa§ik Aıman FoıJİeşinin sonu»XK. Marx t. Engels, Fotsoİo incolomoloıl, sol Ya}aDlan, 1968.
x F'. Engels. Anti-Diihrin8, sol Yayınları. 1966.

}F. Engels, Doğarun Diyalekİiği, sol Yaylnjarı, 1970



DDvRİMcİ TEoRt (DIYALEKTİI( vE TARijISEL MADDDOİLİI(,

BİLİM§EL sosYALİzıI, SINIF,LAB, DEVLDT, s,{vAş, }[iLLİ M$SELE)

Maİx, Dngels
Marx ve Bilim
I{egel'in Felsefesi ve Maİx'u Taİih,\nlaylŞı

_{ıtar*'rn sosyolo jisi

f. Metafizik sosyoüoji

! nelsofo incelemoleri
1844 Eı Yazmalan

x AtmaJr ideoloji§i
x Eebefenin sefaleti

Doğanrn Diyalektiği
Materyalizm vP Ampifiokr'il isizm

J t-eninizmin İlkeleri
''}. reo.i 've Pratik

Türlerin Kökeni
İnsanlD Tiiıeyişi

x Aiıenin Özel Müıkiyetin Devletin l(ökeni

Din üzeriİe
Ta,rih Do!'fim sosya,lizm

f, İıxer ropıum ttöleci Toplıım f'eodaı Toplum

X Kapitaligt Toplunr
Foaİaüzmalen KapitaIizme Geçiş

X seqme Yaztlar
._ iıket sosyalizmden Kapitalizme
A nevtot ve İhtitaı

Dovlot
X Sosyatizm ve Savaş

< I1a;rxigm vo trlİtlli ]tlesclo

Xl Ulus]ann Kaderlcİinj Tayin Hakkl

)a Yoni Demolğasi
X ııopiı. soeyatian Biumscl socyalizm

X romiiuıist Maniİe§tosu
Bilimsel sosyalizmin Doğuşu

X sosyatizmin Alfabesi
i sosyal Demokratlaİın Çıklnaz,
' \ r"oride ve Pratikde Politika

sosyalizrn Açlsın'lan Cinsiyet ve Kadln

f Komünizm ve KadıD

EKoNo}İİ PoüTiI(

X ücret riyat ve Kör
X ücı,etu Emok sonnayo
_/ Ekonomi Poiitiğin Eleş{irisilc Katkı

Lonin
Be!nal
Beer
t efebre
Klvrlcimh
Marx-Dngels
Marx
ıİa,ri-Engel§
Marx
EngEl§
[,enin
Stalin
Mao
DaIwin
Darwin
Engels
Marx
Krl,ılc!İnlt
zubıitski
ztıbritslri
Dobb, swoezy
Lenin
Krvılcln.h
Lelün
Lenin
Lenin , '

-g-*r- S tııLı.,ı*
Lenjn
lıIao
Engels
Maİx
Krvllclmlt
[lubermann
*+t| s. &,f
Muld\ı,oIf

Marx, Engels, T,enin

§Iarİ
Marx
Marx
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Kapital
Kapitalizm Öncesi Ekoğomi Şekilleri
sömürgecilik Üzerine

1917'den Buyana sovyet Ekononlisiniı Geli§mEsi
Toprak Meseleleri
Çjnde sosyalizmin KululuŞu
Küba İktİsadlntn PlanlaştlIıl]ılasr

Mar.,.
Ma.rx
Marx
Engels
L€niı
Baby
Nikitio
MandeI
BuIns
Lange
Dobb
Arzuııanyan
sweezy
Bala,ıı
Nknlmah
Bosch
Ata,öv
Lanse
staltn
stalin
Dobb
Lenin
Bettelheim
Bettelheim

Beel
Louis
Marx
Marx
Bourgin-Adamov
Marx
En8els
MaD(-Engel6_I€nin
Plehanon
Plehaüon
Lenin
Lenin
Lenin
LeDin
Lenin
I]enin
Dimitrov
uzel(
Mao
Mao
Piao
Gi6p
Bayo

ÖnGÜTLEıIE vE MÜCADDLE (TARiH vD GDNEL)
;1/,sosyalizm vo sosyat ııücadnleler Tarihi-'} İtıtıaı]er ve Datbe]er Tarihi

!'raDslz sosya]izmi Taİihi
y Louis Bonapaİte'nin tlükümet Darbesi
X F'ramsada İç savaş
x paris komünü
/ !'ransa'da stnıf Mücadele]efi
.( -Aımanyada Köylü sava§r
Xrcotb, v. Erfurt Progranrların,n Ulcştirisi
,(Sosyaıizm vA siyasi Mücadele

_ Srnrf Mi.icadelesi
)Ç lşe Ya.,,,,,l,
X iı.ı ı:uı.tit
f ei" aar. İ]eli İki Adrm Geİi
xşçi Köylü tttjfakl
} Proletarşo ihtitali vo Dönük Kautsky
x sol Komünizm
} naşizme Karşı Biltreşik cephe
_ _ Faşizm vc Devİimci Hatk cPp]ıesi
X Emperyalizmle }{ücadete
d ııalk savaşında Temel Taktikleİ
,( vaşasın Halk savaşrnln zafpri
XHaık §avaşı Halk ordusu

Gerilla, Nedi.
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A Anti Dühring (2)

f Emporyalizm
FKapitatist Ekonominin Tenkidi
X nı.ooo-i poııtlt
VMalxist Ekonomi El Kitabr

"Po"u uu Enfla§vnn
! otonoııi roİtik
x Kapitalizm Dün Bugün
I otinya Kapilalizminin BugüDkü BuhıaDl
_xKapitaljzm Nereye Gidiyor
}.,arok6lci Kapitalizm
'\'Yeni sömiirgeciıiı. l _& u.k l
{,Pentagonizm ( c,..;L-..-.. -Jt ) '
_xAmPı'ikan Belgeleiiyıc Anterikan EinperyalizminiD Doğuşu
} Sosyalizmin Ekonomik Teorisi
XSon Yazılar
' .,. sosyalist EkoDonıiniD MPseleleIi
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f c"rııı. savaş ve Marxism . i. } :1T:",

"ş;:*il":::,}i:*x"l "\,ti#;Ş!Juuşı"" 
[ "ı-,,""L\

Ç Çr.r-R,-," Çatışmasıırın içyüzü
/ l lr ostova-Pokiı Moktuplarr

l|_nuriio ,üoyuo* işçileıj Birlpliniz 
Mao'X Seçme Eserler

' zirve konferansr

RUs DEvRİMt

ü6o" ittıı.ıı
<.oüoruy, sarsojı on Giin

Çİ;";"" Birliğinde Sosyalizmin Kurulırşu

! snrr r""ını
xBitmemiş Devrim
7 sowalist Ekonominin Mese'Ieleİi
j(sİr'Hu"si Fikir Mirası inkaT Ediyoruz

{ııalkçıııgın İktisadi Muhtevası

{TopIak Meseleleİi
{.ı Ne Yapmaıı

{et aa,- ileri iki Aüm Gori
V İki Taktik
-k e"oı"t"ryu lhtilali ve DöDek Kautsky

_X Sosyalizm ve Sava,ş

Şn:," rT];, 
jf 'lT""kim Devrim i

ksoı komünizm
/ Doğuda Ulusal Kurtu]uş savaşları
Ys"İ ," so] sapmalar üzeriue

ğ§.K"i;: Ylll#**\
"Leoin: Hayat, ve Mücadelesi
/ r-t"ı.,

* staıı,

çİN DEvBlIı{İ, VİETNAI{ DEvR,iMİ vE ASYA

{oograu Ulusal Kurtuluş savaqlarl

XAıı, oerıimı vo Soııİa,iı
"X.Biır Kızrl Barbar
XBir ıevrimcinin otobiyografisi

Q' nun ı-ı Çin ('omlt,ist Pırtisi
_ , Yeni Çin Dün-Bugün
I cıod" Hrık Komünleri
Xğinde Sosyalinnin Kufuluşu
}( SeQme Eserler
){ Teori ve pratik
XEmperyalizrnle mücadele

l ıüaıx savaşnda Temel Taktikler
(Yrşu"rn Halk Şava§ı n zaferi
'fvuoı n ınoıous

Liobmaİı
Reed
Deutscher
Lenin
Lenin
l,enin
Lenia
Lenin
Leğin
Lenin
Lenin
Lenin
Lenin
I]enin
İ,enin
stalin
stalin
stalin
obiçkiE
Deutscher
Deutscher

],enin
Bfierrx

snow
Ma,o
Be+-telheim

Mao
Mao
Mao
Ma.o
Piao
M&o
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sağ ve sol SapmaJaı l \
Büyiik Proleter Kti]tüf Devriİnl [ .JL,( ,1-"L* ı( J

XüIa|ır savaşr Hatk ordogu
Xvietoam sosyalist Devrimi

!'ilipiDlerde Ğeİilla sava.şr

I(ÜBA DE}7BıMı vo LAaİN AMEnlrA
küba İhtirat

. , siyasi Yazılar
}. Sa,vaş Anılan
. Dinle Yankee- 

Küba İktisadlnın Planlaştınt_İnası
. sosvalist küba
\ rr..]un, Duru§ması!. z^pala

' l iırtilaıci ııteksika' 
, Miui Kurtuluş Cephesi

X şehir Geİillası

onTADoĞU

Arap Devrimin Yöntemlerı J \
İraı : Hür DüoyaDtn Diktatöftüğii ( ı!,;v.ı.:-ı* 

1
x Arap Baa§ sosyalist Partisi

. BarzaDi Dosyası
Y,!.ü"tiooo Halk sava§ı ve ortadoğu'f,Yunanistan Dosyası

TüRKiYD

Tiifkiyode lk pi tatizmin Gelİşmo§i

\,ttı"kiy"ao xapitalistlcşme vo sln! ı travga,ıaİı
'V'Tiilk ToDlumuDun Tanhsel Evrimi
}, rt.ı.iy"o" Ikpita]ianjn Gelişmesi 9e İş§i sınıfı

Tiirkiyede İşçt Eaİeketleri

X l,iiİkiyede İşçi Srnıfı
Dünyada ve Bizde seİıdikacıLk

. Toprak Meselesi
x Türkiyede Köylülüg'riD Maddi Tcmelleri

Türkiyede Geİici Aktrnlar,

L De!,rim AqısıDdatr Köy EDsutülATi ve Tonguç
A T'tirkiyede Yabancl seİmaye

,{, Emperyalizm Teke]ci Kapital ve Tiirklye

^ 
ortak Pazar ve Türkiye
lkili Antlaşmatann İçyüzü

k' Amerika Nato ve Tiirkiye\ Gjz]i BP]getQİte Banş cöDüuülefl

Doğrmrın soİuııarı
(Doğu Anadolunun Diizenİ

Mao

Giap
Le Dua,n
Pomeroy

Akşaİn
Ğuevara
Guevara
Mills
Bettelheim
HubermaDo
E!zensbefger
Ivlillotı
Reed
Bravo
Marighe a

Naslr
Abu Jaber
Nirumaüd
Tuİgut
Havatme
Çukula§

I§vllcrmlr
Şnttrov-Rozaliyev
sencer
Fişek
sülke.
sencer
Lefıang"sülker
Aksoy
seacer
özek
Tonguç
Bulutoğlu
özkol
KazgaL
Tıınçkanat
Ataöv
Özbalkan

Boza,rslaE

Beşikçi
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'{oograu Değişim ve Yaprsal soru]ılar
zonguldak Ilavzasmda E:mperyaliaİı
Tiirkiyede so.sya]izmiı Tarihi

Y ,ntHvede sol Akımlar'(zz oıryo ve Yön Haİe,ı(etini,n sDrfsal EıPştiİisi
2. KuvayimiUiyeciliğiniz ı , ,Jı,n-. ",-k )
TtP Er Kitab,ı

TF Prograını

Uyarnak İçin lryanrnalı, Uyanma-lr İçin Uj,armalı

<(Tiirkiye sosyalizrni» ve sosyalizrYı

{. ıvıiııi Demotratik Devrim
YaalaT , ,, *-'."..-*L)opotltitnian Nediİ ( !^,ı

iIalk savaşınıD PtaJdarı ( ''İ-,^,l,'-l')
Del,İim zorlaİna"§ı I)emokra,tik zortlama

Anaİşi Yotç Biiyiiü< Dorletı8 1 ,"ı,,sJ'ıa ",V- \

- Liste hazıİla,nırken «piyasada buluıabilme» olanağı

gözöniinde tutulrnuştur,
l ii"t"a"n bazı kitaplaT g,üveniltr olduklarıDdan değil,

malumat ka]mağa olarak ku[anlabilecek'Iefinden dolayl ko,

nulmuştur.

Beşikçi
Çılaör
cerrahoğıu
Tuncay
K§ncım]r
Kıvılclmlt

Krvılclmlı
Erdost
Belli
BeIi

rİa'ılc.ırnlr
trıvılcJtıJı
krratcımlı

I§!,ılcrmll
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1 - Ne çakşma yapaİsak yapalım, biz Marksist-I]enini§tlerio uygrılalmamrz
gereken iki yöntem va"fdlr: Birincisi 8.enel ile özeıi; ikilcisi i§e öİlderlik ile ki,t_
1eleri birleştirm€ktiİ.

2 - TriçbiI çalrşmada, eğer geDel ve geoiş bir çağrl yapllmamrş ise, geniş kit-lele. eylem için harek€te geçirilemezler. Eğer öııder duırımunalaki kişiler kendileri-ni yalEİzca bir 8enel çağrıyla klsıtlarlaİsa---eğer onlar kişisel olarak, baz\ örgüt-lerde, çağrıda buluİlulan işin içine alerin ve somut olaİaJ< g.irmeİntşlerse, beliIıi blrkonuda uzmanlaşİnaltnrşlar§a, tecrübe kazanrp bu tecı,libeyi diğer ünitelerin yöne_
tlminde uyg.ulamanışlansa-genel çağnlann doğnrluğunu ı<ontJ ıçin ve de bu çağ_ı.ılannr zeDgiıleŞLirmek için hiçbir yolları olmayacak, aynca bu çağndan hiçbir
sonuç alamama tehlikesi de var olacaktlr. ÖrDeğin, 1922 deki tasfiye ve düzeltme
haJoketinde genel çağn ile özel }olavuzluğu birleştirme yönteminin kuuanıtdrğl yer.-
lerde gelişırİs vaİ,dr, fakat 

'ru 
yöntemiD kutlaDrlrnad!ğ.ı yerleraıe ise hiçbir gelişmegödlİnedi. 1943 deki ta§fiye ve düzeltme hareketinale, Merkez Komitesiıi!ı ve herbölgenin ve gözlemci ve yürütücii Paİti Komitesinin her bürosu ve alt bürosuDdabir selıel çağrı (Bir Jauık tasfiye ve düze].tme ptaDl) yaprlmakia biİ]ikte, tecrübe]<azaıarak, şimdi söyleyeceklerimizi d€ yapma-hürlar. Örg{itdeE ve çevredeki diğerörgtltlerden, okul veya ordu üniteleİinden iki veya üç üoii (daha fazla değil) se9i1-melidir. Bu üniteıer etraflıca incelenmeli, içleriüaıeki tasfiye ve düzettme hareket_ıeİinio gelişimi üzerine ayİlntılı bilgi edinitm€li ve bunlann tipü üyeleriDin bazılan-nln (ço]t fazla olmamak üzere) poıitik geamişi, ideorojik özeuikl;ri, çalışıla hrrsrve çal§malanndaki g,üçlü ve yanlış noktalar iizeli.e aynntılı bilgi edinihneıidir.Giderek bu ünitelolil1 karşrlaştlklan pratik sonılrlara aogru çtiziim getiİebilİnele_ri içi! üıite yöneticilerine kişisel krlavuzluk yap mahdıf. Her örgütün, okul veyaordu üDitesinin öndelleride, böyle dav.anrna]rdır; çüDkü bünlarr; herbirine bağ]ıbirkaç alt ünite vardlr. Bunlardaa başka, iinderler yöDğtirn ve öğfenimi şu üıetodlabirleŞtiriıler: Önder durumulataki hiçbir kimse, bğlı üniteleroeiıi belirli kişi]erdeıve olaylaı,dan, beüIgin biİ tecraibe kazallncaya kadar, bütün ljlitelere 8.enel krla-vuzluk etneye y€ükili ve yeterti değ,ilaıir. Bu yöntem her yere yajalrnalrahr ki, herdüzeydeki önder kadrolar bunu uy8llaİnaJn öğrensiDter.

3 - 7942 düzeltme hareketinın gösterdiği gibi, düzeltmenin başansr için ha-reket slİasında, hEI ülitede, o üniüteDijt önderlerinin oluştuı"düğu bir çekirdek veaz sayıda eylomcilerdeıı oluşan, ve har€kete katılan kitleıerle }ahı ilişkide bulu-naıl bir yönetici gnıp kuru]İnalıdrr. Bu yönetici gıırp ne ka.dar a.lrtif olursa olsun,eylemleri kitleıeria eylemleriyle btrteşmediğı sürece bir avuç fuxsanın İİıeJ.vasız ça-ba"srnd&n öte gitmiş. Öte yanda ise, eylonlerini aoğrıı oıa-ra.ı< örgütleyeD görevli
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*,;;1i:;"#;-ğJ";r"**,"xİİ;$ş,';:;lŞ:;#',.#,#
*'#,"iiİ:,'ffi ,"il';,}r.ÜroğİLtl*ti":.'J-',;ion"J,o,,,-uu,,o,,.
ri cibi beDimseyip, eyleme *l}::İJ",,"J 

"iilJ, 
,*"u" doğrıııuğunu kontrol etmek

,çjİ"-r",,, yapmak, ve_ 
.b,:, 1";T;;ı j;i" orii_ıu_"t, tekıar kitıeıere gilmek

aemeı<tir. sonra tekraf kitlelen -:. ,_-^,. ^,n._rA voğınrlsırn, ve btjylece birbin

iilişşjiit,i:*ş-lır*+şi":ıii 
-**::Tl

5 - Bir örtütte '"ü: -o*,'"u:T;]"İ",J:::;.-}i#.İİ:H.ilT]ffir,": İ,:İ
iDşki anta$ş, öndelLik yönüDden jiğ|"lği", j,a"da geoel çağnDın özel yönetjm, l

biİr, ve öıd"rüğin yöntemleri P' . ,_, _.,,,,_ hıı sofiınlar hakxlDda varolaD yaıı,bilir. ve öad"rüğin yönlemıerı ,,i)İ.u, 
i"uru" o"" sorriüar hakkrnda varolaD yaİ,

te bjrleşm,si geİPkif, Kadİofarun-;i:".^;;.," .F .liizellme haİeketi heİ 1,ere Yaı,ıJ_

ıış göıüşıerin düzeltjlmesi ':*, :.Tr[',"'1İ'";,; ;J;;;rİ oıLışturacak biçimde bi.

_u:io". Çoğu yoldaştaİ eylemciü"" ::' ,::-,,^ ,,*i"ıo, ,"rsrnda sür biT i]iş]ğ kuJ-

araya getirmeDln önemini,. ve_.Du çei":;n;J;;i;"; ve böylece onlann öndeİ,

manın önemini go*|T|lt" 
"::,ij; .,;iladır, Çoğrı yolda§lar. kitle mü,adele_

tiklcri büİokratjk "".._Hl'"l""t"İ, lliri**"*".._r,cini 
,karrayama_akt.L veya bece_

sinde kazaDtla! tecrübelerin :i":ilil;; 
,nuvlu"" 

o*"uau. kendi subjektivjst gij_

rememekte, a,rna gencde. *:" _,;ş;ir,# *irlra". de dü§üncelPrl boş ve pra,

rüşlerini haykrrmakdan hoşlama

28



tikdeı kopuk ol,İna.ktadt Çoğu yoldaşlaf blr görev için §aal9ce çağn yapma.Ida ye,
tinmekte, ancak bu qağnyı özeı ve §omut blr lğlavuzluğun izıeİnesiDin önemiıi gö,
fememğkte veya kavrayama,lnaJ.ta ve böylsce çağnları aıudaıdannda veya toplaEtı
odasEda kağıt üzeriDde kalİnakta ve önd€.ülderide bürokratik olİnaJ.tad[. Şimdtkt
tasfiye ve dtiz€ltrne hareketinde, bu eksıkliklef gideri]m€li; öDderlikıe kitJeleri,

8:enelıe özeü birleştime yönteüıleriıd ça.ıışmalaEmızda, göfev başı kontrolıannda,
kadrolann geçmişıerinlıı lEce]eDmesiDde kulıaJınayı öğfetrmeli ve bu yöntemleri
tiim geıecek çaıı§TnaIarıİ zda uyguıamalıyrz.

6 - Kıtlelertn diişİiEcelerint a.1, bualan öziirnle, sonra kitlet€re sit, rsrarla dü-
şüncelerini yay ve bunıaı,ı uygulaıd öDaıeruk konıısuada doğru kavraİnlaİ edin€bile-
sin; öndeİliğio toİnel yönetim budur. Dtişiilcelerin özüınıeDİlre§i ve yaJ,,ııması İçin,
geneı çağrıDıa ö2eı lrııal.uzlukla birleşuriımesi yöııtemi,niD uy8]ılaoİna,sı gere-
ndr ve bu da temel yönteIniE bir parçasldıİ. Çtşitu dururnıarda yapııİnış ola,n özel
ırııavuzluklafdan geael diişiilceı.er (geneı çağ.rılar) fomüıe et ve bu!ıarı çok ve de-

ği§ik ünlteterde kontroı et (butlu yatnız kendimtz uyguıa,tnayacaĞız, başJraıa.rrDa
da ayDını yapmalanaı stiyleyeceğiz); soDra bu tecriibeleri bifalaya geürip kitleıe-
rin geneı kı.lavuzıuğu lçtn yeni dircktiflef oluştu!. Yoıdaşlar bunlaİı şimdiıri ta§fiye
ve düzeıtme haİoketinde ve aıiğer bütiin işlerde yapmalıürlar. Daha iyi öndellik
bunıann daha iyi yapııİnasrDa bağlıdt.

7 - Bir a.lt ve bağıı üniteıere heİhang{ btr görgv (devrimcl savaşa, iiİ€tiİn veya
eğıtime tltşkin; tasf,iye ve düz€ltİne haıgketine, göfev başı koDtroıa veya kadro-
la!ın gEçmi§ıeriJrb inceıeDİİıesi-ne iüşki'l; propa,gaEda, örgütıeDme, ajaDlanı etki-
siz lolınma§ına veya başka işlere ilişkin) veİildiğiDde, daİta üst duf,urndaJri örgüt
ve böliimleİi! her zamaD aJt ör8,iitüD öDdert tlg tıgtleDmeleri gerekir kl, o öDder
de §orumıuluk yükiiİ!ılenebiıstE. Bu yolda.n hem görev böliimü hem de birıeşmt§ mer_
kezİ önderlik gerçekleşuriıebilir. Bir üst durııİİrdaJri bir bölii.m, aıt örgütün tlim §o_
rırmluıuğunu taşıya,! ldşiyğ (selceter, başka!, yönetici veya okuı müdür,ii) habef
veİmeden Veya sorrımluluk almadan, keddi§iyle btr alt tşi yapaı bir a,lt bölüme
yalntzca ve doğrudan (şöyleki örg,üt, propaganda veya aJaDıarın etlrisiz ı.ılrnması
işIerinden biriylo uğraşan btr üst bölitm, ay]xı lşıerıe uğraşan bir alt böıiime) git-
memelidlr. lIem tlim sorunluıuğu taşlyaD kişiye, hem de sıİıİlt ve özel sonıİnlulu,
ğu olaD kişiye biıg,i ve §oluİnıuıuk veaitmelidir. Btrleşrİrtş öndertikıe işböttiİnünü btr_
leşliren bu m€rkezl yöntem, tihn sorumluluğu taşıyan ki§i kalalıyla büyük sayıda
bif kadroJnr hareketo g,eçirmeyi-baza"D bir örgütüı tiinn üyelerili-, beürli biİ gö-
revin yüriitülne§İDl .!re böylece bazı böliimıerdeki kadİo eksindiğiniD giderileİek el_
deki iş içtn yeterli sayldaJki iasaoı a,Intif kadro dufuİnuDa solrrnayr sağlar. Bu bile
öndelliği,n kitıelerle birleşİnesiDin blr yolrıdur. Örneğiı kadlolann geQmişlerinia i!-
celenmesiDi eıe alaJım. Eğer iş kopu]r olarak yap İnışsa, yani ör8-ıitün ilgili bölltrnün-
deki biDkaç kişi taraflDdan yiifiitüırnüşse §üphesizki iyi sonuç alrDaİnaz. Ama eğer
beürli bir örgiit veya okulun yöDeticisi kanaİyla yapdıİsa--Jri böyleco üyeıe!:in ve-
ya iiğtoıcileriD çoğu, belki ,de tiimü bu işte göfev alırlar-ve a]mı zamanala üst örgü-
tün ilgiu böliim yiiDeticileİi önderltğtD kitleıerle birle§mesi ilkelertDt uy8uluyarak
doğru ırılavuzluk yapaflaİsa-§üphe§izki kadrolann 8.eçmi§ıerinin iırcelenm€si ye-
terli bir şekilde tamamlalabillr.

8 - Beüİıi bif yerde, aynı zamanda çok saJnda mefkezİ görev olaİnaz. İIer-
haEgi bir za,manda yabız bir merkezt görev ve bu-nu taİnamıayaD ikinci veya üçün-
cü .del€cğden g,örevler o]abilir. Buna 8,öre b.iiı8ledekl tiim soİrmluluğu taşlyan kl§i
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buradaki mücadelenin taİibjDi ve koşuıanıı göz öniiİ]de bulundurrnak ve 8,öİevlel.i::
bu]ıa 8:öre doğnı olaİak sEa.ıanürma;k zonılldadü. Üst ör8:ütten gelen dirckullen
keDdi pla,Ola.inasloı hiçe sayarak he4en uygulannaya ko]rulİnaİnaİd.ıf. Eğer beme:
uy8utamaya koJ,lılursa pek qok <merlrezi görevler» ortaya çüar, kartşüLk ve dİ-
zensizlik görülüİ. Ayrıca iist öİgüt de a,ıt örg,üte önom dereceıeİi.lxi veya han8,isiD.:
m,etkezi olduğunu beıhrtmeden aJ.nı za.rnanda çok saylda görev vermeİrrelidiı yoksa
ajt örgütün işlerinde atılacak her adımda karrş]<lrğa gidilecek ve hiçbir kesin so-

nuç alıDamayacalrt]İ. IIer bölgenin tarlhi durııJnunuı ve şiİndiki koşuılanDrn ış-
ğanda planlaİna, ağıİlrk mer]rezini doğru sapta.İna, her dönemdeki iş srrasıüı be]r.-
leme, kararlarr sarsrlmaz bir şekıde yürütme ve kesin sonuçlar elde edilmesirj
sağta,İna iinderlik sanatı]xrD bir parça§rdu. Bu aJıDı zannanda önderlik yöotominiı
bir sonınudur da, onun için önderliğin kitleleİle ve 8eoelin öze e billeşmesi ilke-
lerinin uygulanmasında uyaııık oluomalrdlr.

9 - önderliğin yöntemlenne ilişkin aynğtrlaİa burada değiDilİnedi, ümid edi-
lirki bulada ortaya konulaı1 iıkeler iizeTinde, bütiin bölgeleIdeki yoldaşıar bilaz ka-
fa yoraf ve kendi yaratrc lklarrDr kullantrlar. subjektivist ve büro]rratik önderlik
yöntemlerini tiljnüyle ezmek için, mücadele güçle§tikçe, Koministlerin öadeİlüleri-
ni, büyük kitlelerin taleplerine bağlamala,rl ve genel çağnıan özel lnlavuzlukla
bir}eştii. neleIi ger€ği artar. Partimizdeki bütün önder yoldaşlar, her zaman özne1_

cil ve bürokratik öndeİli,k yöntemlerile, bilimsel ve Marksıst önderlik yöntemleIiy-
le kaIş koJ/Inah ve bu yöntemlor]e diğerlerini ezmeLidiİler,. Öznelcjller ve bürokrat-
laf, önderliğin kitlelerle, geneıiı özellle birıeşmesi ilkelerini anıanazlai; Parti ça.hş_
malannln getişimini de büyük ölçüde engel]elleİ. özDelcil ve bürokra,tik öilderlik
yöntemleİiyle sava§makJ için, bilimsel ve Marksist örderli}i yöntemleıini geDiş ve
yoğun bil şekilde yaymaya çalı§mallylz.
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kadrolar

G. Dİlt[İrRov

Arkadaşlar, eE iyi kaİaİıaı]ııız bile, eğer oü]aü uygulama a-lanrna sokacak
kişilei yoksa, birer kaİalama olmaktan ileriye geçemey€cektir. Maalesef, buna
İağİnen, Qözmemiz geFeken meselelerin en önemlilerinden biri olan kadro meselesi
Koııgre'Din ilgisini hlç de çekmemiştir.

Komünist Paİusi Yürütme KomitEsi'nin İaponı yedi gün tartrşılrnlş, çe§itli
ülkelerden birQok konuşmacı kürsüye çıkmı§, ama Paİtiler ve işçi hareketi için son
derecede önemli olan bu meseleye yalDızca birkaç kişi, onlar da yüz€yde kalan
sözleİle değümiştir. Partilerimiz eylem alanında heİş6ye kişilğri!, kadİoıarr.n ka-
rar vefdildorİIıi henüz pek aİİamamış görıiDüyor.

Bir yandan en değerll kadlolaİrmızr kavga içinde kaybederken, diğer yandan
kadro meselesiDi öİemsemeyen biI tutuma girmek a§la ho§görütmez. Bizlel bir
biıgiçler derneğinin değil, her zaman ateş hattında olan bir hareketin insaDlanyu.
EE dioamik, en cesuT ve en bilinçli unsurlarımız en ön saflarda yer almaktaalrr-
laf. Düşman, özeılikle faşist lilkeleİde, ilk önce bu ön safta.ki ada,rnlann peşine
düşmekte, öıdiirmekte, hapse ve topıa,ına tlaİİrplanna atmakta, alql a-lmaz işkence-
ler yapmaktadır. Bu durum saflanmrzr durmadan yenilememizi, bir yaDdan eski
kadrolan eıdğ tutmaya çalışrken diğ€r yaDdaD da yeni kadrolan yetiştirmemizin

, ve eğitmemizin geİekliüğiDi aqlkça ortaya ıro]ımaktadır.
Kitle biİleşik cephesi hareketidin bizim etkimiz altında büyük bir g,üç kazan-

masl ve ortaya binl€İce yenl işçi sınıfl kavgacrsı çıkartması, kadlolarrn hrzla eğitil-
, mesi için ayn biİ setüep ve zonınlüluk oımaktadır. BuEun da ötesinde, yalnrz genç

unsuİlar ve işçiler değil, daha önce poıitik bir harekete kanşmadtğı halde saflaİl-
mıza katrlan kişiler de devrimci bif nitelik kazanİnaktadlflaf. sosyal Demokİat
Partrnin eski üyeleri ve miıitanıan büyiik gIuplar halinde bizden tarafa 8.eçmekte-
diİler. Teorik eğitimdeü yoksun olan bu yeni kadrolar eylemlerinde kendi kencile-
rine çözm€k zorunda kalabldan önemli meselelerle karşııa§maktadlrtar. Bu da ken-
dileİiDe, örelukle yasal olmayan Komünist Partileriade, özel bir çaba halcanmaslnr
gerektirmektedif.

Kadİolaİ koDusundaki doğru politika meselesi yalnrzca Paftilerimiz içiE değil,
sosyalist Geılçlik Birliği ve bütiin diğer kitle örgütl€ri için, bütiin devrimci iş§i
hareketi için bür,iiı< bir önem J<azaDmaktaalır.

Kadrolar konusunda doğru poıitika nasıl olİnaılttrr?

/j Birincisi, adaİnlanrTırja iyi taıırma,ııJaz. Partileİimizde genel olarak kaalrolar
üzerinde sistemli bir çaLşma yapıtmamı§tır. son zamanlarda F'aansa, Polonya ve
Çio'de bu konuda bazı başanlar elde edilrniştir. Almanya Komünist Partisi de ye_
İaltt devİesinden önce kadlolaTr üzerinde böyle bir çalrşma yapmlştl. Bu partileİin
deneylerin, daha önce diirkati çekmoyeıl ba^ Par:tili iŞçileİin incelemeler ba§lar
başlamaz değerlendirilebildiğini göstermiştil. Ayü zamanda, Parti içinde ideolojik
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F-

ve poütik yönıerden zara.rıı olaD yabancı uD§u!ıar 
'ıe 

aJnkleDabıknişttr, Bu konu-

aa r,ıansıtta Bolşevik inceıemesiDden §onra §ılılf dü§İnaJıİaİınr.D aja.uı oıafuıılan

aDlaş an ve Partiden atılaı cĞıor ve Barbğ yoterti bl,er örnek olafal< veıiıebiıiF
ler. Macarİsta.a,ita kadrolarrn deneyiıeB gEçtrıırnest, klmıikıEriİü ba§auyla gizıeyeD

Drovokatörlerilt ve düşman ajaDlannrD açğa çüartııİna,§mı çok kolaylaştJrrİırştır,.j 
1 ıuo"i"ı. kaiırotof itoğru bit biçiıniıo J.ı}ksolttlrnoüdirtotr. 1.ük§eııne geüştgiizel

J-tr'oıay aeğil, raru'niı itızgttn işıeyen bi,r fonksiyoDu oırİıaİdır, Ka,dfolar yalüzca

Parti üzeıindo toplanan daf çerçevelt gö!üşlEre göre yük§eltiltrlerse ve kitıeleİe

olan yakıEtıklan gözöniine aIıDmazsa, iyi souuçlara vanısİnaz, Yükselİnede işçilerin

Pafti ıqiıdekt çJşrnaıan ve kiueıer üzerindeki et]riıeri temeı olaIak alıamalıdlr,

Partilerlmizde son deİ€ceale başant J.llk§elme örDek]eri vardıf, Örneğ1n, bugilD

ı<ongre Preziaıyumuğda ygf a.tan bir Ispanyol kaü[ sosy?lisl: Poıofes_ (ll, iki. ),ıı
önc"]sine kada,r ,ı.imsenln ilgisini çeffi6E-5lr uyevo. rşçilerle §]J1ıf düşmaala,rı

arasındaki lık çatlşİnaıafda eırŞiksiz bi! propagaada4ı ve sava§çı otduğuou göst€r,

dl. sonra da Palti yöneticileli alası]ıa yüı,seıdl ve yöneticl kadtonun en 
'ıeğetli

üyeıoriıaıen btfi oldu.
Diğeİ ülkeler için de böyle başaİııı örıeırler Yerilebilirge 

'ıe, 
kadrolar geDellikıe

aıüzensi;, karmakanşxk bir biçiİnaıe yll,kselulmekte, bu da iyi §oİıuç vermemektetllr,

Bazan en öneİnli yerıeİg da.vaya geİçekten zafa,ı,t olan çok bilrni§ıer, ukaıalar ve

ge.g ezf'le| getirlhnekteaıif .-j) uçm"i"tı, alıaınıa,r €ü voİiİt]i biçiİnleriıo iteğorleüdiİttİneıiiıirl€tr, Iİer üyenin

oieıııı.i"rıol iyi bilİneü ve bu özeıliklerden iyi yararlanabi]neliyiz, İnsao ku§ufsuz

olamaz. Aakaaıaşıarlmıa olaıuğu gibt görmeü, zayrfııkıaİıDr ve ek§iktikıeriai gider_

meye çalışmaıryız. Partilerimüde, IreDdiıeriae uy8un göfevıer ]ıerildiğl zaİrıan çok

t.vouı. oıruı""uı. trişilerin yaalış değerlendtrilİnesiyle i181ıi bir sürii örnek vafür,

l, ) Döldünciisü, kailroıar uryguİ bir biçimiıo 
"ağrtrlmalrü.r, 

Herşeyden öoce, hare-

ol/r" ı.rııt noktaıanntla kitlelerle iıişkisi oıan, kitleleıin bağruıila," kopup gelen,

tleri gölti§lü, güvenilir klşiter butuumalıd,ıİ. Önemli bölgelerde bu gibi kişilerin sa-

yr", J"t rrı-"ıro". Kapttaust üıkeıerde İse ka'ırolann yerlerinin değiştiri]nesi p€k

i<olay değİlotr. Bu d€iştime işleminio, hesaplanmasr ve 8:ereken uygun bir biçimde

gioerilİnesıoiı, maalali duİum ve aile meseleleli gibi engEueri ve zoİluklarr vardıİ,

Bu konu}'u (oğu zaman göz6nüne aImanakta},ız,
6 ) g.sj;cısı. Ldroı.", 9tstemü oıana.klaf sağlaoİnatıör. Bu olanaklaf arastüda

J#otrı, tal-utıu", sürtüşme çıkartmayacak bir denetim, yanıışlann ve eı,siklikıe-

rin giderilmesi ve güulük Şomut eğitim bulumaktadf,
llAlhncrsı.ka,drolarınb'arcanma,ma§ıkonugrrn.atitizlikİooğiıinüeudir.Paİtilii§.
fidri gerettiği zaman hemen gErl çelğneyi ve yerlerh€ yeni kadİo]ar), siirmeyi ğğ-

,"o-"iıyır. Parti üderleıinin, özelükle Paftilerin yasa] olİnadıkları ülkelerde, kad-

rolann muhaJaza§ıaıD §orumluluğ,unu yiikümıedmeıerini istemeuylz,

PaJtimiz gelişınesi, eld€ki bütün güçleri oD verirnli biçiİnlo:de değerıeDdir-

mesı kltıe ha,r€ketiniD uçsuz bucak§lz hazinesinden yeol ve zjnde işçilerin heİ

zaman caıİ1 oıan ta,trviyelerini sağlayabilİnesi, ancak doğru bir kattİo politikasıE,ın

uyg]ılanmasıyla gerçekleştirilebilir.
Katlroların seçimlnde gözönüne atııacak temeı unsurıar neler'lrr ?

/ ) gtıncisi. keDd.ini işçi §ınıflİrın davasua kesitılikİo a,ilannak, ,Parti,yğ bağIıbk

ıri'tıu tızeıılı<ıet sıDlf dlişmanlanna karşı §alpışrrken, hapiste ve mahkemede denen-

miş olmahdf.
@a, 1895 - )

Partisi Merkez Komitesinde Politbüro üyesi,
partisi Genel sekretefi.
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.2) ıı<incisi, kitl€teİto İntiürnkiın otdunı kadar yahn ilişki. sözünü etttğimiz arka-

ia'şlar titlelerin çlkarlannı, nablzlannr iyi tanımal1, duygulannı ve isteklerini iyi
bilmelidirleİ. Parti örgiitlerimizin lidelıeriniğ prestiji, herşeyden önce kitleleİin

kendilerini lider olaıak tanımasr, liderlik kapasiteterini ve deneyleriDi, mücadele_

deki azim ve fealakalllklafını görüp inanmasl temeline dayandrrılmalıdlr,
? llİciıncüsü, kaalTolarln gefekli Şaltla,rı keniıiıiklerindon ya,İatna v€ karaİ v€rif-

ı.ii liio"ıeııno sorrımtuluk alma yetenekleİi. soİıımluluktan korka,ı bif insaD üder

doğiıdir. trenaıisi kaİaİ vereıneyen, «Ben baıı,, §öylonen şoyi yapanm,» 
'liyen 

in§an

sosyaliBt d€ğilaıir. Geİ(.ek ııir sosyali§t lider yenilsi allrnda kendisini kaylüetmeJ,en,

başarr anrnala no yapacağnr şaşılmayan, kaİarlaİrn yüratiiim€§indo saısrlmaz biİ

sağlaİnlık göstefen kişidiİ. Ka,itrolalr on çok müca,delonin somut m€s€loloİini ken-

aiıikıerinilon çiiznek zorunala kalütrla.ı rc kata,rlarııun bütiiniinilen sortıİnıu ol'luk-

lg,rrm anlad da,n duİııİnlarda, gelişirleİ.
lr,lDördüDcüsü slnlf düşmanlarrDa karŞl kavgaala tlisiplin vs §osyatist sağlamlrğt,

bun'un yanrsıra, sosyalist çizgisind,en sapmalara kafşl amanslz bir mücadele,

Kaalfolanü doğru seçimini sağlayan bu özeltikleI üzerinde titiztikle durmah-

yız. Eylemde çoğu zaman iyi yaza^ ve iyi konuşan aTkada§lara öncelik verilmekte-

ai". a-u, bu arkaaİa§lar kadar iyi yazıp konuşamasalar bile, mücadeleye daha yat-

kln, becerikli, kara, verebilen, kitleleİle ilişki kurabilEn, kavgaya gilip diğerleİini

ale kavgaya sokabilen kişiıer geIi planda bırakrlmaktad1llar, Davaya bağlr işçi-

lerin, ileri görüşlü işçi §nlfı lialellerinin araslna tutuculann, dokttincilerin ve ah-

lekçlla!ın katlldrğl az ml gö!ülmüştür?

önde gelen katİrotaİımız, göIevleİi hakkıİdaki bilgiteliüi sosyalist temeliyle,

kişilikterindeki devriİncı güçlo vo görovlelini uygulama ust&lığtyla birleştiİmelidır-
ler.

Arkadaşlaı,, kaallolar konusuna bağlr otarak Uluslalarasl, İşçi Savunma$nın

iqçi hareketinin bu meseleale oynadığı büyük rol üzerinde durmama izin verin, Ulüs-

ıararası İşçl savunmasrnrn iŞçi harcketinin bu neselede politik göçmeElere, ezilen

devrimcilere ve aDti - faşistlere veldiği destek, birçok ülkede binlerce i§çi §ı fl
kavgacısınln hayatrnl kultarmlş, gücünü ve savaşlıa azmini korumuştur, Hapse
girenleıimiz UluslaIaİasl İşçi savuDmasl'nrn eylemlerinin son derecede büyük öne-

ıTıini aloğrudan doğruya keıdi deneyleliyle aülamlşlardlr.
Ulusaraiasl İşçi savunmasr, eylemleliyıe yüzbinleİce proıcte!in, köylüler ve

ayalünla! araslDdaki devlimci unsrırlafln sevgisini, bağl1llğlnl ve derin şükran duy-

gularlİlı kazanmrŞtıl,
Uluslaraİa§ı İşçi savunırrasr'nın önenıi bügün, buljuva gelicitiğinin güçıendiği,

faşizmin kutıurduğü ve sınrf kavgasıntn €iittikçe betirlendiği Şartlar alttnda bü],tik

öküde artmaktadrr. Uluslaraİasl İşçi savuDması'nln bugünkü göTevi, bütün kapı
tatist ülkelefde, (iizellikle yeIel şartlara uymasl geIek,en faşist ülkelerde) emekçi

halklarln gerçek kitıe öIgütü haline gelmekdiL Milyonlaİca emekçiyi içine alan

anti - faşist Halk cephesinin. birleşik işai cephesinin, baılş ve sosyalizm için fa8iz-

me karşr çafpışan emekçi halklaI oralusunun «Klzf IIaç»ı olmalldır, Uluslaİaİasl
İŞçi savunmasr çaLşmalarrnda ba§arllı olabilmek için binleİce etkin üyeslni, kendi

kişilikleri ve kapasiteleriyle bu son alefecede önemli örgütün özel arna4,Iartna çözüm
getiren ka,drolaraıun büyük çoğunluğunu, eğitmek zolundadıf,

I1alka kaİşl büIokratik bir ya,klaştmrn ve isteksiz bit tutumun hem işçi ha-

reketine genel bir zarar verdlğini, heİnaie Ulusla.ralası İşçi savuDİnasl'nı,n çallşma
ortamı içiDde büyük bir suç olduğunu bulada kesiDlikle beliİtmeliyim, İşkencg oda-

larlnala ve toplama kalnplannda acl çeken eııekçi sıDlf savaşçllarl, faşizmin ve

8ericiliğin kürbanlaİl, politik göçmenlei ve aileleIi, Uluslalara$ İşçi savuDma-
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sl'ndan en büyük yafdrm1 görmelidirler, Uluslararası İşçi savunması, proleter ve
anti - faşist hateketledn savaŞçllaitna yardln edilmesi, özeitikle işçi hareketi kad-
rolallDln manen ve maddeten muhafazasl üzerinde büyük biI önemle durmalrdrr,
Llluslaralasr İşçi savunmasr örgütleİinin sosyalist ve Devfimci işçileli, attıklan heİ
adrmlD ljlus]ararasl İşçi savunıIasl'nın göfevle!i ve fonksiyon}arı yönünden işçi
srnrfiDa ve üçüncü Enteınasyonal'e kar§l büyük bir sorumluluk taşldlğıtrı iyi bil-
melidirleı,

Alkadaşlar, bildiğimiz gibi kadrolar en iyi Eğitiırlden, kavga §üIecinale zolluk-
1arı çözümleme sınavlannl verifken ve olumlu- olrıİnstlz davraİrışlarr birbirindeD
ayrl]naya çahŞlllaİken geçerleİ. Ğİevlerde, gÖsterilerde, hapiste ve mahkemelerde
yüzlelce Olumlu davranlş öİ]1eği göİdük, Birçok kahfaman tanlyoTuz. Ama yüIek-
sizlerle, tabancl]arla ve bizi yaİl yolda brrakanlarla da az karşllaşmadık. Bu iyi
ve kötü örDekloİi çoğu zaman unutuyor, insaDlala bunlaIdan ders almayr öğret-
miyoruz. Öİnek alınması ya da uzak tutulmasl geIcken davlanlşları belirtmiyor.ız.
Arkadaşıaİrmlzln ve devrimci işçilelimiziD poli§ sorgularrüda, hapiste ve mahkeme-
aleki alavlaDtşlaİlnl incelemeliyiz. iyl örnckler gün rşrğlna çlkaİtllmall ve uy8,ulaD-
tlasr geleken modellef olarak oltaya konırlnalr, sosyalist olmayan yoz ve İrar§lt
örnekler ıse bir kenara atrlmahdt!. Bilçok alkadaşmlz Leipzig dunışmasmda söyledik-
leri sözlerle, mahkemeieİdeki sosyalist davranışrnrn nasrl olması gclektjğini bilen sayr-
srz kadionun yetiŞtiğini gösterdiler.

Ama Kongre delege]eli, aı,anızda Romanya'daki det)iı,yolu işçileİinin, Alman-
ya'da en sonunda fa§istlel talafrndai] boJnü vurulan Fiete schulze'nin, yiğit Japoo
aİkaalaşlmız İchikaiva'nn, alevrimci Bulgar işçileİinin dulırş]İalaTlnr, ploleter kah-
Ianlanllğl .örnekleri verilen diğcr biIçok durlışnray] aylıntllauyla bİlen kaç kişi
var?

BöylE değerli pİoıetei kahramanl!ğr öİnekleİi her tarafa yayr]malı, saflaİü-
mızdaki ve işçi slnrfr D saflaİrüdaki yüIeksizlik, düşİlanhk, çüIüklük vc zayıfllk
örnekleliyle kalşılaşttırlmalldtr. Blt iyi örnekler iŞçi hareketi kadloıarrnıo eğiti-
ılliüde büyük ölçüde ku]lanıl]nalıdıİ.

.{İkadaşlar, Paİti liderlerimiz çoğu zanan, yeteri kadar adanı olmadtğındaD,
Dropaganda çallşmala , gazeteleİ, sendikalar gençliğin ve kadlnlann eyleminiü bu
yüzdeı] eksik kaldlğından yaklnıyorlaI. <<Adam yetmiyol,, adam yetnıiyol.» Durma-
daü bunu tekraİlıyoİla!. Bu yakınmalara Lenin'in eskiden söylediği, ama geçeIli-
]iğini hiçbir zamao kaybetmeyen şu sözleİle cevap veİiyoruz :

«IIiç adam yok - a.ma yine de çok aaljam va,r. Çok adam vaİ, çünkü işçi sınrfrn-

, da ve toplumün gittikçe faİkllla§an tabakalaİrnda kaİŞ1 çrkmak isteyen huzuT-
sllz kişilerin saylsl hef yül biraz daha artıyoü', Aynl zanıanda, hiç adam yok,

çünkü bütün güçleli, l,ıatta en önemsizleı,ini bi]e i§e koŞacak geniş, düzenli bir-
]ikte eylemleri öİgütleyeceli usta öIgütçüleriııiz yok,)>

Adam çoktur. Bu adanr]an glcvlor ve gösteliler slTasında kendi öIgütleİimizde,
iŞçilerin çeşitli kitic ör,gütle!,indİ ve }-rirleşik ceplre örgütleri]ıde bultıp oİtaya
ç]kartrİramrz, kavgada ve eyllinde lJelişrlıeleİine yaıdiıılc1 olmatnrz, işçilerin davaslna
yaraIh hir duruma getirınemiz gerekir.

ArkadaŞlaI, biz Sosyalistleİ eylem adan]lalrylz. Bizin meselemiz faşizme ve
empeıyalist savaşa, sermayenin saldrIıslna kaİş1, kapitalizmin devlilmesi için mü_
cadele eylemidil. sosyalist kad.o]arln kendilerini del-riın teoıisi ile güçleüdi.melerini
de bu eyıem göİevi gerekli kllmaktadlr. Teori eylemdeki kişileIe yönlendirme gi.icü,
görüş açlkhğı ve çallşma güveniiği veİmekte, davamızln zaferine olan inaüclmlz1
sağlamlaŞtlİmaktadr1.

Gerçek devİimci teoİi
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anlamsrz oyunlar1 as}a hoşgörmez, Lenin «Bizirn teoIimiz iloğma, değil, oylemimizin

krla,vuzııalüİ.» aleİali. Kadlolarlmrza işte böyle biİ teoli gereklidil. Tleıİ de ekmek,

hava, sü kadar gereklidir.
Eyteminrizi iyuşukluktan, kalrplardaD ve iehlikeli bilgiç taslakltğından kurtaİ-

ıırak i'steyenter bunları, kitlelefin iaş",da u" kitleleTle biİlikte süfdüİülea etkin biİ

i"rguyıo 1,,e Mar.ks'tn, Engels'in ve Lenin'in güatü, velimli öğretileİini kavramak

için glsterecekleri yolulİnak bi]meyen bif çaLşmayla yakrp kül_ etmelidirler,

Bu konuya bağlr olaİak, dikk;tinizi Pafti okullarıınlzm çaırşmaıauna Qekneyi

geıekii bırluyorum. c)küllaİİnz bi]gicler, ahlakçrlar ve ]af ebeleli yetiştiİııemelidiI,

imckçilerin eyleminde ön safialda yel. alnrek için diğel okullalü brlakanlar, yal-

nucaoesaİet]eIivefedakaİllkyapnrayahazlrolduklaİriçindeğil,aynlzamanda
oıg,er işçııeroen daha ileri görüşlJ olduklan ve eı-nekçi halklarn kurtulu§ yolunu

JJru 
'y' 

lrıoıor"rl için ön saflafda yer alacak kişiler ],€tiştiilmelidir, Üaüncü En-

i"rr,r"vorruıır, bütün bölümleri bir saniye bile geçirnıeden Paİti okullannın uygun

o.gtitı"o-""i meselesini ele alnall, bunlan savaŞçr kaaholarrn gı,liştiliıeceği tezgabhİ

haline getiİmenin yollarln afamahdular,
BaDakahİsaPartiokullarrınrzlnanagöIeviPa,rtiveĞençlikBiİliğiüyelerine'

g"rr"1 br, düş-rrru karŞr mücaaleleyi değil, qeşitli ülketeIdeki sonut durümlarl, be-

iirii şartlara Malksist - Leninist yöntemlelin uygulaDmasrnı, belirli bir düşmanla

"uruş*ur, 
öğretmek olüaiıahr. Bu da Lcniniztn'in e'lebiyatlnl değil, caDlr devlimci

f!ıhunu inceleineyi gcıektiriI.
Parti okullal,rnala kaa!İolaİl eğitmenin iki yolu vaİdlr :

Birinci yo1 : soyut teoİiyi öğretmek, kafalaIa mümkün oiduğu kadal kuıu söz

sokmak.tezlerivekalaflanedebibirusluptakalemeahıayıöğIetmekaradabiİ
de ülkeniE meseleleli0e, belli işçi hareketlerine, tarihine, geleneklerinD, ve o üıkedeki

Pal,ti'niD deneylerine şöyle bil dokunmak,
İkinci yol : Öğr,erıcinin kendi iilkesinin proletelya müca'lelesinin ana meseleleli

iizeIiılale platik çalrşma yapmasr ve bunıı temel alarak MaIksizıı _ Leninizn'in ana

prensiplerini kapsayan teorik bir eğitimden geçmesi'lir, Öğrenci sonra eylemine dön-

oiıgli ,un-rro, Dasrl davlanD,ast gerektiğine ken'li kendine ]<aıal velebilecek, kitle-

ıer]n slmf düşmanlarrna kaİ.§r Yerütiği savaşl yönetebil€cek bif lideİ ve bağımsrz bir

iirgiıt(ü olabilecektiİ.
Partiokullalrnrn])ütünmezunlarldaaynr.lelecedebaŞalılrol6.mıyoIlaI.Ço-

ğünda büyük sözlere, soyutlaııalaia, kitap ağztna ve bilsi göstefiŞine rastlan ıyoİ,

Öysa ıri ıriz" kitleler iqin gerçek sosyalist örgütçüler ve li'leller glfekiyoİ, Bunlala

hem aıe pek çok ihtiyaclmlz var. Bu öğİencileİiD iyi tezler yazıp yazmamala,ı pek

o kadar öaemli dcğil (ashnda buna da çok ihtiyacıİlıZ va!): Ö]lemıi olan şey zol-

luklaldaD yrlnadan öIgütleme ve yönetmede başalılr olabilnelefidir-
Devlimteorisi.levrimhareketlerinin8€nelleştirilmiş,özetlenmişdeneyleri.dir.

sosyalistleT kendi ülkelerinde uluslaralasl iŞçi haIeketlelinin bütün kolla nrn yal-

nrz geçmiŞteki değil, aynr zananda bugünkü nlüca'lele deneylelirıi de değellendirme-

ıioiııer. oiğer yaİıdan, deneylefn doğru değerlendililüesi demek, nücadele yöntem-

lErirrin ve 
-hazrr 

biçiırılerin biİ ülkeden diğerine, bir dururndan diğe! bir duluma 01-

dtığu gibi aktanlnasr demek değitdir ki, bu gibi olaylaİ Paltilelimizde çok görül-

,tı"ktedir. yörıterrıerin, eylenı biçimlerinin ve hatta Sovyetler Biıliği Korüünist Paİ-

tisi'nin ,kapitalizmin egeı!..en o]dtığu ülkelPl,le aynen taklit edilmesi faydadan çok

zarar getir;ir, getilmiştir de. Uluslararasr eyıem çizsisiıin her üıkenin hayatınrn çe-

şitli şartlarlna uygulanmaslnl bu deneyieIinden öğrenebiliriz, Büyük sözleri, adi

io"_ııiıe"i, bilgiÇliği ve aloğmacıtğr, kapitaliznle kafş1 verilen mücadelede bir kenara

itmeyi, bunlall alay, konu§ıı yapmayr öğIenmeliyiz,
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Arkadaşlaİ, attrğrmlz her adımda, kavga sütecinde, özgürıükte, hapiste, her za-
maD öğrenmeliyiz. ÖğreDip savaşmalı, savaŞlp öğrenmeliyiz.

sosyalistleİin uluslararasl kongrelerinin hiç biTı bu Kongİe kadar dünya ka-
nuoyunun ilgisini çckmerıişti. Şunu lahatlıkla söyleyebllilim ki, Kongre,mizin gi-
dişini izlemeyen tek bil ciddi 8azete, tek bir po]itik parti, tek biİ ciddi politik ya
da sosyal lideİ yoktur.

Bütün dünya faşistlDlinin, özc}likle Alnıan faşistleIinin kudurmu§çaslüa uluma-
larr, kararlarrmlzln markr tam or.tasrndan vurduğrınu göster.iyor.

ÜçüDcü Enteİnasyona], sosyalistlerin uluslararas1 partisi, buIjuva karşr-aıevrim
ve faşizmin kapitalist ülketeİdeki emekçi halkları yeİinde tutmaya çaılştıklan ka-
ranİık gecede bütüE insanllğa kapitalizrnin boyunduİuğundan, faşist barbarlığrndan
ve emperyalist savaştn tehditlerinden kultuluŞ yolunu göstefen bil meşale oluyor.

İŞçi srnlftntn eylem birliğinin kurülmasr, bu yol üzerindeki ka,ra,r safhastdtf.
Evet, işçi sınlflnln her daldaki örgütlerinin eylem birtiği, bütün eylem alaDlarlnda
ve stnrf kavgasrnln bütÜn kesimlerindeki güçlerin birleştiri]mesi.

İşçi stnrft sendikalarrnın birliğini sağlanalrdrr. Bazr leformcu seDdika liderleri
sosyalist Paltilerin sendikalaItn işine kan§acağlnı, sosyalist paItizanlanna sendlka-
ların içinde bulundukları zaman, sendika deııokrasi§inin ylkltacağrDl söyleyerek
işçileİi korkutmaya kalkıyorlar. Bizleri sendilia demokrasisinin kaİşlslndaym§rz
gibi gösteİmeye çahşmak kafastzhkttr. Bizler sendikalaırn kendi meseleleri üzerin-
de keDdilelinin kaİar verme haklarrnı her zanran savunuyoİ Ve koluyoruz. Eğer
sendika birliği için sendikalar içindeki sosyalist unsurlarr dlşan atmak gerekiyorsa,
buna bile hazırız. BilleŞik sendikalarrn bütün politik partileİden bağrmsrz olması
konusunda bir anlaşma yapmaya da hazllrz. An]a sendikala n buljuvaziye bağı&n-
masına her zaman karş1 olacağtz ve sendiftalarln proleterya ile burjuvazi arasrodaki
kavgada tarafslz kalamayacağı biçimindeki 8öfüşümüzden de asla vazgeçmeyeceğiz.

İşçi slnıfl emekçi gençliğin ve bütün anti_faşist gençlik öİgütleriniD birliğini
sağıamaya, gençliğin faşizme ve diğer halk düştllanlarlnin yıldrncı etkisi altrnda
kalan kesimini yenmeye çahşmalıdrr.

Işçi slnıfr iŞçi har.eketinin bütün alanlaflnda billiğini sağlaııalrdu ve sağlaya_
caktır. Bizler, kapitalist ülkelerin sosyalistleri ve devl.inrci işçiıed, Kon8.remizin
uluslaralası işçı haleketiDin en öne,mli n1eselelelinde kararlaŞhıdtğl yeni hareket
qizgisini eylem alanlna ne kadaİ çabuk, sağlam vc kafallı bil biçimde uy8.uıarsak,
bu birlik de o kadar çabuk gerçekleşecektir.

ileride biı, süıü zollukla kalşlaşacağlmrzl biliyoı,uz. Yolunuz düzgüü, asfalt
bir yol değiıdit ve üzeri güllerle de döşenmeniştir. İşçi stnıfl, yolunda hatta kendi
içinde beliren bir sürü engeli yok etmek zolunda kalaca,ktır. Her§€yden önce, sosyal
DemokIasinin karşı-devlimci ünsurlannr tenrizlernek zorunda kalacaktır. Buİjuva
karŞl_devriminiıl ve faşizmin demir ökçeleai altlnda biT sürü kurbaa wrilecektir.
Proletelyanln devrim gemisi li]İana ulaşmadan önce suyun alttnda gjzleDen birçok
kayadan slyİül]nak zorundadrr.

Tarihi gelişmenin bütün aklş işçi sınrfrnln davasrnalan yaDa olmuştür. Gefici-
leIin, faşistlerin, bütün dünya burjuvazisinin tarihin çarkınl geriye Qevirme çaba-
lan boşa gidecektir. HaJnr, o çark itef doğru dönmektedir ve sosyalizmiİr dünya
qaplndaki kesin zaferine kadar da dÖnecektir.

Kapitalist ülkeleİdeki işçi shıflarınrn bir tok eksiği r,.afür : I(endi saflefinda
birlik,

o halde Üçüncü Enternasyonal'in devrimci sesi, bu kürsüden bütün düayaya
biI daha duyurulsun,

Dünya işçileri, birle§iniz.., 13 Ağugtos 1935
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faşizne karşı

rıücadele sonıut

olııalıüıı
G. DİlıtİlBov

Faşizmin hiç bir genel tarifi -doğrü olsa bile-- değişik aşamaiaIdaki bütün

üIkeıerde geli§iminin ve faşist diktatöIlükleİin çeşitli biçinleİinin özeı niteliklerinin
incelenme§i gereğini ortadan kaldı.maz, IIer ülkenin kendi ulusal özetliklerini, fa-

şizmj! özel ulusal niteliklerıni iDcelemek, irdelemek ve ortaya koymak ve buna

göıe faşizrne karş etkili mücadele yöntem ve biçimleri bulmak zorunlüdur,
Lenin bizi, «kalıptaşmlş yöntemlere, nekanik geneileŞtiİmelere, taktik kuİalla-

!'tnln, mücadeıe kulallartnln ayDr tütultıaslDa» kaİşl kesin olaIak uyarmlştr, Bu
üya.İı özellikle, büyük sermayeüin çıkarlaİ1 iqin kitlelerin ulusal drtygu ve davİa-

nışlaİl !re anti-kapitalist eğiıimlerini sömüren bir düşmana kaT§r mücadele mese-

lesiyle ilgilidiİ. Böyte bii dii.§rıan her a,çraıajı irnükemmel olırak taİı!,malrıı!İ, Hiç
gecikmecıen onun çeşitli ]İanevİalarrna karşılıkta bulunma,h, gizli hareketlerini keş-

fetmeli. onu her alanda her an püsküItmeye hazlr olrnabyE.
Bütüğ ütkele! ve halklalr için geçerli, evlensel bi! faşizmin geıişım şBması

ortaya koymak büyük bir yanl!ş olacaktrr- Bu, gelçek biT mücadele süıdürme-

mize yardım etmeyecek, zararl! olacakt1I. Üstelik meselenin böyle konulmasl, doğru

ve tutallr olalak yaklaşrldığında 
-gelişimin 

betir}i bir aşamaslnda,- faşizme kaIşl
mücaalele cephesi içine alınabilecek veya en azlndan tarafslz hale getirilebiıecek
gruplann faşizm kampına itilmesi soDucunu doğuİacaktrr,

F'ransa ve Aımanya'da faşizmin gelişimini örnek olarak alalım. Bazr arkadaşlar
faşizmin FIansa'da, AlmaDya'da olduğu kadar kolay olalak gelişemeyeccğine iDan-

maktaalırlaİ. Bır göIii8te doğru ve yanlrş olan DoktalaT neıerdiİ? 18. ve 19, yüzy]l-

larda birkaç devlim geeirmiş olan F'ransa'ata oiduğu gibi, Almanya'da köklü de-

ınokratik gelenekleI olmadlğL aloğIudur, Flansa'nın, harbi kazandlktan soEla «veı-
sailles» sistemini diğer ülke]leIe eııpoze ettiği ve Almanya'da olduğu gibi hauon
incitilmediği (bu faktör Almanya'da önelnli bir ıol oynamrştı) doğrudul. Fa§izmin
iktidara gelmesinden önce bile köylünün büyük bir kesiminin tutucu paİtilerin et-

kısi altlnda buıunduğu Almanya'İılo tersine Fransa'da bilhassa güneyde köylü kit-
leleİi cumhüriyetin lehinde ve aEti-faşist idiler.

Fakat, Flansa ve Almanya'daki fa§ist hareketleİin gelişimlerinin mevcut fark-
larına. !'Iansa'ala faşizmin sa]dtıslnr önleyen faktörlere rağmen olada faşist tehli-
kesinin devamh artlşna dikkat etmemek veya bir faşist daİbe ihtimaliDi küaiimse-
mek uzağ1 8:örememek demektif. Burdan başka, !'Iansa'daki baa faktörler faşizmin
gelişmesinin lehindedir. !'Tansa'da diğer kapitalıst ütkelerd€n daha sonra başlayan
iktisadi buhranln daha derirı ve kesin olarak devam ettiğini ve bunun büyiik ölçü-
de, faşist dem4gojiyi teşvik ettiğini unutmamallylz. Franslz faşizmi orduda ve me-

murla! ala§lnda. Ulusal sosyalistlerin Reichsweha'de (*) iktidaİa 8e],mcden önce

(* ) Iioichsıüeh!, Allnaİ! ordu§u.
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sahip olİTadlkla güçlü alaçlala sa}riptilleı Br,indan başka, hiçbir ülkede paİlemen-

ter rejim, Fransa'ala otduğu kadar çökmerniŞ ve kitleler arasında öfkeye yol aç-

, malTülstıI. Biliyoİuz ki, }'Iansrz faşistleri, bunu bulİuva demokrasisine karş müca-

{. o"ı" 
""o".ı."n 

iilah oıa"rı. kullanmaktadlr. Ayrlca Franslz burjuvazisinin, politik vc
!'o"ı."ri epemenliğini A1,Iupa,da kaybctüıek kolktrslıyla fa§izrni geliştir,ı-r!eye çıhştlğı

ala unutulmanahdlr.
Böylece, anlaşlnaktaür ki Tholürz ve cachin'in her zamaı1 bahsettikleri ve bi-

zim içien bir sevinçle kalşrladrğrmlz Fİansa'daki anti-fa§ist har€ketin kaydettiği

başarıiar, hala işçi kitlelerinin faşiz]ne gi'len yolu taınamiyle lrapathğınr gösteT-

aektenuza,ktıI.RapolumdabahsettiğimFIansaiŞçislnlfinlnfe.şizmekar,şrnüca.
deledeki gölevlerinin büyük önemini bir kere daha lresinlikle belirtmeliyiz,

.- !'aşızrnln geniş bir kitle temeline sahip olmadığı ülkeleİde zaylf olduğlırıu ileİi

/"ii."r, u-ıa"tr", il. garüşe sanip oımak da aynl Şekilde tehlikelidir, Geniş bi! temele

, l.^lrİo ol*aarğ, halde ;evletin silalrh güçlerine dayanarak iktidafa gelen fa§izm

{ l"."i-,"*""au" aıevlet organlarınr ala küllanalak tenelini genişletrneye çalışmaktadlr,

' ( suı*".l"t".,, Yugoslavya ve !'inlan'liya gibi ülkeleT bunun açrk örneğidiİ,
v brtt, qeşitl i ülke'leIdeki faşist haleketin özel niteliklerini dikkate almadan bur-

juvazinin her Ieaksiyoner tedbirinı yanlıŞ iriI tutümla faşizm ola,rak kabul edip,

ıütün sosyalist olmayan kampl faşist diye adlandrlacak ka'lal ileli gidetek faşizmi

genel bif kavram olarak ınüta]aa etıne eğiliminin aramrzda mevcııt olduğu görü_

ğıınoe natııyaı. ÇüDkü sonuçta faşizme kar§l nücadele, güçlenmcnriş zaylflam]Ştl,

Şimü bile faşizm soruauna yaklaşlmcla, kiiŞe kalıntılarma fıst]emaktayız, Öİ-

negın, bazr aı,kaalaşlaİ, Roosevelt'in (**) «Nerv Dea1) pIogramrnrn İngiltele (iulusal

Eükümetinden»dahaaçlkve.ta,hakesinbirbiçimdebuljuvaziniAfaşizmedoğİü
geliŞimini temsil ettiğini iddia etmektediller, Böyle biİ i'ldia feşizn soruDuna kli_

i"ı"ş*ış rr" yakla§lmn işaleti değil mi'Lir ? Roosevelt'e karişr clka,n Anerikan mali

s"r-ay" çerrı"ıerirrin, ABD'deki faşist hareketi teşvik e'len ve öIgiitleyen en büyür

güç oiduğunu bil kimsenin gönememEsi için a'li şemalala bağl1 o]masl gerekir,

iAmeıikan vataodaşnm dem;kratik haklaruı savuian) bu çevlelelin iki yüzlü

taşkm,lrklannmaİkas]ndaBiTleşikDevletlel,degcrçekfaşizı,İlingeliŞinigöİememek
işfi slorfrnı en kötü düŞınanlna kar$ mücadclesin'le yanıltmak]a ayn] aDla]ıa gel-

mektediT.
Tartrşmada değinildiği gibi, koloni ve yan-koloni ü]kelcfde de bazr faşist grup-

laI geliş;ektedirier, taı<at şüphesiz Almanya, Ttalya ve diğer kapitalist üikeleİde

görmeye alıştrğımrz faşizm çeşidinden değiidir buİalardaki faşizm, Burada özel

Jkonomit, politlk ve taİihsel şaltlau inceleül,ıeli ve dilrkate almalryrz, Ayr]ca bütün

büntara bağh o]aİak da faşizn kendine özgü biçiİrrleT almalrtadtr ve alrnaya devam

edecektir.
Düşüüce tembeıliği içirıdeki bazl arka'laşlar gerçek hayat fenomenleline somut

olarak yaklaŞamamakta, gerçek alulumun ,e slnıf güçleri aİasrn'lakj ilişkidn dik-

katli ve sonut bir incelemesi yerine geneı, yüzey'lo formiiill€İ getiİnlektediller, Bun_

larbizeyaDılmazbiİaİnaçlaateşe.lenkeskiünişancllanCleğit,yaçokyükseğe
ya çok aşağlya, ya çok yakrna ya çok rızağa ateş ederek her zaman h€defi Şaşüarı

uyui,"o, 
-"iıunşa"ı"İi 

hatırlatmaktadlrlal !'akat biz, işçi haTeketiğin sosyalist sa_

v-aşçılaıı, işçi srnrfııın devrimci öncüleri olaİa]< he'lefi şaşlrmadan vul,an keskin

nişancllar olmak isteriz.

(**) Roosovott, f.İınlrlin (1E82 -1045) Amedka n ileri gelen 
'levlet 

a,damlanııdan,

ABD Demoklat Paİtisi ıiderlerinden. 1933-45 aİaslnda Devlet Başkanı,
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23 Kasııİ 1970 günü Bİüksel'de imzalanan katma protokol ile, Türkiye'DiD oI-
ta,k Paza!: üyellğiıe geçiş dönemi baş]atllü. Devıimci gençlik bu n€aleDle ortak
Pazar'1 yeDiden protesto etti, ortak Pazaİl ve tezs.ahlayıcılarr olan emperyalist
güçler iıe yerli işbirlikçilelini ha]ka teşhir etme kararl aldr ve devrimcilerte birlikte
bütüD il,edcileri eylem billiğine çağıIdı. DiğeI alevrinci unsurla. ve k]rluluŞlar da
kampanyaya katrldllal.

Burada, ortak Fazarln niteliği ve Türkiye'nin konürılu ile ilgili noktalaİa kı_
saca gÖz atalrm.

oBİAr PAZAR, fDKELCİ KAPi.aALiz}tiN üRÜNÜDüR.
Kapitalist sistemde, çok sayıda}ri kapitalist kuruluş seİbest Iekabet dönemiü-

den sonra, tekeller haline dönüştü. IteI bil kapitalist kuruluşu ekononik bir birim
gibi alırsak, tekelleşme süreci tamaınlandlğlnala, bir çok sayldaki ekonoınik birin-
den, daha az saylda, fakat daha büyük ekonornik İJirinı]ere şarrlmlŞ demektir, Bir
yandan tekelleI, kapitalist devleti egemeütikleri altlna aLr ve tekelci devlet kap!
talizmini oluştulı]İlarken, bir yandan da rekabet, bu kez tekeller alasl çapta ve
uluslaraİası ptanda gelişti. Bu ise, bir alizı çatlşmalaldan sonfa uluslarara$ tekelci
billikleıi, kartelleı,i ortaya koydu. Empeİyalizm sistenl o]ara]r yeni bunalrm dönem-
lerine girdikçe, devlet düzeyinde öIgütlenniş tnali seIma}.enin güttüğü yeDiden pay-
la§ım savaşları doğdu. tr'akat, kapitalist sisteDle özgü ve dğğişik biçimlere gilnre-
sine rağmen hiç kaybolrnayan kapitalist küfuluşlar aras1 rekabet, kaçinllmaz olarak
kapitali§t kuİuıuşlann daha üst düzeyde, daha az saylda, fakat daha büyük hirim_
ler halinde orgaDize olmalarr soılucunu getiImektedir.

Ortak Pazal da, Antedkan emperyalizırıitlin oluşttıİduğu ekolotnik organizas-
yona karşr Batl Avrupall enperyalist güçt€rin yutuhıradan, silinip-süpİülmeden di_
renip, reka]bet edebilecektreri büyüklükte bir ekonomik olganizasyona kavu§ma, da-
ha büyük bil ekoıomik blIime ulaŞma girişimjdir.

EMPERYALİSTLER, ARASI ÇELIŞKiLER GÜÇLENİYOR.
Emperyalistler arast iç çelişkiler.in güclenciği ve üçüDcü genei bunalım döne-

minin yaşandrğl günümüzde, Batl Avrupa ü]keteıi, Amelikan eD.rperyalizminin
açıktan açrğa kendilelini de tehdit etrİeğe başladrğlnl göImüşlerdiİ. Dünya halk-
laİmrD devrimci mücadeleleIi, emperyalizmin sömürü alantnı gitgide daraltmalrta,
g,erek sermaye ihracr, gerekse mal ihIacl, tıcuz hannaddLı ve işgücü sağlama, vb.
olanaklannı aÜm adrm ortadan kalfurmaktadrr. Ğitgide daralan bu pazarlal ize-
rinde ise Amei,ikan emperyalizmi diğel emperyalist güçle.e göIe kesiD ağlİığrnr
koymuştur ve hatta diğel erTıperyalistlerin ha^ pazallaı:da vaİııklannl §üralürme_
leri, bir aDlamda Amelikan emperyalizminin <(icazetine» bağildlr. İşin asıl öDemli
yafl|, bizzat Batr Avrupa'nrn Aınerıkan sennayesinin iş3.aline uğran!ş bulunmasr-
dır; 1958-68 araslnda Amelikan tekel]erinin Avrllpa'ya vatlılİİlan 10 lrüilyar dola_ıa ulaşmı§trr ve şimdiden Amerikan teke]leri, kıitik sanayi dallarınalan öüemli
biT krsmlnrn .1t45 |le q.8s'irıi elletine geçirmişleİdir.

39

ortak pazar halkımızın

üstündeki sönürüyii

derinleştirecektir



Dünya pazarıarlüda hızla Amerika il€ .kabet edemez haıe gelen ve geİileyen
bu ülkeler, bir yanalan Avrupa'daki hareket alanlanğln da Arİelikan tekelleriniD
istilasına uğradğlnr gö!,ünce, belli bir telaşa kapllmlŞlaldır.

Bu yolda ilk giİişimler, Eulatonl, Avrupa Kömür-Çeıik Bir,ıiği, Benellıx Güm,
rük Birtiği, gihi 01ganizasyontalla sonüçlanmlşttİ. Brıgün, devl,ı]tleı, üstü düzeyde
B. Avrupalr enpeİyalistlerin hirleşip, öİgütleneceklefi ekonornik ve bağ]r olarak si-
yasi organiza,syon, ortak Pazar (AET) şeklinde formüle edilrniştir. Böylece, her
biİi ayrt başna Amerikan emperyalizminin lekabetine ve istila$na dayanamayan
B. Avrupa'lr empelyaıist güçler, ortak Pazar şeklinde devlet düzeyini aşaD, daha
büyük bif ekonomiye (enteglasyona) ulaşaİak, rekabeti sürcünneyi deneyeceklerdiI.

Burada dikkati gecen bir nokta vardlr; Amerik_a, ortak Pazar karşısında ra-
dikal birtakrm engeılemelere giri§memişti!. Bunun bir nedeij, Amerika'Dın değer-
ı,eğalırmesine göre, B. Avİupa ülkeleriaio Amerikan seİmayesine karşı yeEiden ör-
giitlenmede geç kaLmış olİnaıandlr. o kadar ki, Amerika ile lekabet etmeye en y&-

kıİı 8:ücii taşyan B, Alrİanya bile, Amerikan tekellerinin istilasmdan keDdi§ini kur-
taramamlştrr. İkınci olaİak Amerüa, oltak Pazan, ciddı bunalımlara gebe gözü-
ken NATo'ya ekonomik bir taban teşkili açrsrDdan değerlendiriniştir. zaleD, dinya
§aItlan ve Arnerikan emperyalizminin içinde bulunduğtt objektif dufum da, Ame-
rika'nD orta,lt PazaIa açıktaD açığa cephe almaslaa ve radikal bir taktm engeı-
]emelero 8:irişmesine elveİİnemektedir.

DMPERYAIIZMİN soNUNU BELİRLEYiCi FAKIÖR, DÜNYA IIALKLABI-
NIN DEvRlMcİ ırÜCADEr,EsiDiR.
Empelya]istler alası Qelişkileri keskinleŞtiren süreci dünya halklarl n devrimci

mücadelesi hlzıa delinleştirmektedir. Bu mücadele, emperyalizmjn sömüİii alanlnın
8"ünden güne dara.lmasl sonucunu doğur]naktadu. Emperyalizm (kapitaüzİnin on

]İlksok aşaİİıası) öylesine ekonomik işleyiş kura.llanna dayahdlr ki, orgaİrizınashı
genişletemez, yayaİr,az§a, eski dulumunu da koruyamaz, geometri]k diziyle yokuş
aşağl iniş başlar. Bu döİıüm noktasl geciktirilnek için bir taraftan talebin pompa-
lanmasr, biİ tarafta! mal çeşitlilığinin artullrnasr ve kullanm periyodunun ktsaltlı-
ma§l, vs. yollartna başvuruıuİken, aynl amaçla büyük tüketime yol açan sava§lara
(örneğin vietnam savaşrDa) ve üzay progranlarrna vs. girişilir. Dünya halkla-
nnın devrimci nücadeleleri sooucu emperyalizmin sömürü alanlann daıaltmasr
ise, kaçıEılmaz olarak emperyaıizrnin elinde kaian alanlarda sömürüsünü yoğon-
laştlİması yolunu açarken, bir yandan da emperyalist güçler ara$ çelişkiler kes-
kinleşir. .Bu görünümün getireceği diğer iki husus ise, gittikQe ağlrlaşan sömürü
karşlsmda heİgürr düoya halklanndan yeDi bir bötüğiin devriııci mücadeleye giriş-
me§i; sömürü imkaDbrı daİaldıkça eınpelyalist güçler,ın kendi ülke halklaıına ve
işçi smflarına'süs payr' veremez hale gelişleİi ve onlann gelişimlerini büsbütün
dulduımaya başla.İnalaıa ile de emperyalist ülke halklarmln devlimci mücadeleye
hızla kayma]arldlr.

Emperyalizmi kovaD hel ülke, emperyalizmin besleome damarlanndaE biri-
ni .kesiyor demektir. Emperyalizmin sömüİü alanıan daraldrkça, sistemi işleteo
mekanizmaları çalışamaz hale gelmektedir. Bu ise emperyalistler aaasl "ayakta
kalma, yekdiğerine yutulİnama" mücadelesini ön plana çıkartmaktadlr. ortak
Pazar, bu soğ nefese doğru giden sürecin en önemlı işaretlerioden biri oıarak 8'ö-
zülğİıektediİ. Bu yoıda dünya halklarıDın ,empe.yalist zincirde aqtlklan her gedik,
emperyaüzrıin sonıı ve düDya devrimi iQin bütünleşen bir ağı güçlendlİmelİ4ed.ir
ve bu süreete dünya halklannıE devİimci mücadelesi, bElirleyici faktördür. sosya-
list kuruluşa seçeD heı toplüm ise hem düDya halklaİ!ün devrimci mücadelesine
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güç k8,tar, hem de bu mücadeleden, emperyalist bloka karşl yeIleşip-köktreşmede
güç alır.

,,oRTAK PAZAİt, BDşERİYI,T TARiHİ
BOYUNCA İNSAN ZEKASİNIN VÜQUDA
GETİEDİĞİ EN cEsufl, DsERDİR;,-İsmet İİönü

zamanın hükütnet başkanr İnönü, 12 Eylül 1963'dc, Ankala anlaşmasl irn-
zalaİna$ nealeDryle yaphğl konuşmada böyle diyordu, İnönü'nün slDrfsal yeli ve

meselelerin özüDe inmekt€ki yetisi bellidil; bu baklmdan sözlefi üzerinde aylıca
duracak değitiz. Ama şulası açlktlr ki, 31 Tenınuz 1959'da ortak Pazaf'a giriş
için resmi müracaatln gelçekleştiİilmesinden sonİa, rİüTacaatrn kabulü ve 1963

Ankara aniaşmaslnln intzalanmasl, bu8,ün bağımslzhk kavgasl verenleri 'zehir
saçmakla' suçlayaİak iktldar kottüğu için partisine prim yapmaya çalrşan ve or-
tak Pazar'a kaİşl çlkınaya da çamür attrğl devrimcilel,in mücadeıesi soaucunda
mecbur kalan İnönü hükümeti taIafrndan gerçekleştiİilmiştir. Anlaşma, ilgili üi-
kelel parlamentolarlDca onaylanaııktan sonra, 1Alalrk 1964'de yüİürlüğe girmiş-
tir. Türkiyo'Din kesin ortakhğa kabulü, üç kademeli bir devleden sonİa geıçekle-

şecekti:
1. Hazlrhk dönemil 5 yıl (gerckli hazıllükıaI taıllamlanan1adlğl ta,ktirde 12

yrla kadar uzattlabilecekti)
2. Geçiş dönemi: 12 yıl
3. Katılma dönemi: İıİüza tarihindeD, yaklaştk olalak 22 y1l sonra oftak Pa-

zar'a bütün yükümlülükleriyle kattllnacaktrr.
Hazrrhk alöneı-ıi, 1 Aralık 1969 ,talihinde sona efiİıiştir. Devlimcilef ortak

Pazaİ'a temelden kalŞr çıkallalken, bir ktsrm burjuva. 'aydın'l ve bu alada DPT
uzmanlan da, hazıIlrk döüleminin uzatllma i]nkAnlallnln olduğu, geçiş doneminin
derhaı baŞlatllmasının hiçbir hazlrlığr olmayan ekonotİinin tamamen mahvına
sebep olacağı gerekçesıyle itirazlarda bulunmuşlardll. Bu arada işbirlikçi Demirel
hükünreti, 22 'Ienaü:ılJz 19?0 taIihinde, ikinci dönenin başlatılmaslna kaTar vermiş
ve Türkiye'yi Çağlayangil'in temsil cttiği, kapatı kaprlar aldındaki görüşmelefden
sonra 23 Kasım 1970 tarihinde katma pİotokol imzalanalak ikilci döoem başıa-
trlmıştır.

OBTAK PAZAR'A NİÇİN KATILIYOEİIUŞUZ ?

ortak Pazar'a katılıTıalrym§rz, çünkü Tiillriye 150 yıldlr Bahlı olmak için uğ-
laşryormuş. zaten NATo'ya baç|ilğlr z, oltak Fazaİln aİdlndan kurulacak Av,
tupa Biİleşik Devletleİi'ne katrlmamlzl gercktirirmiş ve de Türkiye biiylesi bi!
ftrsatt bir daha ele gcçireıııezmiş.

ortak Paza,f'a katıtmalrym!şlz, çünt<ü gümfükleİin kaldı! ması, taİııİsal
ürifuılerimize, rakipleİimize nazaran ucuzluk sağlarmış ve böylece Türlriye, tarİn-
sal ürünlerine yeni ve geDiş bil pazar bulurmuş. Böylece döviz gelirimiz yüksele-
ceğinded, sanayile§memiz için gerekli yatırtm mallafl fahatça ithal edebiliİııi-
şiz. Ilem, bir-iki kalemlik taıTm ihraç ürü4lefimize rakip olan Yuaanistan ortak
Pazal'a katıldlğına göre, bizim katrlnamlz çok daha kaçlnllmazlaşmaktaymış. ...

Bu cahilce yuttuİnıacalardan önce, son jmzalanan kattıa pİotokolun kabaca esas-
lanna göz atalım.

rATMA PnoToKoL ESASLABI.
İmzalanan katn,ıa plotokola göre, Türkiye nio oİtak Pazar'a kal$ bu dönom-

deki yükümlülükleri, ana}tatlanyla şunlardrr:



- Türkiye, oltak Pazar üyelerine karşı, gümrük duvallaflııı kademeli ola-
l,Jk 12 yılda sıfıra indirecektir.

- Türkiye'nid ithalatta uygulaüğl kota yoluyla ktsıtlama Iejimi, üye ülkelel
iQin kademeii o|ar:ak, 22 yllrn sonunda tamamcn kaldınlacaktlr. Bu süre içiüde
yine kademeli olaIa,k kotalarda ortak Pazal'a tanlnan kontenjanlar (önc€ o/o 10,

sonla .% 20'iik oranlarda) arhrrlacaktrr.

- Türkiye, ortak Pazal']n üye olmayan dığer ülke]ero uyguiadrğr ortak Ta-
Iifeyi 12 ve 22 yıllık süİelel sonunda aynen yüİüİlüğe koyacaktır.

Buna karşllk ortak Pazalcrlann TiiIkiye'ye karşl yükünıülükleri de şöy-
ledir:

- Plotokcjlun İnzas1 ile biİlikte topluluk, Türk üıünlerine karşl gümfükıeİi
sıfira indifecektil. Ancak, dokuma maddeleri için bü işlenl 12 y1l sonra gerçekleş-
tirilecektil.

- Topluttık, aloklıma hariç, bütün miktal tahditlerini kaldlİacaktrr. İleride
güçlükle ka!ştıaşularsa, ayrtca ipek kozasınr da kontenjana bağlama hakktü sak-
L tutmaktadtflaİ.

-"TaTaflarrn ekonomik durumlarr uygun olduğü taktirde" daha başka 'ta-
vizle!' verilebilecektif.

oRTll.K PAZAR. IIALKIMIZ
ÜZERİNDEI(i SÖİIÜRÜYÜ DERiNLDŞTİBECEKTİR,.

Eınpelyalist güçler oItak Paza! yoluyla Türkiye üzelinden geliştilmek iste-
dikleri çıkafların, ekonomik ve siyasi planlara dayandırmaktadlrlar. salt ekono-
mik açıda, Türkiye'nin emperyalistlere dikensiz gü1 bahçesi halinde, sürecekleri
İrallar için bil pazal teşki] etüesi; ucuz hammadde ve işgiicü kaynağ1 olafak de-

ğerlendililnesi; siyasi bağr.msızhklalrnı birer-üçer sağlayan orta-Doğu ve Afrika
ülkeleri ile (buİada monte edilecek mallaun biziııı kanallnlrzla ihraç ettirilmesi
yoluyla) ekonoııik ilişkilerin §ürdü!ülmesinde araç ve angaryanın yükl€neceği bir
atölye olarak kullanllmasl,, .. gibi hususlaT yatmaktadır. Yerli işbirlikçilerinin
Oltak Pazal'a girişimizde ileri sürdükleli gerekgelerin ise gelçekıelle hiçbir ilgisi
yoktur.

Türkiye'nin, bu koşullar altrnda tanmsal ürünleİinin ihracın1 kayda değer
biçimde alhlmasl olanağr yoktur; halen tanm üIünlelimizin büyük bif klsmlna
ya hiç talep yoktuI, ya da bunların taleple,Ii, gümdkler slfira inalirilse bile irDem-
li bir artlş g:östeıİne şansrna sahip değildir. Tarlnı üretim tekniklerinin ilkeuiği,
plodüktivitenin artlrrlamamasr, üİetimdeki gerileme ve önemli bazı tarrm ürünleri-
ni ithal etmek zoruDda kalrŞlmrzln yanlsrra, ortak Pazar ülkeleIinin, tanm ürün-
lerinden önenii bir klsmlnda üretin fazlasrndan yaklnrnalaİı, bu gerçeği doğıula-
maktadrr, Öte yandan Ortak Pazar ülkeleİinde, tanm ürünıerinin pera.lrEnde fiyat-
laIl, Türkiyc'deki toptan fiyatlaıdan düşük bulunmaktadır. Anlaşma hükümlerine
göre, ortak Pazar'a TüIkiye'den daha ucuza tarlm üIünü satabilecek bir üçüncü
ülke çrkmasl halinde, oftak Pazar ülkeleİi buralardan ihtiyaçlannı karşrlayabile-
ceklerdiT. Kaldr ki, Türkiye için tanınacağı vaadedilen ufak tefek kotaylrklar, İs-
panya ve İsrail gibi ülkelele, zaten tanınmrş buıunmaktaür. Bütün bunlar bir ya-
na atfsa bile, ortak Pazar ülkelerinin taİım ürünleriniz iqin g-ümlükl6.i slfiıa
iırdirmeleri, özellikle fiyat yapımız açlsından pIatikte yine bir değe. taşımayaca.k-
trr; hatrrlanmalıdlr ki, halen ihracahn sürdürülebilmesi, ihİacatçıya" E 40 İelgi
iadesi yapllaİak mümkün olmaktadlİ. İmalat sanayiinde ise heIhangi biı gelişme
kaydediıememiştir; sadece, emperyalist plana uyBun olaIak, daha geri düzeydeki
ülkelere, Tiiİkiye'de monte edileD mamullefin biİ klsmlnın ihracr yolunda hazırlrk-
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laI yapllmaktadır. İlepsinin ötesiılale, asll önenli olan şudur; bütün dünyada ham-

madde ftyatlannda sürekli biI düşüş, inamul tnadde fiyatlarlnda ise artlş tİendi iz-

lEnmektedir.Bunünyanlslra,taİül1.laartanmaliyetşaİtlarriçindeçalışllmakta-
drT. Tarlm ürünlerimizin ihlacmın aİtırrldığtİıl varsaysak bile, betli miktafda saDa,

yi ürünü ithal etmek için gitgide altan mıktallarda ta,lıı ürünü vermeyi gerek-

tiren koşullar altında, bu tutrııİrun saDayileşmeyi gerç€kleŞtireceğini söyıeİnek, ba-

&msız tıiı ekonominin bil€ bilefek sömüIgeleŞtiritnlesine ortam lıazlİlamak demek-

ii"... İşi., gcrçek yüzünde, Türkiye'nin c)rtak Pazar ülkeled talafrndan oltaklaşa

sömürüien bir pazar haline getililmesi yatınakta'hr,. TiiIkiye'nin dövız gelirinln

aTttığı varsayrml yapılsa bile, kotalarln c]a kaldlrılacağl bir dulumda, bu dövizin

lüks tüketime, dlş borç öalemeleline, hafif tüketim endüstrisine, asll önemlisi de

srnai<<manıul»ithalineakacağlaçlktll.,Makinalaryapannakinasanayiibiİya'na
(çünkü eİnperyalizmin boyuıdlıIuğu altrnala brı zaten gerçekleşemez), gümrük du-

vaİlarıntn inditilü,ıe§iyie Bati Avrupa'Dın bo1, ucuz, standaT'lize edil,miş, kaliteli

slnai ürünlerinrn i§tilasl, hiçbir rekabet şanst bulunmayan yerti imalat sanayiinin

tasfiye olunmaslna, yine a,ynı nealenlelle yattrlm nıallaİr sanayinin kululmasrnln

düşünülmesinden bile vazg,eçi}mesine yol açacaktır" sanayi baklünından özüüde bu,

günkünden bile geliye gidil$esi, özellikte temel sanayi üIünleri için emperyaliztne

iağımıılığın artlfl]masl, taİrm üIünlelinin düşük değişini yoluyla sömüİünün de-

rin}eştirii,mesini sağlayacaktrİ., Enrperya}izmin Türkiye'yj, daha da avantajil, geıliş

sürüın imkenlan aQan bir pazaİ ve bol-ucuz işgücü ve hanlmadde kaynağ! haline

Eaetirme]rte yetineceğini düşünmek yanlrştrr. Tiirkiye için düşüDülen asıl fonksiyo,

nu.r, geret ekononik pıanala, gerekse politik planda eınpeı,yalizm için biİ sıçrana
talıtası, lrer anlamlyla tekelci seImayeye üs teşkil etrIek olduğu anlaşılmalrtadtr,

Bu slçlaına tahtası konumu, siyasi planda, cn az ekonomik açrda oldrığu kadal

önenl taşrmaktad1l, Önümüzdeki evleale oIta-Doğu'nun devlintci İlücadelede ana

nıihrak! teşkil etmekt! oluşu, oİta-Doğu'diı geniş empeIyalist Qrkarlaİın, özellikle

petrotdeİi çıkallarınln ]iolun]nasl ve 1rötgede empeİyalist nüfuzunün htzla Çözüle-

ieür evreıseı planala sonuçlara güç katmas1 endişeleri, Yıtnanistan'dan Pakistan'a

uzanan emperyalist kontrol zincirinin en önetıii halkasln1 ise Türkiye'nin teşkil

edişi, Tiiİkiye'nin siyasi ptandaki önemini işaletleiİiştir, Çözülıne eğilimi taşlyan

Naio'ya ortal< Pazar yoluyla plato yaratma çabası, işin bir diğer parçasldln Tür-

kiye'nin Akdeniz'deki limanlarlnrn Amerika'nln 6. Fllosuna açılmaslnln kaÇlnrl-

mazlaştığr üst üste tekIarlamaya başlannlrştu.

İÜItrİYE, HALr( DÜşi,ANı,.{IiINA IEZAR. oLAcAIiTıIi l

olta.k-Pazal oyunu, Türlriye halklan üzerine oyıanan oyunlatri] bir parçasıdıI

ve onlarla bütünleşmoktedir. Ortak-Pazar oyununu soyutlayarak telt başrna qözüm-

leiıeye kaikmak, ya da bu yolda bir pİopagandayt yürütmek,. en azlndan dar' ka-

falıltktrf, Ecevit, sözdc, so}unun yapmağa kalkrştığr budıır, İqinde bulund!ğunluz
konumuıı bir üfünü Olan ]ju solrtüü da, bütünleştiği diğeİ soİunlarla birlikte temel-

den çözecek tek güç, haık savaşl ve işçi slntfr önderliğiğdeki demokratik halk ik-

tidarıdlr. Ti.irkiye hatkları, tüm empeİyalist teltiplere oldıığu gibi, oItak Pazar'a

da cevablnl enpelyalist söülürüyü boğalak ve brr clüzeni işbirtikçileTinin tepelerine

geçiretek verecektiI. Pi.oletel devı,imcilelilli Oltak Pazar konusunda bekieyen gö-

lev. halkrmıza, geniş işçi ve emekçi ylğlnlara geıçekleri aDlatmak ve ortak Pa-

zar'ln, emperyalizmin sömürüyü delinleştiren bir palçasl olduğunu, yerli iŞbirlikçi-
lerin enperyaıizrıle elele çalrşmalanyla gefçekle_stirilmekte olduğunu açlklamak
Ve gerçek kuİ,tuluş yolünu göstermektif.
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Bütün devrimci sınıf ve

iabakalar üzerinde iaşist baskılar artmaktadır.

15_16 Haziİan'da silahla duıduful_
maya ça]rşl]aD işçi sınlfıntn devrimci
eylemi durduTulaİnamlŞtlr. Bıt duİunı
kalşlslnda işçi stnlflDl işbirtikçi bir ku-
ı,uluş denetimine sokaİak pa,sifize et.
ıle çabalan ağırlrk kazaDmaktadtr.
Ereğıi'de 2300 işçiDin işbillikçi Türk-
İş'ten istifa ederek Disk'e bağtr Ma-
den-İş'e üye olmak istemeıerine kaı,şl-
ıık Metal-İş dilekçelelini yırtmaya kalk-
ı,nlşlardıL ve sanmaktadlrlar ki, bu
yo]]a işçi slnıfını işbirlikçi Türk_Iş de_
netiminde tutabileceklerdir.

Ataş pctrol rafinerisinde 321 işçi-
den 275 i san sendikaya kaJntlı olma-
lartna Tağnen 13 aTkadaşlartnln iŞteı
atrlmasr kaIşrstnda otuıİİa grevi yap_
mışlaldlr. san seüdika Petrol.İş'in
adamlaI1, emperyalist petrol kartelleri.
nin adamları ile işbirıjği yapaIak, işçi-
l€rin deyİjmci gençlelle ilişkisi kulul-
rnasln diye, emperyalistlerin işbirlikçi-
si sildhlr güçlPr taİaflndan lafineriDin
etrafı san],mıştır.

Adana'da Teksif §endikaslndan ayfr-
1arak DİsK'e bağianmak isteyen 50o iş.
çi üzeline Teksif'in baskrlan dışında iş_
velen de, işçileİi işten atmakla tehaıit
etmektedir,

Talsus'ta Disk'e bağll Tüm.İş'in
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Basma FabIikastnda başlathğı gı,ev üç
aylnl dolduruyor. Bugüne kadar çeşit-
li baskl yollarr deneyen işbillikçiler son
çare olarak kanunsuz lokavt başlat-
maktan ba§ka yol bülamamlşıardır.

Tüı,k_İş'e bağtt İstanbul Yol-İş sen_
dikaslnda başkan Bekir Yenigiin ve
yönetici beş arkada§ının yeni §endika-
lar kanunu ve Türk-İş'in tutumu aıey-
lıine çlkaİdıkıan bildiri üzerine telaŞa
kapllan iŞbirlikai Türk_İş yöneticileİi
aIdr arkasl kesilnreyen yeni teİtiplere
giriştilel. AIka arkaya üç kongre ya.
palak Bekil Yenigün ve arkadaşlan_
nl yönetinden düşüİmek isteyen TıiIk-
İş yönetici kliği tler üç kongrede iş-
qi]eİden hak ettikleri şanrarı yiyince,
işçi düşmanlaı! kukıa yöneticileri tayin
ederck, iki başkanL bif duflım oltaya
çrk&rarak zaman kazanmak pe§inde-
diIler.

son bir ay içindo gplişpn jşçi sr-
nft üzedne yönelik bask1 ve sinditı-rıe
teİtipleri bu kadar değildir, İşbirlikçi
iktidar yüzlerce gİev, boykot ve pa-
sif direnme ka!şrstnda her seferinde
hir adım daha gFıilemektedir, ve yinp
her seferinde yeni planlalla faşist ba§-
k!lalrnl arttrrarak. işçi sınıfr üzeriEe
salyalaI saçalak kusnaktadrİ. Bu sal_



yalar, kudulan ve hergün bfuaz d,a"ha
sonuna yaklaşan cmpeTya]izmin son
debel€nişidir.

Demoklatik köylü haleketleri de
h|zla 8elişmektedil. Ve ayıı faşist
baskrlar oıllarln da üzeıindediİ. BiI,
iki örnekte köylü hareketterinden ve-
Ielim: Akdam'da toplak kavgası ye_
niden lrız!§tr. Boran'laİln elinde bulu-
nan üQbin dönümlük haziDe arazi§ini
uzun mücadelelerden sonra üstleıi.€
tapulayaD köylüleIin üzeİiDe Boİan'la-
İln si]ahlr adafitlart saldıİdl, ve ikisi
kadln olınak üzere üç köylü yaralan-
dr.

Tire'de 1500 dönüm topİak i§gal
eden YeDioba köytüteri 5o0 dönüıİ
daha işgal ettiler. Düzenlenen mitiD8._
te demokratik haklarr içiE nrücaalele-
den bir adı,ın dahi geTiye atmayacak_
lan ve savaşlarınln demokratik Iür_
kiye j(in olduğu Fmpeıyaliznı vP j_§-

suİatlarlna bir şamarbirlikçilerinin
gibi indiriıdi.

Mard,in'de zilican, Kuyuken,
vinge, Eilbiz, sipivani, Kunsiguİt ma-
ğaralan Alaban köylülerince işgal edil-
di. Evsiz ve topraksrz köylüler hayvan-
larınl mağaIalal yöİesinde ottatmak-
tadlİlar. MağaralaIda baİrnan ve o çev_rede hayvanlarrnr otlataD köytülerin
üzerine ağa Ali l{asen'in siiahh adam-
lannca ateş açrldl. silahll salah.lva
köytüleİ aynı şekilde cevap Verdil;r,
Dör,t ölü ve dokuz ağır yaİal1 var.

Nusaybin'in İkiztepe köyünde altl
senedir süre giden ağa-köylü çatış-
ması, ölen ağaDn oğlu tarafından ye-
niden klzrştırr]dr. Ölen Hacı cuma Ye-
nigüD'ün oğlu Naif Yenigün altl sene_
diİ köylülerin elinde bulunan toplakla-
rr g€İi almaya kalkınca köylüleı,, kö-yü de işgal ettitef. Ve köye _iandarnla
sokmamak için dileniyorlar.

Akhisar ve fİdemişte tütün mitingleri

sömürüIen tütün üıeticiteıi sörnü-
lüye soD vermek için birleşiyor. Tiif_
kiye fiitün Üİ,€ticileri se4dikası (.ITÜs)
Akhisar, Ödemiş, Fethiye, Eşme, Tire,
Ulubey ve Kiraz'd,a h]r,la ge]işmekte-
dir. Tütün ü.eticiteIi sömürüye son
veı,menin ör8.ütlenmek ve kenali öİ-
gütlerinin önderliğinde hakim sınıl]a-
Ia İaışl mücaalele etmekl€ olacağınl
kavla.rııştrr. soyguncu tüccar, vurgun-
cu tefeci, yabancı şirketler ve İşbir-likçi AP iktidart bu uyanlşı bastıİa-
bilmek için yıtdırma politikası uygula-
maktadür. TTÜS.üD geDel melkezi ya-
}iıımlş; tüccanD, tefecinin, yabancı şiI_ketlerin, işbirlikçi AP iktidaIlnlD kö-
pekleli tala.ftndan bir salalırl alü?,eılen-
miştir. TTÜs'Dnı karşrslna Tiirkıye
Müstahsilteri s€ndika§ı aalh sarr seD_
dikayl dikmişltrdir, Üİeticiler bu serı-
dikanut kendilerini mücaaleledeD ah_

koymak için kurulduğunu ilk günden
anlanılşlaİdlr, cHP yöneticileri de
köylüleria bu uyaDışrn sapürabilmek
için lröylüterin kendilerinin olmavacak
koopeTatif öD€riler indP hulunmaktadı r-
lar. Akhisardaki mitingi sabote etıİekiçin ellerindeD geleni yapmtşlafdır. 9
ocak 1971'de düzenleyecekleri üIetici
kurultaJn üİeticiyi temsil etmeyecek-
tir. Üı.eticinin mücadele azmini kır-
mak, onu ,ezeD sömüren sınıfların aQığa
çıknasrnı öDlomek içiD düzenlenmistir.

Tiitün üreticisi bütün oyunJara vo
fa§ist baskrlara kar$ kendi sendika-
§ulda birl€şerek ve devrimcilerle biİ_
likte bu soyguDcular, vurgüücular ta-
krmına ]<arş1 biı]ierce kişitik üretici
miting.leİinde ve yürüyüşleriDde eır seİt
bir şekitde §amarrnı vurmuş ve bununilk ihtan olduğunu beliltmiştir.

Mitingler senalikacrlann, DEV-
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başarıyla gerçekleşti rildi,

«Şahinbey }lareketi»

GENÇ militanlarlnın ve mahalli dev_

ı,imciierin onbeş gün önoeden bildiı,i-

leIle, afişlerle köyleri talamalarryla
hazrrlanmıştlİ. Bu taramalarda, fiir-
kiye'Jeki 5ölnüı,ü vc tütün sönliirüsü-

nün burdan ayn olnadğr, ,ömürüye,

son verm"k için örgütlenm,k ve sö-

müIünüo süfdüriicüsü Ame kan em-

^."wel,,ınj veTii oIıaklaİr ve ,feodel

;n ütAga liibe üçlüsün" kalşt mücadelP

etmek geIektiği, sömüİünün bunlar1[

iktialartEa son velmeden, Amelikayr
kovmaalan son butnayacağı anlatıldı,

30 AIallk 197o'de Akhisarda ve 2

ocak ].971'de Ödemişte binlerce üreti-

ci taban fiat piyasasınD eİken açıfuıa-

s!, tütün üzerindeki Amelika4 tekeliae

son verilülesi ve daha birçok haklr is_

teklerini haykırmak icin toplaİldrlar,

Bu hakim sıorflarln adamlanna korku
saldr. !'aşist poıisia bütün uğraşmala-

nna lağİnen üreticilel en güçlü şekilde
haklr sesleriüi duyurdulal,

Konüşan köylüleT hakır isteklerini
gArçpkleştil,men iD ve kahrolası sömüıü

düzenine son vefmenin sendikalarlnda
hiripşm,klü.n, öl 3ü ılPnrY] ektcn, müca-

d€le etüekten geçtiğirıi belirttiter, Bu

.ömürücüleT ikt'alaııüıa son vermek için

]ıücade]eye and içtiteI. Devlinıcilerin
nücadelelelinin en yiğit militanlan oı-

düğunu söylediler.

Miting ve yürüyüş sıİa§rnda köy-

lüleTin ekonomik taleplerinin sloganla-

l1 ,\,D <Bağlmsız Tiirkiye», <<KahIolsun

Aneİika) sloganıan slk srk bağnldl,

Miting ve yürüyüşlele üreticinin
yanrnda İzmiı'alen gelen yüzleİce dev-

Iitİci geEç de katrldı. Miting ve yuİü-

yüşte köyiiiler ve deviimci genQlef

kaynaştl,

Tiitün üreticilerinin hakim slorf-

}aİa kar$ mücaalelesi Eşme'de, Fet-

hiye'de ve daha biİçok ege kasabasın-

da devam edecektil. Ti-itün üreticiıe-
İinin mücadelesi Amelikan emperya,

listleIinin ve yeIli oltaklannln tefeci-

1erin. tüccarlann yüreğine koTku sal-

ml§tır.

Gaziantep DEV-GENÇ'in Tös, GI-
DA-iş, TURİzM-iş le ortaklaşa dü_

zenlediği «Şahiabey Yürüyüşü» 25 Aİa-
lık günii başladl. Yürüyüşten bir haf-

ta önce DEV-GENÇ tarafındaD dııvaİ-
lara yap§tıİİan Şahinbey afi§leri-niD

faşist zorbalar taİafrndan ylrtllmasma
ve çeşitli baskllala lağmen 54 kilomet-
relik yüİüyüş başaTryla son buıdu.

25 Aralrk cuma günü saat 7 
'le 

do-

ğu,m evi öniinde toplaüıaya başlayan
halk 25o kişilik yürüyüş kolunu İnönü

caalalesinalen «Bağımsız Türkiye», <<Kah-

rolsun Emperyalizm» sloganlanyla uğuf-
ladt. Yüı,üyüş kolrt, üzeriDde «Karayt-
lantar, Şahinbeyter Fransız emperya-
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lizmine karşl, Taylanlar, Battallar
Amerikan emperyalizınine kaİşl savaş_

tl), <(Dün Fransayaıı, bııgün Amerika»
yazriı pankartlarla, Şehinbey mezaIlt-

ğlna giderken yol üzedndeki köylüler
talaflodan siEh atlşlarıyta kalşllandr-
lar. Aynr gece Şahinbey mezarlı&nda
Çevre köylüleİiyle birlikte sabaha ka-

da( nöbet tutuldu. Çevı,e köylüleri dev-

l,imci geEçlere yardlm yağdırmlŞ, al-
kada§larımgrn üşümemesi için dört

traktöl oalun taşırken, köy delikanlr-
IaIı ala yemek getirnrişlerdir, sabahle-
yin, konışu illeİalen gelen çetecilerle
(I. ].uvaimilliciler) birlikte yap an tö-

Ierıaıen sonra 1rekrar Gaziantep'e doğ-



Faşizme karşı genel forum

Iu çetecilerle birlikte yürüyüş başladı.
saat 14'de şehle gjİen yürüyüş kolu
lreğdilerini kalşlayaD Gazianteplileİ-
le billikte şehit abidesine, üzerinde
.<Şahinbey ülken yine bağlınslz değil»
yazrlr bir çeıeık koymuşlar da,ha §on_
İa Mustafa Kemaı heykeli önünde bir
Aıİerikan bayrağ.l yaktlarak, oraya da
üzerinale «Bağlmsrzlrk bizim karakte_
rimizdiD) yazlll bir çelenk konmuştur.

oazianlep DEV-GENÇ. yürüyüş
boyünca dağrtttğı aşağlda,ki bildiriyle,
l,ütün yurtsever]eri biİliğe çağırdı.

<1919 Şubatında §ibhL olarak yur_
dumuza giİeq Empetyalist hainler, bu-
gün bizi değişik biqimlelde, yani, ma_
denlerimizi işleterek, üsler kuIarak, ba-
rlş gönüllüleri göndAleİek, siyasi v"
ekonomik bakımdan sömürmektedir.
Blr soygun düzPninj göTcD devrimci
işqileİi, dPvrimci köylüleri, devi imci
güçl€li ve tüm yurtseverleri, ekoDo-
mik }(llıfa bürüDüp yuİdumuza gilen
AmeIikan emperyalizmine katşr «İkin_
ci Miıli KuİtuluŞ savaşı» için yurtse_

Devrimci öğı.€ncilere, öğretmenle-
re, işçilere, ve .köylütef karşı artan
faşist baskl ve saldlnlalr prote§to et_
mPk içitr istanbul'daki dPvTjmci aT-
kadaşlanmlzrn genel boykot çağınsınl
Ankara ve İzmil'de de uyulalak ge_

verleI cephesine Qağlfıyoıuz.)
İşçi]erin ve ]<öylülerin aıeınoklatik

h5k]aı,l için djrenm"I.1i yanı slra. iş-
çilefe ve köylütere kusulan faşist bas_
krlar. bürokrasinin dernoklatjk hnk]aİ]
için direnen kesimleİine de en §ert Şe_
kilde üygulanmaktadrr. Teknik peIso-
nel boş otuİma dilenişine 4/ocak/
1971'den itibaren iki hafta süİeyle gi-
fiyoI. HaklaIr velilmediği taktirde iki
gün kesiE boykot kaİan a]miş durum-
dalaL Teknik pelsonelin isteği Peıso-
nel KanuDu'nrın kapsarırndan çıka-
rt}n1aktlr.

Persen tü]11 TüIkiye'de diİenme
karan aldl ve yargltay, ]]remuİlann
direnme ııakk! olİnadrğına dair içtibat
]<aIan çıkaralr.

TÖs'ün çeşitli şubelerine ve Tür_
]<iye'nin her yerinde TÖs'tü öğretmen-
]ere kal§r saldrnlar devam ediyor. Öğ-
İotmenleİ dövülüyor. oğretmenleI ola_
dan oİaya süİülüyor. ÖğİPtmenler iş-
lAn atı]ıyor, Bütün bunlar dcVİimci öğ-
ıetmenlefin hrncrn1 ve bililrcini biliyor.

nel boykota gidiıdi. Bu arada Ankara'_
da DrcF' de toplaDan forum slrasrnda
Çankaya'daki Amerikan subay Kulü-
bü ve Maltepe'deki Ameİikan Pazarı
PX'e kalşr aktif haleketler konuldu.
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Bağımsızlık haitası
Yedi AIaIlk Pazartesi günü Dev-

Genç tarafından ilan edilen «Bağlmslz-
]Ik Haftasl Da dlğPr demokratik gü(-
Ier de katllö. Bildiri, afiş, foıum, açık
oturum ve konferanslarla sürdürülen
hafta özeuikle AnkaIa ve İstanbul'da
etkili oldu,

Ceqen yül A.nerikan EmpPİyalizm i-
ne ve Yabaılcr seİmayeye kaışr yelli

mallar haftasr olaıi"k oltaya konan
haıeket bı] yrl daha üst aşamada ge_
lişti. Eafta boyunca da vagon_ Lits,
Shell, Mobil, Pan-Am Vb., İstanbul da
Eilton, Philips, IBM vs. gibi yabanc1
selmaye kuruluşlallDa karşr hareketler
kondu. Böyleco Amerikan Emperya-
1izmi ve yeIli i§birlikaileri kitlelerin
gözünde biraz daha somutlaştlnldt.



Zafer Anıtına yüriiyüş

İstanbul'da şehit düşen devrimci
kaİdeşimiz l{üseyin Aslanta§'ın ceDa_

ze töreni İstanbul'da yaprlrlken Anka-
ra'da da aynı gün bir kit]e hareketi
düzenlendi. Bugüne kadar başka şehir-
de şehit edilen bir devrimci için ilk
defa Ankaıa'da anlamh biİ anma tö-
leni alüzenlendi. Diı ve Taİih-coğrafya
Fakültssinde yaprlan genel Foİum sl-
ıaslndc zafpr  ]cnını topluca yürüyü-

2g/Atal|k/79'Io günü İlker Maü-
suıoğlu kardeşimizin ölüm haberiDi
alan Tfabzon Teknik Ünivelsitesinde-
ki devrimci aı.kadaşlarlmız şehit düşeİ
hardeşimizin anısr j(in Ünivcısito içiD-
deki bayraklarl törenle yanya çektileİ.
Bunun üzeİine krprrdanmaya başlayan
faşist koınandolar yaİıya çekilen bay-
Iaklarrn çevre§inde toplanüIar. Bay-
raklaıın başıDda nöbet tutan devrimci-
lefe baylaklartn indiTilmesi yolunda
laf atan faşist komaDdolara devrimci-
lel taraflndan bir güzel ders velildi.
Kafalanni, gözlerini şehrin eczahane-
lerinde sardrralıktan sonra can-rilere da-

ğllaraİ halkr devİiİncilere karşl k§krrt-
maya başla&lar. Kafalarrndaki sargıla-
rl, camilerde namaz krtan halka gös-
teıelek adeta acındııaıak. komünist-
lelin kendileıini dövdükleridi, yurtlar-
dan attlklannl, bayrağln, Kür'an ki-
taplarınrD komünistler taİafindao yrr,-

tllftğlnr söyliyerek, onlafl devrimcilefe
karşr tahrik etmek istedilerse de bir-
4ok camiden kovuldular, Bıınun üzeTi-
ne şehirdeki AP, MİlP, Komünlzmıe
Mücadele Derneği, Esnaf Derneği vs.
gibi geİici örgütteIden ve Ulusoy'la-
rrn teşkilatlandırdrğı, serseri tayfasln-
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Şe geaildi. Yotda polis barikatıyla kar-

şılaŞlimadan aıana girildi. Alanda klsa
bir ıöİen yapııdıktan sonra Ktzılcy yö-

nünde yürüyüşe geçildiği srlada alaDrn
etlafinı saran polisin ani saldıılsr ile
biI kitte paniği oldu. Ellisekiz arka-
daşrnrz çatrşma slıaslnda polisçe tü-

tuklandl. Yedi arkadaş mahkemece
tevkif edildi.

Trabzon Teknik üniversitesinde

tezg0hlanmak istenen ikinci kanlı pazar

dan derledikleri 250"300 kişiyle şehiI
dlştEdaki üniveIsiteye ve yuTtlaİa sal-
ürıya geçtiler.

Devrimci öğrenciler yultiala çel<i-
leTek, yultlarln savunmasrnda bütün
öğIencileri faşistlere karşt mücadeleye
ve salalırlyl defetmek üzere birlikt€ ha-
rekete çağ.IdllaI. KaladPniz TekDik
.ÜniveIsitesindeki devlimci sosyal De-
moklatlann ve tiim öğrencinin katll,
ahğr savunma tedbirleri alrDdı. Yurtla-
rrn önüne gelen gerici faşist güruh ön-
ce iki rekat na,maz kıldr. Daha soDra
jandaEna barikatlna rağme!ı saldlnya
geçti. Ka.tadeniz Teknik üliveİsitesi
öğreDcilerinin elbilliği ile yaptığl sa-
vunma sonunda saldlİl püskürtüldü,
Devrimci öğİeEcilerce savunmanın ba-

şanh olmasl için boEaltllan birinci ka-
ta bir ala girmeyi başaran gerici fa-
şistteİ bütün kitap ve elbiseleri yağma
ettileı. Jandaİmanın ihtanDa rağmen
dağ mayan geİicilerle jandaİma aıa,
da bir aİa çıkan çatıEİnada bir gefici-
faŞist isabet alarak öLınüştür. BunuD
üzerine krealr ve yurtlar kuıumuna
bağtr yurtlal ve Üniversite süresiz ola,
rak kapatıldü.

Fa.şizm demokratik haklan için mü,



cadeıe eden tüm §ıDıf ve tabakalar üze-
rlıde €D açık şekilde basl,oslnı kur-
mu§tur. Ancak, fa§ist kaİşlsrİlda J.!ı.
mtyacak olan TÜrkiye halkt. faşizme
,karşı oıaJl tüm sınıf ve tabakalann l§-
çi §lDıfıDrn öıciılüğiiııde yok edecek-
tir.

Dinamitin fi.tili olma doğrultusuğ-
da }uzla gElişen lE içeri§inden pİofe§-
yonel devrimci kadrolar çıkarma çaba-
§ında oıan işçi §ınırı ve köyıttlükle bü-

tünleşme süreciae giren genqll.k üzeri.
de fa§ist bashları yoğun btr şektlde
aatmaktadtr. ve burada şunu llaD ede-
Iimki, bu faşist baslqıar devrimcı geDç-
lefi hiçbir şekilde J.rldırmayacaktır.
sava§imız işçi sınıfının öncülüğüıd€ ke-
sintislz bır şekiıde «Mitli Demoiüİatik
Devrim» yoluyla sosyaıizme varmak
içindir. Hapisl€r, işkenc€ler, öliimıeT
bjzi yolumuzdan döndüremiyecektiI.

veya

«Emperyalizmle uzlaşma kampanyası»

«§i|ahları bırak»

sosyal Demokfasi Dehekleri l.e-
derasyonunuD Ameri,kan emperyalizmi_
nin oyununa g'elerek aqtlğr ve bug"ün
vazgeçtiği «silahbn blrak» kampan_
ya§r sıİasında dört devlimci kardeşi_
mlz empeIyalizmin ajanlan tarafıDdan
ördürüldü. ve emperyalizmin yerli iş_
biIlikcileri devrimci gençliği silahsız-
ıaBmaya çağrıyor. Evet, emperyaliz_
min saflannda bi.lik çağn$ yapan sa-
tllmışlar, emperyalizmle birlüte yok
edileceklerdir. ve sanmasıDlar ki dev.
rimcİler öıü. ve §iner. HaJar, DEv-
RİMCİLER, ÖLÜR DEVRİMLER SÜ.
RER.

Yusuf Aslantaş arkadan vurula-
İak öıdü, kalıe§cesine.

Najl Karaçaln, M.hmet Demir ve

Recep saktn pusuya düşürüleiek vu-
ruldular.

Ve Nail Karaçam öldü.
İlker Mansuroğlü, satllmr§ on ka_

dar itin hücumuna uğrayarak gece
yarısı öldürüldü.

tranlı devrimci kardeşimlz Firuz
Maİnedi 8,ece yansl sokakta arkada.n
vulularak öldürüldü,

slleh§lzlaDmaya çağn ve sihhlı
saldln, işte emperyaliznİn gefçek yü-
zü. Emperyalizm kovulıİIadıkça ve sos_
yalizm kurulmadıkca devrimciler silah-
larıfu brrakmazıar, ve BIRAı<MrYA.
oAKLARDIR. ve silahsElanma, an-
cak dünya devrimi gelçekıeştirildik-
ten sonra, emperyaıizm dünya yüzün-
den silindikten sonra olabitif. Çünkü
§ilahlanan emperyaıizmdir.
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Gezaevlerindeii

Devrincileı

ıeıinde tütuktu ve hükümlü yatmak

AneIikan erıDeryalizmine ve yeı,li

hakim slnrflaİa kalşl, haıkrmızm ba-

ğlnlsrzllk ve aleııoklasi ıTlücadelesi uğ_

rüna veldikleri kav8:a srra§lnda çeşitli
suç isna,tlarryla tevkif edilen ve hala

çoğu mahkeme huzuruna bile çıkarrı-
r,nayan, onlaTca devrimci aİkadaşlmtz
Türkiye'nin çeşitli yırlleİindeki cezaev-

Doğıı KültüI ocakl1 alkadaŞlalrmlzln
serbest buak!]malaİına rağnon, bu

erkadaş)arrlnüz üç Aya ya]$n bir siir"-
dir. mahkemeye çlkarılmadan tutuklu
tutubıaktadırlar.

Eski gen€l başkanlnız Atilla Saıp,
trferkez Yürütüe v9 İstanbul Bötg,e

YüIütııe üyelefi Mustafa Lü fi Klyrc1
(İü), Nahit Tören (İT), Mustafa zül-
kcdıroğ]u ,.it"ı. Npctni D,mjr ıiü |,

Cihan Alptekin (İÜ) hakklnda Cum-
huriyct savcllığr taraflndan açllan 141

ve 142 ye muhalefet suçundan tutılklan_
airlaI. Dev-Ğenç MYK ve İstanbut BYK
üyeleriüin daha önce tutüklanlp mahke-
mece sefbest buakllmaiaİrna Iağiıen,
haklannda kesilen glyabi tevkif kararı-
na alayanılarak daha sonIa yakalanan

bu beş aİkadaşımlz yaklaşık olarak iki
aydlr tııtuklu bulunmaktadıılar, Aynl
suçtan tevkif edilip daha sonİa tahıiye

edilen MYK ve lstanbul BYK örneğine

rağmen arkadaşlalımlzın henüz İlahke-
nreye çlkaİ]lmamlşlaİdrr,

vedat Akuz (oDTÜ), Mehmet Ali
canbaz \Ziaat Fakültesi), Enin çe]ik-
koı (Veteriner Fakültesi) ai,kadaşlaIr-
ınlz 18 AIalık 19?0 8ünü DToF. önün-

de yaprlaü geıe1 folum sırasrnda Çan-
kaya'daki Amerikan subay Kliibüne
yapılan aktif salalıİrnrn sanlklaIr olarak
tutuklandılar. Yaklaşrk oiaİak birbuçuk
ayaılr tutuklu bulunnaktadl1,1aİ, Halen
mahkemeye çrkarlli-iıadrla!.

Akif Atasa.yan (ETYÖo) arkadaşl-
mlz Dursün onkuzu adL faşistin Erkek
Teknik Yüksek Öğretmen okulrı pence-

İesintlen alüşeİek öldüğü gün, bir baŞka

tadırlaI.
Ankala' cezaevinde hapiste o}a,n

d.vfimci arkadaşlarrmlz şunlardıİ:
UçıTıaü süngul (BYYo) ve Ay-

lıan Sağocak (BYYO) arkadaşlarmu
Ankara'dakı Amerikan işyeİlerinden
birine kalşl sabotaj sanrğı olarak tu-

tuklandllar. Üçbuçuk ayür tutuklu o]-

dÜklan halde heıüz mahkemeye çıka-
rılmadrıar.

Nurettin Öztür,k (HÜ) eski Mer-
kez Yürütme Kurtüu üyesi arkadaşl_
ınlz Kurtuluş gazetesi sorümlu yazr

isleri müdürlüğünden, Kurtuluş gazE-

tesinaıe 141'e a,y,klğ ya^ bu}unma§t

iddiasl ile tutuklandl. İkibuçuk aydlr
tutüklu olmaslna rağmen mahkeme hü_

zuruna Çlkalrlınadl,
Nezir Şemlikanh (DTCF), İbra-

him Güçlü (Hr'), sabı,i Çepik (Hr'),
Miimtaz Kotan (Htr') arkadaşlartmrz
DEV-ĞENÇ kuİultayı srİasrnda Dev-
Ge!ç Melkez yütütme ve İstanbül Böl-
ge yürütmesi hakkrnda 141'e muhale-
fetten soruşturma açddığı slrada, 142,

madaleyc muhalefetten Doğu (ültür
ocaklan hakklnda açlıan soruştuIma
sonücunda tutuklanmlşlaraİır. Bu arka-
ala§larrn-ılzla berabe! tutüklaüan diğer
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faşistio hürİiyetini tahdit iddiası ile tıı-
tuklandr. Biibuçuk aydll tutuklu ve ha-
len mahkemeye çlkmadt, Aynı zamanda
Mehmet say8llr (ETyÖo) adtı arkada-
ştmrz da hürriyeti tahdit ve işgal iddia-
sl ile tutukiandı.

cemal GüIsel Alanında Atatürk'ün
, ya lslıltlal. ya ulum panosunu asal-
ken polisin saidtrtsl üzeline ErtuğIul
Kürkaü (oDTÜ), Mustafa Kenral Cam_
kıİaı1 (sBtr'), Şeref sönı1tgz (Eğitim
Fakültesi), Vural ser (Hukuk Fakülte-
si), Bülent Özdilek (sBF), selahattin
Karasel (Konya Enstiti-isü), ve Haluk
Altay {sBr') adh arkadaŞlaI yakala-rı-
mlştlr. Mahk€meled 21 ocak 1971 de-
diİ.

HacPtrepA ÜnrversitesrndF Annri-
kan arabasını yaktlğl iddiası ile tutuk_
lanan Ahmet kunt arkadamız da halen
cezaevindedir.

istanbul sağmacılal Cezaevindeki
deYrimci aİkadaşlarİmlz Çun]ardlrI

6 Nisan 1970'te geİicilefin istanbul
ÜDiversitesi nrerkez binasına toplı] §al-
drİılarl suaslnda çıkan çabşııanın sa
nlklall olarak tevkif edilen Hakkl Ka_
radeniz (Edebiyat Fa,kültesi), cafer
Şen (Fen Fakültesi), Haıim Delice
(Edebiyat l'akültesi), Mustafa Güİkan
arkadaşlanmlz yaklaşık olarak dört ay-
dıı tutuklu bulunmaktadırlar.

YusLtf Tmahoğ]u adll faŞistin ölü_
mü ile ilgili olayln sanlklan olarak tev_
kif edilen !'eridun Şakar, Vuraı Yti-
dlnmoğlu, Mete sönmez, (Edebiyat
!'akültesi) adh arkadaşlanmlz yedi ay-
dır tutuklu bulunmalarrna lağmen hala
mahkemeye çıkar. lmamlşlardlr.

Yltdız olayları srfaslnda silah bu-
lundurmaktad sanlk olalak tevfik edi-
len Ahmet Çetiner, Celal Kllınç lİkti-
sat Fak.), Tahif Kaymak (Yılüz), Ali
Kayahan (Yıldlz) adh arkadaşıanmlz

yaklaşrk olaralr üç aydlİ tutuklüdur-
la!.

Atatürkün İesnrini ylltan saffet
llıza Alpal'ın dekanhk odasinr taılrib-
ettiği iddiasıyla trttuklana[ veysi Ya-
vuz (İst. Huk. I'ak.) bir aydan beİi tu-
tukludııİ.

Elazığ DMMA öğTcnci Jelneğı sr-
çimlerinin hemen öncesinde, faşistler,
polis tarafrndan planlı bir şekilde dev-
İiİ)lcilerin üzerine saldlrtlldr. FaŞist
saldrrrslndan dölt gün önce alaüra
kalalı çlkantan poiis düzeülediği
saldrrrnın hei,nen ardından yurtta., bir
arama yapaİak yurtta buluDan bazl
maddelerin soIunllüsır olalak Metin
Güngörmüş arkadaŞhrızl tutukladllar.
Alkadaşımız halen Elazrğ cezaevinde
{:rrtlrklrr bı]ltınnlaktadlr.

Hayİnana. salİıandagr domatP5 üre-
ticilerinin demokratik hareketleri sıra-
slnda polisle çıkan çatışmada yakalanan
ar]@daşümlz Enver Özen (Zil,aat Fak.)
ıTlahkeme sonucunda ondÖft ay ceza aI-

nı§hI. Arkadaşlmlzü| aezag gelekli sÜ-
re içinde temyiz edileııediğinden cezası
kesinleşmiştir.

Taİsus cezaevinde ise Teonrao Öz-
gün (DTcr') arkadaşrmlz grev slla-
sında 141 ve 742'ye muhalefetten tu-
tuklanmlşhT.

Tekirdağda ise Muzaffer olucoğlu
üİst, Çapa._Ö.o.) arkadaştmrz halkl is-
yana teşvik gelekçesiyle tutuklanmrş-
trİ.

T]t ri'nin §clecek sayılarında T'ürki.
ye'nin çeşitli yerlerinde tutuklu ve hü-
kümlü olarak hapis yatan bütün dev-
İijl,ıci aTkadaşlar hakkında bit3i vcl,i-
lecektif. Hapishanelerdeki Dev-Genç
üye§i ve diğer devrimci aİkadaşlar
hakkrndaki bütün bilgilerin Dev-GenÇ
Genel Merkezi Hukuk Bürosuna bildi-
rilmesi duyurulur.
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Latin Amerika

Dünya halklarnrn bağımsrzlik ve
özgürlük mücadelesi genişıedikçe em-
peryalizm ve onun baş temsiıcisi ABD
8erilemekte ve çöküşe doğru gitmekte-
dir. Kaçınılmaz soDunu geciktirmek
için emperya.listler kendi aralaİında
bütüüleşmeye qahşmakta Ve dünyayr
nüfuz bölgeleriDe aytilma,ktadlrlar. Uzak
Doğu da Japon miıitaİizmini gtiçleDdi
Iip onu butadaki d€vrimci mücadeleyi
lP yayılmayr önleyecek ve kendi yeri_
ni tutabilecek bir güç haline getirme_
ye Qallşan ABD, Almanya'yada sürekli
yatınmlal yapmakda ve ortak Pazar'-
ada kesin cephe a-ımamaktadlr. or-
tadoğu vc Latin A meriİa ABD'niD en
güçlü sömürü alanlandlr, emperyalizm
en ke§in darbeyi buralarda yiyecoktir.
Letio Ameriı.a halklaIı uyanmakda ve
bilinçlenmekte, sömürü düzeDine ba§-
kaldrrmaktadlr. HalklaİtD deır'liııci
mücadelesini basbrmak için emperya-
lizm 8,eİeken yerleüde fa§ist yönetimtef
kuırnakda, diğer yerleİde ise halkıtl
deİ/Iimci mücadelesini klİmak için as-
keri_sivil, orta §o1 harel.etleri destek_
lemAklPdir. Emperyalizm, Ldtin Ameri_
kada kuıtuluşun artrk tek bir ülkede
olmayacağrnr, klvrlclmın bütün kltayr
tutuşturacağDr bilmekde Ve kesin ola-
ı,ak ikinci bir Küba'yl öntemeye çalrş_
maktadlr. Dokuz Latin Amelika ülke-
sinden altBrnda-Koıombiya, Ekvator,
Paİagua,y, Aİjantin, Brezilya_açrk fa_
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şizm vardtf. Ancak başta Ulug1lay ol-
mak üzeIe Bolivya, Arjantin, Brezilya
ve Kolombiyada 8,erilla faaliyeti ge-
lişmektedir. Arjantindeki İejim, işçiıe-
rin geneı g"eviyle geü§en geniş halk
muha]efetiylede kar$ karşryadlf.

Peruda, 1968 de, velasco liderliğin_
deki askeri sol hareket yöDetime el
koymuştur. Milli ve halkçl olaİak ad-
]andlrllan hareket daha sonra emper_
yalizmin kontroluna giıaniştiİ. Miui
bufjuva yaratma çabası içinde yerıi
sermaye üluslararası finan§ kapitalin
koDtroluna terkedilmiş, halk ki,tıeteli-
nin potansiyeli harcanmış ve halk pa-
sifleştirilmi§tiİ.

Brezilyada faşizm €d açlk §ekliyıe
yönetimdedir. Kitlelerin uyanlşıtu en_
gellemek, devrirİıci faaıiyeti durdurmak
için geniş yetkilerlo gizli polis ör8,üt-
lğfi kurulmaktadrr. Faşizm B.ezityada
4 yaşrndalri çocuklara elektrik işken-
cesi yapacak kadar kudurmuştuİ. Kit-
leıerin bilinçlenmesini ve muhtemeı bir
patlamar1 öDlemek için ABD Brezilya'-
ya geniş iktisadi yaİdım yoluna gitİiş_
§ede, geçen yll ülke 7 devalüaŞyona
sahne olmuştuİ.

Bolivyada ise burjuva kökenli as_
kü]I-sivil bir zümre iktidardadrr. Ekim
ayında parlameDtonun sağ VP soı güç-
leri aİasrİıda denge kuraıak ba§kanıık
yapaİr GeDeral ovado'yu ABD taıafD-
dan desteklenen sağcı general Milanda

I}ünya
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devirecokti. ADcak hareket Botivya hal_
klnlı devdmci geleİıeği karşsında boz_
8una uğİadl. İsçilel, köylüler, öğİencı
ler ve askerler Ineydanlan doldurdulaİ
ve ortam1 iyi değerlendilen Ğeneral
Torres milliyetçi subaylarla beİ:ıber
sendika liderleriyle ilişki kurdu ve yö-
netftni ele geçirdi. Bu askeri hareket
Bolivyanln 1825 yllında bağlm§rz ol-
masEdan bed yapİan hükümet darbe_
leİiDin 182ncisidiı. II. Dii]ıya savaşln-
dan sonra Latin Am€rikada 1ngiltere
ve Avrupa sermayesiniğ yedıü atan
Arnerikan §ermayesi en yoğuo çahşma-
]aİmı bu ülkede sürdürmekt€dir. !Ial-
ku! devrimci potansiyelini krı.mak, kit-
lelerin uyaDrşlnt önlemek için orta-sol
eğilimli askeıi idareler desteklenmek_
tedır. Bolivya örneği askeri daİbelelin
ülkenin düzeniDde kök]ü değişimler ya-

Birl€§İniş Milletler GeDeı Kuruluna
gettriıen, ortadoğu sorunu emperya,liz-
mi ortadoğudaJki uşaĞı İsraili rahatsız
ediyor. İ§raıl girdiği topraklardan çlk-
ınaya niyetü aıeğildiİ. A.B.D. niD silah
ve paİa ya,rdımlua ve poÜtü desteğine
güveDen İ§raili, aocak Arap deYrlmci-
leri geri püskürteoektir. Diğer yaldaE
1sraittı g,İrdiği topraktaıdao tamaİnen
çlkma§uıı i§t€yen sovyet ptanıda İsra-
ili t€dırgiE eauyor, ve Rogers plaılDa

panayacağrnr, refoı.mist tedbirleIin
yetmey€ceği4i, ülkenin empeıya.ıizmin
sömürüsünden kurtulamayacağlü en
ac1k biçimde göstermektedir.

şilide seçimie lşbaşına gelen At-
lende yönetimi başarılar kazannakta-
dlr. HaIk ceph€si ]roİnitelerinin §aytsı
hrzla artmaktadrr ve buniarrn çoğun_
luğu devrimcilerin koDtroıu altındadlr.
!{enüz varltğln süIdüreğ egemen sınrf-
lar ABD'İriD de yaTdrmlyla devrimci-
ıeri pasifleştirmoye çalrşmakta&r. A1_
l€nde yönetimi hareketi kitlelere ulaş-
tüdlkça ve haılrı örgiitıedikçe deylim ra-
yına oturacaktlr. Allende iniılileştirme
ve yabancı seİmayeyi kovma gibi aciı
çözüm bekleyen soruDlann altından an_
cak geniş halk kitlelerioin desteğine
dayanan bir devrimle ka],kabilir.

dönt elle sar tyortar. Şeria nehrfuin
batr§ında kuıulması istenen bir trilistiD
devleti ise İsrail tarafından küstahça
bir şartla; bu devletde Arab ünsurlaltn
söz sahibi olrnamasr şaİtıyla benimse-
rriyor. l'ilistin fedaiıeİ.i ise bu planm
arkasında yatan hesaplarr bildikleria-
den ke§inlikle reddediyorlar.

zafel elgeç emperyaliaTıe karşl
savaşaü d{inya halklarınınÜr.

0rtadoğu Sorununda yeni gelişmeler :

53

İran Şahının Tedhiş tirgütü Savak l(udurdu:
İraD Şahı tarihte hiçbtr deşpotta

görüıneyen küŞtaİııık]a ıröpeklerini
etrafg, şa.ldırtıyor. Şahııl gizli polis ör.
gütü sava]r ciDayetlerini artü İfan
dl8ına da ,taşırdı. son olarak Ankarada
Flroz Ahmet adlı devdİnci İraDlı öğ-
reDci öıdür,iildlı. Şahrn köpeği sAvAK
ııen§upl&rı buna benzer cinayetleri
muhtelif Avrupa ülkelerinde ve dovrim-

ci Aıap ülkelerinde de t€krarlaDmakta-
abr. Ne varki, icabında savakla işbir_
]iği edip, devrimci İranlılan sınfdan
te§lim eden polisimiz bu iğrenç vo küs-
tahça ci[ayete seyirci kalmlş ve yaiaE
yaDlrş beyaDlarla işi örtbas etmiştir.

Ne varki zafer. emperyaliznin aja-
nl satrllk Şahı devirecek devrimci İran.
lllanndtr.



İspanya Halkı Faşizme

lhrşı Direniyor:
İspanyanrı Kuzeyindeki Bask Eal_

.kr Franko teİörianine kalşr mücade-

teye başladl. Bu bölge !'ransa ve İs-
panya araslnda ikiye bölünmüŞ olup,

ahalisi ispanyollardan ayn bir etnik
gı,uptür. Dil ve geilenek olalak ayılca_
hklaİrnı hefza,İnan sürdüren bu gTub,

İspanya alevİimcilerini d€steklemiş ve

faşist Franko kuwetleİiEe kar$ Cum-

huriyetçilerin saflnda çarplşmrşlaIdl,
Franco ispanyaya hakim olduktan son_

ra. Bask bölgesi halkına eşi giirülllte-

dik biı terör politikasr uygulamaya
başladl, Bölgp zengin madenlerine rağ-

iıen geri b{akrlan ve fa,kirleştililen
bir yerdir. son zama,nlarda Bask İnlui-
yetçileİi bu iğrenç İejime karşr direni-

şo geçtileİ ve faşist Falanj partisinin
bölge temsilcisi ve polis şefini san se-

bantianala öldürdüler. Bünun üzerine

!.lanco iaıaresi 15 Bask milliyetçisini
Burgosta biİ askeri mahkemeye çrkar'-
dr ve aralarında kaalınlarrnda bulundu-

ğu bu 15 ki§iden 6 slnın idamını ve di_

ğelleri için toplam olarak 753 yrl ha-

pis cezasr istedi, Anti-dernokra,tik ve

faşist metodlarla süIdürülen rıahkeme
bu cezalan aynen kabul etti ve saıık-
]aıdan ikisini iki defa idama mahkun]

etti. Ne varki bu yaptıktan yanlallna
kalmadl. Tüm lspanyada işçller, öğreD-

cilel ve yurtsever]er direnişe geçtiıeİ,

Franco rejiminin Qökeoeği günler ya-

klndır. !'ranco Amerikaİ uşağl, kiıise
desteğiyte geçinen, İspanya halkrnrn
celtadl bir lejimin temsilcisidif. !'akat
bu iğrenç olekanizma son günlerini ya,

şamakta o]rıp, bu sefer Faşizm yenile-

necektil. Bask bölgesi bu d]Ieni§itr

başla&ğ1 bölge oldu. Bask miuiyetçile-
Iinden biİ grub, sadece Bask bölgesi
nin ve halkrnrn sorunlanna önem ver-

mekte olup, kendilerini İspanyol kur-
trıluş hareketinalen tecİit etme]ü iste-

mektedirleİ. Bu yanlrş tu,tumun kalşı-
sınala ise Ba§k ve İspanyol Halklan0n
faşizme kar'şl ortak mücadelesini iste-
yen bir gİup Bask Devİimcisi, faşizme
karşr tüİı İspanya halkı ile ortaklaşa
cliİenmekteatir. Doğı! ve başanya ula-

şacak olan yol da budu!.
Yaşasm, emperyalizme ve faşizme

lraİ$ halklann mücadelesi,..
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Amerikancı Faşist İktidann

0DTÜ'de Giri$iği iğrenç 0yun

Aşrn sağa ve sola kafşl olma edebiyatryla ba§layrp, önce Devİimci Genç-
liğe kar$ girişilen bask1 ve teltipler gün geçtikçe hedeflerini tenişletm€kte,
üniversite özerktiğine, iinivelsite öğretim görevlilerine ve anayasal özgürlük-
lele doğru, faşizme doğru adlm adrm ilerletilmektediT,

GerQek amacrn öğİenci olayları önlemek olmadlğr, katilleİi ellatündan
Atatürk düşmanl Rıza NUR'un kitaplannr Anadolu'da yayan lrkQ tr'a§ist
saldırganlan vatanseveİ oıaIak gören biİ anlaylşn kendini artrk giz],eyer3].ez

olduğu bugün, 8,ün gibi ortaya çümrş, ta,kke düşnüş kel görünmüştür. Ya-
pllmak istenen adlm adım uygulanmasına giri§ilen faşist bir yönetiİnle işçi-
leİin, köylüleİin ve halkrn kuTtultışuna giden yoltı kapanak, bir 4vuQ çıkalcl-
nın egemenliğini sürdiirmektir.

Şirndi ü[iversitelerc karşl girrşilen saldlrı]arrD bjİ paİçasl olara,k üni-
vorsıteleri halkın gözünden düşüıııek amacıyla, yapıla,n bir banka soygunun-
dan yararlanılİnai( istenilmektedir. soygunla ilgili olalal( orta Doğu Teknik
Üniveısitesine yapllan polis ba§klnl oynanan oyunlann içğfenç bir palçasldır.
Bu teİtiplere ekledikleri ]aeni bir sahne, amaçlaİına vaİmak iQin attıklaİı
yeni bir adtmdıİ.

Bir avuQ çıkalcl çevrenin egemenliğini süIdürmek için giİişilen bu sal-
drrr ve tertiplere kalşr bütün deviirncileri, bu demokratik ve anayasacı güç-
teIı ve bütün halk,{ 1121 bir kez daha ııyanlk olmaya çağınriz, Halkımlzln
kuftlİuşu uğ(ündaki kavga,mğ saldlrllar arttrkça güçienecektir,

12. ocak. 1971

TÜRKiYE DEVRİMCİ GENALİK FEDERASYONU
DEv - GENç
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PRoLETER DEVRiMcl HAREKETiMizlN YAY|N oRGANl

KURTuLuş
Şubat ayında başlıyarak 15 günde bir ve yeni bir nitelikte çıkıyor.
Kurtuluş'a dbone ol, abone bul çevrendek) önemii o ayları bildir.
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