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Arkadaşlar,

GÜNEY büyük güçlüklere ve çeşitli engellere rağmen çıkıyor.
Geçen sayılarda açıkladığımız, siyasi ve ideolojik çelişmelerin çözümü doğrultusun

da atıl&n adımlar GÜNEY’i daha tutarlı, daha sağlıklı bir hale getirdi. Siyasi ve ideolo
jik temellerden kaynaklanan çeşitli engellemelere, her geçen sayı çözümlenmesi gittikçe 
güçleşen ekonomik sorunlara, dergideki kadro yetersizliğine. ve «dergicilik» konusunda 
deneysizliğe rağmen GÜNEY çıkıyor ve çıkacak-

GÜNEY'in yaşayabilmesi ve gelişebilmesi için tüm ilericilerin, yurtseverlerin, dev
rimcilerin destek ve yardımına ihtiyacı, var. Bu konuda e n . büyük sorumluluk sîzlere 
düşüyor..- ' “i, - : :

GÜNEY’e destek ve yardımınız esas olarak 2 yönde olmalıdır:

1 — Derginin içeriğine katkıda bulunmak:

Okuduğunuz dergiler ile ilgili eleştirilerinizi, önerilerinizi kısaca ve özlü olarak yaz
malısınız. Dergiye ((inceleme, makale, haber, röportaj, kitap eleştirisi ..vb.» çeşitli yazı
larla katkıda bulunmalısınız. Ayrıca çeşitli sanat dallarıyla uğraşan - arkadaşlar, şiir, hi
kaye, karikatür, vb. ürünlerini yollayarak GÜNEY’e katkıda bulunmalıdır.

2 — Derginin satış ve dağıtımı konusunda yardımcı olmak:

Bu konu derginin öncelikle çözmesi gereken en önemli sorunudur. Tüm okurları
mızın gerçekten aktif,desteğine ihtiyacımız;yar - Öncelikle G Ü N E Y ’e abone olmalıyız 
ve çevremizdeki arkadaşlarımızı abone yapmalıyız. GÜNEY’in dağıtımı şimdilik 4 bü
yük ilde yapılmakta, diğer il ve ilçelerde ancak bazı kitapçılara gönderilmektedir. GÜ- 
NEY’i satabilecek kişi, kitapçı, dernek, vb. ile ilişki kurup GÜNEY’in satılmasını sağlı- 
yalım. Okullarda, fabrikalarda, sendikalarda vb. satma olanağımız varsa satalım. GÜ
NEY’in satışı Ve dağıtımı konusunda yardım etmek isteyen, ilgilenen tüm arkadaşlar der
giye bizzat veya mektupla başvurabilir.

GÜNEY’e Ijer türlü yardımı yapacağınıza, GÜNEY’e destek olup yaşatacağınıza
inanıyoruz-• •

GÜNEY DERGİSİ
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AYIN KÜLTÜR ve SANAT OLAYLARI

Akşehir B elediyesi Özel Ödülü 
Adrian faranumirescu (Rom anya)

A k ş e h ir  N a s r e t t in  H o c a  

Ş e n liğ i y a p ıld ı

Güney Film 
film
çalışmalarına
başlıyor

Uzun bir suskunluk dönemi 
geçiren ve 1976 yılı başından bu 
yana film çalışması yapmayan 
GÜNEY FİLM, yeni bir film 
yapma doğrultusunda çalışma
lara başlamıştır. Bu konuda da
ha geniş bilgiyi bundan sonra
ki sayılarımızda vereceğiz...

Ayazına Kültüc, 
"Şenliği Ağustos 
ayında yapılıyor

Yakacık Belediyesince düzen- 
IlheİS Ayazma Kültür Şenliği 

|2 0 t1?7 Ağustos tarihleri, arasın^ 
da yapılacak. Şenlik komitesin- 

gtee şiî[r, karikatür ive öykü^dal- 
larmda yarışmalar açılmış bu
lunmaktadır. Her dalda l .’ye 

■ 10.000, 2 ’ye 7500, 3.’ye 5000’er 
ş|r,L.J'pdül verilecektir:. ;

Gönderilecek ürünlerin en geç 
5 Ağustos akşamı Yakacık Be
lediyesi Başkanlığına ulaşması 
gerekmektedir.

Şenlikte çeşitli kısa ve uzun 
film gösterilerinin yanısıra, ti
yatro gösterileri, yurt içi ve yurt 
dışından C.rk.plerin yer alacağı 
folklor gösterileri ve konserler 
yer alacak. Bunları yanısıra re

is im  ve Üotoğrai sergderSaçıla- 
cak ve geniş kitlelerin katılaca
ğı spor yarışmaları düzenlene
cek... Ödül kazananlara, ödülle
rinin son gün verileceği şenli
ğin, çevre halkı tarafından bü
yük bir ilgi göreceği sanılmak-

1959 yılından beri yapılmak
ta olan Uluslararası Nasrettin 
Hoca Şenliği’nin 19.’su 7-11
Temmuz tarihlerinde Akşehigda 
yapıldı.

Çeşitli yarışmaların, sergi, 
gjŞİieşi, konferans,t konserlerin, 
tiYatro, folklor, iSilm gösterile
rinin yer aldığı şenliğe birçok 
flSPlgjten s||ıatçılar katıldı.

Şenliğin içinde yer alan 5. 
Uluslararası Karikatür Yarış
masına gösterilen ilginin en 
önemli etkeni olarak Ns s s SSe  
Hoea’nm kişiliğinin re :r.nr_ 
halkla büt ürleşmesinin ıın m »

lâşımını gösterebiliriz. Ayrıca' 
karikatür aracılığıyla halkların 
yakınlaşmasına, ortak düşman
larına karşı bu kez de, mizah 
yoluyla mücadele yürütmeleri
ne tanık olundu. Yaklaşık 540 
eserin katıldığı yarışmanın bü
yük ödülünü Beysun jjl|$ in , 
başarı ödüllerini ise, Jaıiusz 
Kapusta (Polonya) G. Çavuşev 
(Bulgaristan), Anton Bgagoş 
(Romanya). Haslet Soyi^BIus-

Gûlnece Öyküsü Dalında,ya-, 
-Lan yanşznada da Muzaffer 
İn g in in  < Dayak Birincisi» 
- —i; esen birinciliğe layık gö l



15. Uluslararası Antalya 
Sanat Şenliği yapıldı

15. yılma ulaşan Antalya şen
liği ilk yıllarında çıkarılan çe
şitli güçlükleri belirli ölçüde 
aşarak ve kapsamı genişletile
rek (çeşitli filmler-müzik çalış
maları - tiyatro - konser - ser
imi - yerel gösteriler) yapıldı. 

Kültür Bakanlığı rîın bütçe
sinden ilk üç yapıta konan 
ödüllerin küçümsenmeyecek 
oranda artışı, şenliğe İlginin 
arttığının müjdecisi oldu. Gös
teri salonlarının yetersizliğine 
çeşitli pürüzlere rağmen An
talya Sanat Şenliği’nin kültüre] 
etkinliğini gözleyebildik. Bunun 

I yanısıra, festivale turizm a- 
{ çısmdan yaklaşanlar da az de- 
IV . ğildi.

Ulusal Altın Portakal Film 
Yarışmasında finale kalan film 
lerin sayısı, yarışmaya katılan 
film yapımcılarının, dışarda

gösterime çıkış tarihinin bir yılı 
aşmış olmasını neden gösterme
leri üzerine, Otobüs filminin 
şenlik dışı bırakılmasıyla, on
dan dokuza indi. İlk elemeler
de de beş tane kalan filmler 
arasında «Maden» birinciliği, 
«Al Yazmalım» ikinciliği, «Fır
at'ın Cinleri» üçüncülüğü aldı. 
En iyi erkek oyuncu Tarık Akan, 
en lyfi kadın oyuncu Hale Soy- 
gazif en iyi yardımcı oyuncular 
Meral Orhansoy, Şener Şen, en 
iyi yönetmen Atıf Yılmaz, en iyi 
özgün sinema yazan Umur Bu- 
gay, en iyi görüntü yönetmeni 
Çetin Tunca, en iyi özgün mü
zik Cahit Berkay, olarak sap-; 
tandı. Set ve Işıklandırmada 
da «Maden» filmi ekibi ödül
leri paylaştılar.

9 kişiden oluşan Uluslararası 
A.P.F. yarışma jürisinin altı oyu

nu olarak birinciliği «Maden 
Yavuz Özkan», Bulgar filmi, 
«Saçtaki yıldızlar, gözdeki pırıl
tılar» ikinciliği aldı. Üçüncülük 
ödülü verilmeyen yanşmada, Fi
listin filmi «Tel Zaatar» konu
sunun öneminden dolayı m an
siyon kazandı . Ulusal Altın 
Portakal Kısa Film Yarışması
nın sonucunda birinciliği Süha 
A nn’ın «Urartu’nun İki Mev
simi», ikinciliği Güner Sarıoğ- 
lü’nun «Ladik 76», üçüncülüğü 
Özcan Arca’mn «Üç Bölümlü 
Kısa Film» yapıttan kazandı. 
Ancak yarışmada yer alan yö
netmenlerin itirazları üzerine 
yönetmeliğin 2. maddesi c. ben
dine uymadığı gerekçesiyle 
«Urartu’nun İki Mevsimimin 
birinciliği iptal edildi. Seçiciler 
Kurulu yeniden bir oylamaya 
gerek olmadığını belirttiler.

HALK

SANATLARI

ARAŞTIRMA

TOPLULUĞU

( H A S A T )

KURULDU

Burjuva, feodal ve revizyo
nist kültüre karşı devrimci 
halk kültürünü geliştirmek, yay
mak amacıyla kurulan topluluk 
bu alanda amatör araştırma, 
inceleme, uygulama çalışmala
rı yapacaktır. Çeşitli devrimci 
halk sanatçılarının eserlerini 
tanıtmayı, yaymayı da amaçla
yan topluluk bu alandaki çalış
malarını daha çok amatörlere 
yöneltecektir.

Yılmaz Güney’in hapse girmesiyle Türk 
sinemasında doğan boşluk, Antalya Şenliği’n~ 
deki gösterilerde, Yılmaz Güney’e ayrılan yer 
ile kendini gösteriyordu.
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KÜRSÜ/ EMİL GALİP SANDALCI

KATİL
ORTADA

l g
M

ı

Bindokuzyüzellilerde çilli yüzlü bir İngiliz 
atleti 1 mil’i 2 dakikanın altında koştuğunda 
tüm atletizm otoriteleri şaşkına dönmüşlerdi. 
O güne dek böylesine bir başarıya erişebil
mek insan gücünü aşan, ancak mucizeyle ta
nımlanabilecek bir şeydi.

Aradan bir yıl geçmeden üç-dört atlet ay
nı. başarıyı gösterdi.

Ertesi yıl yedWsekizi daha...

Daha ertesi yıllar onu, yirmisi, otuzu.

Bugün ise 1 mil’i 2 dakikanın altında koşa- 
mayan’ı «orta mesafe koşucusu» sayan yok.

O zamanlar bu işlerden, anlayanlar olup 
biteni «2 dakikanın altında boşalamaması fizi
ki olmaktan çok psikolojiktik İki dakikanın al
tına imlemeyeceğine inanmaktık Bir kişi söz- 
konusu psikolojik barajı aşar aşmaz arkası ge
lecekti. Nitekim geldi.» diye açıklamışlardı.

Olağandır. Bir kez o psikolojik baraj aşıl
maya görsün. Şu ya da bu konuda. Onsekizin- 
de genelev yırtıklığına erişen kızcazm, onbe- 
şinde yüzünde el değmemişliğin utangaç pem
beliğini taşımasındaki olağanlık gibi .

29 Nisan - 27 Mayıs 1960 öğrenci gösterile
rinin ük şehidi Turan Emeksiz’in büstünü dik
miştik. Cağaloğlu’ndaki Milli Türk Talebe Bir
liği (MTTB önüne. Ve gemilere adını vermiş
tik. Ve de sayılan bir elin beş parmağına var
mayan 27 Mayıs şehitlerini Anıt-Kabir’e göm
müştük.

Şimdikiler ülkenin tüm illerinin mezarlik- 
lannda açmış kanlı gelincikler gibi... sayıla
maz.

Anıt-Kabir’in yüzlerce metre uzunluğunda
ki Aslanlı Giriş’inin iki yanma herbirinin hey
kelini diksek.,, sığmaz.

Varın gidin... Turan Emeksiz"in MTTB’nin 
önündeki büstüne bakın şimdi: tek çiçekten
yoksun bir yarı çöplükte... kir pas içinde... bi
linçli bir yikanmamışlikta.

Taylan Özgür’ü vurmuşlardı Beyazıt’ta... 
bir «Kardı Pazar» vardı Taksim Alanı’nda... 
O günlerden bu yana kaç yüz Taylan vuruldu? 
Haftanın her günü kaçar kez kanlandı? Gün
ler. isimler, tarihle-, olaylar, cinayetler bir-

İnsamoğUmdar bu. Ha yu kurusun. 'K m k sd ^
Oemurkrat patrÜMİn ük iktidar yıllarında 

gazeteci Ahmet Emi-. Yalman Malatya’da vu
rulduğunda, yom çzpına yaygın Milliyetçiler 
Derm&deri’nm tümü bir günde kökten kapatıl- 
rnoştı. Günümüzde dernekti katiller cana, kıy
mayı günlük işlem haline getirdiler de... der
neklerin kapaiüması bir yana, kendilerini yaû 
kakıyan yok.

Gerçekten yana olan her kişi, elini vicda
nının üzerine koyduğunda, Türkiye’de planlı, 
programlı, koordinasyonlu, yetişkin - usta ele- 
manlı, kararlı ve amaçlı bir cinayetler, sui- 
kastler, sabotajlar örgütünün varlığını kabul 
edecektir.

POL-DER’i kapatmak, duvarlara afiş 
asan, slogan yazan gençleri kovalayıp kurşun- 
lamakmgcızeteleri basmak, sağda soldamköy- 
de kentte silah - mermi arayarak 4 tabanca, 2 
dinamit fitili, 50 mermi bulmakla ülkemizdeki 
yaygın kanlı terör ile savaşilamayacağvnı hiç 
kimse bilmese, Devletin «yasa dışilik»ı kolla
makla gofavKkolluk örgütleri bilir.

Kuşaklar boyu, yıllar yılı sürdürülen bir 
sahte, ikiyüzlü, ihanet ve demagoji yüklü, ah
makça ve kabakça, palavracı ,yalancı, vatan - 
millet - sakarya yaygaralı sözümöna yurtse
verliğin baskısında ülke gerçeklerini ve sorun
larını —kendi pisliğini örtercesine— kamu bi
lincinden saklaya saklaya Türk toplumunurı dol 
yatağında tohumlanan bu cinayet örgütünü yok 
sayarak «anarşik» eylemlerin nedenlerine teş
his koymaya kalkışmak» bir cümle ile, her şey
den önce, milleti ahmak yerine koymaktır.

Çok dinledik büyük sözleri, dörtbaşı ma
mur demeçleri. Hiçbiri Yavuz’ların; ÖzTerin, 
Tanilli’lerin, Yılmaz’ların, Cömertlerin ve ni
ce nice gençlerin kurşunlanmalarını Önleyeme
di. Önleyemezdi de.

Tüm gazeteler basılsa, yayınlar toplatılsa, 
afişçiler kurşunlunsa, basın ve TRT demeçti 
lerle donatılsa... sonunda ne yazar ki?

Katil ortada.
İşte hendek, işte deve sayın baylar!
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Hatalarına cesaretle sahip çıkan, hatalarının 
kaynağını içtenlikle araştıran hareketler, 
gelişmelerinin önündeki engelleri tek tek açığa 
çıkartırlar ve hayatın çeşitli zorluklarını adım 
adım yenerek en geniş kitlelerle 
devrimci bir biçimde birleşirler-

Sevgili arkadaşlarım,

Devrimci mücadele, binbir alanda, 
kökleri, toplumsal-ideolojik ve siyasi an
lamda çok derinlere varan binbir başlı bir 
ejderle sürdürülen zorlu ve uzun vadeli 
bir savaştır. Birey olarak, grup olarak, par
ti olarak, binbir başlı canavarın şu ya da 
bu biçimdeki etkilerinin, alışkanlıklarının, 
eğilimlerinin baskısı altındayız. İnsan bi
linci, kendi iradesinden bağımsız varlıkla
rını sürdüren nesnel koşullarca belirlenir. 
Üretim faaliyetleri, sınıf ilişkileri, bu nes
nel süreç içersinde} yerlerini alırlar. Bütün 
yüreğimizle devrim istememize karşın dev
rim yapamıyorsak, 'jaunun nedeni, -nesnel 
koşullara cevap verecek uygunlukta ve bu 
koşulları geliştirip hızlandırmada rol oyna
yacak öznel koşulların yetersizliği ve dev
rimci inisiyatifin, yeterlS devrimci kadrol ı- 
nn yokluğudur. Çünkü emperyalizm ve 
proletarya devrimleri çağında, genel ola
rak bütün dünyada, özellikle de ülkemizde 
devrimin nesnel koşullan vardır.

Öznel koşulların yaratılmasına katkı
da bulunabilecek, ve hatta kitlelerin dev
rimci saflarda toparlanmasında çok büyük 
bir rol oynayacağına inandığım siyasi bir ya 
yın organı için, yaklaşık üç yıldır çırpın
maktaydım. Ne yazık ki, çevremi saran bir

yanda faşist-gerici, öte yanda da oportü
nist, revizyonist, reformist çemberi, içinde 
bulunduğum, nesnel koşullar nedeniyle kı
ramadım. Gücüm yetmedi buna. Birtakım 
bağımlılıklar, özellikle de Güney Film’in 
oportünist-revizyonist yöneticileri elimi ko
lumu basadılar. Gazete ve dergi konusun
da çeşitli engeller çıkardılar. Siyasetle uğ
raşmamam için, sanat alanının daafemırla- 
rı içinde kalmam için, ellerinden geleni 
yaptılar. Çünkü onlar, arayış içinde yenile
şen, gelişen Yılmazi Güney’den korkuyor
lardı. Onlara göre ben «LENİN» olmak isti
yordum; oysa ben «LENİN DEĞİL MAK
SİM GORKİ» olabilirmişim. Gerçekte ise 
ben ne Lenin olma, ne de Maksim Gorki ol
ma heveslisi değildim. Çünkü Lenin, Mak
sim Gorki, yaşadıkları tarihi dönemin nes
nel koşullarının yarattığı devlerdir, Onla
rın mücadelelerini öğrenmek, onların de
neylerini ve miraslarını kendimize yolgöste- 
rici almak, onları birer öğretmen olarak ta
nımak başkadır, bizzat Lenin olmak, Mak
sim Gorki olmak istemek başkadır. Şu bir 
gerçektir ki, her ülkenin bir Lenin’i ola
caktır. Ama bu «Lenin» o Lenin değildir. 
Bir ırmakta nasıl iki kez yıkanmak müm
kün değilse, bir dünyada da iki Lenin, üç 
Mao, dört Dimitrov olamaz. Ama, onların 
deneyimlerini ve mücadelelerini, ideoloji ve



teorilerini özümleyen, kendi ülkelerinin so 
■mut gerçeğiyle birleştiren, ‘■kitleleri etkile j  
. yip kucaklayan liderler mutlaka yaratılan 
eaktır. Devrimci mücadele içinde bulunan 
her insanın da böyle bir sevdası olmalıdır, 
olmak gerekir. Ben, ancak bu anlamda bir 
«Lenin» olmak isteyebilirim; bundan doğal 
birşey de olamaz.

Bir kişinin, grubun, partinin ya da kü 
çük olsun, büyük olsun, herhangi bir siya
si- hareketin, ciddiye alınmasının temel öl
çütlerinden biri, hataları karasın ı > t m  m® 
dığı tutumdur. Hatalarına cesaretle sahip 
çıkan, hatalarının kaynağını -içtenlikle 
araştıran hareketler, gelişme! eı mm önün
deki engelleri tek tek açığa rıkaıtıılaı \ p 

„■.ha,} atın çeşitli zorluklarını adım adım ye
nerek en geniş kitlelerle devrimci bir bLcım- 
de birleşirler. .Onları kitlelerle |birleşmeye 
götüren önemli noktalardan biri, kuleler 
karşısında özeleştiri yapmaktan kaçınma
maları ve hatalarını kaynaklarıyla birlikte 
kabul etmeleri ve hatalarını yoketmede iç
ten davranmalarıdır. Sağlıklı bir ideoloji 
ve teori temelinin inşasında bu, ilk adımdır. 
Özeleştiriye yolgösterecek bir siyaset ve 
doğru bir ideoloji yoksa, özeleştirinin hede

f i n i  bulamayacağı konusu ise ayrı b'ifî so
rundur.

Ben, içinden geldiğim sınıf ve üretim  
faaliyetlerinden ötürü, çeşitli nitelikte bazı 
zaaflar taşıyan bir adamım. Geçmişimde, 

-siyasi sınıf bilinç yetersizliğim nedeniyle, 
bilimsel sosyalizme ters düşen .' görüşlerim, 
tavır ve davranışlarım olmuştur. O zaman
lar da bu olumsuzluklarımın bilincindey- 
dim. Fakat, neyi nasıl, yapacağıma bir türlü 

^.bilemiyordum. Özellikle- Selimiye, aklımın 
başıma gelmesinde önemli bir yer tutar. Se
limiye’nin dar olanakları içinde bile olsa, 
olumsuzluklarımın kökünü kurutmak için, 
kendi içimde amansız bir sınıf mücadelesi 
vermeye koyuldum. Yine biliyordum ki, 
devrimden önçe^sosyalist bir bilinç ve ah
laka tam anlamıyla, arı bir biçimde sahip 
olmak mümkün değildi. Çünkü, gerçek an
lamda sosyalist bilinç ve ahlaka sahip ola
bilmek için, bizzat sosyalist üretim ilişki
lerinin içinde olmak ve bu ilişkilerin özüne 
inanmak gerekir. Bu konuda özel bir çaba

bile gerekir... Sınıflar varoldukça, onların 
Ç alın tıları varoldukça, o kalıntılara tekabül 

eden- anlayışlar duyarlığını sürdürecekler
dir.

Uzun ve titiz çalışmalarım sonunda, 
Yılmaz Gtiney’i bir bütün olarak, olumlu 
ve olumsuz yönleriyle ele alıp değerlendir
diğimde, olumlu yönlerin ağır bastığını ve 
gelişen yönün bilimsel sosyalizmden yana 
o } « u n u  gördüm " ,

Özellikle Selimiye'nin son günlerinde 
»şve Selimiye sonrası, Ankara.Cezaevinde ol
uşun, Kayseri Cezaevindelölsun, halkıma da

ha çök nasıl yararlı olacağım konularında 
f i t i z  bir arayışa yöneldim.

Vfe kendime dedim k ı .'
■»Gerçeğe uygun olmayan temeller üze

rine kurulu olan herşey, gerçeğin ajteşi kar
şısında erir, yikılu. Hayatındaki yalanları, 
zaafları, o yalanlara ve zaaflara tekabül 
eden bütün ilişkileri, nesnel koşulların el
verdiği oranda temizle. Yalnız kalmaktan 
korkma. Gerçek seni güçlendirecektir.»

Zaaflarım üzerinde bu denli titizlikle 
durmamın nedeni şuydu :

Dışa karşı mücadelenin temel koşulla- 
/ landan biri iç birlik ve sağlamlıktır. İçten 
çürük, tutarsız ve zaaflarla dolu olan hiçbir- 
şey dışa karşı başarılı olamaz. Bu nedenle, 
toplumsal-siyasal mücadelede, kişi, grup, 
parti...kendi içinde sınıf mücadelesini esas 
almalıdır. Ben de; bu doğru ilkeyi kene i 
alanımda geıcekleştıım eve cjlı.Mjoni'n. ç Ç  
şitli hatalar yapmış bir insan olarak, bir za
manlar oportünist, revizyonist, reformist 
görüşlerden etkilenen, bir yığın burjuva pis
likle iç-içe olan ve hala da bu olumsuzluk-.,! 
lardan tam anlamıyla kurtulamamış bir in
san olarak, hatalardan arınmanın, ancak 
ve ancak sınıf mücadelesinin ilkelerine' 'sa
rılarak, eleştiri - özeleştiri süzgecinden ge
çilerek mümkün olacağına inanıyorum. Ör
neğin revizyonizmle uzlaşma eğilimleri ta 
şıyorsa bir devrimci, 'bu, içindeki revizyo
nist yanla, dıştaki revizyonist kutupların 
birbirini çekmesi, birbirine yakınlaşması 
demektir. Revizyonizmle uzlaşma, süper i 
benzinle çalışan bir arabanın deposuna gaz 
ya da mazot doldurmaya benzer. Bu bileşim
de bir akaryakıta sahip araba yürüyemez,

9



yürüse bile yolda kalır; hedefine ulaşamaz.
Bu olumsuz yanlarım, Güney Filmdeki 

arkadaşlarla ilişkilerime de yansıdı. Ken
dine proleter, devrimci diyenlerin sekter ve 
yanlış tutumları ve özellikle de cezaevi ko 
şullarmm etkisiyle, onların, yani Güney 
Filmdeki arkadaşların zaaflarıyla ve yanlış 
tutumlarıyla uzlaşmak zorunda kaldım. 
Başka çarem de yoktu. Bu nedenle Güney 
Film, sinema alanında bile kendine düşen 
görevleri tam anlamıyla yerine getiremedi. 
İç tutarlılığını sağlayamadı. Ben başka şey
ler düşünüyordum, onlar başka. Benim ni
yetlerim başkaydı, onların başka. Ne za
man patlayacağı belli olmayan lastikle, bol 
dönemeçli, inişli-çıkışlı dağ yolları aşıla 
mazdı. Bu siyaset ve kadroyla yarı yolda 
kalmamız, dağılmamız kaçınılmazdı. Güney 
Film yamalı bir bohça olmaktan kurtarıla
madı; • olumlu ve gelişen yanlarımla, ora
daki arkadaşlar arasmda bağ sağlanama
dı. Onlar gerileyeni ve çökeni temsil edi
yorlardı. . .Güney Film’e egemen olmaları, 
Güney Film’in de gerileyeni ve çökeni tem
sil etmesini getirdi. Oysa ben, gelişeni ve 
yeniyi temsil ediyordum, ama üzerlerinde 
etkinliğim yoktu. Adım orda idi, fakat dü
şüncelerim uygulanamıyordu ve düşünce
lerimi uygulayacak kadrolarımız yoktu. Bu 
konuda, tayin edici hata, benim olmakla 
.birlikte, bütün hataları yüklenmemin ge
vreksiz bir alçakgönüllük olacağı açıktır.

Çeşitli zamanlarda, çeşitli siyasetlere 
-bağlı, kendilerine «proleter devrimci» diyen 
arkadaşlarla Güney Film’le aramdaki çeliş
meleri konuştum. Onlara en açık biçimiyle 
^durumları anlattım. Bana yardım etmele
rini istedim. Onlar, beni daha da yalnız bı
raktılar. Güney Film’le benim aramdaki 
çelişmenin, kişisel bir çelişme değil, ML ile 
revizyonizm ve her türden oportünizm ara
sındaki çelişme olduğunu görmediler. Ve 
hatta bir kısmı,, benim bu çelişmeler içinde 
boğulup, kendi gruplarına katılacağımı bi
le hayal ettiler. Ve o sıralar benimle birlik
te olmayı düşünen bir arkadaşı etkileyip 
yanımdan çektiler ve kendi siyasetlerinin 
bir unsuru yaptılar. O arkadaş şimdi ner- 
dedir, hangi siyasi çalkantı içindedir bile
miyorum. çünkü korkak ve kararsızlar, ken

dinegüvenemeyenler, cereyanları göğüsle
meyi göze alamayanlar devrime yararlı ola
mazlar ve kararlı bir çizgi izleyemezler.

Güney Fümdeki arkadaşlarla, / düşün
düğüm nitelikte siyasi bir gazetenin çıkar
tılması koşullarının kesinlikle ortadan 
kalktığı bir dönemde, en azından, proleter 
devrimci eğilimlere sahip siyasetlerle or
taklaşa bir kültür-sanat ve siyaset dergisi 
düşündüm. Bu, ham bir hayaldi. Aslmda ol
mayacak bir şeydi. Fakat, mutlaka denen
mesi gereken bir şeydi. HK-HB-HY- ve 
Kürt ML’lerinin bu konuda neler düşün
düklerini öğrenmek istedim. Haber gönder
dim. Bu konuyla ilgilenmeyi HY’dan, L.A. 
adlı bir arkadaş üstüne aldı. Olumlu bir so
nuç alamadık. HK’dan bazı arkadaşlarla 
konuştum sonra. Onlar soruna, yanlış bir 
biçimde, sadece HK perspektifinden bakı
yorlardı. «HK’nun birlik anlayışı bellidir» 
diyorlardı. Oysa ben HK siyaseti temelinde 
bir dergi düşünmüyordum. Böyle bir düşün
cem olsaydı, HK siyasetini siyasetime uy
gun görseydim, hiç çekinmeden o saflara 
katılırdım.

-t Bu arkadaşlarla, düşündüğüm, en 
azından düşündüğüme yakın bir dergi çı
karma olanakları da ortadan kalkınca, ben 
yine Güney, Film’deki arkadaşlara yaklaş
mak, onlardan yardım istemek zorunda 
kaldım. Onlar, bir kültür-sanat ve siyaset 
dergisinden bile ürküyorlardı. «Dergi çı
kartmanın koşulları yok» diyorlardı. Sonun
da, dergi çıkartılmadığı takdirde, birlikte 
yürüyemeyeceğimiz, yani Güney Film’in 
oportünist-revizyonist çatısı altında bileş 
birlikte olamayacağımız anlaşılınca, bun-; 
1ar, göstermelik bile olsa bir dergi çıkart^ 
maya razı oldular. Bunların düşündüğta 
dergi haftalıktı. Bir çeşit magazin dergi- 
siydi. Oysa benim düşüncelerimle onlanni 
düşünceleri temelden çelişiyordu. Onlar 
başlangıçta kırk-elli bin basacaklardı, ilan
larla, reklamlarla «ortalığı birbirine kala
caklardı.» Adım, yine bir ticaret arata ola
rak kullanılacaktı. Oysa ben, başlangıç* 
zayıf bile olsa, giderek güçlenecek aylık hür 
dergi düşünüyordum. Başarılı olunman 
kitlelerle bağları gelişirse, haftalığa ve en 
sonunda da günlük bir gazeteye dönüşe-̂



bilirdi. Aramızdaki çelişmeler, devrimle 
karşı-devrim arasındaki bir çelişme niteli
ğine bürünmeye doğru hızla ilerliyordu. 
İşte bu noktada, derginin çıkartılması gö
rev ve sorumluluklarını yüklenecek arka
daşların seçiminde, Güney Filmin «büyük 
şefi» son rolünü oynadı. Öyle arkadaşlar 
seçti ki, bu arkadaşlarla belli bir noktadan 
sonra birlikte yürümemiz müıriküıi değildi. 
Pratikte bir yığın ayrılıklar çıkacaktı kar
şımıza; bir bataktan çıkıp başka bir bata
ğa düşecektim. Bana diyordu ki, «bunlar
dan başka sana yardım edecek kimse yok.» 
öylesine zor koşullar altındaydım ki, öyle
sine yalnız bırakılmıştım ki, denize düşen 
yılana sarılır örneği, kabul ettim. Dergi 

.• mutlaka çıkmalıydı. Yahlış yunluş da olsa 
çıkmalıydı. Dergi bir süre sallanacak, çeşitli 
saldırılara uğrayacak, benden bir yığın şey 
götürecek, fakat sonunda mutlaka rayına 

. oturacaktı. Mutlaka düzeltecektim işleri. 
Bana yardım edebilecek arkadaşlar bula
caktım. Düşüncelerim açıklandıkça, çev
remizde toparlanacak arkadaşlar çıkacaktı. 
Böyle düşünüyordum.

Derginin sorumluluğunu yüklenen ar
kadaşlardan biri, derginin daha birinci sa
yısının çıkartılması sırasında, en. zor gün
lerimizde, derginin gecikmesine de neden 
olarak, bizi yüzüstü bırakıp Aydınlık saf
larına katıldı. Ki ben onların gideceği ye
rin kaçınılmaz olarak Aydınlık oportünizmi 
olacağını biliyordum. Bu konuda bir mek
tup da yazmıştım. Fakat, mektubu verdi
ğim arkadaş, bu düşüncelerimin onlarca o 

: koşullar içinde bilinmesinin yararlı-olma
yacağım söyledi. O arkadaşlarla ayrılığımız 
kaçınılmazdı. Fakat, üç adım sonra ayrıla
cağımızı bile bile onlarla yürümeye çalış
mak zorundaydım. Çünkü, kendilerini pro
leter devrimci ilan eden siyasetler bana ve 

Çıkartmayı düşündüğümüz dergiye karşı 
„öylesine yanlış, öylesine sorumsuz bir ta
svir takındılar ki, bunun adına oportünizme 
ve revizyonizme hizmet, diyebilirim.

Derginin sorumlu yönetmenliği göre
lin i yüklenen arkadaş, bazı düşüncelerimin 
pergiye yansımaması için özel bir çaba gös
terdi; bir süre, düşüncelerimin kelepçesi gö
revlerini ustalıkla yürüttü. Onların düşün

düğü dergi ile benim ve arkadaşlarımın dü
şündüğü dergi çok farklıydı. Biz, kültür-sa- 
nat ve siyaset dergisi derken, onlar, içeriğini 
de hedefleyerek «siyaset» sözcüğünü sili
verdiler. Onlardan biri diyordu k i:

«Bugün anti-revizyonist olduğunu sa
vunan dört siyaset ve' gazete var. GÜNEY 
DERGİSİ beşinci olmamalı düşüncesinde
yim. Biz her şeyden önce devrimci, yurtse
ver ve demokratların birliğini sağlamlaşfctr- 
malıyız.»

Bu yazıya şöyle karşüık verdim :
«... dört siyaset ve gazete var. Güney 

Dergisi beşinci olmamalı, düşüncesinde ol
duğunu söylüyorsun. ‘Devrimci, yurtsever, 
demokratlann birliğini’ " sağlamlaştırmak 
için ‘beşinci’ olmak zorundayız. Ancak ‘be
şinci’ olunarak birlik yolunda mücadele 
edebilir. Amacımız ‘beşinci’ olarak kalmak 
değil, tek bir hareketi yaratma süreci için
de yokolmaktır, o tek hareketin parçası ol
maktır.»

İşte bu arkadaşların «beşinci» olma
mak için direnmeleri -ki bunun çeşitli siyasi 
nedenleri vardır- dergiyi cansız, hayattan 
kopuk, suya sabuna dokunmayan bitkisel 
bir içerikle kitlelere sundu. Böyle bir dergi 
yaşıyamazdı. Çünkü gelişen hayat ve müca
deleyle bağlan yoktu. Derginin böyle git
mesine «dur» demek gerekiyordu ve biz bu 
görevi yerine getirdik. Onlara «dur» dedik.

Bu mektubumda, birinci sayıdan başla
yarak, derginin bütün sayılannı ve bazı ya
zılarım ele alarak görüşlerimi belirtmek 
istiyorum. Çünkü, bazı konulardaki görüş 
ayrılıkları dergiye yansımış, bazı arkadaş
ların kendine özgü düşünceleri derginin 
görüşleri havasmda sunulmuştur. Benim 
ne düşündüğümü, nasü düşündüğümü bil- 
meyenlerce, orada konulan görüşler bir ba
kıma benim de düşüncelerim gibi anlaşıla
bilir. Bu nedenlerle, derginin gerek biçim, 
gerekse içerik açısından eleştirilmesi ve dü
şündüklerimin açıklığa kavuşması gereki
yor. Bu bir zorunluktur.

Dergimiz, yeniden inşa süreci içerisin
dedir. Böyle bir süreç içerisindeki bir dergi, 
geçmişi kısa da olsa, geçmişine doğru ve,  ̂
sağlıklı bir eleştirici gözle bakmalıdır.

(devam edecek)
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İNCELEM E

“ A Politik”  sanat ve bireysellik üzerine

Halkımızın yükselen ve geli
şen mücadelesinin biricik" mi- 

frası olan Proleter Devrimci ha
reket içindeki dağınıklık ve 
karmaşa, ister istemez kendisi
ni Proleter Devrimci Kültür i-; 
çiifİff de; gösteriyor. Marx, Ku- 
gelman’a yazdığı mektupların 
birinde; «bütün sonuçlar se- 
beb, bütün sebebler sonuçturS  
der.

Öyleyse hemen soralım.

Bu dağınıklık ve karmaşa 
■ nereden kaynaklanıyor“?.

- Bana göre, bu soruya en iyi 
cevabı «sağlam ve doğru bir 
siyasi yönlendirme olmadan 
.zorlu bir mücadele tarzını ge
liştirmek mümkün -.değildir* 
diyen Mao Zedung vermekte
dir. Gerçekten de, her mesele
de, «sağlam ve doğru bir siya
si yönlendirme» esastır. Fakat, 
zorlu bir mücadele tarzım ge- 
lişürmek gibi ciddi endişeler 
taşımadan, «sağlam ve doğru 
bir siyasi yönlendirme»nin 
kendiliğinden gerçekleşeceğini 
beklemek, büyük ölçüde,' su-' 
lanmayan, ekilmeyen tarlalar
dan ürün beklemeye benzer.

«Siyasetimizi kitlelere götü- 
relim.l'; deniyor. Ama, Kitlele
rin en yoğun olduğu yerler o- 
lan, Fabrikalar ve kırsal bölge- 
ler revizonistlerin ve reformist
lerin kaleleri haline geliyor.
, «Kitlelerin ideolojik ve siyasi 

»eğitimine önem verelim.» deni
yor. Ama, «kadro»ların, «ön- 
der»lerin eğitimlerinde bile, 
dar kapsamlı ve yetersiz çalış- 
malann dışına çıkılamıyor.

«Revizyohizmle her alanda 
mücadele edelim ll deniyor A- 
ma, çök önemli bir mücadele 
platformu olan Kültür ve sanat 
alanında, sosyal faşist besle
melerin ona yakın dergisinin 
karşısına, halkımızın bağrından

METİN GÜVEN

yükselerek çıkan ve esas ama
cı Proleter devrimci kültürü 
yaşatmak ve geliştirmek olan, 
Anti-revizyonist aylık bir dergi 
ye, kayıtsız, ilgisiz kalmıyor.

«Proletaryanın partisini ku
ralım.» deniyor. Ama, Önemsiz 
görüş ayrılıklarının üzerine bi
le, ayarılıkları ortadan kaldır
mak isteğiyle değilde, ayrılık
ları körüklemek amacıyla gidi
liyor.

Bütün bunlar neden oluyor?
Şundan oluyor.
Çünkü, Ülkemizde Proleter 

devrimci harekete yakınlık du
yanların büyük bir kesimi, ha
zırlandıkları ya da vermekte 
oldukları mücadeleyi kendileri 
için uygun olan zaman dilim
lerine sığdırma telaşı içinde ol
duklarından, «zorlu ve uzun 
süreli bir mücadele: tarzını ge
liştirmek» gibi kaygılar besle
miyor. Bu da, «sağlam ve doğ
ru bir siyasi yönlendirmemin 
kurulmasını engellemese bile 
en azından geciktiriyor.

Bu yazının esas amacı- işçi sı-j 
nıfının ortak irade birliği de
mek olan partinin bu gunı^ka- 
dar yaratılmamasında etken o- 
lan sebebleri araştırmak değil- 
dir.

Bu yazının amacı, Sanata 
«ekonomi politik içinde bir yer 
aramak »da değildir. Çünkü En
gelsin tanımıyla Ekonomi Po
litik; «En geniş anlamda, insan 
toplumunda maddi yaşama -âjj 
raçlarının üretim ve değişimle
rini yöneten yasaların bilimi
dir.» (Anti-Dühring, s. 235)

•• 'Aynı Engels, kabaca «alt 
yapı-üst yapı» İlişkileri dediği
miz olaya bakın nasıl yaklaşı
yor;

«Materyalist tarih; anlayı
şına göre, tarihte belirleyici et
ken son aşamada, gerçek ya
şamın üretimi ve yeniden ü 

retimidir. Ne Marx, ne de ben, 
hiç bir zaman daha fazlasını. I 
iddia etmedik. Eğer, sonradan 
her hangi biri, Ekonomik et
ken tek belirleyicidir dedirtmek 
üzere s. bu önermenin anlamım , 
zorlarsa, onu boş, soyut, anlam
sız g>ir söz haline-, getirmiş o- 
lur. Ekonomik durum temeldir 
ama, çeşitli üst yapı öğeleri-sı- 
nıf mücadelesinin siyasal bi- 
çimleri ve sonuçları-savaş • bir 
kez kazanıldıktan sonra, kaza
nan sınıf tarafından h azır la^  
nan Anayasalar v.b hukuksal 
biçimler, hattâ bütün bu ger
çek mücadelelerin, mücadeleye 
katılanlarıü beynindeki yânsijjj| 
lan, siyasal, hukuksal, felsefi 
teoriler, din anlayışları ve bun
ların daha!- sonraki doğmatik 
sistemler halinde gelişmeleri, 
hepsi de tarihsel mücadelenin 
gidişi üzerinde etki yapar ve 
bir çok durumda ağır basarak 
onun biçimini belirler. Bütün 
bu etkenlerin etki ve tepkisi 
var.dır. Öyleki, ekonomik ha
reket, bu etkenlerin bağrında, 
sonunda Dir zorunluluk olarak, 
sonsuz bir raslantılar (yani a- 
ralarındaki gizli bağlantı o k a ® | 
dar uzaftya da ortaya konul-; 
ması o kadar güç olduğundan 
yok sayabildiğimiz şeyler ve o5§' 
laylar) yığını arasından ken
dine yol açmaya başlar. Yoksa 
teorinin herhangi bir tarihsel 
döneme uygulanması, kanımca 
birinci dereceden basit bir 

¡denklemi çözmekten daha.lkof®' 
.Tay olurdu.» (Din Üzerine-s. 
274)

Umarım bü <şuzun alıntı,; Sa
natın, ; «sınıf mücadelesi için
deki yeri ve önemi» ve yazının 

ihedefiffiakkmda okuyucuyagye- 
teri kadar ipucu vermiş olmalı.

«Tarihsel mücadelenin gidişi 
üzerinde etki yapan ye bır^çok 
durumda ağır basarak onun 
biçimini belirleyen» unsurlar
dan biri olan Sanatın önemi, 
"Yılmaz Güney»inde bir mektu
bunda belirttiği gibi, ancak bi
limsel sosyalizmin temel kitap
ları okunduktan sonra kavralBİ

I
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mlabilir. Ancak o zaman, Feo
dal. burjuva ve revizyonist Kül- 
türjp jjljhata  karşı verilen mü- 
cadteîaj^&iddi ve devrimci bo
yutlar-kazanabilir. Bu, /aynı .za
manda Proleter devrimci kül
tür \(?r- sanatın önündeki engel-| 

K e n n  kaldınlması demektir. A- 
gpmn dalıı d ■> önemlisi,? bu, hal-
■ u n  \ i lkse  lı n  m ü c a d e l e m l e
Kele ı 1' d'ışı ıı ırm aklar, nehirler 
B B M W B aktir. P ro le ter Dev- 
|% lncF lîa reketım ız ancak bu ne- 
SJı.r- e ıı m ıh lardan „e ıv u k  
Rfzorlu b.r çab-jm-ı r i 'i> ı .ı  \ 
B la ğ la m  ve doğru bir siyasi .ön^ 

derliğe» ulaşabilir. Aksı - halde 
E j |h a  bir çok yılımız, içi boşjlfjgi 

kof s logan lar. atm akla geçecğljj 
tir.

Marx, «söylenen sözlere de
ğil, yapılan işlere önem verin» 
diyor. Bu önermeyi şöyle de 
formüle edebiliriz: «gerçekleş
tirebileceğiniz hedefler için ey
lemler saptayın ve bu hedefe 
mut Taka ulaşın»

Bu 'yazıda ise behiıü iki a-

politik»: sanat ya da 
sinıfl uu-t ı s-m t kavramla- 

• rını jttçıklamakv
— Son zamanlarda çok tar

tışılan sanatta «bireysellik» ko
nusunu araştırmak

«a Politik» ya da «sınıflar 
üstü sanat» OLABİLİR Mİ? 

Marx şöyle diyor : 
..hayatlarının sosyal üreti

minde İnsanlar iradelerine ta
bi olmayan, belirli, zaruri iliş
kiler yani maddi üretim güçle
rinin belirli bir gelişme derece
sine tekabül eden üretim iliş
kiler kurarlar. Bu üretim iliş
kilerinin tümü, toplumun eko
nomik yapısını, üzerinde hukuki 
ve siyasi üst yapınıır'yükseldiği 
ve kendisine b elir lisosyal bi
linç şekillerinin. ’Îekabül ettiği ■ 
somut temeli meydâna getirir
ler. Maddi hayatın üretim tar
zı genellikle sosyal, .sıyası-: ve 
fikri hayat süreciniA belirler, 
(şartlandırır) İnsfnlarm  var- 
liklariiÄ): belirie^^Ä  bilinçleri . 
değil^Brsine insanların bilinç-

1 ermı belirleyen sosyal varlık
larıdır. (Ekonomi,* Politiğin 
o’ı •-I ı , ’K'^katkı-Onsoz- s. §j| 

Öyleyse «eıml olarak insanlı
ğın özel olarak da sanatın ge-  ̂
lişimini incelerken ne yapmalı, 
nasıl davranma!' ı ' 1 

Şöyle davranmalıyız. r 
lîj/o t o r ■ m m  nsanlıg.nP.V; 

rihi, b if^ ^ |b u ;d .ır ıh ın  /öııeııılı 
bir parçası'olan „sanatın geli
şimi ,$mif
mucanı'lc lı rınııv»h rıoıdır Cim-" 
ku t iıh ’ i 1 u Dİjtfâsaması^ «  
İ > 1 1 1 ır b u p jr h - ıin d e n  JEn’ ii 
bii-,misizbrfiiiUpl< ı lı lınd" bu
lu un ı ııi'dik lam dıJgTi!:, ı 
üstdl''k Îf.fı udi iradelerin*‘M.iui 

belirip /.ini'" ,:]£&? Jc*1 
yaıu ır, iddi üretim lcrııın 
belir]' b r gelişme dır ecesin e 
tekabuljbden üretim ilişkileri* 
kurmuşlar, bu. da toplumların 
ortay^pikıp gelişmesfrrae başlı- 
ca- ctk'ciı’iolmuştur. Toplumların 

,brtay^Bkmasıylaîî|başlayan ve 
S-oğalil&vSınıf mücadeleleri, bu 

mücadelelere katılanlarm ha- 
- yatlarını ve beyinlerini etkile- 
m iş «beyindeki' yansılar, si- 

B asal, |Jıukuksal, felsefi teori
ler, din anlayışlan ve bunların 
da^H  sonraki dogmatik sistem
ler . hâlinde gelişmeleri, hepsi 
d İİŞ p ihsel mücadelenin gidişi 
üzâjgide etki yaparak ve bir 
çok, ‘/durumda ağır basarak» 
toplttiplarm yapılarında tayin e 
dıcî,';öeğişmelerin meydana gel
mesini sağlamışlardır.

Ne var ki, bu ilişki, yani yu
karda! sayılan etkenlerin «etki 
ve tepkileri» mekanik bir tarz
da Şelfe alınmamalıdır. Engels’ 
inde ısöylediği gibi, ekonomik 
etkenle/bu etken üzerinde yük
selen kurumlar arasındaki «et
ki ye tepki» ilişkisi en azından 
«birinci- dereceden basit bir 
denklemi çözmenin» ötesinde 
karm,aşık bir yapı arzeder. Bu 
yapıyı anlamayan ve açıklaya- 
,ma&n kafaların gideceği yer, 
revizyonizm-ve karşı devrim 
safları, olacaktır. «Yerli» reviz-pl 
yonistv ideologlardan «bay» Ali 
Taygupg «Sanat emeği» adlı ye-

ni saldn ı m  s ı derginin üçu: ı İ\ 
cü sayısında , Sanatâl] «ekonomi 
Politik içinde b ir le r  ararken» 
yani sanatların. .: gelişmesiyle 
toplumların gelişm işi arasında 
paralellikler bulmağa çalışır -
ken esas . olarak «an1.i-.komü|; 

. nizm»in reklamını yapıyor.: i
Marx der k i :
«Bilindiği gibi, sanatın serpi

lip geliştiği bazı devirlerin ne 
ytoplumun e m i  gelişmesiyle ne 
de;* b u n d a n ! ■ onun

mad-
11 tvıaıltp liohsmesiyle bir ilgi- 

Sanat dünyasında 
•Vesıtl^Kanat türlerinin geliş

mesin apayrı olduğu için, genel 
olarak sanatın gelişmesiyle, 
toplumun gelişmesi arasında 
aynı ayrılığı görünce şaşma
mak gerekir. Güç Olan bu çe
lişkileri, genel bir şekilde, kav-f 
rayabilmektir.» (Ekonomi Po
litiğin eleştirisine katkı 223)

«Bay» Taygun ve onun gibi
lerin «güç olan çelişkileri ge
nel bir şekilde kavrayamadık
larını» düşünmek bize göre saf
dilliğin de ötesinde bir yakla
şım  olur. Yunus Emre’yi, Ka
raca oğlanı, Pirsultan Abdal’ı, 
Nazım Hikmet’i Ahmed Arif’i, 
Yaşar Kemal’i Aziz Nesin’i ve 
Yılmaz Güney’i ortaya çıkaran 
toplumun gelişmesinin,; Türki
ye halkının sanatının geldiği 
gelişim çizgisinden çok geriler
de olduğunu görmemek müm
kün değildir. Bu gerçeği gizle
meğe çalışmanın tek amacı 

»vardır, Marksizm! hasırlatı et
mek. ' ::v:/::.

Marx, Yunan toplumuyla, yu
nan sanatı arasındaki ilgiyi a- 
çıklarken şunları söylüyor:

«Kötü yetiştirilmiş çocuklar 
vardır, erken gelişmiş çocuklar 
vardır. İlk çağlardaki m illetle
rin pek çoğu erken gelişmiş ço
cuklar gibidir, Yunanlılar nor
mal çocuklardı. . Sanatlarının 
yaratan ilkelliği ile çelişmiyor. 
Tersine bu ilkelliğin bir sonucu 
oluyor. Bu da bize yeterince ge
lişmemiş sosyal şartlar altında 
bize çekici gelmesi, bu sanatı
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İNCELEME
yşratan toplumun ilkelliği ile 
çelişmiyor; Tersine bu ilkelliğin 
bir sonucu oluyor. Bu da bize 
bu eserlerinlfyeterince gelişme
miş sosyal şartlar altında orta
ya çıkabileceğini ve bu şartla
rın bir daha geri gelmeyeceği
ni gösteriyor.»(Ag-k s,v*2î5)

Bu tahlilleri mekanik bir 
tarzda yorumlayan arasında ki
mi zaman; ba/ı i yurtsever ka ĵ-' 
rakterli arkadaşlara da rastlıllp  
yorum. Bunlardan Ali Eralp, 

'«Yeni adımlar» dergisin 11. sa
yısında -yayınlanan «Sanat ve 
İdeoloji» başlıklı yazısının bir 
yerinde şunları da söylüyor: 

«...Bugün ülkemizde Fuzuli 
¡gibi düşünen, Fuzuli t ır/ında 
söylenen şairler yoksa eğer, 
da Fuzuli’nin yaşadığı çağda, 
Nazım Hikmet gibi düşünen 
Nazım Hikmet tarzında söyle
nen Ş a ir le r i -rastlamıyorsak, 
bunun sebebini her şeyden ön
ce, insanların maddi varoluş ve 
sosyal ilişkilerinde;|,aramak ge
rekir...»

«Fuzuli’nin yaşadığı çağda 
Nazım Hikmet gibi düşünen» 
şairleri var mıydı, yok ' muydu 
bilmiyorum ama, «Nazım Hik
metin yaşadığı çağda» «Fuzuli 
tarzında» söyleyen şairler ol
masa da, «Fuzuli gibi düşünen» 
ve belki de Fuzuli’yi aratacak 
kadar ^üşünen» şairlerin sayı
l ı  bir hayli kabarık.

Örneğin.
«Beni candan usandırdı -ce

fadan yar usanmaz m ı-felek- 
ler yandı ahımdan - muradın, 
şem’i yanmazmı -  Fuzuli rind’i 
şeydadır-Hem’işe halka rüsva-, 
dır-sorun kim bu ne sevdadır- 
bu sevda dan usanmaz mı.» 

diyen. Fuzuli ile 
«boynunun ve -  omuzlarının 

narinliği - dudaklarının üstün
deki - ter damlası - kayar gibi, 
uzanışı - kollarımda vücudu
nun - beyaz bir - ırmak gibi- 
yaşanmış ve - yaşanacak - b ü l  
tün aşkların - baygınlığını ya
şamak seninle -  vücudun üstü
ne -  yazdığım bu şiir ;- senin 
her zaman ki - güzelliğinin-ta-

m tı gibi kalmalıdır - sevgilim- 
gövden, sinerdi gövdeme gj ço
cuk ve -  günahkâr - başın din
lenirdi omzunda» 

diyen Ataol Behramoğlu ara
sında ne türden bir düşünce 
farkı vardır? Ya da fark var- 
;sa, bu fark kimin Lehinedir ?

Fuzuli ile Ataol Behramoğlu- 
nu kıyaslamanın aslında Feo- 
dal Kültürle, Emperyalist Bur
juvaziden kaynaklanan Reviz
yonist kültürü karşılaştırmanın 
bir aracı olduğunu öyle sanıyo
rum, okuyucu anlamıştır. Fu- 

B jl i’nin «ruhunda» beni bağış
lamasını dilerken, örnek olarak 
aldığım iki şiirdeki «kadın» ve 

¡¡gllk» anlayışlarını biraz açık- 
gpmak istiyorum. Fuzuli’de «ka 
s tim* yüceltiliyor. «Bay» Beh- 
ramoğlu’da ise «kadın» her tür
lü sosyal pratiğin dışında sade
ce erkeğe zevk veren' bir unsur 

Klarak «düşleniyor». Aynı tür
den ya da benzeri algılamalara, 

H |m a l  Süreya, îlhaiı Be||î, E- 
dip Cansever’de de rastayoruz. 
Örneğin, Cemal Sür ey a. «Ka
rım olan karnım ve önlerini 
orospum olan yanlarını ve ar- 
kalarını-işte bütün bunlarım 
bunlarım bunlarım-Nasıl unu- 

' turum hiç, unutmadım- diyebi
liyor.

Lenin, Clara Zetkin'le (O bü
yük kadınla) yaptığı konuşma
ların birinde şunları söyler 
kendisine:
-■i; «.Binsel arzunun tâ f |iin  e- 
dilmeşinin ve f e k  japm aflf âr-j 
zusunun «bir bardak su» içmek 
kadar basit ve önemsiz olduğu 
hakkmdaki meşhur teoriyi şüp 
hesiz duymuşsundur. Bu teori 

’-ftyüzünden gençliğimizin bir kıs
mı aklın ı. kaçırmış, hem de ta
mamen aklını kaçırmış. Bu teo
ri bir çok genç kız ve erkek i- 
çin kötü sonuçlar yaratmıştır. 
Bunun savunucuları söyledik
leri şeyin Marksist bir teori ol
duğunu iddia ediyorlar. Toplu
mun İdeolojik üst yapısındaki 
bütün, olaylara ve değişiklikle
rine, o toplumun ekonomik te
melinden doğrudan -ve yavaş

ça sonuç çıkaran, Marksizmin 
râjbir Beklini , istemiyorum,»1.
(Kadınların Kurtuluşu- s. 137- 
138)

İşte B .m  da, «bay» Behram- 
oğlu’na ve «bay» Süreya’ya 
uygun düşen bir teori.. Üstelik, 
bu adamlar, bigbardaklık suyu 
elli ayrı bardağa bölmüşler ve 
her ayrı bardağı sanki bir fı- 

•çı suyu ağızlarına diker gibi 
ye'rden kaldırıyorlar 

Bu işin doğrusu nedir?
Yani, M-L ustalar bize neler 

oğütlüyör?
Bu soruların .cevaplarım'bil

mek sanatçı olarak bizlere ne
den gereklidir?

K. Marx, Kugelman’a 12 Ara
lık 1868 tarihinde Londra’dan 
postaladığı mektupta «Tarih 
konusunda birazcık b ilg isi olan 
herkesin malumudur ki, büyük 
sosyal değişiklikler kadın he
yecanı olmadan mümkün ola- 

ftlaz.» üiyor ve ilavej| ediyor, 
Ep^osyaL1 ilerleme, Cinsi - latifin  
jSoirkinleri dâHÎ8>;. sosyal pozis

yonu ile tamSplarak ölçülebilir. 
(Kugelman’a mektuplar, s. 103) 

Görüyorsunuz «kadın sorunu» 
ve «kadının toplum içindeki ye- 

- rbjgve bunların türevleri; pla,h 
<ask»Kcinsel ili|^ ^ «G öh ü l;jş-  
le« v , b .  kavramla# «Sosyal 
ilerleme»nin yönünü ve yönte
mini tayin edecek kadar önem
lidir.

Lenin’in de belirttiği gibi. 
||p |§ n ü l i l işk ile |® . mücadele§|jji;; 

devrim için hiçte iyi değildir. 
«Gönül işleri»ni politikayı karış-i 
tiran kadınların ya da uçkuru
na düşkün ve kendini her gör
düğü genç kadına kaptıran er
keklerin güvenilir ve dayanıklı 
olduğu söylenemezi Cinsel konu
larda teşhir burjuvacadır. Bo
zulmanın bir belirti^idir^^pra- 
tarya yükselen .sınıftır. Prole
tarya, kapitalizmin rezilliğini, 
iğrençliğini unutmamalıdır. Pro
letarya savaşmak için en güçlü, 
ilhamını, - sınıfsal konumundan 
-ve komünist fikirden alır. Prole
taryanın ihtiyacı olan jberrak- 
lık. berraklık yineg berraklıktır.
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Kendi kendini denetleme köle
lik değildir. Doğal olarak aşk iş
lerinde de kölelik sayılmaz.

Cinsellikte asıl amâç çoğal
ma içgüdüsünü tatmindir. «Bir 
bardak su» teorisi ve onun «yer
li» taşıyıcıları işte burada iflas 
ediyorlar. Elli ayrı parçaya da 
bolünse, bir bardak suyu içmek 
bireysel bir meseledir çünkü. 
Ama aşk, iki insanın işidir ve 
üçüncü bir insana yönelik bir 
davranış türüdür.

Görülüyor ki, Fuzuli’de, «bay» 
Behramoğlu’da, «bay» Süreya’ 
da, - tıpkı Nazım Hikmet ya da 
Ahmet Arif gibi «politik» şair
lerdir. Fakat işte arada ufak (!) 
bir fark var. ilk  sayılanlar ve 
onların yazdıkları şiirler hakim  
sınıfların ideolojilerine, daha 
sonra sayılanlar ve onların yaz
dıkları şiirler ise, Devrimci Pro
letaryanın ve y#ksul halkın 
ideolojisine hizmet ediyor.

«İkinci yeni» şiirde bir. 
burjuva akımıydı.

Aynı Burjuvazi yerinde duru
yor ama, «üçüncü», «dördüncü», 
«beşinci...» yeni - şiir akımla
rı türedilmedi.

Neden?
Çünkü bugün, 27 senefevvelin- 

den daha akıllı ve daha güçlü 
bir Emperyalist Burjuvazi var 
Dünyada.

Ve o Burjuvazinin kesin em
rinde olan «standart tabut ta 
şıyıcısı» revizyonistler, belki de 
«elli ikinci yeni»yi yaratmak 
üzereler.

SANATTA «bireysellik» NE 
ANLAMA GELİR?

Ataol Behramoğlu bir şiirin
de :

«beni meczup bir şair sayın» 
diyor.

Haklı talepler karşısında her 
zaman boynumuz kıldan ince
dir. Ne var ki, hiçbir «mec
zupsun kitleleri zehirlemesine 
de izin veremeyiz.

Örneğin, «Sanat Emeğinin» 
birinci sayısında «bay» Behram
oğlu :

«ve dalgakıranlarla zincirlen

miş deniz
gitgide çürüyen bir su olma

da artık
akıtmakta zehrini doğaya
içimizdeki bataklık»
der de, bu dizeleri eleştiren

leri «eleştirirken» yazdığı şiirin 
«işçi sınıfı sanatının» gereği ol
duğunu iddia ederse, kendisine 
gereken dersi vermek, Devrimci 
Proletaryanın bize yüklediği bir 
görev olur.

Politika gazetesinde yayınla
nan «yazı»smda «bay» Behram
oğlu, kendi şiirini savunurken 
«kabahatinden büyük özürler» 
ileri sürüyor.

Anlaşıldığı kadarıyla;
«Bir devrimcinin de yaşaya

bileceği belli ve çarpıcı bir anın 
duygularını olanca yalınlığıyla, 
insanlığiyle ve içtenliğiyle» 
söyleyebilmek isteği «bay» Beh- 
ramoğlu’nu böyle bir şiir yaz
mağa zorlamış.

Dedikleri doğrudur. Gerçek
ten de devrimci bir Şair, gelip 
geçen günlerin kendisine bırak
tığı duygulan anlatmak zorun
dadır. Hem de, «bütün içtenliği, 
yalınlığı ve insaniliği» ile.

Fakat insanın kafasına yine 
de bazı sorular takılıyor.

«Devrimci» kime derler?
İçlerinde «bataklık» taşıyan 

ve «doğayı zehirleyenler» kim
lerdir?

Kimlerin denizi «zincirlidir» 
ve kimlerin denizi «gitgide çü
rüyen bir su olmaya» mahkûm
dur?

Nedir bu «insanilik» denen 
şey?

Çağımız ulusal ve sosyal kur
tuluş çağıdır. Başta Asya, Afri- ■ 
ka ve Latin Amerika ülkeleri 
olmak üzere Dünyanın her ye
rinde halklar, Emperyalizme 
ve Sosyal Emperyalizme kar
şı mücadele bayrakları açıyor
lar. Ülkemizde günde ortalama 
4 insan öldürülüyor. Ama ne
dense, bütün bunlar «şair»! et
kilemiyor ve bütün bunlar «in
sani» olmuyor. Onun - «insani» 
likten anladığı, sevgilisinin «kol
larında beyaz bir ırmak gibi

uzanışı»' ve sevgilisinin «gövde
sinin» kendi «gövdesine sin
mesi» herhalde. Bu maraz he
yecanların içinde yaşadığımız 
çağda bırakalım «insani»liği bir 
yana,; onun karşıtıyla bile
herhangi bir ilgisi olamaz. 
Çünkü, kuşların, kedilerin, ve 
diğer bütün hayvanların yüzle
rinde bile yakınlarım kaybet
tikleri zaman, büyük bir hüzün 
ve acı birikir. Bu «hüzün» ve 
«acı»yı nasıl olur da bir «şair» 
farketmez? Doğrusu anlaşılır 
gibi değil. Hadi biz biraz «hay
dutluk» yapalım ve büyük bir 
iyiniyetle bunun «meczup»luk- 
la açıklanabilir bir yanı olabi
leceğini düşünelim. Kaldı ki, ça
ğımızda söz konusu olan, kuş
ların, kedilerin değil, insanla
rın, halkların katledilmeleridir.

Bütün gerici sınıflar ve on
ların çeşitli alanlardaki «tabut» 
taşıyıcıları, özellikle de sosyal 
varlıkları tehlike de olduğu za
manlar, «insani»lik, «bireysel
lik» gibi kavramlara sarılırlar. 
Revizyonistlerde ki sızlanmala
rı da böyle düşünmek gerekir. 
Onlar için «yalın» olan «insani» 
olan «içten» olan Burjuvazinin 
yıllar önce Marksizmi sulan
dırmak için ortaya attığı duygu 
ve düşüncelerden başka şeyler 
değildir. Onların Dünya halk
larının vermekte oldukları ulu
sal ve sosyal kurtuluş mücade
leleriyle sadece bü mücadelele
ri bastırmak anlamında ilgile
ri vardır. Bu anlamlı İlgiyi kav
ramadan kendilerinin hiçbir 
davranışlarını kavramak müm
kün değildir. Devrimci olmayan 
hiçbir şey «insani» değildir. Sı
n ıf mücadelesi içinde' «bireysel
lik» aramak ise olsa olsa yuka
rıda sözünü ettiğimiz anlamlı 
ilginin kendilerine verdiği bir 
görevdir.

Kırmızı çiçekler sadece yeşil 
çayırlarda yetişir. Biz, sürekli 
gürleşen, allaşan çayırların, or
manların sanatçıları ve şairleri
yiz. Onlar da «bataklıkların» ve 
çorak arazilerin «meczup şair
leri» işte.

..... «  y ' * 1 5



oğluma hikayeler.
YILMAZ GÜNEY yazdı, HASLET resimledi.

Düşmanlarını aklından çıkartan* â •

dostlarının yolunu bulamaz
Çocuk, babasını 

izliyordu.
Baba, yırtılmamajsına 

özen göstererek, bir resmi 
duvardan söküyordu. 
Resimdeki adamın 
madalyaları vardı/
Yüzünün etleri sarkmış 
gözaltları torbalaşmıştı.
Bîr gazeteden kesildiği 
belliydi.

Baba, söktüğü' resmin 
arkasına biraz diş mactınu 
sürdü ve diğer resimlerin 
yanma yapıştırdı. Duvar 
çeşitli resimlerle doluydu.
Bu resimlerin arasında 
dedesinin, amcalarının, 
babasının, grevlerde 
çekilmiş işçi resimleri, halk 
kitlelerini yürüyüş halinde 
gösteren resimlerde vardı.

Duvarın bir yanında 
da, bazı devlet ve parti 
başkanlarımn, ünlü film 
yıldızlarının çeşitli 
büyüklükte ve değişik 
görünümdeki resimleri 
vardı.

«Ben bu adamı 
tanıyorum» dedi çocuk,
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güler yüzlü bir adamı 
gösterdi. Bazı devlet ve 
parti başkanlarınm 
resimlerini gazetelerde, 
televizyonlarda göre göre 
tanımıştı-

«Bu Carter, değil mi 
baba?»

«Evet oğlum, Carter, 
bu- • •»

Babası, duvardan 
söktüğü yeni resmi 
Carter in yanına 
yapıştırmıştı.

Çocuk, öteden beri 
dikkatini çeken bir resmi 
gösterdi.

, «Baba, bu adam kim? 
Kolundaki işaret ne 
demektir?»

Baba dedi ki:
«Bu adamı iyi tanı 

oğlum. Bu adam, 
milyonlarca insanın 
kanma girmiş 'bir canidir. 
Bu adamın adı Hitlerdir. 
Kolundaki işaret de, 
fa ş is tin  sembolü olan 
gamalı haçtır.))'

«Bu itler i bizim 
neyimiz olur ki?»

«itler değil, Hitler!.. 
Hitler!.*,»

«Hitler bizim neyimiz 
olur ki baba?»

Baba dedi ki:
((Hitler ve onun gibi 

düşünenler, hem bizim, 
hem de bütün dünya 
halklarının düşmanlarıdır 
oğlum-»

Çocuk şaşırmıştı.
Dedi ki:

«îyi ama baba, madem 
ki bu adam bizim

düşmanımız, o halde niye 
resmini duvanmıza astın? 
Hergün yüzüne 
bakıyoruz -• • oldu mu ya?»

Baba dedi ki:

«Ba£k güzel oğlum, bu 
duvardaki bütün yazılara 
ve resimlere iyi bak. Bu 
resimlerin içinde, bizim 
hem dostlarımız vardır, 
hem de düşmanlarımız. 
Dikkat edersen, bu tarafa 
yapıştırdığım resimlerin 
kimlerden yana olduğunu 
anlayacaksın. Bak, bü 
tarafta, senin, dedenin, 
amcalarının, bizim 
grevde çekilmiş işçi 
arkadaşlarımızın resimleri 
var. Bak bunlar da Kürt

köylüleri-•• Bunlar da 
köylü kardeşlerimizin, 
öğrenci kardeşlerimizin 
resimleri. Bunlar, ölen 
devrimci kardeşlerimizin 
resimleri. Bunlar 
Afrika’nın yiğit 
halklarının silahlı resimleri. 
Bunlar bizim 
dostlanmızdır. Bak, bu 
tarafta ne görüyorsun : Bu 
tarafta da, ünlü yıldızlar, 
baldır bacaklı kızlar, bazı 
parti ve devlet 
başkanlarınm resimleri... 
bak bu adama, Viyetnamlı 
bir gerillanın kafasına 
kurşun sıkıyor... Bu resim 
Hitlerin resmi, hu  
Mussolini’nin resmi-•• 
Bunlar da bazı devletlerin



Çocuk, duvarın bir 
yânını göstererek dedi k i:

«Yani bütün bunlar 
bizim düşıiıânlarımız mı 
baba?))

«Bunlar bizim kanımızı 
emenlerdir oğlum. Bir 
ozanımızın dediği gibi, 
bunlar engerek yılanlarıdır* 
çıyanlardır, •. oğlum.»

«O zaman niye asıyoruz 
onların resimlerini baba? 
Yırtalım; hatta yakalım 
hepsini. Yalnız 
dostlarımızın 
sevdiklerimizin resimleri 
asılı kalsın.»

Baba* şevkatle oğlunun 
saçlarım okşqfîı.

Dedi ki:

paralarının resmi k ■ «Biz. düşmanlarımızın 
resimlerini sevdiğimizden 
değil , aklımızdan 
çıkmasınlar diye karşımıza 
asıyoruz. Düşmanını, 
aklından çıkartan ] 
dostlarının yolunu bulamaz, 
bıinu iyi belle. Ben, 
bunları sevdiğimden değil, 
aklımdan çıkmasınlar diye, 
bunları'biran için bile olsa 
unutmayayım diye karşıma 
asıyorurn- - Sabahlan işe 
giderken bu resimlere 
bakıyorum. Bu resimlen 
bana diyor ki, «ey koca 
Abdullah* işte senin gerçek 
düşmanların bunlardır. 
Etin fiyatını yükselmiş 
görürsen kasaba kızma, 
ekmeğin fiyatını yükselmiş 
görürsen fırıncıya kızana,

bir arkadaşınla kavga etsen 
^bjle.asıl düşmanlan ,, 
akimdamçıkarma ki, 
kimlerin gelmek düşman,- 

■ nelerin geçici kırıklıklar 
' öldüğünü anlayasm.» İşte 
fakir fukarayı bir parça 
ekmek için, bir parça aş 
için birbirlerine düşman 
edenler a*sıl bunlardır 
oğlum. Sende, mahallede, 
okulda, çocuklarla 
oynarken, onlarla kavga 
edebilirsin, aranız açılabilir.

Sen de bileceksin ki, o 
çocuklar senin gerçek 
düşmanların değildir.
Sizleri kavga ettirenler de 
bunlardır. Bu karıların 
güzelliklerine, bu artislerin 
fiyakalı bakışlarına, bu 
devlet ve parti 
başkanlanmn güler 
yüzlerine aldanma 
sakın-*-»

Çocuk, babasının 
söylediği şeyleri pek 
anlamamıştı, kafasının 
içinde yeni yeni biçimlenen 
düşünceler gelişiyordu.

Sordu:
«Peki, son yapıştırdığın 

bu madalyalı adam kim? 
Neden eskiden hurdayken, 
şimdi söküp buraya 
taktın?»

«O da düşmanımız.»
«Ama yerini yeni 

değiştirdin. Eskiden bu 
tarafta, dostlarımız dediğin 
tarafta duruyordu.»

«İnsanlar sürekli 
değişirler oğlum. Herşey 
gibi .insanlar da sürekli 
değişirler. Ben de,, bugüne 
dek o adamı dostlarımız 
arasında biliyordum.

İS



/  Çocuk, duvarın bir 
yanmı göstererek dedi ki:

«Yani bütün bunlar 
bizim düşmanlarımız mı 
baba?))'

«Bunlar bizim kanımızı 
emenlerdir oğlum. Bir 
ozanımızın dediği gibi, 
bunlar engerek yılanlarıdır, 
çıyanlardır, oğlum.))

«O zaman niye asıyoruz 
onların resimlerini baba? 
Yırtalım; hatta yakalım 
hepsini. Yalnız 
dostlarımızın 
sevdiklerimizin resimleri 
asılı kalsın.»

Baba, şevkatle oğlunun 
saçlarını okşadı.

Dedi ki:

paralarının resmi-••» «Biz düşmanlarımızın 
resimlerini sevdiğimizden 
değil .aklımızdan 
çıkmasınlar diye karşımıza 
asıyoruz. Düşmanını 
aklından çıkartan 
dostlarının yolunu bulamaz, 
bunu iyi belle. Ben, 
bunları sevdiğimden değil, 
aklımdan çıkmasınlar diye, 
bunları biran için bile olsa 
unutmayayım diye karşıma 
asıyorum- Sabahlan işe 
giderken bu resimlere 
bakıyorum. Bu ı esimler 
bana diyor k|, «ey koca 
Abdullah, işte senin gerçek 
düşmanların bunlardır. 
Etin fiyatını yükselmiş 
görürsen kasaba kızma, 
ekmeğin fiyatını yükselmiş 
görürsen fırıncıya kızma,

bir arkadaşınla kavga etsen 
bile asıl düşmanları 
aklından çıkarma ki, ’ - 
kimlerin gerçek düşman, 
nelerin geçici kırıklıklar 
olduğunu anlayasm.» İşte 
fakir fukarayı bir parça 
ekmek için, bir parça aş 
için birbirlerine düşman 
edenler asıl bunlardır 
oğlum. Sen de, mahallede, 
okulda, çocuklarla 
oynarken, onlarla kavga 
edebilirsin, aranız açılabilir.
Sen de bileceksin ki, o 
çocuklar senin gerçek 
düşmanların değildir.
Sizleri kavga ettirenler de 
bunlardır. Bu karıların 
güzelliklerine, bu artislerin 
fiyakalı bakışlarına, bu 
devlet ve parti 
başkanlarmın güler 
yüzlerine aldanma 
sakın---» ,

Çocuk, babasının 
söylediği şeyleri pek 
anlamamıştı, kafasının 
içinde yeni yeni biçimlenen 
düşünceler gelişiyordu.

Sordu:
«Peki, son yapıştırdığın 

bu madalyalı adam kim? 
Neden eskiden hurdayken, 
şimdi söküp buraya 
taktın?»

«O da düşmanımız.»
«Ama yerini yeni 

değiştirdin. Eskiden bu 
tarafta, dostlarımız dediğin 
tarafta duruyordu;»

«insanlar sürekli 
değişirler oğlum. Herşey 
gibi .insanlar da sürekli 
değişirler. Ben de, bugüne 
dek o adamı dostlarımız 
arasında biliyordum.

İS



iArn,a İ&zün uzun 

^üsm ||ûk ten  sonra-•• 
insanlar 'uzun uzun 
düşünmeden, iyice ölçüp 
biçmeden bir karar 
verirlerse yanılabilirler 
oğlum. Ben de bu. işi 
yaparken çok ölçtüm 
.biçtim. Düşmanlarını 

akimdan çıkartan adam, 
dostlarının yolunu 
bulamaz, dostlarım 
seçemez.»
. , ^oeük.'yerkdeğiştirilen 
■teŞEûe'- ilgiyle bakıyordu.
. Dedi ki:

-v ,,<xRaba, bu adam ne 
yapmış ki; bu kadar çok 
madalya almış?»

Fakat sonra öğrendim ki 
baş düşmanlarımızdan biri 

|  de bu adamdır. Biz 
işçiyiz. Uzun bir zaman, 
başımızda bulunan 
adamlar bize ne dedilerse, 
biz onları doğru belledik. 
Fakat, öğrenme isteği 
geliştikçe, bağımsız, 
birtakım gerici etkilerden 
uzak yeni yeni şeyler 
öğrendikçe, gördük ki, 
kafamızda değişen şeyler 
oldu. Alt-üst olduk- • • sonra 
öğrendik ki, bize dost diye 
yutturmaya çalıştıkları 
düşmanlar vardır. İşte bu 
değişikliktir ki, bu adamı 
eskiden dostlar safında 
bilirken, bu sabah 
düşmanlar safına aldık,



GÜNEYE MEKTUP VAR

Bu sayımızdan itibaren «Güney’e Mektup var» adı|.altmda Yılmaz Güney'e gönderilen mektuplar
dan bazılarını yayınlayacağız.

Aşağıda yayınladığımız Fuat Karakuş arkadaşın mektubu, 6. sayıda yayınlanan Yılmaz Güney’in 
kendisine yazdığı mektuba, cevap olarak gönderilmiştir. Bu mektubu yayınlarken amacımızın, bir 
tartışma başlatmak olmadığını belirtmeyi gerekli görüyoruz.

7 Şubat 1978, İstanbul

Saygıdeğer Yılmaz Ağabey,

uyarılar için teşekkür etmeyi, özellikle ye
rine getirilmesi gerekli olan bir borç sayı
yorum.

Görüşlerime gelinse :

Ben; elden geldiğince uzlaşıcı ve uz
laştırıcı olunmasını isterken, elbette devri
min temel ilkelerinden sapmayı öngörmü
yordum. Bu önerime karşılık şöyle bir ya
nıt verilmiş: «İşçi sınıfının ideolojik, siyasi 

İle  örgütsel önderliğinde gerçekleştirilecek 
Demokratik HalkDevrimi hareketinin hiz
metinde bir kültür-sanat dergisinin dikkat 
etmesi gereken en önemli noktalardan biri, 
birleşebileceği sınıf ve tabakalar genişledik
çe belirecek olan sağ çapma tehlikesidir.» 
Bu kavganın sahibinin haklılığını teslim 
etmek gerekir. Buradaki yanılma payımı 
kabulleniyorum« Ama sanırım tümden ya
nılmıyorum. Mektupda «asıl devrim yap
mak isteyenler uzlaşır» denilmiş ve ayrı
ca bu uzlaşmaların doğuracağı birliklerin 
gerektirdiği «esneklik ve yumuşaklık» a

değinilmiş. Bunlar çok hak verilmesi gere
ken sözler. ~ Ancak, katılamadığım bir dü
şünce var mektupta. «Türkiye solu’ndaki 
karmaşanın «sağlık belirtisi« olarak değeri 
lendirilmesi-ki ayni değerlendirmeye baş
kalarında da rastlamıştım- düşüncesinejşe- 
den katılamıyorum? Neden «elden, geldi
ğince uzlaşıcı ve uzlaştırıcı olunmalıdır» 
^derken tümden , yanılmıyorum? Dilimin 
döndüğünce anlatacağım. (Yalnız belirt- 
yarar Var: Eleştirilerimiz «Güney»e ve Yıl
maz Güney’e değildir. Yılmaz Güney’in 
«sağlık belirtisi» saydığı Türkiye Solu’nda 

glarolan karmaşaya: ait düşüncelerimizdir.)

Yılmaz Ağabey...

Bugün birçokları daha «asıl devrimci
lerin uzlaştığı» ndan, «birliğin gerektirdiği 
esneklik ve yumuşaklık» tan /. bahsediyor. 
Ama aynı «birçoklarının, sıra birleşme
ye ve sözü edilen esneklik ve yumuşaklığı 
göstermeye geldi mi gereğini yapmadıkları
nı görüyoruz. Neden yapmıyorlar? Kanım
ca düştükleri yanılgılar (daha doğrusu 
kendilerine, «devrimci kişilikleri» ne ege
men olan özellikler) şunlardır:



Bir: Kavram Fetişizmi: Bana öyle geli
yor ki, Türkiye’de kavramlarlffçokiİoynanS 
maktadır. Kavramlara, onlardan ne anla
şılması gerektiğine hiç önem verilmemesini 
istiyor değilim. Ancak dergi çevrelerinde 
yuvalanan tarafların: karşılıklı salvolarına 
baktıkça^ «gerçekten bunlar kavramların 
özlerini; saptıyorlar» Diyemiyorum. Bir sat
ranç masası düşünülsün. Tarafların birbir
lerini m at etmekten başka am açlan yok. 
İşte bizim Türkiye Solu’nda taraf olanlar, 
birbirlerini m at etmeye çalışıyorlar. Yok-', 
sa yapılan bu tartışmalarla özlü bir bileşi
me varmaya değil. İlkçağ toplamları put
ları nasıl «fetiş» yapmışlarsa, bugün de av-'. 
n |  anlayış egemen. Şöyle, söylesem nasıl 
ölür: Neyi tartıştığımızı bilmiyoruz ,

İki: Dogmatizm (İnakçılık) : Kavram 
fetişizminin sonu bu oluyor. Dogmatik fel
sefe, «eleştirmeciliğin ve şüpheciliğin ter
sine olarak, her türlü itiraz ve şüphenin 
üstünde tutulan birtakım ilkeler benimse
yen» felsefeydi. Ben, iddia ediyorum, bu
gün tartışanlar, «dogmatizme karşıyız» 
•demelerine karşın, bal gibi dogmatizmden 
etkilenmişler. Kimilerine göret anti-S |||ye- 

Bizm, karşı devrimcilik oluyor. 'Kimileri.de 
Stalin’e 'yöneltilen eleştirileri «Troçkizm 
'Uydurmacılığıyla yanıtlıyor. Bu arkadaşlar, 
öğr^diklerinden,: bildiklerinden İliç şüpheci 
etmezler mi? Evrensel nitelikteki ilk e l^ ^ S  
kısaca evrenselliğin «mutlak, değişmez 
lamını taşımayacağını» '(1) bilm ezlerini? 
Ya da, ne bileyim, Marks’da bilimsel': me
toda göre soru sormanın (ben burîuibilinen- 
lerden kuşku duyularak soru sorulması şek
linde ‘anlıyorum-F.K.) öneminin büyüklıı 
günü; sorunun çelişkiyi (meseleyi) j&rla-5 
ya koymak ve ̂ çözmek üzer®  (2) jjjsbruidu 
ğunu akıllarına getirmezler mai^ Yine 
Marks, yanılmıyorsanûi işçile®f|s uluslar

arası dayanışmasını öngörüyordu Mani- 
festo’da. Ama bu dayafiı^im' için en bü
yük engel, Batının ilen  derecede endüst
rileşm iş kapitalist ve emperyalist ülkele
rinin işçileridir Bu işçiler, s'örnûrüden pay

almakta ve m m i sınıfı bilimi» nin babasın®  
yanıltm aktadır^! Bunu yazmaktaki a m a j  
cim ne? İlkelÇ^S değişebileceği, eleştirme
ciliğin ve şüpheciliğin her zaman içüı ve 
değişmeyen ilke olarak (bu «herşeyin deği- 
şebilirliği» kuralının tek istisnasıdır.) bi
zim yardımcımız olacağıdır. Bu konuda 
son bir örnek vereceğim’': «ceza verme h a k i
kim doktriner yönden ¡açıklayan ya za n 
lardan «mutlak, adalet» i ısrarla savunan 
Kant, cezanın- «aklın emri» olduğunu söy
lüyor ve mütlaka suçluya ceza verilm esi-1 
ni ekleyerek (bana çok ilginç gelen) şu 
örneği veriyordu: «Batacağı ve üzerinde
yaşayan kabilenin yok olacağı muhakkak 
bulunan bir adada yaşayan insanların ilk 
işi \ f | görevi, son ölüm cezası mahkûmjJ® 
nun-hükmünü infaz etmektir.» (3) İŞ im di’ 
ben böyle bir mantık ’yürütüyorum: Eğer 
«ada» • batacaksa, ilkelere sıkı sıkıya sa
rılmanın ne anlamı var? Hayır, ilkesiz 
olunmasın. Ama «ilkeli dağınıklık» da ol
masın. İstenilen ilkeli birliktir. Yani ik i- ! 
si arasinda bir uzlaşmadır. Dogmacı ve 
slogancı bir anlayış, bir profesöre (4) «so
lukları tüketmek» şeklinde yansıyor ve ben 
onu /çok haklıyorum.

1 v: Ekonomizm: Jgugtüj.; Türkiyff Sor. 
l ı | ^ a  iktisat kurallarının herşeyi belir
lediğine, ya da şö^ ^ p en ilse/d ah a  doğru 
olacak, tek belirleyi||>olduğuna dair bir 
görüş vardır: Bir KMmjnolog (sucbıiımcı) J 
(5) anlatmıştı; Rusva’allfelucun nedenleri» 
üzerinde bilimciler Kguıı uzun duripamış- 
lar. «Suçun nedeni ̂ âpnm ıst düzendir,,’’şu 
halde kapitalist düzeni kaldırırsak (ki kal
dırmışlar F.K.) sur f f ^ılmavacaktır'i gibi
sinden bir mantık aınıtm usler. Ama su ç#  
lu sayısı a z a l m a m ı Vf ogalmıs Bu da 
onları suç olgusunuümedehleri üzerine da- 
ha/ciddi, daha bilimsel eğilmeye zorlamış. 
Demek istediğim rşü: Ekonomi, suphesız
belirleyicidir, ama'fek. belirleyici değil:’Go- ■; 
revımiz. diğer «belirleyici» leri de bilmek 
ve dikkate almaktır. Örneğin «devlet»i ele 
alalım:- Evet, Lenin devletin «egemen âıııı- 
fın'baskı aracı» olduğunu söylemiş. İşin  bu

m
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kadarım bilmek yetmiyor. Devletin.-, ku
rulu ekonomik düzene ve egemen sınıfa 
karşı görece (nisbi) bir özerkliğinin de bi
linmesi ve aynı zamanda dikkate alınması 
gerekir.

Dört: Küfürleşmeye varan ve devrim
ci ahlâktan yoksun tartışma üslubu: Sade
ce bu yanları üfle, onlara hak vermemeye 
yeterlidir. Ben,, «fakat, gereksiz hırçınlık
ların, devrimci ahlâka uymayan suçlama
ların da, kesinlikle karşısındayız» biçimin
deki bir görüşe içtenlikle katılıyorum. An
cak bugün birbirlerini küfürlerle yenmek, 
karşıtları küçültmekle geliştirilen bir tar
tışma .ortamıyla karşı karşıyayız. Halbuki, 
«herkes iyice bilmelidir ki, her şeyi elde 
etmenin yolu, başkalarım birşey yapamaz 
duruma getirmek değil, kendini yükselt
mektir.» , (6) Uygar bir düzey tutturma
mak, «başkalarına katlanmamak, kendi 
değerlerinden kuşku duymaktır.» (7) Evet, 
«çalışan kitleleri ezen onları köleleştiren 
eski dünyayı yıkmak, çalışanları mutlulu
ğa kavuşturacak güzel bir dünya kurmak» 
ve bunu istemek çok güzel. Ama küfürleş
meden, ama uygarca...

Ben, bütün bu gerekçelerle uzlaşıcı ve 
uzlaştırıcı olmanın gerekliliğine inanıyor, 
ekliyorum. «Düzenin sınırlarına hapsolma» 
kaygısı kadar, yukarıdaki kaygılar da dik
kate alınmalıdır. Yine ben-iyiniyetime ve- 
rilen-karşılıklı salvoların «dünün ve bugü
nün pratiğine ışık tutacak nitelikteki tar
tışmalar» olduğuna inanmadığım gibi; uz
laşıcı ve uzlaştırıcı bir tavrm-yukarıda be
lirttiğim ve. haklı bulduğum kaygısı dışın
da-«herkese şirin görünmek gibi oportü
nist» tavır olduğunu da sanmıyorum.

Saygıdeğer Yılmaz Ağabey...
Rusya'yı bir «sosyalizm ülkesi» olarak 

görmediğin gibi, «devrimimizin yıkmak 
zorunda olduğu engellerden biri, dünya 
gericiliğinin iki ana merkezinden biri «sa
yıyorsun. Ayrıca ÇKP’yi de «gittikçe sa
ğa kaydığı, oportünizmi sistemleştiren bir 
siyaset izlediği» için eleştiriyorsun.

Gerçekten Rusya «sosyal emperyalist» 
bir ülke mi? Ya da, ne bileyim, «Üç Dünya 
Teorisi: devrimin ortadan kaldırılması, 
Amerikan emperyalistleriyle ittifakın, bur- 
jtvazinin önünde teslimiyetin» (8) teorisi
mi? - |  ^  1 mm

Ben, bu aşamada bütün görüşleri- iz
lemekle meşgulüm. Aslında şimdiye dek ta
raf tutmamışsam, bunda «dünün vc bugü
nün pratiğine ışık tutacak» şeklinde yo- 
rumlayamadığım tartışmaların, özellikle 
onların düzeylerinin de rolü yok değil. 
Rusya’nın «sosyal emperyalist» liği, ya da 
«sosyalist» liği yolundaki belli bir düzeyde 
olan her görüşe saygı duyuyorum. Yalnız 
bazı noktalar ilgimi çekiyor. Bugün Rus
ya’yı, oradaki düzeni «sosyal - emperya- 
lizm»den hareket etmeden eleştirerjer- var. 
Bir yazar, sosyalizmin ya «in-aıuı t öz
gürlükçü» olması, ya da hiç olmamam 'ge
rektiğini söyleyen bir ozan, romancı, (ken
disi değilim diyor) kuramcı (9), Stalin’in 
Mao’ya şöyle dediğini yazıyor: «margarin 
ne kadar tereyağıysa, Çinlilerin yaptığı da 
o kadar sosyalizmdir». Bildiğim kadarıyla 
Mao Zedung yanlıları (kimileri gibi «Mao- 
cular» demekten özellikle kaçmıyorum), 
Stalin’i, onun görüş ve uygulamalarını ge
nellikle benimserler. Ama bu söze ne de
meli?

Demiştim ki, «devrimci gençler yazın 
ürünlerini bilimsel yapıtlar kadar önemse
miyor, hatta hiç önemsemiyor». Bazı göz
lemlerim var: Kuramsal açıdan hatırı sa
yılır bir düzeye geldiklerini sandığım, ya 
da öyle birtakım savlar taşıyan bazı ar
kadaşlarım, ya gereğinden çok az roman 
okumuş oluyorlar, ya da hiç okumuyor
lar. Biraz sitemli konuşacağım; bu konuda 
ahkâm kesenleri İstanbul sinemalarında 
sekiz hafta oynayan «Otobüs» e göndere
medik. Paralan mı yoktu, ya da zaman
ları mı elvermiyordu? Hiç sanmıyorum. 
Evet, doğru bir dünya görüşü edinilsin ve 
ancak bu görüşün ışığında kültür-sanat 
ürünleri özümlensin. Ne yazık ki Yılmaz
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Ağabey, bazıları, üzerinde anlaştığım ız bu 
görüşü benimsem iyor dem iyeceğim  ama, 
en az onun kadar h ata lı bir tutum la-önem - 
semiyor.

Yüm az A ğabey...
İlle de bir «m uhalif rüzgâr» olm ayı 

am açlam ış değilim. Görüşlerimin m utlak
lığını, ya  da yanüm azlığım ı da söylem iyo
rum. Olumlu olan, yapıcı olan her uyarıya, 
her eleştiriye açığım .

En içten  saygı ve selâm larım ı sunar, 
ellerinden öperim.

Fuat Karakuş
A çık lam alar:
(1) îdris Küçükömer, İktisat İlkeleri

ne Yeniden Bakış, Serm et Matbaası 1972, 
s. 10-11

(2) Aynı yazar, aynı kitap, s. 13
(3) Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Na

zari ve Tatbiki Ceza Hukuku, İstanbul Ü ni
versitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Cilt: 
1, 6. baskı, s. 62 (33) nolu dipnotu.

(4) Pr. Nevzat Gürelli, İ. Ü. Hukuk 
Fakültesi Kriminoloji Profesörü. Örneği 
derste verm işti.

(5) Sözkonusu profesör Mümtaz Soy- 
sa l’dı. «Milliyet» de yazm ıştı. Gazetenin ta 
rih ve num arasını anımsayamıyorum .

(6) ve (7) M ustafa Bulut, «Milliyet»
; gazetesi, ̂ «Partiler Arası Diyalog Denince» 
adlı yazı, Gazete no: 10870, tarih: 7.2.1978

(8) Halkın. Kurtuluşu, sayı: 94
(9) Atilla İlhan, Hangi Sol, B ilgi Ya

yınevi, 2. baskı, s.^108. Y a z a r a H fe  Troç- 
ki de -Mao için- «dağlı» demiş'. ,

8 Haziran 1978
Kurban Ağam!.-..
Sana; m idem i ve böbreklerimi hemen  

verebilirim. Yeter ki sen yılma,;,-yıkılma.
Ne olursun biraz daha sabrötV: Zaten  

sen  sabrın sembolüsün. Başka bir şey yaz- 
mıyorum. Çünkü sen bendesin.

O zeytin gözlerinden... 
v e ... Kalbinden öperim ... 

kardeşin Ahm et Y avuz*

OKURLARIMIZA,
Güney’in ©ski sayılortnı temin etmek is

teyen okurlarımız, istedikleri sayıları % 25 
indirimli olarak temin edebilirler. Dergi be
delini P.T.T. ile gönderdikleri takdirde, iste
dikleri sayıları hemen gönderebiliriz.

İv Sayı
Devrimci Bir Dönemin Edebiyatı/LU SUN, Oğ

luma, Hikayeler/YILMAZ GÜNEY, 1 Mayıs Halkı
nın Mücadelesinden Öğrenelim, ZEKERÎYA SER- 
TEL’le Konuşma, CİGERHUN, YILMAZ’daa Mek
tup Var.

2. Sayı
Filistin Şiiri/C. ÇANDAR, Oğluma Hikayeler/ 

YILMAZ GÜNEY, Edebiyat ve Ter/LU SUN, FİK
RET OTYAM İle Konuşma, Köylü Şair İ. BAŞA
RAN, YILMAZ’dan Mektup Var.

3 - 4 .  Sayı
YILMAZ’dan Mektup Var, Sanat ve Devrim, 

Oğluma Hikayeler/YILMAZ GÜNEY, Üçüncü 
Kategori Üzerine/LU SUN, YAŞAR KEMAL İle 
Konuşma, MAO’nun Şiirleri, Arnavutluk Sineması.

5. Sayı
1 Mayıs/LENİN, YILMAZ’dan Mektup Var, 

Edebiyat ve Ter/LU SUN, Oğluma Hikayeler/ 
YILMAZ GÜNEY, Sanat ve Düşüncenin Yasak 
Karşısında Tavrı Ne 01malıdır?/YILMAZ GÜNEY, 
Üniformalılar/HAŞMET ZEYBEK.

6. Sayı
Güney Yaşamını Sürdürecek, ; YILMAZ’dan 

Mektup Var, Arkadaşları NAZlMü Anlatıyor, 
Kayseri Konuşmaları/YILMAZ GÜNEY, Toplum
bilimsel Deneyevi/HAŞMET ZEYBEK, >

7. Sayı
Kürsü/EMİL GALİP SANDALCI, Güney Pro

leter Devrimci Mücadeleye.../YILMAZ GÜNEY, 
Okuma Sonraları Yazdığım N o tla r/L lîS u N , Oğ
luma Hikayeler/YILMAZ GÜNEY Ko-
nuşmalan/YILMAZ GÜNEY, 
neyevi/HAŞMET ZEYBEK,

— DÜZELTME [—
7. sayımızda, elimizde olma^.îfr.riok.nLk ak

saklıklar nedeniyle bazı yanlışlar-'olmuştur. Bu 
hata ları doğrularıyla birlikte l^ö'jlaliyoruz.- 

Sayfa 28 başlık, «Kayseri Konuşmaları», «Yıl
maz Güney İle Kayseri K om iypaları»;

Sayfa 2Ü 3. paragraf 2. s a t i r i « ,  kazanılan b i l  
linç ve .bu sımrİa lB linde kalan b'ilinç.,.», «... k a 
zanılan ve bu s ım ^ M iç in d e  kalan bilinç...»;

Sayfa .31 7. ’ p arag raf. ancak sosjj
yal - faşizme; «ancak sosyal - faşizm e!
oportünizme, rcvizj omzm elpn reformizme kar-, 
§ı...»;
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DO Ğ UDAN BATIDAN

SAVAŞ ÜSTÜNE 

Savaş...
Savaş bütün korkunçluğuyla sürüyor 
Filistin’de 

Angola’da 
Pakistan’da 

dünyadp..
Ve o savaş ki 

yeni umutlar veriyor.
Biz ki.
Mutlu toplumu kuranlarız

yeni baştan.
Biz ki sömürüye son verenleriz.
Biz ki.
Yıllarca sömürülmüş 
Uyutulmuş
Ve bütün dinçliğimizle

uyananlarız.
Ve biz ki,
En kalabalığıyız dünyanın.
En çok sömürülenleri.
Ve bizler için ki,
«Zincirlerinden başka 
Kaybedecek şeyleri yoktur.»

denilmiş.
Ve biz ki,
Koskoca ezilen halklarız 
Gücü,
Kuvveti,
Herşeye yeten.

Bir gün mutlaka
Savaşı da kaldıracağız elbet.
Ama savaşa savaşa 
Ama dövüşe dövüşe...

il.11.977. HOPA 
A. Kemal SEVİNÇ

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARINA

Kör ışıklar altında heceledik özgürlüğü. 
Kıymetlidir bu yüzden,
Yataklarımızdaki

kadınlarımızdan,
Öküzlerimizden tarlalardaki.
Sayılarca yiğidimiz,
Sayılarca «sıra neferi»
Son nefeslerini,
Özgürlük türküsüyle verdiler,
Söylediler,
Tanımadan «demir kapı»
Bilmeden «kör pencere»

tutsak olduğumuzu.
Öldüler,
Bizi damarlarımızdan güneşe bağlayarak.
Bu yüzden hızlı adımlarımız,
Kanlarımız,
Güneşe boşalıp tazeleniyor,
Ve halkımız biliyor,
Kan daha hızlı akacak,
Dev-zincirlerini 

kırdı
kıracak...

BURHAN AYSAL

ŞAFAK SÖKTÜ SÖKECEK

Burası döküm fabrikası
saat gecenin üçü
kızıl bir çelik akıyor potadan
yüzleri solgun gözleri kıpkırmızı işçilerin
bunlar bizim işçilerimiz
emeklerini satar onlar
yok çünkü satacak başka şeyleri
namuslu yaşamak için
onlar üretir
parababaları sömürür iliklerini 
isyan geçer akıllarından 
yangınlar ateşler geçer 
bunlar bizim işçilerimiz 
burası döküm fabrikası 
saat gecenin üçü 
devrimin şafağı söktü sökecek

Ali Artar
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DOĞUDAN BATIDAN

(Ol
Saym Güney Dergisi...

Dalıa önce yazdığımız mek
tubumuza olumlu, cevap vere
rek derneğimize derginizi gön® 
deriyorsunuz. Size öncelikle te |f  
şekkür ederiz.

Derneğimiz kırsal alanda ol
duğundan ®âlışm a koşulları 
çok çetindir. Her şeyden önce 
feodal düşüncenin ve alabildi
ğine gericiliğin hakim olduğu 
bölgemizde şimdiye kadar yap
tığımız çalışmalardan olumlu 
sonuçlar aldık. Şimdiye kadar 
kasabamızda iki oyun oynandı, 
«yeniden Doğarız Ölümlerde» 
Ve «Yol Boyu Şantiye». Bu o- 
yunları bölgemizin en güçlü de
mokratik kitle örgütü olan An
talya Gençlik Örgütü (ANT— 
"GÖR) hazırladı. Ant-Gör’e bu 
oyunların hazırlanmasında Ak- 
deniz-DEV -GENÇ Antalya şu
besi ve Akdeniz Emekçi Kadın
lar Birliği Merkezi yardımcı ol
du. Ayrıca bölgemizin özelliği o- 
larak derneğimiz çok yönlü mü 
cadele'vermek zorunda.. Bir ta
rafta devrimci kültürü halka 
taşımaya çalışırken diğer taraf
tan da halkın ekonomik-de- 
mokratik mücadelesini Vererek, 
diğer yanda ise - gençliği her 
türlü gericilikten kurtarmak
tır...

Her .-çeşit burjuva-- gerici ya® 
Vın ve, araçlarının halk üzerin-;: 
;d.e kurduğu hükümdarlığı yık
mak! için uzun süreli ve kar atlı 
mücadele vermek zorundayız. ; 
Mücadelemizi köyümüzün üre
tim ilişkileriyle özdeş tutmamız 
gerekiyor. Mücadelemiz hiç bir 
zaman şehirlerdeki «keskinli
ğe» benzemgg; elbet. Arkadaşlık
lar, selam||ermeler, aynı tarla- > 
da çalışmalar ||||devrimci-:ol
mayan k işile |®  sürer; köyde... 
Bu zorunludur da... Güney der
gisine saygılarımla devrimci* 
selamlar...
BOZOVA KÜLTÜR VE DAYA
NIŞMA DERNEĞİ

BİZ VARIZ

Biz varız
Yırtık esvapların,
Yıkık duvarların,
Yanan yüreklerin içinde

Biz varız.
Biz varız ‘ s  j j |

Sokakta vurula nyiğidin kızıl kanında.
Kahpe silahın kalleş namlusunda.
Uykusuz gözlerin kanlı yaşlarında.
Kara zindanın kara taşlarında

Biz varız
Biz varız Y i Y - :Y :.,'vy

Bizim yaptığımız mapusiarda 
Paslı parmaklıkların arasında 

■/ Mahkeme salonunun?sanık kürsüsünde 
İşkence odasında, kanlı i^ygünde

Biz varız.
Biz varız

15-16 metre yerin altinda 
Yani memleketimin kanında 
Bir kıvılcımla güneş gibi kızıllaşan 
Odunda, gaz’da, kömürde

Biz varız.
Biz varız

Geçmişte, gelmişte, gelecekte 
Arıya bal yapan renkli çiçekte*
Yiyecekte, içecekte;, giyecekte 
Yani görünen her şeyde

Biz varız.
Biz varız

Toprak işgallerinde j 
Yıkılan deprem harabelerinde 
FmflkcivlM dtförKavasında  
Yani her yerde

Biz varız.
Biz varız

•Savaş cephelerinde 
Toplarda, mermilerde 
Susuz yorgun topraklarda 
Yıkılan, yakılan her yerde 

Biz varız.
Biz varız



Savaşan dünyada barış isteyen 
Emperyalizme karşı yiğitçe çarpışan 
Dört bir yanda zafere ulaşan 
Yoksul kitleler arasında

Biz varız,
Biz varız

Suskun silahın suskun namlusunda 
Kızı! bayrağın kızıl yıldızında 
Her yılın Bir Mayıs’ında 
Zaferin kanlı yolunda biz varız?

Biz varız.
Ali K U RU CA N

KADIN SAVAŞÇININ DÖNÜŞÜ

Bilirim sön kertesine uİjsttşVubnn 
bilirim gözlerin yollarda 
uçan kuştan haber sorarsın 
uçan kuştan haber sorarım:

bir turna geçse/dumanlı gökyüzünden 
vurulurum
yaram düşman yarasından derin:

bir turna geçse/dumanlı gökyüzünden 
seni kanatlarında sanırım 
-bütün kuşlar turnadır bana 
bütün kuşların kanatlarında sen varsın, -

Ayrılık bu 
bir yanı yetim  
bir yanı öksüz 
-çeken bilir-'

.senki nice yanarsın bana.. i  ; ’>; -.ş •> ' 
binini
yüz binini ben sana... 
ama neyl|yim  ki 
cenneti kazanmak için girdik 
biz bu cehenneme

l^ ü ıık ü  cennet/bu|gcıli!tyeryüzündedir. 

Savaş...
Kaldım  güzel olanın 'pekine 

^Şşana ~ 
barışı
' ' i1 1 ‘ i kazandığım t ; ’-1

en kadınsı duygularla» bezetip » 
sevinç p rk ıla r ı ısbyleye söyleye geleceğim

Bu dünyaya-şdüşman Planlar vardır 
İşiz onların düşmanıyız sevdiğim. V 

K ardeşlerim iz^' 1
sevgiye"' kurcun atanları 
kurşunlam ak İçin ayrıdırlar . 
en çok ivd ik lerinden : 
ancak böyle kazanılır sevğ |I|| 
ancak böyle beraber oluruz-’seninle .' 
ancak böyle özgürlüğüne kavuşur gözlerin

, ' 'kollarının hasreti böyle biter 
_ böyle biter isyanı

ak memelerimin...
İnsanoğlunun allahı birdir 
aynı allahı olan , insanları 
vurdururlar
başka yalancı allahlar uğruna 
işte İrlanda yavrum!
Hiroşima...
Hiroşima’da kardeşlerimiz vardı 
İİLcacık umutları 
^ a şa m a k ta g  yana- 
jjligileri vardılplMl 
şen- az bizim kadar yüceydiler 
ölüm sardı 

H jft bir yanı 
Bt^kemik
llçan-duman arasında/yine sevdiler e 

bizim sevgimiz budur!
Filistin derler
bir koca çöl
bir çölki yavrum
yeşili de var/mavisi de
yaşanılacak bir Filistin yavrum
bir koca çöl...
kendi toprağmda/tedirgin oturur ihsan 
kendi toprağında yabancı el.

Kardeşlerimiz Filistin çöllerinde 
sana
yarını kazanmış dönecekler

benim dönüşüm budur!
Bir gün
bütün bu çemberleri yarıp
sana ulaş?cakjldermam yaratıp dizlerimde
döneceğim:

tek katlı bir evin
çimenli 'bahçesinde
seninle sabah kahvaltısı yapacağız
söyleşe g ||ie şe ...
savaş
ayrılık
ölüm
yok artık
minik‘„şeyler konumuz olacak: 

çayın deminden 
çiçekten saksıdan
hacrinin güzelliğinden konui,'edeceğiz: 

geçecek/CennetircÇzden 
■ . turnalar geçecek .

turnaların kanatlarında özgürlük 
Utmalarla selam gönd,^,ç„eğiz :
■ ■ |  uzak diyarlara 

ı ’eğm:
■

ili'ye
Ispanya'ya... f e i . ' l

Leyla ŞAHİN YILMAZ
1977. 7 Hazirafı/BEYKOZ
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MÜZİK

Sadık Gürbüzj bir, konseri sı
rasında görülüyor...

Sadık

söyleşi

1 — Devrimci müzik sa
natını yaratırken başvura
cağımız kaynaklar.

— Bana öyle geliyor ki, 
öncelikle şu «Sanat» ve 
«Devrimci Sanat» terim
lerini açmak gerekiyor. Bu 
alanda taşı - dikeni, temiz
ledikten sonra tarlayı daha 
bir rahat işler, daha bir iyi 
verim alırız.

Devrimci müzik olayını 
devrimci sanattan ayrı dü
şünmüyor, onun bir parça
sı kabul ediyoruz. Kültürün 
önemli bir bölümünü kap
sayan sanat olayı üzerinde 
çok durulmuş, çök söz söy
lenmiştir, söylenecektir de. 
Gelişimin olumlu sürecini

tamamlayabilmesi için bir 
bakıma/yararlı da. Ama çok 
şey söylemek yerine biraz 
pratiğe geçirmek gerek 'filfİj 
lenenleri, eksik veya tam. 
Pratik daha bir nitelik geti
recektir' olaya. Yanlışlar 
varsa düzeltilir, geçmişin 
hatalarına düşülmez, onun 
pratiğinden daha ‘ jdoğruy a 
gidilir, '¿yeni..-;^ollair.' aranır. 
Bir şeyi elde etmenin ilk 
şartı onu istemek, İkincisi 
uğraşmaktır. Bir takım şey
leri zamanın gelişimine bı
rakmak, seçilen en yanlış, 
en pasif yoldur. Böyle ya
parsak, zamanın başkaları 
için de çalıştığında gözden 
kaçırmış oluruz. Kazanmak, 
düşmana zaman vermeyi 
affetmez. Bu söylediklerim,

devrim için geçerli sözler. 
Devrimci sanat da devrime 
hizmet etmeyi, kitleyi dev
rimci bir bilinçle yönlendir
meyi amaçladığına, devrim
ci vo lM b ir araçî olduğunsa 
göre, sanatımızı devrimden 
soyutlayanlayız; eğer sana
tımızı toplum için, uğruna 
ölümleri » iç e  saydığımız, iş
kenceleri hiçe saydığımız 
halkımız için yapıyorsak. 
Tabii bu tamamen slogan
larla işlenmiş, bağırıp - ça
ğıran şeyler olarak alınma
malı. Özünde sanatın da 
kendi estetiğini taşımalı, o- 
nun güzelliğini örtünmeli- 
dir.

Nedendir bilmem - değil 
bilirim ama burda konu dı



şı - ben devrimci sanatçıyı 
önce devri mci, ¿şomsa,. sanat
çı olarak alırım; öyle görü- 

’ 'yorum. Sanatım  .kitlenin 
mutluluğuna’, halkının gü- 
zekgunleı ine adayandır biz- 
teyclewm ici sanatçı. Dev
rimci ideolojik bilinci fölân 

Pâve bu bilincin yolunda eanı- 
başı uğruna hiç bir şeyden 
çekinmeyen bir namuslu tu
tarlılıkla mücadele veren 
ve bu sanatını bu yönde 
kullanan kişidir devrimci 
sanatçı. Yoksa bir sanatçı 
sanatını doruğuna çıkardığı 
yeni yöntemler getirdiği 

Siçin ' efevrimci sayılamaz.
: Devrim yolunda canlarını 
*veı dıkleıı hakıe kendilerine 
.-devrimci diyem eyen arka- 
daşlanm ızı düşündükçe ba
ğışlayın beni .«Devrimci» n i
teliği vermeye pek dilimi 
varmıyor.. Onu başka türlü 

Yadlandırmak gibime geli- 
• yor. B ir | sanat burjuvaya 
hizmet ediyorsa devrimci 
sayılamaz...

Devrimci sanat, devrim  
için sanat olacağına göre, 
kaynağm ı yoluna baş koy
duğu halktan ve o halkın 
kültüründen almalı. . Bunu 
da müzik olayında somut- 
laştırırsak; halkımızın söy
lediği, kaybettiğinde acısını, 
bulduğunda sevincini, sev
gisini ve kavgasını dile ge
tirdiği türküler vardır. O 
türküler ki bitmez tüken- 

' mez hazinedir, bir devrimci 
sanatçı iç in . . Ve o türküler 
¿ı  ̂her- yörede bir ayrı lez- 
ze't de bırlayrı duyariüık da 
o denli güzel, o denli içten

■■■ ve samimi ^ ^ R ^ H ||D lü lere  
yakılan agıikir. gunıımüzde 
devrim yolumda düşenlere 
uyarlanacak cn uvgün m ü
zik. Köroğlu ^koçaklamaları 
kavganın, PiıySultan inanç
lı bir başkaldırının ¿bulun
maz örnekleriylefi doludur. 
Bunun içindir kiŞhalk m ü
ziği çok iyi bilinme|i ve sa
natçı iyi de bir araştırmacı 
olmalıdır. Uyduruk||ıluktan  
ve özentilerden uza^Blm alı- 
dır. çünkü halkımızıjı kendi
si sade ve alçak gÖı^BÜdür. 
Gösterişlilik her zaman ür
küntü vermiştir çünkü ona. 
Mesajı, onun kendi değerle
riyle iletmek, devrime daha 
olumlu bir katkı olacaktır. 
Mayakovski sanatçıyı «Kü
tükten kafaları yontan bir 
fabrika işlevini ise «dilinin 
eğesiyle beyinleri peydahla
mak» olarak belirtiyor. Bun
dan dolayıdır ki, sanatçının  
beyninin ve dilinin bu işlevi

-  yapmaya yeterliliği olmalı, 
yani kendi ideolojik gelişi
m ini de sağlamalı, gelişm e
lerin dışına düşmemeli. Bir 
devrimci sanatçının dev
rimci dürüstlük gereği en 
korkacağı bu olmalıdır.

2 — Çok sesli müzik ko
nusunda tartışmalar. İlerici 
besteler, piyano vb. gibi est- 
rümanlarla çalınmıyor, han
gi estrümanlar kullanılabi
lir?

' — Tek ses, çpk ¿ses tar 
tışmaları sanırım! çok eski. 
Yukarda da belirttiğim gibi 
tartışmaları biraz da haya
ta geçirelim. Bakalım ne o

luyor? Ilalkııınz neyi, nasıl 
benimsmu N  (Ama götürdü
ğümüz. .doğru yaklaşımla |J 
arasırra ) ' çok seslilik adına 
neleı m ‘ \\ apıldığım, halk 
müzi giithiöii] 1 erinin ne den
li d e je® |||| edildiğini görü l 
yoruz. B u lh a lk  müziği ol
maktan cîkn or, burjuva 
eğlen cfeâlimmne*- dönüşüyor. 
Bir de bıı ,t ıııi^seylere adını 
saygıylur-juîdıgımız' özan iH  
rımızm şiirleri de alet edili
yor ki...

Halk-'i müziğimizin temel 
enstrümanı sa-z|s- bağlama-! 
dır. Bu ı^e cok sese uygun 
değildir. O nam an, saz ad e|| 
dini yükseltmek, diğer şaz
lara ikinci ve çoğul- ‘sesleri 
vermek gerekir..- Bünun 
için ekip -çalışması gerekli, 
aynı kişilerle uzun .'süreli 
çalışmak gerekli. Bir de ar
moni ve kompozisyon içeren 
ileri müzik eğitimi tabii... 
Konservatuarlarımız da halk 
müziği bölümleri çok yeni. 
Saz da daha yeni tanınıyor. 
İlerde iyi olacağına kuşku
muz olmasın.

Piyano ve değişik aletler 
kullanılması birer arama
dır. Benim beklediğim, yay
lı sazlar, nefesli sazlar gibi 
bizim sazlardan oluşan (Di
van - Saz - Bağlama - Cura) 
ve hepsiyle birlikte çok sesi 
gerçekleşti-ı^jivV’̂ îüi-Vnüzi- 
ğimizi uluslararası, alanda 
duyuran boyûl-İard; varması. 
Zira butıuvj?duîı-ya ı |tm. ve 
melodılcıjıı-â^^zenginliği yö
nünden ; m uzıkl er imize hay
ran.



YILMAZ GÜNEY İLE

K A Y S E R İ
K O NU ŞM A LA RI

(3 )
konuşan: ERSAN SARIKAYA

Modem revizyonizm, uluslararası 
proleter devrimci hareket İçin, en 
leMikeli düşman olma özelliğini
halâ korumaktadır... 'M "

i  ¡m æ x sm m w w *

S— İçinde bulunduğumuz şu tarihi aşa
mada, hedefimiz ABD Emperyalizmi ve on
ların en azgın işbirlikçisi faşistler olduğunu 
söylüyorsunuz. Bunun yanında, mücadele
nin başarısını, revizyonizmin, oportüniz
min, her türden gericiliğin ve maceracılı
ğın yenilgisine bağlıyorsunuz. Burada, siz
ce, en başta ele alınması ve mücadele edil
mesi gereken tehlike olarak neyi saptıyor
sunuz ?

C — Proleter devrimci hareketin önün
de bulunan modern revizyonizm, revizyo
nizm sağ ve «sol» oportünizm, reformcu
luk, dogmatizm, sekterizm, maceracılık, 
subjektivizm gibi tehlikeler içinde, en baş
ta ele alınması gereken modem revizyo- 
nizmdir. Özellikle, bazı ülkelerde devlet o- 
lanaklannı da elinde bulundurmuş olma
sından gelen avantajlarını da hesaba ka
tarsak, uluslararası proleter devrimci ha- 
raket için, en tehlikeli düşman olma özel
liklerini halâ korumaktadır.

Revizyonizme, onların gizli-açık uzan
tılarına karşı, kültür-sanat alanları da için
de olmak üzere, bütün alanlarda tutarlı 
bir mücadele sürdürülmeden, ideolojik

ve siyasi bakımdan yönlendiriciliği ve et
k in liğ i yenilgiye uğratılmadan, diğer sap-; 
malara karşı olsun, faşizme ve emperyalizm 
me karşı olsun başarı kazanılmaz, devrim 
hedeflerine sağcılıkla ulaşamaz.

Sınıf kökleri varoldukça revizyonizm 
her zaman %'iddi bir tehlike olarak varola
caktır. Ve biz, revizyonizmle, sınıfsız toplu
ma dek, iç-içe, yan-yana olacağız ve onun 

. maddi köklerini, yani ulusal ve uluslararası 
plandaki smıf köklerini kurutmak için mü
cadele edeceğiz. Revizyonizme, karşı mü
cadele, sınıf sız toplumun inşasına dek sü
recektir. Revizyonizm, türlü kılık ve gö
rünümlerde, geriydi dönüşün teorilerini tez
gahlamaktadır ve kendisini M-L genel doğ
rularla gizlemeye, çalışmaktadır. Her. tür- ( 
den sapmanın kaynağı revizyonizmdedir.

Bu arada belirtmek isterim ki, müca
dele edilmeyen, ya da küçümsenen her
hangi bir sapmanm da en tehlikeli hale 
gelebileceğini unutmamak gerekir. Sağ ve 
«sol» oportünizmin, maceracılığın, dogma
tizmin, sekterizmin ve reformculuğun da, 
proleter devrimci hareket önünde yarat
tığı engeller mücadele ile kaldırılmalıdır.
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Yalnız, ¿özlerimden şu yanlış anlam 
çıkartılmamalıdır. Nasılsa esa,S tehlike mo
dem revizyonizmdir. Öyleyse, faşizme ve 
emperyalizme karşı mücadele talidir. Böyle 
bir siyaset izleyenler, teoride ne denli kes
kin olurlarsa olsunlar, pratikte ABD ve 
AET emperyalistlerinin ve işbirlikçilerinin® 
ekmeklerine yağ sürerler ve giderek onların 
saflarında yerlerini alırlar. Böyle unsurlar 
vardır. Bu, sağ oportünizmdir. Faşizmi ve 
her türden emperyalizmi ve gericiliği yene
bilmemiz için, bu nedenle revizyonizme ve 
oportünizme karşı mücadele esastır, diyo
ruz. Revizyonizme karşı mücadele etmeksi
zin, diğer sapmalara karşı mücadele edile
mez. Çünkü bütün sapmalar, özünde reviz- 
yonizmin şu ya da bu biçimi, ya da şu ya da 
bu tondaki biçimleridirler. Kısaca, her tür
den sapmanın anası revizyonizmdir. Ayrıca, 
faşizme ve emperyalizme karşı mücadele an
cak ve ancak, modern revizyonizme ve onun 
uluslararası köklerine, onların çeşitli kılık
taki yardakçılarına karşı mücadele temelin
de başarı kazanabilir. Yani, faşizme ve em
peryalizme karşı mücadele, revizyonizme ve 
Sovyet - emperyalizmine karşı mücadeledeh 
kesinlikle ayrılamaz. Faşizm ve sosyal - fa
şizm, zaman zaman aynı pınarlardan su 
içerler. Aralarındaki rekabet ve çelişmele
rinin içeriği gözdeıvuzak tutulmamak kay- 
dıyla, bunlara karşı verilecek mücadele 
mutlaka birleştirilmelidir. Değişen tarihi 
koşullarda, birinden birine yaslanmamak 
ve onların ekmeğine yağ sürmemek kaydıy- 
la, aralarındaki çelişmelerden yararlanmak 
gerekir.

Şu noktayı önemle. belirtmeyi gerekli 
görüyorum. Bugün revizyonist saflarda, öy
lesine dürüst ve içten insanlar vardır ki, 
maceracı saflarda öylesine yiğit ve kararlı 
insanlar vardır ki, bunlar sahip oldukları 
siyasetlerin içeriğini kavramadıkları için 
oradadırlar. Onlara karşı, devrimci esnek
liği göstermemek, onları kazanmak için gay
ret göstermemek büyük bir hata olur.

Şu bir gerçektir ki,
Proleter devrimci düşünce ile, halkın 

çeşitli kesimlerinin etkisinde kaldığı reviz
yonist, reformist ve benzeri her türlü bur
juva düşünce ve eğilimler arasındaki çeliş
me, uzlaşmaz sınıf çelişmeleridir. Bu tip 
düşünce biçimlerine karşı uzlaşmaz müca

dele verilmelidir.' Fakat, öyle ihsanlar var
dır kii en içten duygularla halkın kurtuluşu 
amacım taşıyorlar, gerçekten-devrim iste
ğiyle doludurlar. Gelgeİelim,-..bilgi, deney, 
araştırma ve inceleme yetersizlikleri nede
niyle, proleter sosyalist ideolojiye aykırı dü
şünceler ve eğilimlere sahiptirler. Bu insan
larla, proleter devrimci düşünceye sahip in
sanlar arasındaki çelişmeler, genellikle uz
laşmaz çelişmeler değildir. Çoğunlukla, halk 
arasındaki uzlaşır çelişmelerdir. Bu neden
le, yanlış düşüncelere karşı tavrımız ile, sağ 
olsun «sol» olsun, yanlış düşüncelere sahip 
insanlara karşı almamız gereken tavrı bir
birine karıştırmamalıyız. Yanlış düşüncele
re karşı uzlaşmaz bir mücadele yürütürken, 
yanlış düşüncelere- sahip arkadaşlarla, on
ları yanlışlarından arındırabilmek için uz
laşmalı ve onları sabırla eğitmeliyiz, ikna 
etmeye çalışmalıyız. ;

Şu nokta iyice aklımıza yazilmalıdır :
Uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarından kay

naklanan ideolojiler ve siyâsetler uzlaşa- 
mazlar. İki çizgi arasındaki siyasi mücade
lenin sonucunu, en sonunda süahlar belir
leyecektir. Bu noktayı iyi kavramalıyız. 
Yanlış görüşlü arkadaşları eğitmek, onları 
kazanmak için gerekli sabrı göstermemek, 
onları namluların ucuna teslim etmek de
mektir... ki bu tavır, cinayete başından se
yirci kalmakla, boğulma olasılığı bulunan 
bir insana yüzme öğretme olanağımız var
ken, bu olanağı kullanmama ile benzerlik 
gösterir. /  '

Halktan insanları, arkadaşlarımızı, en 
son umut kırıntısının yokolacağı ana dek, 
yanlış siyasetlerin . etkisinden kurtarmak 
İçin yoğun, bilime dayalı bir çaba gösterme
liyiz. Bu çabayı göstermemişsek, içimizde
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kuşku varsa, karâr anında elimiz titreyebi
lir Tereddüde düşmemek için, geçtiğimiz 
ve geçeceğimiz yolun doğruluğuna, taktik 
ve çalışma biçimlerimizin doğruluğuna, 
teae düşen sorumluluk ve görevleri sonuna 
dek yerine getirdiğimize kesinlikle kuşku
muz olmamalıdır.

Sınıf mücadelesi soyut birşey değildir. 
Sim: mücadelesi, emperyalistlere, ülkemizi 
ve halkımızı sörpiren sınıflara, onların si
yaset, ideoloji,feiültür ve yarattıkları, top
lumsal alışkanlık ve eğilimlere karşı ve bun- 
Larm maddi ve toplumsal temellerine karşı 
yürütülen bir mücadeledir. {Sömürücü,sınıf
lan ve onların ekonomik, anti-demokratik 
siyasi ve toplumsal dayanaklarını ortadan 
kaldırmayı amaçlar. Bunun için, Marksiz- 
me yabancı ne vars^ feodal, küçük burjuva  ̂
ve burjuva fikirle* karşı mücadeleyi ıçerıı 
Revizyonist, reformist ideolojilere karşı, 
sağ ve «sol» oportünist eğilimlere karşı mü
cadeleyi içerir. İçimizde yürüttüğümüz sı
nıf mücadelesi ile dışa karşı yürüttüğümüz 
sınıf mücadelesini canlı biçimde birleştıı- 
meiıyız.

Öte yanda, revizyonizme karşı müca
dele adı altında, geçmişte ye günümüzde, 
herşeyin olumlu ve olumsuz yanlarını doğ
ru değerlendiremeyen, yanlış tutumları yü
zünden bir yığın ip  niyetli vegl’ürüst unsu
ru ürküterek revizyonizme yeTşportünizme 
hizmet eden kişilerce gruplar, izledikleri 
sekter, tek yanlı siyasetleriyle, $|yi'zyonii|l 
îerden daha cok devrime zarar tfermişlerjj 
dir, vermektedirler. Bu siyasetler, bir yığın 
dürüst unsuru revizyorfizmin ve opofiü'niz- 
-rrlrı karanlığına değil, bilimsel sosyalizmin 
aydınlığına çetfihekle görevlidirler.

Revizyonizmin etkisinde {kalan , aydın
lara, sanatcüâafBbcilere. köylülere ve tüm 
emekçilere kar|g esnek, anlayışlı;.,-Öğretici; 
te la n  uzun bir' şjareç içinde revizyonizmin 
sanıfsal içeriğini kavratarak eğitmeyi, ka- 
sar.mayı amaçlayan bir siyaset izlenmesi 
gerekliliğine inanıyorum ve bunu başar
maya çalışıyorum. Bu nedenle bana yönel- 
~f.ee ilecek, muhtemel ‘revizyonizmle uzla
şıyor’, ‘oportünizmle uzlaşıyor’ .ve hatta^re- 
Tâyunist’ ‘oportünist’ vb. suçlamalarını da 
'^sarsamıyorum.,.’ .

Ve hatla, açıkça şunu bile söylemekten 
çekinmiyorum :

Bazı insanlar ve gruplar, benim dü
şündüğüm gibi /düşünmüyor olabilirleri 
özellikle de Sovyetler Birliği’nin şu gün için
de bulunduğu durumu kavramamış olabi- 

•IjTMergbenim düşündüğüm programı bile ka
bul etmiyor olabilirler. Bğer hayatın ¿ana  
kazandırdığı deneyler ve yetenekler, belli 
konularda- o insanlarla birlikte davranma
mı, birlikte yürümemi uygun görüyorsa, 
ben o insanlarla yürümekten zerre kadar 
çekinmem. O insanlarla, birliğim üç gün 
sonra bitecek bile olsa, ben o üç günü birlik
te yürümek için gerekli esnekliği gösterir ve 
gerekli adımları atarım ve böyle de yapıyo
rum, böyle yapmaya da devam edeceğim. 

/.İnanıyorum kİ] o insanların devrim isffiyen 
özlerimizi, ortak eylemler, ,-Örtak.,çabalar 
sürecinde, proleter devrimci saflarda birleş
tirecektir.

izin verirsen, Lenin’den bir bölümpku- 
•¥mâk istiyorum: '

«... Bugün binlerce çevre bizim y a l ı 
mımız olmadan, kesin bir program ve amaç 
saptamadan sadece olayların etkisiyle her 
yerde ortaya çıkmaktadır. Sosyal-Demok- 
ratlar bu çevrelerin mümkün olduğu kadar 

• çoğuyla' doğrudan ilişki kurmap ve güç
lendirmeyi bunlara yardım etm eyiştendi \ 
bilgi, ve deneylerinden onları yararlandır
mayı yg kendi devrimci inisiyatifleriyle on
ları harfkete geçirmeyi görev edinmelidir

ler . Açıkça anti Sosyal-Demollât olanlaı 
ha-riçBböyle çevrelerin ya doğrudan doğru
ya'-partiye k a t ı lm a la r ım ,d a  kendilerini^ 
Parti iilfaynı çizgiye getirmelerini sağlayın; 
İkinci durumda onlardan-,- programımızı 
kabul etmelerini veya bizimle mutlaka ör
gütsek ilişkilere girmelerini istememeliyiz. 
Sosyal-Demokratlaııri bunlar arasında et
kin bir şekilde çalışmaları şartıyla, bunların 
uluslararası devrimci Sosyal - Demokrasi 
davasına sempatileri ve protesto havalan 
yalnız başına bile yeterlidir, çünkü bu sem
patizan çevreleri olaylann etkisi altında ön-i 
çe demokratik yardımcılar ve daha sonra 
da Sosyal-Bemokrat İşçi Sınıfı Partisinin 
inanmış üyeleri haline geleceklerdir.»^ (De
nin, Kitle İçinde Parti Çalışmaları, s, 31-32)



Yalnız burada, Lenin’in kemikleşmiş 
unsurlarla^ sempatizan ve* yeni unsurları 
birbirinden ayrı ele aldığını' unutmamak 
gerekir.

S — Bir devrimci başlıca nelere dikkat 
etmelidir ?

C iPÇBirincisi \teoridir. Devrimci teo
ri olmadan devrimci eylemin ' olmayacağı 
açıktır. İkincisi amaç, üçüncüsü bu amaca 
kimlerle, nasıl ulaşılacağı konularının ber
raklaştırılması, dördüncüsü de çalışma';bi
çimi ye yöntem  sorunudur.

Bir devrimci, bilimsel sosyalizmin temel 
ilkelerine, bütün hayatı boyunca sadık ol
malıdır. Bir devrimcinin yurdunu ve halkı- 

naıi sevmesi, yurdunun bâğımsızliğı yhihalki- 
! nın özgürlüğü, m utluluğu için hayatını or- 
J a y a  İoym ası, onun en doğal özelliğidir. 
Halkının değerlerine, tarihinin ulusal ve 
demokrat değerlerine sahip çıkması bekle
nir. Onu devrim yoluna iten  ilk adım, bu 
sevgi, istek ve sömürücü zalimlere karşı 
duyduğu soylu kin ve nefrettir. O her za
man toplum un ve halkın çıkarlarını kendi 
çıkarlarının üzerinde tutacak ve birleşebile- 

, ceği en geniş kitlelerle, pratik mücadele 
içersinde birleşecektir.

Bir devrimci bu temeller üzerinde, di
sip lin li ve ilkeli bir lçahşma ; yönteriıi uygu
lam alı, geniş bir kültüre, yüsek inan

ca ve .siyasi olgunluğa, sahip olmalıdır. 
Açık yürekli, açık söz lü ğe dürüst, adil, y i
ğit ye fedakar, kitle içinde erime yeteneğine 
sahip ve örgütieyici otmalıdir.

Bir devrimci, hem teorik düzey baka
mından yüksek, hem de-„ pratik alanlarda

işinin ve görevinin ustası olmalıdır. Sadece 
genel propaganda ve ajitasyon ölçüleri içim  
de ağzmın-Jaf yapması yeter® değildir. Bize 
iş yapan adam gereklidir. Acılar, zorluklar 
ve baskılar karşısında dirençli olmak zorun
dadır. Yalan, ikiyüzlülük, lafazanlık, L u 
balilik, ahlaki yozlaşma, kibirlilik, tembellik, 
gösteriş, dar görüşlülük, derme-çatma bilgi, 
mevki hırsı, devrimciliği bir fim tiyaz gibi 
görme, ¿adam kayırma, grupçu® |İ eleştiri- ’ 
özeleştiriden kaçınma, devrimci esneklikten 
uzak olma, yabancı şeylere karşı körü körü
ne tapmmâ', taklitçilik ve kendi •'değerlerini 
kücüm sdi^ lrib i olumsuzluklara ¿karsı, ge
rek kendi içinde, gerekse kendi dışında uz
laşmasız bir savaş verilmelidir.

Ayrıca; bir devrimci, zamanı, yeri, ko
şulları iyi değerlendirmek, zaman,g e r  ve 
koşullara uygun esnek taktikleri belirlemek, 
dünyayı, t'öplumu ve kendisini bir civciv 
sabrıyla değiştirmekle görevlidir. Bu neden
le, neyi, nasıl, kimlerle ve ne zaman, ne ka
dar zamanda, ne için, kimler için, kimler 
yararına değiştireceğini bilmelidir. Yani, 
hedefim, dostlarını ve düşmanlarını, m ü
cadele araçlarını ve zamanını doğru sapta
malıdır.

S — Civciv sabrı nedir ?

C —  Bir yumurtanın, kuluçkaya yat- 
|m j§  bir tavuğun altında, ya da kuluçka 
makinaşmda, çürük ve hastalıklı değilse, 

¿Özündeki çelişkilerin, kendisini civcive dö-; 
. nüştürecek ısı ve zaman koşulları sa ğ la -; 
.nırşa, yirmibir günde civcive dönüştüğünü 
biliyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir . 

g lfâ e k tir  bu. Yumurtanın iç çelişmeleri, "ışı 
¡¡¡İ:; zamah koşullan sonucu olgunlaşıyor... 

ve ‘ yumurtanın kabuğunu içten, gagasıyla 
parçalayarak dışarı çıkıyor. Bu, çelişme iç
tedir, çelişme yenileştirici ve değiştiricidir 
bîlims’el tezlerinin kanıtıdır.

B iH çlyciv  sabnndan, herhangi bir işi 
:;,y.aparkehd:;||? ve dış koşulların B r o m u n u n  
m,. <ıu’ ı ı i-.ni, acelecilikten ''*fş§]ânmayı, 
n*,ı 'z 1 1 l .¡m ayı, oluşumun l  klerihi 
sabır ialraa esfıeklikle yerine getirmeyi, ini- 
siyat^^^Srektirdiği korkusuztuHİ^r’ken- 
,dinc ip iğ n i anlıyoruz. Civcive za&a;h:ndan 
onceMa|jdacak herhangi bir müdahale, c t-
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neğin zamanından önce civcive yardım ama
cıyla yumurtanın kabuğunu kırmak, civ
civin ölümüne neden olur.

Civcive yardımcı olmak amacıyla, as
ımda iyi niyetle, civcivi biran önce kabu
ğundan kurtarmak için kabuğu kıranlar, 
kırmaya çalışanlar, zamansız ve gereksiz 
müdahalelerle o ana dek varolan birikim
leri çarçur ederek civcivin ölümüne neden 
olan haylaz çocuklar vardır. ,

Devrimciler, haylaz çocuklar olmama
lıdırlar.

Tarih ve toplumsal koşullar kuluçkaya 
yatmış tavuktur.

Toplumlar yumurtadır.

Bir farkla k i :

Toplumlar tam tamına yumurta örne
ğine benzemezler. Toplumların ortak irade
si ve gelişen bilinci vardır.

Toplumsal değişimlerde şiddet ve şid
detin örgütlü bir parçası olan sabır, inat 
ve disiplin, toplumsal devrimlerin ebesidir.

Sınıflı toplumlarda, uzlaşmaz karşıtlı
ğı olan sınıfların mücadelesi, yumurtayı 
civcive dönüştüren iç çelişmelere benzer. 
Devrim günü geldiği zaman, gelişmenin 
önünde bir engel olan toplumun, gününü 
tarihi ve siyasi olarak doldurmuş kabuğu
nu, toplumun itici güçleriyle, gelişen güç
leriyle içten parçalayacak, yeni bir toplum  
yaratacaktır. İşte bu noktada, demin söyle
diğim gibi, şiddet ve şiddetin bir parçası 
olan sabır ve anlayış, güçlü bir disiplin ve 
örgütlenme, devrimin ebesi olacaktır.

Haylaz çocuklar, yumurtanın hangi ev
relerden geçerek civciv olabileceğini, bu ev
reler içindeki görevlerini doğru bilmiyor
lar. Onların büyük bir kısmı, haylaz ahile
rinin yanlışlarından olumlu dersler çıkar
tarak civcive nasıl yardımcı olunacağım öğ
renmişlerdir... ve bir kısmı da öğrenecek
lerdir.

S — Hiç hata yapmadan devrim ba
şarıya ulaşabilir mi ?

C — îş  yapan hata da yapar. Devrim
ci hareket düz bir yol izlemez... izleyemez..: 
devrimci hareketin zaaf ve yanlışlıklarını 
görüp umutsuzluğa kapılmamak gerekir. 
Ayrılıklardan paniğe kapılmamak gerekir. 
Böyle bir tutum, küçük burjuvaca bir tu
tum olur. Hangi konuda olursa olsun, her 
usta, belli bir süre çeşitli acemilikleri içe
ren çıraklık dönemlerinden geçmiştir. Her 
devrim başlangıçta acemidir...mücadele 
içinde olgunlaşır, zaaflarından arınır...ulu
sal ve uluslararası deneylerden dersler çı
kartır...er geç zafere ulaşır.,.

Dikkat edilmesi gereken şudur :

Herşeyi kendi deneylerimizle öğrenme
ye kalkışırsak, dünya devrimci hareketinin 
pratiğini gözardı edersek devrim yapama
yız. Dünya gericiliği de, her ülkenin bur
juvazisi de en az bizim kadar, dünyadaki 
devrim ve karşı-devrim hareketlerinden 
dersler çıkartmaktadır.



fS ft — Ülkemiz devrimini zamanlayabi
lir m iy iz?

C —  Şoförler arasında bir söz vardır, 
‘yola pazarlık olmaz’ derler. Kaza olur, las
tik patlar vb. Buna karşın, örneğin derler 
ki, ‘bir aksilik olmazsa akşama doğrufvan-'' 
rız-.’ Akşama doğruda saat yermezler; ikindi 
ile akşam arasında bir zamandır bu. Dev
rim için de pazarlık olmaz, şu yılın falan  
ayında, falan gününde diyemeyiz ama ‘ak
şama doğru’sunu söyleyebiliriz. Türkiye 
devrimi, yirminci yüzyılın son beş yılı ile, 
yirmibirinci yüzyılın ilk beş yılı arasında, 
devrimci hareketimiz vahim hatalar işle
mezse gerçekleşecektir.

S — «Türkiye özgülünde en önemli 
sorunlardan biri de Kürt Ulusal sorununu 
| | l e  alış, biçimidir. Bu soruna doğru bakma
dan devrim mümkün değildir» dediniz. 
Özellikle ayrı örgütlenme konusunda ne di

yorsunuz ’ v l

C — Kürt Ulusunun bağımsızlık tale
bi en doğal hakkıdır. Bu talebe karşı çık
mak anti-Marksist, sosyal-şöven bir tutum 
dur. Kürt Ulusunun bağımsızlık için, ba
ğımsız örgütlenmesi de reddedilemez; fa
kat teşvik de edilemez. Bilindiği gibi ulus 
kavram ! burjuvaziyi,ve proletaryayı, top- 

||a'k ağalarını ve köylülüğün- çeşitli tabaka- 
larınılfdiğer emekçi kesimleri, kısaca ezeni 
ve ezileni,^sömüreni ve sömürüleni de içe
rir. Bu nedenle, ulusal nitelikli bir örgütlen

enle, içerik olarakjfözellikle de şu koşullar
da, burjuvazinin damgasını taşır. Burjuva
zinin bağımsız örgütlenmesi, Kürt proletar

y a sın ın  ve köylülüğünün-de bir örgütlen
m e  içinde bulunması, burjuvazinin kuyru
ğuna- takılması, kendi sınıf M sarların i, 
Kürt Burjuvazisinin çıkarlarına tabi kıl- 

-tna,sı:;anlamını taşır £Kürt Burjuvazisi, Kürt 
Proletaryası ve köylülüğüne, toplumsal kur
tuluş getirçm ezlİKürt feodal- beylerine ve 
yabancı -emperyalistlere ve sömürgecilere 
'karşı tüt'arli bir tavır koyamaz;

Ayrı örgütlenme konusunda Lenin şöy
le d e r :

«... belirli bir devlet içinde hangi m il
liyetten olursa olsun, her topluluğun ör

gütlenmesi dahil, her türlü örgütlenme öz
gürlüğünü asla reddetmemekle birlikte, 
sosyal-demokratlar, böyle^^w şeyi i s t e 
mezler ve böyle bir birliğe arka çıkamazlar. 
(Lenin, Ulusların K. T. Hakkı, s. 39)

Herhangi bir ulusun proletaryası, kendi 
ulusal burjuvazisinin çıkarlarını ■ destekle
mesi halinde Lenin diyor ki

«Eğer, herhangi bir ulusun proletaryası 
«kendi/- ulusal burjuvazisinin ayrıcalıkları

mı en hafif şekilde de olsa desteklerse, bu 
kaçınılmaz olarak, öteki ulusun proletarya
sı arasında güvensizlik yaratacaktır ̂ işçile
rin uluslararası sınıf dayanışmasını zayıf
latacak, onları bölecektir, ve böyle bir du
ruma sevinecek olan ancak burjuvazi ola- 

jlaktır. Ve ulusların kendi kaderlerini tayin  
¡İtm e ya da ayrılma hakkının îrepdedilmesi, 
Uygulamada kaçınılmaz olarak, egemen ulu- 
jŞİun ayrıcalıklarının d estek len m ^K ^lam ı- 
rMİ taşır.» (Age. s. 88)

Bugün, Kürt devrimcileri arasında ayrı 
örgütlenme isteklerinin temelinde yatan  
ana neden, Türk proletaryasının ve Türk 
Solunun, Kürtlere bu güvenceyi pratikte 
verememiş olması yatmaktadır. Fakat, yan
lış bir tutuma, yanlış bir tutum la karşılık 

. vermek, aynı derecede yanlışlığa düşmek 
olür|- Türk proletaryası revizyonizmin ve 
reformizmin, sosyal-şovenizmin etkisi altım  
dildir, Çok küçük bir azınlığı ulusld&in ay
rılma hakkım tanım akla birlikte^;genel olî£|j 

llM l/hu konuda açık ve Kültlerin [güvenini 
kazanacak bir tavır ortaya konulmamıştır. 
Bu durumda, Kürt proletaryasının ve Kürt 

, M-L.lerinin yapacağı şey kendi burjuvazi
siyle birlikte olmak değildin Ayrı örgütlen- 
rne sözkonusu olsa bile, Kürt M-L.leri, Kürt 

J|||öletaryası ve yoksul köylülüğünün bağım* 
İ p i  siyasi hareketini oluşturmak vja*koru

mak zorundadırlar. Ama, burada da .şçkte-; 
¿Şrizme düşmemek gerekir.

Bu konuda Lenin der ki :

«Ezilen uluslar arasında, proletaryanın 
bağımsız bir parti biçiminde ayrı olarak 
örgütlenmesi, bazan o ulusun burjuva mil- 
liyetçüiğine karşı öyle sert bir savaşıma 
neden olmaktadır ki, perspektifler bozul-



makta ve Mert ulusun milliyetçiliği 
maktadır.

Ama bu perspektif bozulması uzun sür
mez. Ayrı ayrı ulusların proleterlerinin or
tak savaşımının deneyi, siyasal sorunları, 

||«Krakov» açısından değil bütün Rusya açı
sından formüle etmemiz gerektiğini göster
miştir.» (Age. s. 120)

Burada Leniıı, ezilen ulus proletaryası- 
mnfflbağımsız bir parti biçiminde örgütle
nebileceğim belirtmekle birlikte, sorunu 
her iki ulusun proletaryasının çıkarları te
melinde ele almanın zorunluluğunu, ezilen 
ulusun proletaryasının ayrı örgütlenmesi 
halinde, kendi burjuva milliyetçiliğine kar
şı mücadelenin yanında, ezen ulusun mil
liyetçiliğini esas hedef alması gerektiğini 
vurguluyor. Kürt proletaryasının .ayrı ör
gütlenmesi, pratik zorunluklardan ötürü, 
doğru temeller üzerinde yürütülecek mü
cadele içinde, adım adım Türk emekçileriy
le birlikte, ortak örgütlenmeye, birleşik 
partiye gidecektir. Bu birlik, ezen ulusun 
proletaryasının, ulusların tam hak eşitliği
ni ve ayrılma hakkını yürekten Be inan
dırıcı biçimde savunmasıyla mümkündür. 
Özellikle Türk proletaryasıSbu güveni şim
diye dek verememiştir...

Günümüz koşullarında bir ulusal ha
reket, her iki emperyalizme karşıysa, her 
iki emperyalizmin işbirlikçilerine karşıysa, 
feodal kalıntılara devrimci bir biçimde kar

ışıysa, sosyalizm yolunda ilerleme doğrultu
sunda kesin kararlıysa devrimcidir. Aksi 
durumda, kaçınılmaz olarak gericiliğe hiz
met eder v ki, böyle bir hareketi devrimci 
proletarya destekleyemez, Devrimci prole
taryanın görevi, bağımsızlığını, ezen ve ezi
len ulusların burjuvazileri ve her türlü em
peryalizme karşı korumak olmalıdır. Bu gö
rev, Kürt proletaryasının mücadelesini sür
dürürken, uluslararası devrimci proletarya
nın .Çıkarlarını birincil almayı gerektirir. 
Çünkü bütün dünyada, proletaryanın 
düşmanları ortaktır. Çıkarları ve amaç
ları da ortaktır. Emperyalistleri yenmek, 

fİemokratikrdevrimi gerçekleştirmek -kapi
talist ülkelerde sosyalist devrimi'gerçekleş
tirmek- sosyalizmi inşa etmek ve sınıfsız

topluma ulaşmak. Bu nedenle, Kürt prole
taryası ve Kürt devrimcileri ortak düşman
lara karşı enternasyonalist ilkeleri yerine 
getirmelidir. Yani, Kürt proletaryası ve 
devrimcileri, kendi burjuvazisiyle ortak ör
gütlenmeye değil, Türkiye’de Türk prole
taryası ile, İran’da İran... Suriye’de Suriye... 
Irak’da Irak proletaryası ile ortak örgüt
lenmeye gitmelidir. Ortak örgütlenmenin

»bjektif koşulları özellikle ülkemiz için var
dır. Böyle bir örgütlenme, M-L. ilkeleri te
melinde, her iki emperyalizme' ve sömürge! 

¡©iliğe karşı olmalıdır. Kürt mjlli burjuvazi
siyle ittifak, ancak bu siyasi ve örgütsel te
meller üzerinde devrimci bir nitelik taşır. 
Milli burjuvaziyle ittifakın belli koşulları 
■ardır., 'yö/,:

Lenin der k i :
v<<,., biz, sömürge ülkelerin burjuva kur

tuluş hareketlerini, ancak bu hareketler 
gerçekten devrimci oldukları takdirde, bu 
hareketlerin temsilcilerinin o ülkedeki, köy
lülüğü ve sömürülen geniş kitleleri devrim
ci bir ruhla örgütlendirmemize engel olma
dıkları takdirde desteklemeliyiz ve destek
leyeceğiz. Eğer bu koşullar yerine getiril
mezse, bu ülkelerde reformcu burjuvaziye 
karşı (ki bunlara II. Enternasyonal kah
ramanları da dahildir) mücadele ederiz.» 
(Age. s. 266)

Devrimci proletaryanın programı, şu 
üç temel ilkeyi içermelidir :

Bütün uluslar için tam hak çeşitliği.
Ulusların kendi kaderlerini^ tayin et

me hakkı.
Bütün ülkelerin işçilerinin birleşmesi.
Bu ilkeler temelinde ortak örgütlen- 

menfPfreddi, Kürtler açısından burjuvazi
ye hizmet olur. Bui'jjlkeleri tanımayan bir
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örgütlenmeye girmek, ezen ulusun burju
v a zis in e  hizmet olur.

Kürdistanm özgül bir durumu vardır.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye milli sınırları 
içinde bölüşülmüş bir sömürgedir Kürdis
tan. Doğaldır ki, Kürt proletaryası ve dev-1 
rimcileri, öncelikle kendi ulusundan pro
letaryanın ve emekçilerin birliği doğrultu-j 
sunda adımlar atacaklardır. Birleşik Bağım
sız Demokratik Kürdistan hedefinde, bölün
müşlüğü birliğe^ çevirmek , istjgyeceklerdir.
Bu amaç, uzun ve zor mücadeleler sonunda, : 
aşamalı olarak gerçekleştirilebilinir. Her 

p ik e n in  devrimcileri Kürdistanm özgül d|rij 
rumunu-kendi sınırları içinde-somut a î ||| 
rak kavramalıdırlar. Her ülkenin ezilen ve 
ezen ulustan proleter devrimcileri, arala
rında sıkı bağlar Jşnrmalı ve militan daynj] 
nışmalarını pekiştirmelidirler. Kürdistaâıh'- 
özgül durumu, Türkiye, İran, Irak ve Suri
ye’nin devrimci proletaryasına özgül gö
revler yüklemektedir.

S — Birleşik Bağımsız Demokratik 
Kürdistan hedefi için, dör|| ülkenin devri
mi ni beklemek gerekli midir ?

Ç — Herhangi bir ülkedeki Kürtler, 
kendi kaderlerini kendileri tayin etme hak
kına sahiptirler. Bu hakkm tanınması ya da 
tanınmaması sözkonusu değildir. Çünkü 
ezilen uluslar, kendi kaderlerini tayin hak
kı için kimsenin şefaatini beklemezler, İçel'
di'kaderlerini tayin etme haklarına sahip
tirler "ye bu görevin yerine getirilmesi onflU 
rın birinci enternasyonalist görevlerid ir^

Görüşümüzün daha açık anlaşılabil
mesi için bir örnekle açıklamaya çalışalım.
Bu dört ülkeden herhangi biriûde devrimin: 
gerçekleştiğini varsayalım. Böyle bir du
rumda, o ülkedeki Kürtler isterlerse bağım
sız devlet kurabilirler. Diğer ülkedeki Kürt
ler de isterlerse, bağımsız devletini kuran 
Kürtlere katılabilirler. Bu nedenle, Kürdis- 
tamn kurtuluşu için dört ülkenin devri
min! gerçekleştirmesi beklenemez.' Kürtle- 
rin, bir ülkedeki devrim sonucu bağımsız 
' devletlerinükurmaları halinde, diğer ülke
deki Kürtlerin bu bağımsız devlete katılma 
talebi, diğer ülkelerin devrimci proletarya
sı ve yurtsever demokratları tarafından sa- 
vunulmalıdır. En az bir ülkede devrimin 
gerçekleşmesi koşulunu, birliğin zorunlu' 
şartı görüyoruz.

Si

G Ü N EY
FİLM
Y A Y IN L A R I

1 — Salpa

2 — Sanık

3 — Hücrem

4 — Boynu Bükük
Öldüler (Tükendi)

5 — Umut

6 — Arkadaş

7 — Umutsukibr

8 — Seyyit Han

9 — Endişe

10 — Söz Sanığın

YILMAZ GÜNEY 

. » .sraili

YAŞAR YILMAZ

11 — Selimiye Mektupları
YILMAZ GÜNEY

12 — Senaryo Yazma Tekniği
M. T. ÖNGÖREN (Tükendi)

13 — Ağıt YILMAZ GÜNEY

14 — Yumurtalık Olayı (Tükendi)

15 — Savunma

16 — Dünya Basınında Yılmaz Güney
(Tükendi)

17 — Zavallılar (Tükendi) YILMAZ GÜNEY

18 — Acı (Tükendi) » »

19 — Acı Lokma, FAHRÎ ERDİNÇ

20 — Baba (Tükendi) YILMAZ GÜNEY

21 — Kızılırmak - Karakoyun (Tüklftdi)

22 HücİMtlajfm Kanunu (Tükendi)

23 — Yılmaz Güney Dosyası

24 — Bir Gün Mutlaka YILMAZ GÜNEY

25 — Aç Kurtlar » »

26 —- Soba Pencere Camı ve
İki Ekmek İstiyoruz » »



KİTAP ELEŞTİRİSİ

Bu eserin yayımlanışmı coş
kuyla selamlıyoruz.

Ülke Yayıncılık, acilen yapıl
ması gereken, gecikmiş zor bir 
işi önemine yaraşır biçimde ba
şarıyor.

Akıcı bir üslup, güzel, duru 
bir Türkçeyle dilimize kazandı
rıyor, Titiz bir çalışma ile üç ay 
rı dilden kontrolünü yapıyor.

Ayrıca bugüne, kadar bölük- 
pörçük olarak yayınlanmış olan
larla da karşılaştırarak, kitabın 
arkasına yanlışlar cetveli ilk kez 
yayımlanıyor.

«KÖYLÜ HAYATINDA YENİ
EKONOMİK GELİŞMELER»

Öyle görünüyor ki, «çeşitlilik» 
ve «farklılaşma» terimleri bu ol 
guyu bütünüyle belirtmek için 
yeterli değildirler. Bir köylünün 
tek koşum hayvanı, bir başka
sının on koşum hayvanı varsa, 
buna farklılaşma adını veriyo
ruz. Ama birisi işletmeden yal
nızca gelir sağlama amacıyla, 
kendi geçim ihtiyacını karşıla
yan miktardan onlarca desiya- 
tın  daha fazla toprak kiralıyor
sa ve böylece başka bir köylü
nün kendi ailesini geçindirmek 
için ihtiyacı olan toprağı kira
lamasına olanak vermiyorsa, hiç 
kuşkusuz çok daha büyük bir
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sorunla karşı karşıya kalıyoruz; 
o zaman bu olguya «çelişki» a- 
konomik çıkarlar mücadelesi» a- 
dını vermemiz gerekir. (sxxxll) 
Postnikof bu terimleri kullanır
ken, bunları pek önemli bulma
makta; yetersiz olduklarını bile 
belirtmemektedir. Nüfusun en 
yoksul bölmüne ait verilmiş top- 
rağın kiralanması, bizzat kendi 
toprağını işleyemeyen köylünün 
işçi olarak' tutulması, artık yal
nızca çelişki değil, açıkça bir 
sömürüdür.

Bugünkü köylülüğümüze ha
kim olan derin ekonomik çeliş
kiyi kabul ettiğimizde, artık köy
lülerin, zenginlik düzeylerine gö
re birkaç tabakaya bölünmesiy
le yetinmeyiz Yukarıda sözü edi
len çeşitlilik yalmz sayıca fark
lılıkları gösterseydi, köylülüğün 
böyle bir bölünmesi yeterli ola
caktı. Ama bu böyle değildir. 
Köylülerin bir kısmı için, tarı
mın amacı ticari yarar ve bunun 
sonucu önemli miktarda parasal 
gelirse, ama başka bir kısmı i-  
çin tarım, ailenin temel ihtiyaç
larını bile karşılayamamaktay
sa; üst köylü gurupları, kendi 
işletmelerinin gelişmelerini alt 
grupların yıkıma uğraması te
meline dayandınyorlarsa; zen
gin köylü, ücretli emeğe geniş

ölçüde başvuruyorsa, yoksul köy
lü ise emek gücünü ucuza sat
mak zorunda kalıyorsa, bütün 
bunlar, hiç kuşkusuz nitelik 
farklılıklarıdır. Ve şimdi bizim 
görevimiz, köylüyü [ bizzat işlet
me niteliğindeki farklılıklara 
göre sınıflandırmak olmalıdır. 
(İşletmenin niteliğiyle, onun 
teknik özelliklerini değil, tersi
ne ekonomik özellikleri kastedi
yoruz.)

«Köylünün aracı, birkaç is
tisna dışında, Alman azınlıkla
rından bir köylününküyle ay
nıdır, ama daha az çeşitli, ba- 
zan  daha düşük kaliteli ve bu 
nedenle daha ucuzdur. Güney
batı, yani Dinyeper kazasının 
pek kalabalık olmayan kısmı bir 
istisnadır; burada ağır tahta  
pullukla Ruslar’a özgü küçük ve 
ilkel araçlar, ağaçtan dört de
mirli karasaban hâlâ kullanıl
maktadır. Torid kazalarının ö- 
teki kesimlerinde, köylüler daha 
geliştirilmiş tipte demir pulluk
ları her yerde kullanmaktadır
lar. Demir pulluğun yanısıra, il
kel saban toprağın işlenmesi sı
rasında ilk plânda yer alır; bu 
saban her fırsatta, köylülerin 
kullandıkları tek aleti oluştu
rur. Ama çoğu zaman ilkel sa
ban pullukla birlikte kullanıl
maktadır ve bunlar iki türlüdür. 
On ayak biçme makinaları ö- 
zellikle son 10 yılda köylüler a- 
rasmda yaygınlaşmıştır. Köylü
lerin söylediklerine göre, zengin 
köylerde, hanelerin aşağı yukarı 
yansı bu makinalara sahiptir. 
Köylerde ot biçme makinaları- 
na, biççr-‘döğer makinalarmdan 
çok dâhâfaz rastlanmaktadır... 
Taşımalar için, genel olarak dört 
tekerlekli arabalar (mazhara) 
ve bugün Rusya’nın birçok köy
lerinde yapılmakta olan Alman 
tipi iki tekerlekli arablar kulla
nılmaktadır... Dövme için, özel
likle uzun yolda kısa, dişli taş 
silindirler her yerde kullanıl
maktadır»

Bununla ilgili olarak, tarım
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sal üretimdeki ücretli emeğin 
tam olarak hesaplanmasının son 
derece zor bir mesele olduğu 
söylenmelidir; Zemstvo istatik- 
çilerimiz hâlâ bu zorluğun üs
tesinden gelmiş görünmüyorlar. 
Tarım, bütün bir yıl boyunca 
sürekli ve düzenli emek doğil, 
tam tersine ancak belli bir dö
nem boyunca yoğun emeği ge
rektirdiği için, yalnızca düzenli 
kiralık emekçilerin kaydedilme
si, ücretli emeğin gerçekte ne 
ölçüde sömürüldüğünü açıkla- 
yamaz, geçici işçilerin (Çoğu za
man götürü olarak çalışan) 
hesaplanması son derece güç
tür.

«Köylü işletmesinin altına 
düşmediği işletme alanının bel
li bir sınırı vardır, çünkü o za
man bu aıaıi verimsiz, hattâ iş
letilmesi olanaksız bir duruma 
gelir. Ailenin ve hayvanini?) 
bakımı için, belli bir gıda ala
nına sahip olmak gerekir; hiç 
bir şeyi olmayan, ya da hemen 
hemen ek işten de yoksun olan 
bir işletmenin, bir aileye, vergi
lerin ödenmesi, elbise ve ayak
kabı alınması, zorunlu alet ve 
yapım işlerindeki v’b. masrafla
rı için gerekli parayı sağlamak 
üzere ürünlerinin satılabileceği 
bir pazar alanma sahip olması 
gerekir. Köylü, işletmesinin bü
yüklüğü bu sınırın altına düş
tüğü takdirde, bu işletme, var
lığını koruyamaz duruma gelir. 
Bu noktadan itibaren, köylü iş
letmesini terketmeyi ve tarım 
işçisi olmayı daha yararlı bula
caktır; bu köylünün masrafları 
daha az olur ve ihtiyaçları az 
miktarda brüt bir gelirle daha 
noksansız olarak karşılanabilir»

Bir yandan, köylü tahıl ola
rak kendi ihtiyaçlarının dışın
da, ekilip-biçilen toprakları da
ha da genişletmeyi yararlı bu
luyorsa, bu ürünü satabileceği 
içindir. Öte yandan, bu köylü 
işletmesini terketmeyi ve tarım 
işçisi olmayı daha yararlı, bu
luyorsa, bu da kendi ihtiyaçla
rının Önemli kısmının sağlan

ması parasal masrafları yani 
satışları gerektirdiği içindir; 
ama, kendi işletmesinin ürünle
rini satarken, pazarda karşı ko- 
yamıyacağı bir rekabetle kar
şılaştığında ona artık kendi e- 
mek gücünü satmaktan başka 
bir yol kalmamaktadır. Tek ke
limeyle daha önce aktarılan ol
guların ortaya çıktığı alan sa
tış için üretimdir. Köylülükte, 
bh>ekonomik çıkar mücadelesi
ni doğuran, temel neden, top
lumsal üretimdeki belirleyicinin 
pazar olduğu bir düzenin var
lığıdır.

«ŞU PAZARLAR SORUNU 
ÜZERİNE»

Rusya’da kapitalizm gelişebi
lir mi, halk kitleleri yoksulken 
ve gittikçe daha da yoksullaşır
ken, en son gelişmeye ulaşabilir 
mi?

Gelişmek için, kapitalizmin 
geniş bir iç pazara ihtiyacı var
dır, oysa köylünün yıkıma uğ
raması bu pazarı olumsuz yön
de etkilemekte, onu bütünüyle 
kapatmakta ve kapitalist bir 
düzenin örgütlenmesini olanak
sız kılmakla tehdit etmektedir. 
Dolaysız üreticilerimizin doğal 
ekonomisinin meta ekonomisine 
dönüşmekte olduğu, kapitaliz
min kendisi için bir pazar ya
rattığı -ki bu bir gerçektir-söy- 
lenmektedir. Fakat, yoksul köylü 
lerin doğal ekonomisinin sefil 
kalıntılarıyla, bizde, batıdakiy- 
le karşılaştırılabilecek güçlü bir 
kapitalist üretimin geliştirilebi
leceği düşünülebilirini? kitlele
rin yoksullaşması nedeniyle, ne 
gücü ne de temel olan kapita
lizmimizin, ülkenin bütün üre
timini kapsayacak ve toplumsal 
ekonomimizin temeli durumuna 
gelecek güçte olmadığı şimdiden 
açık değil midir?

Literatürümüzde, her an Rus 
Marksistlerinin karşısına çıka
rılan, işte bu sorunlardır; bir 
pazarın olmayışı, Marks’in teo
risini Rusya’ya uygulamanın o- 
lanaklılığma karşı ileri' sürülen

başlıca, girişlerden birisidir. Ö- 
teölerin  j a r r a a  biraz sonra 
tahmini yapacağımız pazarlar 
sorunu adlı eser ha görüşün çü-

Gerçeke. hiç bir basit yeniden 
üretimin oianuyacagt açıktır, 
çünkü büron toplumun üretimi, 
her yıl aynı düzeyde kalamaz, 
çünkü birikim kapitalist toplu
mun yasasıdır. Bu nedenle ge
nişleyen bir düzeyde toplumsal 
üretimin, ya da birikimin nasıl 
yapıldığını inceleyelim. Birikiır 
olduğu yerde, artık-d eğerin an
cak bir kısmı kapitalistler tara
fından kendi kişisel ihtiyaçları 
için tüketilir. Öteki kısmıysa ü- 
retici bir biçimde tüketilir, yani 
bu kısım üretimin genişlemesi 
için üretici sermayenin unsur
larına dönüştürülür.

«Bir yandan birikim için bi
rikimin, üretici ve kişisel ol
mayan tüketimin, kapitalist top 
lumun tipik bir yönü olduğu bir 
gerçekse, aynı biçimde bunun 
üretim araçları için üretim a- 
raçları üretimi de tipik bir yö
nüdür. (S. 21/2) Bu kendisi için 
vazgeçilmez olan maddelerin 
(Kömür, demir vb.) üretimiyle 
ve makinlerin gelişmesiyle ay
rıldığını anlatmak isteseydi, ke
sinlikle haklı olurdu. Teknik dü
zeyi nedeniyle Kapitalist top
lum bütün ötekilerin üstünde
dir; ve teknik gelişme kesin o- 
larak makinalann işlevinin in
san emeğini giderek daha çok 
ikinci plâna itmesi gereğinde i- 
fadesini bulur. Böylece, Marks’ 
ıiı yukarıdaki açıklamasının 
tahlilinden çıkarılacak tek doğ
ru sonuç, kapitalist toplumda, 
üretim araçları üretiminin, tü
ketim araçları üretiminden da
ha hızlı artmasıdır.

Birinci sonuç: «Pazar» kavra
mı, Marks’ın dediği gibi, «bü
tün meta üretiminin genel te
melim oluşturan» (ve hemen 
-kendi-mizden ekliyoruz - kapi
talist üretimin) toplumsal iş 
bölümü kavranmadan kesinlikle 
ayrılmaz. «Pazar» toplumsal İş
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bölümü ve meta üretiminin or
taya çıktığı yerde ve ölçüde var
olur,. Pazarın boyutları toplum
sal emeğin uzlaşmasına düzeyi
ne sıkı' sıkıya- batlıdır. ~

«...O, (bir meta) toplumsal 
bakımdan benimsenmiş: bir ge
nel eş-değerin özelliklerine, an
cak paraya çevrildiğinde sahip 
olabilir. Fakat bu para, başka 
birinin cebindedir. Parayı o cep
ten alabilmek için, metanın her 
şeyden önce prayı elinde bulun
duran için bir kullanım değeri 
olmalıdır. Bu nedenle, ona har
canan emeğin toplumsal bakım
dan yararlı türde, toplumsal İş 
böKiriiün bir kolunu oluşturacak 

’ türde olması gereklidir. Fakat 
iş-bölümü, kendiliğinden geliş
miş ve üreticilerin sırtında bü
yümekte devam eden bir üretim 
organizmasıdır. Değiştirilebile
cek olan meta, muhtemelen, ye
ni doğan ihtiyaçlara cevap vere
cek gibi görünen, veya hattâ 
kendi başına yeni ihtiyaçlara 
yol açan yeni bir tür emek ürü- 
nü olabilir. Dün belki de belli 
bir metayı yaratırken bir üre-; 
ticinin uyguladığı bir; çok işlem 
içinden birini ¡¡¡luşturan >̂0111 
bir işlem içinden birini oluştu - 
ran belli bir, işlem, bugün ken
dini bir birlikten ayırabilir, 
kendini bağımsız bir emek dalı 
olarak ortaya koyabilir.- ve ken
di tamamlanmış ürününü paza
ra bağımsız biri olarak sunabi
lir». (Das Kapital, C.l, s. 85 (21) 
a.b.ç.-Lenin)

Böylece, kapitalist toplumda 
pazarın gelişmesinin sınırları 
toplumsal emeğin uzmanlaşma
sının sınırları tarafından belir
lenir. Fakat bu uzmanlaşma, 
kendi niteliği gereği, ayni tek
nik gelişmeler gibi sonsuzdur. 
İnsan emeğinin üretkenliği, ör
neğin, bir bütün ürünün bir bö
lümü yaparken, artırmak için, 
bu bölümün üretimi uzmanlaş
man, toplu üretimde ilgili özel 
bir üretim durumuna olanak ve
ren (ve doğuran) bir üretim 
durumuna gelmelidir. Birinci

nokta budur. öi.e;yandan kapi
talist toplumdaki teknik ilerle
me emeğin toplumsallaştırılma
sında yatar ve bu toplumsallaş
tırma, zorunlu olarak, üretim 
sürecindeki farklı işlemlerde 
-Üretim; yapan her işletmedeki 
dağınık, birbirinden ayrı ve ay
rı ayrı tekrarlanan işlemlerin 
yeni bir işletmede yoğunlaşmış, 
toplumsallaştırılmış' ve bütün 
toplumun ihtiyaçlarını karşıla
yacak şekilde hesaplanmış iş
lemlere dönüştürülmesi için- uz
manlaşmayı gerektirir.

İkinci sonuç, «halk kitleleri
ni yoksullaşmasının (pazar ko
nusundaki bütün popülist tez
lerin bu vazgeçilmez öğesi) ka
pitalizmin gelişmesini engelle
mesi değil tam tersine kapita
lizmin bu gelişmesinin bir ifa
desi, bir koşulu ve onu güçlen
dirmesidir. Kapitalizmin «özgür, 
işçiler»e ihtiyacı vardır, ve yok

su llaşm a tam da küçük üretici
lerin ücretli işçiler durumuna 
getirilmelerinde yatar. Kitlele
rin bu yoksullaşması, az sayıda 
sömürücünün zenginleşmesiyle 
birlikte ortaya çıkar. Küçük iş
letmelerin yıkıma uğraması ve 
ortadan kalkması, daha büyük 
işletmelerin güçlenmesi ve geliş
mesiyle elele gider; bu iki süreç 
pazarın genişlemesini sağlar. 
Daıhlİ önce, geçimini kendi ta 
rımsal işletmesinden sağlayan 

Hplgullaşiruş» köylü, şimdi «ek- 
iş|'le, yani kendi iş gücünün sa- 

MİPgjla geçinir; şimdi gerekli'tü- 
‘'^jhâm maddelerini (çok,az mik- 
. tarda ve düşük kalitede de ol- 
- şa) bizzat kendisi satın almak 
■zorundadır. Öte yandan bu köy
lünün yoksun olduğu üretim a- 
raçları bir azınlığın elinde mer
kezileşmiş ve sermayeyİ|dönüş
müştür, ve artık elde edilen ti- 
rün pazara sürülmektedir. Bu 
nedenle köleliğin ortadan kal
dırılmasından sonra «1861 Re
formundan sonra» köylülüğü
müzün kitle olarak mülksüzleş- 
tirilmesinin bir azalma değil, 
tersine ülkedeki toplam üret
kenliğin artışıyla ve iç pazarın 
genişlemesiyle birlikte yürütmüş 
olduğu ancak böyle açıklanabi
lir: Büyük fabrika ve imâletha- 
nelerinin önemli bir mal mikta

rının son dercCeç afttıği. el za
naatları i sanâyııierinin''; önemli 
bir gelişme göş 1 r- '.'„ı-îrcıj ikisi
nin de özellikle iç  pazar-için ça- 
lışır-iç pazarda dolaşan tahıl 
miktarının (ülkede tahıl ticare 
tinin gelişmesi) aynı biçimde 
artış gösterdiği: herkesçe bililjj 
nen bir olgudur.

«HALKIN DOSTLARI 
KİMLERDİR?»

...Öyleyse- mülksüzleşlirılfîl 
mesi ile ortaya çıkan durum, İçifl 

*şisel mülkij d m  1 1  nıdı ıı kurul- t 
ması, fakat toprak üzerindeki 
ve bizzat emek tarafından üre
tilmiş olan üretim araçları üzeli 
rindeki toplumsal mülkiyet te
melinde yeniden kurulması ola
rak kabul edilmiştir...

...İşçiler pıoD lit^ır prole- 
¡jlfrİeşmez v ||^ ^ ^ ^ ^ M e k  araç
ları sermajrve cu nıışur donıış-1

l l l | z; kapitalji ^ ^ S j^B biçimi 
herleşir yerleş m / emiğin da- 
%  sonraki toplumsallaşma.'te 
jjoprak ve öteki üretim araçları
nı daha sonraki dönüşümü 
«(Sermayeye)» ve doiayısiyle ö- 
zel mülk sahiplerinin daha son
raki mülksüzleştirilmesi yeni bir 
biçim alır. «Şimdi mülksüzleş- 
tirilecek olan kimse artık ken
di hesabına çalışan emekçi de
ğil, bir çok emekçiyi sömüren, 
bir ordunun, yâ da bir ücretli
ler mangasının şefi olan kapi
talisttir. Bu mülksü/leşUrmcuj, 
kapitalist’’üretimin kendi ı. içer

isinde,taşımakta olduğu ^ sa la 
rın işlerlik 'kazanmasıyla! ser- 
muveıîın merkezileşmese le ger- 
'■t-kfeşır . ’ ■/

Marksist, hiçbir yerde 
'’uııss^ı da kapıfâllzm «olmalıdır»,
I’" 1 .kapf i ^ B :vaB
şdı'lyb* iddiacında bulummuş dc- 
ı; i'ılle i- Hiçbir Marksist, Marks’ın 
■Mı 1 1 '.ıııo-1 \ıcn sel olaraTguşorun- 
Iflıi lur rı rv>‘fı tarih sef i g l İ  özlü 

■ı.r i opluım.Tllekonomik biçim
inin ı ııın açıklanmasından ote 
birşey ol$ğ$k' bakmış değildir. 
Ancak sübjektif düşünür; Mi- 
haylovski ona evrensel ve fe l i  
şefe ile ilgili bir teoriyi malede-.: 
cek kadar Marks konusunda; 
bir görüş noksanlığı ortaya at
mayı becerebilmiştir ve buna 
cevap olarak da, Marks’tan, yan
lış kapı çaldığı konusunda çok



kesin bir açıklama almıştır. Hiç
bir Marksist sosyal-Demokrat 
görüşlerini, teorinin gerçekliğe 
ve belirli toplumsal ekonomik i- 
lişkilerin, yani Rusya’nın top
lumsal ve ekonomik ilişkilerini 
tarihe uygunluğundan başka bir 
şeye dayandırmamıştır. Bir 
Marksist başka türlü de yapa
maz, çünkü teori konusunda
ki bu istek, son derece kesin ve 
son derece açık bir biçimde biz
zat «Marksizmin» kurucusu ta- 
rafından-Marks tarafından - a- 
çıklanmış ve bütün öğretinin 
temel taşı yapılmıştır.

...Bu sonuncu durum da ger
çek metafizikçilere uygun dü
şecek biçimde şu çıplak ve do
laysız çelişkilerle düşünmeye a- 
lışmış olan «Halkın dostlarını» 
son derece şaşırtmaktadır: «e- 
vet, evet-hayır, hayır ye bunlar
dan fazla olan herşeyden şey
tanlık gelir.»

İşçilerin toprakları yoksa ka
pitalizm vardır, toprakları var
sa kapitalizm yoktur, ekonomi
nin toplumsal örgütlenmesinin 
bütününü bir kenara bırakarak 
ve toprak mülkiyetinin, böyle 
başka «köylü» toprak sahipleri 
tarafından utanmazcasına so
yulan bu toprak sahiplerinin i- 
çine düşürüldükleri korkunç 
yoksulluğu ve bir hayvan gibi 
yaşamak zorunda bırakılmaları
nı hiçbir zaman ortadan kaldır
madığı konusun daki, genel o- 
larak bilinen bir gerçeği de- u- 
nutarak bu yatıştırıcı felsefe ile 
yetinmektedirler.

Anlaşılıyor ki kapitalizmin- 
halâ kısmen düşük bir gelişme 
düzeyindeyken-hiçbir yerde iş
çiyi topraktan bütünüyle kopa- 
ramadığmı bilmemektedirler. 
Marks, batı Avrupa için ancak 
büyük çaptaki makinalı sana
yiin işçiyi kesin olarak güçsüz- 
leştireceği yasasını saptamıştır. 
Bu nedenle «halkın toprağı ol
duğu için» bizim ülkemizde ka
pitalizmin olmadığı konusunda 
el altında hazır bulundurulan 
iddianın bütünüyle saçma oldu
ğu ortadadır. Çünkü basit iş bir
liği ve manifaktür aşamasında
ki kapitalizm hiçbir yerde ve 
hiçbir zaman işçinin topraktan

bütünüyle kopmasını sağlama
mıştır ve bu nedenle kapitalizm  
olmaktan artık çıkmış olduğu
nu öne süremeye gerek yoktur.

Rusya’daki büyük-çaplı maki
neli sanayi açısından-sanayimi- 
zin en büyük ve en önemli kol
ları hızla bu biçimi almaktadır-, 
burada da bütün özel yönlerimi
ze karşın büyük-çaplı makineli 
sanayi, bütün kapitalist batının 
batının taşıdığı niteliğe sahip
tir, yani, işçilerin toprakla iliş
kilerini sürdürmelerini kesinlik
le hoş karşılamamaktadır. Bu 
olgu, bu arada Dementyef tara
fından kesin olarak istatiksel 
malzeme ile ispatlanmış ve De
mentyef (Marks’tan bütünüyle 
bağımsız olarak) bu istatistik  
malzemeden makineli üretimin, 
işçinin topraktan kopması ile 
ayrılmaz bir biçimde ilişkili ol
duğu sonucunu çıkarmıştır. Bu 
araştırma Rusya’nın kapitalist 
bir ülke olduğunu, Rusya’da iş
çinin toprkla ilişkisinin son de
rece zayıf ve gevşek olduğunu, 
mülk sahibi kişinin (para sa
hibi, ayıcı, zengin köylü, küçük 
el-zanaatları evi sahibi vb.) gü
cünün çok sağlamlaşmış oldu
ğunu, «köylü»nün, (uzun bir sü
reden beri emek gücünü sata
rak geçimini sağlayan) salt iş- 
çileşmesi için teknik gelişmede 
yeni bir adım atılmasının ye
terli olacağını bir defa daha or
taya koymuştur. Fakat, (halkın 
dostları)nm el-zanaatları sa- 
nayilerimizin ekonomik örgüt
lenmesini kavramdaki yetersiz
likleri ve başarısızlıkları bu ka
darla da kalmamıştır. «Patron 
için çalışmadığı sanayiler konu
sundaki görüşleri bile, çiftçi 
(bunu daha yukarıda görmüş
tük) konusundaki düşünceleri 
kadar yüzeyseldir. Tam sırası i- 
ken şunu da belirtelim: öyle
anlaşılıyor ki bütün bildikleri,, 
yeryüzünde çalışan insanlarla 
.«birleştirilebilecek olan -ki bu 
son derece iyi bir şeydir-fakat 
bunun yanında onlardan «ayrı
labilecek» olan -ki bu da son 
derece kötü bir şeydir-üretim a- 
raçları diye birşeyin var oldu
ğundan ibaret olan baylar için, 
bu durum son derece doğaldır.

Buradan giderek söylemek

gerekirse bugünkü çıkmazımı
zın nedeni, montaj sanayiine 
uygun olarak, aktarma (devşir
me) stratejiler üzerine, hayâli 
taktikler kurmamızdandır.

Siyaset demek kör döğüşü 
demek değildir.

Ticari yayın evleri (burju
vazi) bu sağırlar diyologu sür
sün diye bütünsellik içinde 
sunmadı öğretiyi.

Sonuçta, bir sürü dar grup 
halk için halka karşı yürüyen 
ve de birbirleri ile vuruşanlar 
türedi.

Ardından iki güne bir açık 
itiraf:

m #  Ben şu kadar süre halka za
rar verdim.

J^jBen eskiden şöyle şöyle i- 
dim.

M  Şimdi böyle böyleyim.

— Bu konular çoktan çözüldü.

Ya da tam tersi.

|j|g| Bu sorunlar aşıldı.
Bu tür alttan almalar, veya 

füştten bakmalar kimseyi bir 
yere götüremezdi, götürmedi 
de.

— Az gittik uz gittik 
Dere tepe düz gittik 
Altı ay bir güz gittik 
Bir de dönüp baktık ki;
Bir arpa boyu yol gitmişiz. 
Bir de bakarız ki; BİTMİŞİZ. 
BİTMEMEK TÜKENMEMEK

İÇİN.
Kanıtlar haklı, terin meşru 

olmalıdır.
Kitleler aldatılamaz, oyuna 

getirilemez.
Artık dil canbazlığmdan, ay

dın kurnazlığından vazgeçelim. 
Birbirimizi aldatmayalım. Sa
mimi ve ciddi olalım.

Gelin hep birlikte dönüp bir 
ardımıza bakalım.

İçten olursak soracağımız şu 
olacak?...

Nereden başlayalım?...
-  Bütün eserlere cilt I’den 

başlayalım.
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TO PLU M BİLİM SEL  
D E N E Y E V l (# )

Bereket versin ziraat ka
pitalizminin ilerlemesi 
(Köylünün kendi köyü dı- 
şmda para getiren ziraat iş
çisi göndermesi sayesinde) 
emekçinin «yerleşik olması» 
na sorttyennek¿guretî' ile, 
bu köleleştirme şekli yerine, 
yavaş 'yavaş serbest işçi tut
ma şeklini getirmektedir.

Devam edelim.
Bunların herbiri ziraatte 

kapitalizmin doğurduğu kö
tü lü k lerd en ^  tehlikelerden 
sözederler. Çünkü görüyo
ruz ki, kapitalizmin bağım
sız köylü yerine, ziraat is
çisi koymaktadır. Burada 
kapitalist gerçek (ziraat iş
çisi) karşısına bağımsız köy
lü uydurması çıkarılmakta
dır. Buyrun siz de’ çıkarın.

Bu uydurma, kapitalizm  
öncesi devirde kendi istihsal 
vasıtasına sahip olduğu ola
yına dayanmaktadır. Oysa 
köylünfri-âstihsal vasıtaları
nı çalışma mükellef iyeteri 
borcundan kurtarmak için, 
kullandığı bu «bağımsız» 
köylünün yaşama seviyesi
nin her kapitalist memle
kette dilencilik sayılacak 
kadar düşük olduğu bu «ba
ğımsız» köylünün hiçbir çı
kar yolu olmayan sefaletine 
ve fikri uyuşukluğuna ka
pitalizm öncesi iktisat şekil 
lerinin bir mütearifesi olan 
şahsi bağımsızlığında eklen
diği iyice belirtilmek isten
miyor, bundan çekiniliyor.

Halkçılığın üçüncü nite
liği;

Yani aydınları ve mem
leketin hukuki-siyasi ku
ramlarını belli sosyal sını
fın maddi menfaatlerine 
bağlayan başarı tammamaz- 
lıktan gelmesi iki önceki ni
teliği ile sıkı sıkıya bağlıdır. 
Rus kapitalizmine bir «ha
ta» gözü ile bakar ve i «yol 
değiştirmenin» mümkün ol
duğunu kabul eden bir na- 
zariye|doğurmak R in  sosyo
lojide gerçeklik denilen şe
yin yok olması gerekir.

Bir kere daha tekrar ede
lim ki, halkçılığın bu görü
şünün ne «1860 mirası» ile, 
ne de 1860 yılı gelenekleri 
ile bir münasebeti yardır. 
Hatta aksine’ bŞ;geleneklerle 
kesin olarak tezat halinde
dir. Köleliğin kaldırılmasın
dan önceki Rus hayatını 
tanzim eden şeylerden kal
ma kalıntılar karşısında 
halkçıların benimsedikleri 
tutum,İpek tabii bu gö
rüşten ileri gelmektedir. 
«186Ü m irasım ın temsilcile
ri bu tutumu hiç bir zaman 
kabul etmemişlerdir.

Her çıkışın bir sonucu 
vardır. Konunun sonunu 
şöyle' bağiıyor Lenin : «... 
Kapitalizmin gelişmesi, ger- 
çekte bütün olup biten şey
lere, eski iktisadi ve sosyal 
münasebetleri! hiçbir ilerici 
değişiklik getirmiyor, dü
şüncesine iypat edilmiş bir

olgu diye bakmaktadırlar. 
Halkçı görüş denilen şey asıl 
bu görüştür.

«Rus çömezleri» de işte 
bu görüşe karşı kalem tartış
masına girmekte, bunun 
aksini ispat etmektedirler. 
Hür ve serbest el emeğinin 
ziraatta çalışma mükelliflik- 
lerinin yerini almasının, hia- 
kinalaşmış,- sanayiin p«zana- 
atçı» denilen sanayiin yerini 
almasının sadece «gelecek- 
tejiolacak bir olgu değil gö
zümüzün önünde (son dere
ce hızla) olup biten b if  olgu 
olduğunu; hür ve serbest el 
emeği ile, sanayiinin sırası 
ile ziraattafcalışma mükel
leflerinin ve «zanaatçı» sa
nayiin yerini almasının her 
bakımdan ilerici bir olgu 
olduğunu; bu yer almanın 
elle yapılan, köhne, dağınık, 
yüzyıllardan beri hareketsiz 
ve durgun küçük istihsali 
yıktığını; bu yer almanın 
sosyal emeğin verim kabili
yetini arttırdığının ve böy
lelikle emekçinin hayat se
viyesini yükseltmek imkanı 
nı yarattığını, bundan başka 
bir imkanı zorunluluk hali
ne-getiren -taşranın bir kö
şesinde- kaybolup gitmiş 
olan -yerleşik emekçiyi- ma
nevi bakımdan olduğu gibi, 
maddi bakımdan da yerleşik 
(ve atıl) emekçiyi hareket 
halinde bir emekçi kılan ve 

derece geliştirilmiş, kul 
köle etme ve türlü şahsi ba- 
ğımlılık şekillerine bağlı- As
ya tipi çalışma şekilleri ye
rine Avrupa tipi/çalı-ma şe
killeri getiren şartları yarat
tığını »m akinelerden, | |u -



hardan, kömürden ve tek
nikten gayet iyi bir şekilde 
yararlanmak için bir Avru
palI gibi düşünmemiz ve an
lamamız şart.» (Şart keli
mesine dikkatinizi çekerim. 
V. İ.) olduğunu «Rus çö
mezleri» tarafından yaym- 
lanıpta bunlan söylemiyen 
bir tek kitap gösterilemez.

Buradan sonra ne düşü
nülür. Toprak deyip geçişti
rilmeye mi çalışılır?.. ;

«XIX. yüzyıl sonunda feo
dal tipte olan ya da toprak 
köleliğine dayanan soylular 
toprak mülkiyeti hala ezici 
bir tarzda hakimdir. Ama te
kamül gayet açık bir şekil
de burjuva tipte olarak m ül
kiyetine doğru gidiş yönün
dedir.

Ortaçağ tımarlarına ta
sarruf. edenlerin o zam an
dan b S  kendine miras ola
rak^ intikal', etm iş iözel mül- 
‘kiye çökme cfevresine girmiş 
bulunuyor v.b'.'

İse paiıâ'''' s,ı>clokme' üstüne 
kurulu yen i bir toprak mül
kiyeti tarzı yerleşmektedir. 
Toprağın gücü ¿azalıyor, pa
ranın gücü artıyor. Toprak 
gittikçe ticaretin çerçevesi 

■içine-, sürüklenmektedir. İle
ride ̂ göreceğiz ki, bu olgu 
toprak mülkiyeti hakkmda- 
ki istatistiklerin incelenm e
sinde! dahajjşok derine g it

m ektedir.
Anlaşılmayan şey var mı?..
Sınıflı toptanlarda her- 

kez bir sınıfın üyesi olarak 
yaşar ve her düşünce b içi
mi, .istisnasız; bir sınıfın  
damgasını taşır. Marksist- 
ler, insanın toplumsal pra

tiğinin, dış dünya üzerinde 
olan bilgisinin doğruluğu
nun tek ölçütü olduğu dü
şüncesindedirler.

Gerçekte insan bügisinin  
doğruluğu, toplumsal pra
tikte (maddi üretim süre
cinde sınıf mücadelesinde 
bilimsel deneylerde) bekle
nilen sonuca ulaşırsa anlaşı
lır.

İnsan işinde başarıya ulaş
mak, yani beklenilen sonuca 
varmak istiyorsa, düşüncesi
nin kendisini çevreleyen nes
nel dünyanın yasalarına ay
nen uymasını sağlam ası ge
rekir.

Kendi görüşüne, incelem e
ne, araştırmalarına güven.

«Bazı kimseler hiçbir za
man hiçbir şeyi tahlil et
mezler. Sadece esen yele ka
pılırlar. Bugün kuzey rüz
garı eserse kuzey rüzgarına 
katılırlar. Yarın batı rüzga
rı eserse batı rüzgarına ka
tılırlar. Yarından sonra ye
niden kuzey rüzgariii esefse, 
kuzey rüzskrı okuluna jjeri
d( -İL 1 I' !

Bizde bunlara Rüzgar Gü
lü denir. Fır fır dönerler. 
Kapitalist o ta  lary-birvsüre 
o iskeleye yanaşırlar. Sosya
list olurlar, reformist ̂ t a 
lar, revizyonist olurlar. Bir 
türlü düzgün bir rota tuta
mazlar. Çünkü kendilering 
ait bir tek ffrüşlerr -yoktur. 
Bilinçleri, inançlarınyoktu || 
Bir âyırı uçtan bir diğerine 
giden mutlakçılardırif BıJj 
gün ak dediğine \a ı ı ı  -j 
der. Milletvekili yljacağirn  
diye yola çıkar, Işoför olm aj 
ya karar \ e u ı  Sonucunr ı

en iyisinden mitoloman 
olup çıkarlar.

Biz böyle olmamalıyız. 
Birşeyleri körü körüne kop
ya etmemeliyiz. Herkezin 
ağzına sakız olan yalanları 
çiğneyip çiğneyip patlatma- 
mahyız. Onun için bilgileri
mizi hayatın sosyal pratiğin
de deneye soka soka öğren- 
meliviz.

Tahlilci ve eleştirici olmalı 
yız. Böyleee özümlemeliyiz.

Tek yönlü ve sınırlı ol
maktan sakınmalıyız.

Dışardan gelen herşeyi 
kopye edip, mekanik bir şe
kilde ileri sürmemeliyiz.

Her sözümüzü ölçüp biçip 
tart malıyız.

Herşeyi eleştirerek kabul 
etmeliyiz.

Biz bugünün insanlarını 
yararlandırmak için eski
den, halkımızı yararlandır
mak için de yabancılardan 
öğreniyoruz. Yabancı ülke
lerden iyi şeyleri öğrenmeli
yiz. Aynı zamanda halkımız
dan iyi şeyler öğrenmeliyiz. 
Yarım sirke şişeleri bir işe 
yaramaz. Biz iki yarım şişe
yi bir dolu şişeye dönüştür- 
meliyiz.

İki şey birleştiğinde biçim
leri değişir. Değişmeden kal
maları imkansızdır. Yerljı 
şeyler de değişecektir. Siya
si, iktisadi ve kültürel ba
kımdan ülkemizin çehresi 
büyük değişiklikler geçil
mektedir.

Fakat ne kadar deüisirs'V 
değişsinler yerli şeyler her 
zaman özelliklerine sahip 
olacaklardır. Çünkü yabancı 
şeyler de değişiyor. ,

43



TİYATRO
Kısacası sanat bağımsız: 

yaratıcı özelliklere sahip ol
malıdır. Gerek zamanın özel
liklerini ve gerekse m illi ka
rakteri belirgin bir şekilde 
taşımalıdır. Halkçı sanat g it
tikçe daha fazla geçmişe 
dönük olmamalı, ya da git
tikçe liŞıM aşmamalıdır.

Halkına yabancılaşmama- 
lıdır.

Halk sanatı çağımızın ve 
milletimizin özelliklerini g it
tikçe daha fazla yansıtm alı
dır. Bunu sağlam aya çalı-, 
sırken ¡JfeneJjerden kaçın
mamalıyız.

İşte bunun içindir TOP
LUMBİLİMSEL DENEYE- 
VÎ.

Biz tam am en tek tip eser 
yaratılmasını istemiyoruz. 
Tek tip eser yaratılması re
çeteye göre yazmaya götü
rür. İster yabancı, ister yer
li olsun, bütün reçeteler 
cansızdır. Ve sıradan halkı
mız tarafından iyi karşılan
maz.

Burada batı eğitimi gör
müş, burjuva aydınlarını 
nasıl ele alacağımız sorunu 
var. Bu sorunu doğru şekil
de ele almazsak bu sadece 
sanat üzerinde değil, bütün 
devrim davası üzerinde ters 
bir etki yaratacaktır.

Mini burjuvazi ve onun 
aydınları birkaç m ilyon in 
sanı kapsar. Bunların sayı
ları fazla olmamakla birlik
te, modern kültüre ,sahiptir-

Biz onlarla birleşmeliyiz, i.
Onları eğitm eliyiz...
Te onlara yeniden biçim

İşbirlikçi sınıfın ise ken
dine özgü- kültürü vardır.

«ESARET KÜLTÜRÜ»
Toprak ağası sınıfın ken

dine özgü kültürü vardır.
«FEODAL KÜLTÜR»
İşçilerin ve köylülerin, -u- 

zun zamandır ezildikleri i- 
çin-halâ fazla; bağımsız saf 
kültürleri ve bilgileri yok
tur, ,

Burjuva kültürü ne ka
dar köklü, ne kadar dep- 
demdi olursa olsun, bir 
m uhteşem ziyafet gibi sonu 

'gelecektir. Rüzgârlarla ka
natlanan, dalgaları,, aşarak 
ilerleyen halkın mücadelesi, 
bu burjuva kültürünü, hal
ka hizmet eden b ir kültüre 
çevirecektir. Nasıl ki bur
juvanın buluşu olan buhar, 
proletaryanın elinde halka 
hizmet aşkıyla daha:; ilerile
re götürülüyorsa, kültür de 
aynı şekilde dönüşecektir. 
Yeter ki hiç bir şeye körü 
körüne inanmayalım. Bit 
kere körü körüne inanm a
ya başladık m ı beynimiz sı
kışır kalır. Düşüncelerimiz 
de hapsolduğu yerden çıka
maz. Onun için enginleri 
fethetm ek ruhıina sahip de - , 

. ğilseniz Marksizmi-Leniniz- 
mi öğrenmeye kalkm âkpok  

, tehlikelidir.^Çünkü; başka
larına /saldırip" kendimizi 
yüceltme yöntemi çoktan 
eskidi. Bu konuda tecrübe
lerimiz çok; zengindir. ̂ Altı
nı sarı kummuş gibiiç'öpe 
atamayız. Neyin ne olduğu
nu, kimin nereden geldiği
ni biliriz. UYoksa Şayakları
mız hareket etmek ister biz 
tereddüt ederiz, ağzımız ko

nuşmak ister biz kekeleriz.
Bu uyumu bir şey sağlar: 

Deney! :
Sonuç olarak söylersek : 

Hangi sın ıfla : birleşmeliyiz?. 
Hangi sınıflara baskı uygu
lam alıyız

İşte bu iki tutum; bir te
mel tutum  meselesidir.

İşçi sınıfı, köylü sınıfı, 
Şehir küçük burjuvazisi, 
Yurtsever milli burjuvazi i- 
le birleşmeliyiz. (Aydınlar, 
bilim adamları, mühendis
ler, teknisyenler, öğretmen
ler, yazarlar, sanatçılar, ak
törler, tıp işçileri, gazeteci
ler, bir sınıf meydana ge
tirmezler. Ya burjuvazinin 
-ya da proletaryanın yanın
da yer alırlar.)

Biz sadece devrimci ay
dınlarla m ı birleşmeliyiz?! 
HAYIR!.. Yurtsever olduk
ları sürece onlarla birleşijj 
riz ve çalışmalarını sürdür
melerine izin veririz.

Bunlar!..
İşçiler köylüler, şehirli 

küçük burjuva unsurlar, 
yurtsever aydınlar, milli 
burjuvalar ve diğer yurtse
verler hepbirlikte bütün ül
ke nüfusunun % 95’inden 
te lak in i oluştururlar.

S e tç ile r im iz  bunlardır, 
deneylerimiz bunlar için
dir. Demokratik halk dikta
törlüğünde bunların hepsi 
halk sınıfına dahildir. Ve 
halk için ¿demokrasi ü^ğü- 
lamalıyız.

Demokratik halk dikta
törlüğünün ■ baskı uygula^ 
ayacakları da şunlardır. İşbir 
likçi (tekelci) burjuvazi, 
toprak ağaları, zengin köy



lüler, karşı devrimci unsur
lar, kötü unsurlar, Anti-Ko- 
m ünist sağcıların tem sil et
tikleri sınıflar, toprak ağa
sı sınıfı ile gerici burjuva
zidir.

Bu sınıflar ve kötü insan  
lar nüfusun % 4 ya da %  
5’ini oluştururlar. Bunlar 
düzelmeğe zorlamamız ge
reken insanlardır. Demok
ratik halk iktidarının karşı 
olduğu insanlar bunlardır.

Deneylerimizin ve oyun
larımızın hedefi bunlardır. 
Başlangıç noktası olarak 
deneyi almalıyız. Hiç dene
yi alm amaktan biraz dene
yi almaya, biraz deneyi al
m aktan daha fazla dene
yi almaya doğru bir çizgi iz
lemeliyiz.

Henüz tam  olarak kav
ranmamış olan zaruretler 
dünyasındaki sosyalizm in
şasında, yavaş yavaş körlü
ğe ve objektif kanunları an
lamaya geçerek böylece öz
gürlük kazanmak, bilgileri
mizde bir sıçrayış sağlamak 
ve özgürlük dünyasına u- 
laşmak.

Deneylerimiz gösterecek
tir ki; sınıf kavgasına da
yanan bir toplumda «taraf
sız» toplum bilimi diye bir 
şey sözkonusu değildir.

Şu ya da bu şekilde bü
tün resmi ve liberal bilim, 
örtülü ya da açık ücret kö
leliğini savunmaktadır. Oy
sa ki Marksizm bu köleliğe 
karşı amansız bir savaş aç
mıştır. Ücretli köleliğin ge
çerli olduğu bir toplumda, 
bilimin tarafsız olabileceği
ni ummak; fabrikatörler

den, sermaye kazançlarım  
azaltıp, emekçilerin ücret- 

v'lerini arttırmak gibi bir me 
selede «tarafsız» kalmaları
nı beklemek kadar aptalca 
bir safdilliktir.

GEÇMİŞTEN KALAN 
MİEAS SAYISIZ SİLAHA 
SAHİBİZ.

Edebiyatın her türden  
silahı. Anlatım, biçim, edebi 
yaratıcılık yöntemleri çe
şitliliği ve bütünlüğü içinde 
ve bu alanda daha önceki 
çağlarda yaratılmamış iyi 
olan ve varsa alıp kullan
mak yönünden her türlü o- 
lanağa sahibiz.

Bu arada teknik ustalık  
kazanmak ve önceki çağ
lardaki edebiyat mirasım e- 
leştirici biçimde özümle
mek görevdir. Öyleki bu gö
revi yerine getirmek insan  
ruhunun mimarı olmakla 
mümkündür.

GEÇMİŞİ ŞİMDİYE - 
YABANCIYI HALKA HİZ
MET EDECEK DURUMA 
GETİR!

Yeniyi ortaya çıkar, eski
yi ayıklayıp at.

İdeolojik özü bakımından 
eski sanat, gerçekte bütün  
yabancı sanat, eski zaman- ; 
ların ve öbür ülkelerin, sö
mürücü sınıfların siyasal 
duygu, düşünce ve özellik
lerini dile getirir.

Bu gibi şeyleri eni konu 
kıyasıya eleştirmek, bun
lardan bütünü ile kopar
mak gerekir.

Bu eleştiri silahımız.
Marksizm - Leninizm - 

Mao Zedung düşüncesidir;.
Yeniyi ortaya çıkarma

nın, eskiyi ayıklayıp a t
m anın tek yolu budur. Bu 
sanat biçimlerinin proleter 
sanat ve edebiyatın oluşma
sında katkıda bulunmaları
nı sağlayacaktır.

Yıkılmadan yapılmaz.
Yıkmak, eleştirmek, red

detmek demektir. Kısacası 
bu devrim demektir.

Şeyleri usavurmayı öne
rir, içerir, işte bu da yap
maktadır.

Önce yıkınız, sonra yapa
caksınız.

Nasıl eski ahşap evleri y ı
kıp günün şartlarına göre 
apartmanlara çeviriyorsak, 
gönlümüze göre dayayıp dö 
şüyorsak, hatalarımız için  
de aynı şey sözkonusudur. 
Eski sanat biçimlerini kul
lanmak üzere benimseme
den önce, çözümlemeli ve 
eleştirmelidir. Kapitalist 
eskiyi eleşirip, ayıklayıp, a- 
tarak sosyalist yeniyi öne 
çıkarabiliriz. Eskiden kera
met olsa tabakhaneye nur 
yağar.

Bazı sanatçıların tutku
su, yerli öğelere değil, ya
bancı öğelere şimdiye değil 
geçmişedir. Proletaryaya 
değil, burjuvaziyedir.

Burjuva edebiyat ve sa
nat kendisini burnundan 
yakalayıp sürünmesine i- 
zin verdi mi, snuç iyice ge
rici olur çıkar

«Sınıf teslimiyetçiliği, 
gerçekte m illi teslim iyetin  
yedek gücüdür».

Tam tam ına aynı aşıl- 
mazlık, bütünüyle batılaş- 
mak parti ve ulusa ihanet
tir. (Devam Erecek)



SİNEMA

Temmuz aym^afc-yaptlâri XV;- Antalya U luslararası Sanat Şenliğinde Türkiye Sinema Emekçileri 
Sendikası pSine-Sen) Yılmaz Güney Filmleri gösterisi düzenlemiştir. Aşağıda tam  metini y a y m l»  
dığımız, .Yılmaz Güneyin .gönderdiği 1.7,1978 tarihli mesajın zamanındam ulaşmaması "üzerine Yılmaz 
Güney 3. Temmuz* 1978 tarihli kısa bir mesajı ace le olarak göndermiş ve bu mesajı gösteri sırasında 
okunmıi^H." Ancak Sine-Sen’in okuduğu (Sine-Sen bülteninde âd^jjpüftnlanan) • mc >a u.M Yılmaz Gu-i 
ney’in ̂ m derd^ î. metinden hem bir bölüm çıkartıl mış^hem de m epgda olmayan bir bölüm eklenmişe 
tir. Bu davranış,-karşısında şimdilik bir yorum yapmıyor, her iki metni ve Antalyada okunmayan me
sajı yayınlıyoruz. (Mesajda çıkarılan vb ilave edilen bölümler s^pyş’ puntolar la dizilmiştir.)

Yılmaz Güney’in gönderdiği mesaj :

Sevgili arkadaşlarım, değerli sinema emekçileri, değerli konuklarımız...

Sadece sinem a emekçilerinin birliğinden değil, ülkemin ve bütün dünya emekçileri
nin birliğinden yana bir sanat emekçisi olarak, hepinizi sevgiyle selamlarım ...

Bütün sinema emekçileri, ülkemizin yem inli iş ve dış düşmanlarına karşı birlik ol
m anın yollarını ararken, emekçiler arasındaki çelişmelerin uzlaşır çelişmeler olduğunu a- 
kıldan çıkartmamalıdır. Birlik olmadan düşm anlar yenilmez.

Bu günü, şu ya da bu grubun bir günü ol arak değil, bütün sinem a emekçilerinin, faşiz
me, emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü o- 
larak değerlendiriyorum.

Hepinizi sevgiyle yeniden selamlıyorum.
Yaşasın sinem a emekçilerinin birliği.
Yaşasın bağımsız demokratik Türkiye için sinema. Yılmaz Güney
Kahrolsun Faşizm!.. 3 Temmuz 1978

Sinegljn’in okuduğu mesaj :

«Sevgili arkadaşlar, değerli sinema em eklileri, değerli konuklarımız.

Salebe .sinen®; emekçilerinin binliğinden değil ülkemizin ve bütün Dünya emekçileri^ 
nin b ir S n d e n  yana bir sanat emekçisi olarak hepinizi sevgiyle selamlarım.

Bütün sinem a emekçileri, ülkemizin- yeminli iç ve dış düşmanlarma karşı birlik olma
nın yollarını ararken emekçiler arasındaki çelişmelerin, uzlaşır çelişmeler olduğunu akıl
dan çıkarmamak gerekir.

Birlik olmadan düşmanlar yenilmez. Bu günü bütün sinema emekçilerinin faşizme 
emperyalizme, her türden gericiliğe karşı birlik dayanışma ve mücadele günü olarak de
ğerlendiriyorum.

Sine-Sen’li arkadaşlar, sevgili Antalya Halkı şu anda aranızda olmaktan, filmler 
yapmaktan, coşkunuza katılm aktan yoksunum.

Hepinizi sevgiyle yeniden kucaklıyorum.
Yaşasın sinem a emekçilerinin birliği...

Yaşasın bağımsız demokratik Türkiye için sinem a m ücadelesi...
Kahrolsun Faşizm ... «YILMAZ GÜNEY»
Yılmaz Güney’in gönderdiği zamanında ulaşm ayan mesaj :

Sevgili arkadaşlarım, değerli sinema emekçileri, değerli konuklarımız...
Kelepçelerim, demir kapılarım ve üzerime örülü taş duvarlarım, »ylesineâpnem li bir 

günde aramzda olmamı engelliyor. Fakat biliyorum ki, bu engeller secicidir. Yine biliyo-j 
ram  ki, aranızda olacağım ve bütün sinema em ekçileriyle birlikte, Türkiye’nin bütün e- 
mekçileriyle birlikte, faşizme, emperyalizme ve her.türden^gericiliğe karşı omuz omuza 
mücadele vereceğimiz özgür günler çok uzak değildir. Ç ünkü hayatiyse yükselen sınıf miB
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ÖLÜMÜNÜN 83. YILINDA ENGELS’İ 
SAYGIYLA SELAMLIYORUZ!

«..■..Tarihleri, gelişmeleri yoktur ; ama insanlar maddi 
üretimlerini ve maddi ilişkilerini geliştirerek, bu gerçek var
oluşlarıyla birlikte düşüncelerini ve düşüncelerinin ürünler 
sinide değiştirirler. Hayatı bilinçlilik değil, bilinçliliği hayat 
belirler.» " ?

«....Sözün burasında,, sömüren ve sömürülen, ezen ve 
ezilen sınıflar arasında bugüne kadarki bütün tarihi düş
manlıklar, insan emeğinin bu görece gelişmemiş üretkenli
ğiyle açıklanmalıdır. Gerçekten çalışan halk, toplumun gün
delik işlerine —çalışmanın yönetilmesi, devlet işleri, huku
ki sorunlar, sanat, bilim, vb. —- bakmaya zaman ayırama- 
yacak kadar kendi gerekli çalışmalarına dalınca, bu işleri 
yönetmek için gerçek çalışmaya katılmayan öze bir sınıfın 
vanğı gerek! olagelmiştir; ve bu özel sınıf, kendi çıkarları 
için, çalışan yığınlara gittikçe büyüyen yükler yüklemekte 
hiç kusur etmemiştir.

..■.Dolayısıyla ancak şimdi yöneten ve sömüren sınıf 
gereksizleşmiş, hatta toplumsal gelişmede bir ayakbağı ol
muştur; gene ancak fiihdi, he kadar «dolaysız zora» sahip 
olursa olsun, bir daha gelmemecesine yok olacaktır.»

: «....Proletarya, siyasi iktidarı ele geçirir ve üretim 
araçlarını devlet mülkiyeti haline getirir.

....Ancak o andan sonra insanın kendisi, gittikçe daha 
bilinçli olarak, kendi öz tarihini yapacaktır, ancak o an
dan sonra, insanın harekete getirdiği toplumsal nedenler, 
çoğu zaman ve durmadan artan ölçüde, onun istediği so
nuçlan verecektir. Bu insanın.: zorunluluk aleminden öz
gürlük aleminde yükselmesidir.»

FRİEDRÎCH ENGELS


