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SOlDA 
çölül: 

• BEHicE BORA N ' I N  ÖNDERLi�iNDE 
BAŞLAYAN KURULUŞ ÇALI ŞMALARI, 
DisK'E BA�LI SENDIKA Y�NETiciLERiNiN 
ÖNEMli BiR KısMıNı N  KATıLMASıYLA OLGUNLU�A ULAŞTı. 
KURUCULAR ESKi Tip YÖNETiCi LERi,UYELERi VE 
SENDiKA YÖNETICiLERiNDEN O LUŞUYOR. 

ii • • •  fiilen varolan dUzeni" iıçi sınıf, partisine/sosyol ist partiye 
tahammulu yoktu. TUrkiye ilÇi Partisi ve onun temsi l etti/ji sosya -' 
l i st hareket tasfiye edilmel iydi-edildi . 

"Veya edildiği san ı ld ı .  Bi l i nmiyar,ya da unutuluyardu ki,top 
l umsal,pol itik hareketler toplumun obiektif ıartlarından, ihtiyaç
larından doğar. Bu abiektif durum varoldukça, hele geliıtikçe,bun 
ların insanların bi l inçlerine yansımaması,onları çözUm arama ve 
bulma yolunda harekete geçirmemesi imkônsızd ır. Bu ıortlar ve 
ihtiyaçlardan d�an hareketler, somutta biçimsel değiıik l iklere uğ 
raso da t1zunde sUrer gider. TUrkiye'de de,mahkeme kararları her 
ne olursa olsun, sosyalist hareket politik dUzeyde mutlaka ifades .. 
ni bulup su UstUne çıkacakt ı .  TUrkiye ilÇi Partisi hareketi yeni 
ıartlarda yeni bir biçim alarak tarihin akııına kap ılacaktı. " ( i
ki Açıdan TUrkiy e ilÇi Parti si Davası, sh. 39 Behice Boran) 

TUrklye İşçi Partisi kurul ... 
yor. Kuruluş çalışmalan uzun 
sUredir devam ediyordu. Ça -
lışmalar,önUmUzdekl bır kaç 
gUn ıçınde tamamlanaca";bel
kı de YtlRtlYtlŞ 'U okuduğunuz 
sırada parti kurulmuş olacak 

SOLDA DURUM: 12 MART ' 
IN GETİRDİKLERİ 

12 Mart sosyaııst harekete 
önemıı darbeler vurdu. Solun 
bır bölUmU da�ldı, sındi. Ka -
yıplar verlldl Bu önemıı,ama 
tehlikeıı de�L 

12 Mart sola çok şey de öğ
retti. En başta TUrkiye hakkın 
daki kimi değerlendirmelerin 
ve bu değerlendirmelerin u -
zantısı olan örgUtlenme ve ey 
lem biçimlertnin hareketı aç
maz yollara götUrmekte oldu
ğunu kanıt lad .. Sosya ııst hare
ketin ekslklertni, hatalarını or 
taya çıkardı. Hareketin, her 
kesimi önderleriyle birııkte sı 
navdan geçti. Elenen elendl,ka
lan kaldı. Asıl önemıı olan nok 
ta bu. 

1974 başlanndan itibaren , 
Türkıye İşçi Partisi'nin kapa
tılmasıyla doğan sosyaııst 
parti boşluğunu doldurmak i -
çin çeşitli gl rişlm ler oldu. Bu 
girişimler çeşitıı sonuçlar ver 
di. Ama sosyalist parti ihti
yacı cevaplanamadı. 

Solda çok parti kurulması ki 
milerini şaşırttı. Oysa şaşıra
cak durum yoktu. Solda, ama 
farklı temeııerde çok pa rtl 0-
labiıırdl ve oldu. Temel neden 
lere dayanmayan ayrılıkların -
devamlı olmayaca�, olamaya
cağı gerçek. Ama temel neden 
lere dayanan aynlıklann gld<t 
rllemeyeceği, yok sayılamaya
ca� da gerçek. TUrklye İşçi 
Partısı'nın kuruluşu,bu fark 
lılıklann açık seçik ortaya çıl< 
mastnı da sağlayacak. 

-

TİP'İ KİMLER KURUYOR? 

Geçen yıldan beri kuruluş çı 
!ışmaları sUrdürülen Türkiye
İşçi Parti'sinin tUzük,program 
ve kurucu listesinin kesinleştl 
� beıırtıılyor. 

-

Program ve tUzUğUn, TIp' In 
on yı llık deneyine ve son yı i -

larda ortaya çıkan değişim ve 
geıışlmlerin ortaya çıkardılı 
verilere dayanılarak hazırlan 
dı� anlaşılıyor. 

-

Behlce Boran 'ın önderliği ... 
de başlayan kuruluş çalışma 
ları, DİSK'e hağlı sendika yö
netlcilerlnln önemıı bir kı. -
mının katilmasıyla olgunlup 
ulaştı. Kurucular, eski TİPy� 
netlcilerl, üyeleri ve sendika, 
yöneticilerinden oluşuyor. 

NASIL BİR PARTI? 

Kurulacak parti, tarıhsel 
planda sosyalist hareketin ve 
Türkıye İşçi Partısı'nın dev. 
mı olacak. Bu bakımdan onun 
yarattı� kadroların ve b� 
min üzerınde yUkaelecek. Bu • 
yeni partinin önemıı olanakla
rından biri Türkıye İşçi P ..... 
tislnin 1971 öncesinde, 60'a ya
kın ilde örgötlU olduğu, işçi ve 
emekçi sınıflar ıçınde uç ve,.. 
dl�i ve üçyUzblne yakın oyu 
kontrol ettı� hatırlanırsa bu 
olanak küçamsenemez. 

Diğer yandan kurulacak pa .. 
tl, Türkıye İşçi Partisindeon! 
telikçe farklı olacak. Bu part� 
eski Türkiye İşçi Partisi ve -
ya TİP'lilerin partisi olarak 
nitelenemez. ÇünkU, parti. 80a 
yalist hareketin örgUtsel dU -
zeydekı ifadesidir. Türklye t� 
çi Partlsl'de,1961-l971 arasın 
da Tü rklye sosya list ha reket! 
nın örgütsel düzeydeki ifade -
slydl Kurulacak parti du bu -
gUnkü sosyalist hareketin ör 
gütsel düzeydeki ifadesi ala -
cak. 

Kurulacak T.!. P. in, T. t. P' 
In deneylerını, kadrolarına ve 
birikimine önemıı ölçüde da -
yanması Tİp 'le olan ııışklelni 
bugünkü sosyaııst hareketindi 
zeyinln 1971 den daha ileri ol
ması Ise, T.!. P. den daha ge
ıışkln ve Ust düzeydeki niteli
ğini beıırleyecek. 

Kurulacak partinin sendikal 
tabanının genlşll� ve bu sen
dikal tabanın Işçi sınıfının ö ... 
lem ve çıka rla rını temsil ede 
bııır nHe ııkte oluşu işçi sını: 
fı Ile pa rtl ara stndakl ba�n 
gUçlenmesl bakımından çok 
önernIL 
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ii • • •  fiilen varolan dUzeni" iıçi sınıf, partisine/sosyol ist partiye 
tahammulu yoktu. TUrkiye ilÇi Partisi ve onun temsi l etti/ji sosya -' 
l i st hareket tasfiye edilmel iydi-edildi . 

"Veya edildiği san ı ld ı .  Bi l i nmiyar,ya da unutuluyardu ki,top 
l umsal,pol itik hareketler toplumun obiektif ıartlarından, ihtiyaç
larından doğar. Bu abiektif durum varoldukça, hele geliıtikçe,bun 
ların insanların bi l inçlerine yansımaması,onları çözUm arama ve 
bulma yolunda harekete geçirmemesi imkônsızd ır. Bu ıortlar ve 
ihtiyaçlardan tiyaçlardan tiyaçlar d�an hareketler, somutta tler, somutta tler, biçimsel değiıik l iklere lere ler uğ 
raso da t1zunde sUrer gider. TUrkiye'de de,mahkeme kararları her 
ne olursa olsun, sosyaun, sosyaun, list hareket politik dUzeyde mutlaka ifades .. 
ni bulup su UstUne çıkacakt ı .  TUrkiye ilÇi Partisi 

politik 
ilÇi Partisi 

politik dUzeyde 
ilÇi Partisi 

dUzeyde 
hareketi yeni 

ıartlarda yeni bir biçim alarak tarihin akııına kap ılacaktı. " ( i
yeni 

( i
yeni 


ki Açıdan TUrkiy e ilÇi Parti si Davası, sh. Davası, sh. Davası, 39 Behice Boran) 

önemıı darbeler vurdu. Solun 
bır bölUmU da�ldı, sındi. Ka -
yıplar verlldl Bu önemıı,ama 
tehlikeıı de�L 

12 Mart sola çok şey de öğ
retti. En başta TUrkiye hakkın 
daki kimi değerlendirmelerin 
ve bu değerlendirmelerin u -
zantısı olan örgUtlenme ve ey 
lem biçimlertnin hareketı aç
maz yollara götUrmekte oldu
ğunu kanıt lad .. Sosya ııst hare
ketin ekslklertni, hatalarını or 
taya çıkardı. Hareketin, her 
kesimi önderleriyle birııkte sı 
navdan geçti. Elenen elendl,ka
lan kaldı. Asıl önemıı olan nok 
ta bu. 

1974 başlanndan itibaren , 
Türkıye İşçi Partisi'nin kapa
tılmasıyla doğan sosyaııst 
parti boşluğunu doldurmak i -
çin çeşitli gl rişlm ler oldu. Bu 
girişimler çeşitıı sonuçlar ver 
di. Ama sosyalist parti ihti
yacı cevaplanamadı. 

Solda çok parti kurulması ki 
milerini şaşırttı. Oysa şaşıra
cak durum yoktu. Solda, ama 
farklı temeııerde çok pa rtl 0-
labiıırdl ve oldu. Temel neden 
lere dayanmayan ayrılıkların -
devamlı olmayaca�, olamaya
cağı gerçek. Ama temel neden 
lere dayanan aynlıklann gld<t 
rllemeyeceği, yok sayılamaya
ca� da gerçek. TUrklye İşçi 
Partısı'nın kuruluşu,bu fark 
lılıklann açık seçik ortaya çıl< 
mastnı da sağlayacak. 

-çıl< -çıl< 

TİP'İ KİMLER KURUYOR? 

Geçen yıldan beri kuruluş çı 
!ışmaları sUrdürülen Türkiye

kuruluş 
Türkiye

kuruluş 

İşçi Parti'sinin tUzük,program 
ve kurucu listesinin kesinleştl 
� beıırtıılyor. 

-kesinleştl -kesinleştl 

Program ve tUzUğUn, TIp' In 
on yı llık deneyine ve son yı i -
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Nezih 

behice 

"UMUDUMUZ ECEVİT" sloganı tutmuştur. Halk killerinin ve ile
rici «ydın çevrelerinin bir kesimi Ecevit'e umut Qağlamış görünü -
yor:Partiolarak CHP'den çok Ecevit'in kendisineBubir olgu.Bu umu
dun yanılgısı önce bu noktadan başl�or, çünkü bir CHP iktidarının ne 
yatnP yapamayacağı liderinin kişiliğinden çok partinin niteliğine bağ 
lıdır. . 

� 
" Ecevit, "Bizim solumuzdakiler fikir özgürlüğünden başka bir Ş� 

bizden beklemesinler, "diyor. Beklenmiyor zaten. 'Türkiye 'deki de -
mokrasi Batı 'dakilerin aynı olacaktır, ne bir eksik, ne bir fazla, " di 
yor yine sayın CHP lideri. Bu da tamam. CHP iktidara geldiğinde -ge 
lirse-bu dediklerini yapsın, elveri'Y. YqJxıbilir mi? Şarta Dağıı. 

YEDİ aylık CHP iktidarında gördük ki, CHP, savunuculuğunu yap
tığı emekçi halk kitlelerine değil, toplumdaki egemen güçlerin kimi 
odaklarına veya bir kesimine dayanma eğilimindedir. Oysa halk kitle 
lerine dayanıp onları politik seferberliğe sokmadan CHP, veya her -
hangi bir iktidar,demokratikleşme sürecini ileriye götüremez. CHP, 
sımfsal niteliği gereği, böyle bir seferberliği başaracak parti değil � 
dir. 

DEMOKRASİ sorununu tüm gerçekliği ve açik seçikliği ile Iwlk 
kitlelerine anlatabilecek ve demokrasimücadelesinde kitleleri hareke 
te geçirebilecek parti işçi sınıfının sosyalist partisidir. Bu nitelikte 
etkin bir fm'Yti aracılığı ile işçi ve emekçi kitlelerinin baskısı ve da
yatması olmadan Türkiye 'de Batıdakilere benzer, o kapsamda, birde 
mokrasi gerçekleşemez. İşçi sınıfının kendi bağımsız partisine sahip 
olması Batılı demokratik rejimin vazgeçilmez,geciktirilmez ön şar
tıdır. Bu şartın yerine gelmesi ise, böyle bir partinin kurulması mü
cadelesinin verilmesi,girişimine geçilmesiyle olur. Önce demokratiz 
leşme süreci ilerlesin,demokratik ortam genişlesin, sonra işçi sını
fının kendi bağımsız. partisi kurulsun tezi arabayı atların önüne koy 
maktır.Hiç bir şey,o şeyi elde etmek için kararlı çaba göstermeden 
elde edilemez. Kapitalist bir toplumda, hele Türkiye gibi geri ve bur 
juvazisi kendi gücünden ikircilikli, karşılaştığı sorunlardan tedirgin 
olan, bir toplumda sosyalist mücadele, hatta ona bağlı olarak demok
ratikleşmeyi ilerletme ve genişletme mücadelesi, bir takım rizikola
rı da beraberinde taşır. Ama her işin kendine özgü riziköları vardır, 
bunları göze almadan hiç bir alanda hiç bir iş başarılamaz, hele sos
yalizm mücadelesinde. 

CHP İKTİDARA gelse,Jikir özgürlüğünü ve Batılı ölçüde dem ok -
ratik rejimi gerçekleştirme isteğinde içten lik li de olsa, solundan ıs
rarlı demokratik istemler ve itelemeler gelmeden demokratikleşme 
sürecini ilerletmeyi, örneğin 141,142 ve diğer mıti-demokratik kanun 
hükümlerini ortadan kaldırmayı� başaramaz. Burjuvazinin ve ona bağ 
lı diğer çıkar çevrelerinin direnişini bir karşıt güçle en azından den 
gelemek zoru,nludur. CHP kendi başına bu giice sahip değildir. 

KALDı KI, yedi aylık CHP iktidarında 141 ve 142. maddelerin kal
dırılmasının değil, açıklığa kavuşturulmasının ve şiddet unsurunun ek 
lenmesinin üzerinde durulduğu, CHP'nin bileşiminin eştiirden (mü
tecanis) olmadığı görüldü. Tüm öbür demolıratik gereksinmeler ve 
istemler için de durum aynıdır. Demokratik hak ve özgiirWkler burju 
vazide�ı keskin mücadeleler sonucu,kopara kopara alınmıştır. Örnek 
gösterilen Batı 'da böyle olmuştur ve böyle olmaktadır. 

ECEViT, CHP 'nin kendi dışındaki kişi ve örgütlerin hiç biriyle iş 
birliği, cePhe birliği etmeyece/rtni söylüyor. Karar, kuşkusuz kendile 
rine aittir. Güç birliği, cePhe birliği hareketlerine tarafiar kendi ira 
deleriyle,gönüllü çabalarıyla katılırlar.Ama bir de,kişi ve örgülle
rin kararları dışında,objektif olarak beraberlik içinde,koşut doğrul
tularda oluşan hareketler vardır. Örneğin,l41 , 142 ve diğer anti de
mokratik hükümlerin kaldırılması istem ve hareketleri belirli biçim 

CHP NEDiR, 
NE DEGilDiR? 

lerde ortaya çıktığında CHP, kendini solundakilerden ayırt ettirebil
mek için hareketsiz, çekir.;,;er mi kalacaktır? Ya da onlara karşı mı 
çıkacaktır? Çok yakın geçmişte CHP, Töb-Ver toplantı ve yürüyüş le 
rine yapılan saldırıları yermekle yetinmemiş, bu toplantı ve yürüyüş 
lerin "gerekliliği" tartışmasına girmiş ve gereksiz gördÜğünü belli 
ederek Töb-Der'e karşı tamr almıştır. Bu saldırganların küstahlığı 
karşısında üstlerine gitme yerine savunmaya geçme,gerilemediı: En 
haklı ohınan bir olayda gerileme,saldırganlığın daha güçlenmesi,az
gınlaşması sonucunu verir. . 

SEçİMLERDE CHP emekçi kitlelerden ve işçi sınıfının bir bölü
münden oy alacaktır; çoğunluğu sağlayıp iktidara da gelebilir. Ama 
CHP emekçi kitlelerin partisi olamayacaktır; işçi sı'!.ıfımn partisi i
se hiç değildir. CHP'nin iktidarı da emekçi kitlelerin iktidarı olma 
yacaktır; istese de olamayacaktır. Burjuvazinin almaşık partisi ve ik 
tidar biçimi olmaya adaydır, tüm sosyal demokrat partiler gibi. Ama 
gelişmiş ülkelerin sosyal demokrat partileri kadar liile şanslı değil .• 
Bir sosyal demokrat denemeyle oyalanmaya Türkiye ekonomisinin 
takatı, burjuvazisinin de niyeti yok. Burjuvazinin CHP 'ye yatkın kesi
minin temsilcisi ve sözcüsü durumundaki eski sanayi odası başkmıı 

. Ertuğrul Soysal 'ın, işçi talepleri sürer giderse Türkiye sanayiinin yı 
kıma uğrayacağı yollu sözlerinin iizerinden unu tu lacak kadar zaman 
geçmiş değil. Burjuvazinin bir kesimi CHP 'ye niçin yatkın? Gerçe� 
çi olduğundan, CHP 'nin hizaya geleceğini kestirdiğinden. Kitlelerin u 
mut bağladığı parti olarak kitleleri daha kolay kontrol altına almaya 
yarayacağını he�apladığı,ıdan, hiç değilse bir süre için. 

BURJUVAZININ büyük bölümü niçin CHP'den bunca ürküyor, ikti 
darı CHP'ye bırakmamak için bunca telaş, bunca korku gösterdi?Kor 
ku CHP'nin kendisinden değil, sol bir toprak kayması olasılığından . 
Cumhuriyetin kuruluşımdan beri burjuvazi sol'a kalın bir duvar ör -
meye özel bir özen göste·Ydi. Biitün bu çabaya karşın yine de toplum
sal gelişme durdıırıilamadığından,l96I sonrası duvarda bir yarık açıl 
dı. Burjuvazi 1961 -71 süresince ve özellikle 1971 'den sonra btı yarığı 

sıvamaya çalıştı. Kor�'u, CHP iktidara gelirse, yarığın kapa -
daha büyüyereği düşüncesinden kaynaklamyor . 

Bu konuda btırjuvazinin bu büyük kesimi, btı yazının başında belirttiği. 
miz yanılgıyla diişünüyor,arabayı atların önüne koyarak. CHP sol ' 1/ 
giiçlendirmeyecek, sol güçlendiği ölçilde CHP demokratik önerilerini 

. başaracak, başarabilirse. CHP 'nin ortamn solu konumıma gelmesi de 
zaten sosyalist hareketin gelişmesini,! etkisiyle olmuştur. SOL 'un güç 
lenmesi CHP 'ye değil, tophım yapısındaki gelişmelere ve sosyalistle 
rin bunları doğnı değerlendirip doğnı eylem yiiriitmeıerine bağlıdır. 

TOPLUMU demo/ıralikleştiren ve daha da demokratikleştirecek 
olmı temel gilç işçi sınıfıdır, müttefik ve yardımcı güçler de emekçi 
kitleler. Onun için, yalnız sosyalizm değil, demokrasi konusunda da 
"Umudumıız işçi sınıfı" dır. 

ntlTtlN bu söyledikleı-imizden, CHP 'yi, öbür sağcı partilerle bir
likte terazinin aynı kefeSine koyma sonucıı miL çıkıyor? Hayır. İşçi 
sınıfı burjuvazi karşısında tavrını saptarken, burjuvaziliili temel ııite 
lilini gözden hiç kaçırmamak kaydıyla, oııun içindeki ayrışııııları,ken 
di sınırları içiııde göreli olarak daha liberal, daha tutuCIl ve gerici ke 
simlerini ve bl/nların politilı düzeyde ymısınıalarını dikkatle ele alır. 
Göz lenen dı/rum, emekçi sınıfiaı- ve işçi sınıfınm bir böliimüniiıı poli 
lik bilince ulaşırken doğrudaıı sosyalizme gelmediği,geııel bir halkçı 
sosyal adaletçi evreye girdiği. Bıı bir ilerlemedir,aına bundan ötiirii 
"Bırakalım bıı kendiliğindeli oluşımı ilerles;,ı, işçi sınıfınııı işlerliği 
gelişsin, sonra sosyalisı çizgiye varılır" demek olıııaz. Işçi sııııfı ken 
di etkin politik örgiltliiıımesiyle iilkeııin politik yeıpazesinde açıkça .JI? 
rini almalı,giicünü göstermelidir. . 

ECEVİT" sloganı tutmuştur. Halk killerinin ve ile
çevrelerinin bir kesimi Ecevit'e umut Qağlamış görünü -

CHP'den çok Ecevit'in kendisineBubir olgu.Bu umu
noktadan başl�or, çünkü bir CHP iktidarının ne 

liderinin kişiliğinden çok partinin niteliğine bağ . 
� 

solumuzdakiler fikir özgürlüğünden başka bir Ş� 
beklemesinler, "diyor. Beklenmiyor zaten. 'Türkiye 'deki de -

'dakilerin aynı olacaktır, ne olacaktır, ne olacaktır, bir eksik, ne eksik, ne eksik, bir fazla, " di 
lideri. Bu da tamam. CHP iktidara geldiğinde -ge 
yapsın, elveri'Y. YqJxıbilir mi? Şarta Dağıı. 
iktidarında gördük ki, CHP, savunuculuğunu yap

kitlelerine değil, toplumdaki egemen güçlerin kimi 
kesimine dayanma eğilimindedir. Oysa halk kitle 

politik seferberliğe sokmadan CHP, veya her -
iktidar,demokratikleşme sürecini ileriye götüremez. CHP, 

gereği, böyle bir seferberliği başaracak parti değil � 

sorununu tüm gerçekliği ve açik seçikliği ile Iwlk 
anlatabilecek ve demokrasimücadelesinde kitleleri hareke 

işçi sınıfının sosyalist partisidir. Bu nitelikte 
aracılığı ile işçi ve emekçi kitlelerinin baskısı ve da

Türkiye 'de Batıdakilere benzer, o kapsamda, birde 
gerçekleşemez. İşçi gerçekleşemez. İşçi gerçekleşemez. sınıfının kendi bağımsız partisine sahip 

demokratik rejimin vazgeçilmez,geciktirilmez ön şar
gelmesi ise, böyle bir partinin kurulması mü

verilmesi,girişimine geçilmesiyle olur. Önce 
partinin 

Önce 
partinin 

demokratiz 
ilerlesin,demokratik ortam genişlesin, sonra genişlesin, sonra genişlesin, işçi sını

partisi kurulsun tezi arabayı atların önüne koy 
şeyi elde etmek için kararlı çaba göstermeden 

Kapitalist bir toplumda, hele Türkiye gibi geri ve bur 
gücünden ikircilikli, karşılaştığı ikircilikli, karşılaştığı ikircilikli, sorunlardan tedirgin 

sosyalist mücadele, hatta ona bağlı olarak demok
ilerletme ve genişletme mücadelesi, bir takım rizikola

taşır. Ama taşır. Ama taşır. her işin kendine özgü riziköları vardır, 
hiç bir alanda hiç bir iş başarılamaz, hele sos

mücadelesinde. 
gelse,Jikir özgürlüğünü ve Batılı ölçüde dem ok dem ok dem -

gerçekleştirme isteğinde içten lik li de olsa, solundan ıs
istemler ve itelemeler gelmeden demokratikleşme 

örneğin 141,142 ve diğer mıti-demokratik kanun 
kaldırmayı� başaramaz. Burjuvazinin ve ona bağ 

çevrelerinin direnişini bir karşıt güçle en azından den 
CHP kendi başına bu giice sahip değildir. 

aylık CHP iktidarında 141 ve 142. maddelerin kalkalkal
açıklığa kavuşturulmasının ve şiddet unsurunun ek 

lenmesinin üzerinde durulduğu, CHP'nin bileşiminin eştiirden (mü
görüldü. Tüm öbür demolıratik gereksinmeler ve 

durum aynıdır. Demokratik aynıdır. Demokratik aynıdır. hak ve özgiirWkler burju 
mücadeleler sonucu,kopara kopara alınmıştır. Örnek 

böyle olmuştur ve böyle olmaktadır. 
kendi dışındaki kişi ve örgütlerin hiç biriyle iş 

lerde ortaya çıktığında CHP, kendini CHP, kendini CHP, solundakilerden ayırt 
mek için hareketsiz, çekir.;,;er mi kalacaktır? Ya da onlara 
çıkacaktır? Çok yakın geçmişte CHP, Töb-Ver toplantı 
rine yapılan saldırıları yermekle yetinmemiş, bu toplantı 
lerin "gerekliliği" tartışmasına girmiş ve gereksiz gördÜğünü 
ederek Töb-Der'e karşı tamr almıştır. Bu saldırganların 
karşısında üstlerine gitme yerine savunmaya geçme,gerilemediı: 
haklı ohınan bir olayda gerileme,saldırganlığın daha güçlenmesi,az
gınlaşması sonucunu verir. 

SEçİMLERDE 
gınlaşması 

SEçİMLERDE 
gınlaşması 

CHP emekçi kitlelerden ve işçi sınıfının sınıfının 
münden oy alacaktır; çoğunluğu sağlayıp iktidara da gelebilir. gelebilir. 
CHP emekçi kitlelerin partisi olamayacaktır; işçi sı'!.ıfımn 
se hiç değildir. CHP'nin iktidarı da emekçi kitlelerin 
yacaktır; istese de olamayacaktır. Burjuvazinin almaşık 
tidar biçimi olmaya adaydır, tüm tidar biçimi olmaya adaydır, tüm tidar biçimi olmaya adaydır, sosyal demokrat partiler 
gelişmiş ülkelerin sosyal demokrat partileri kadar liile 
Bir sosyal demokrat denemeyle oyalanmaya Türkiye 
takatı, burjuvazisinin de niyeti yok. Burjuvazinin CHP 
minin temsilcisi ve sözcüsü durumundaki eski sanayi 

. Ertuğrul Soysal 'ın, işçi talepleri sürer giderse Türkiye 
kıma uğrayacağı yollu sözlerinin iizerinden unu tu lacak kadar 
geçmiş değil. Burjuvazinin bir kesimi CHP 'ye niçin yatkın? 
çi olduğundan, CHP 'nin hizaya geleceğini kestirdiğinden. 
mut bağladığı parti olarak kitleleri daha kolay kontrol 
yarayacağını he�apladığı,ıdan, hiç değilse bir süre için. 

BURJUVAZININ büyük bölümü niçin CHP'den bunca bunca 
darı CHP'ye bırakmamak için bunca telaş, bunca korku 
ku CHP'nin kendisinden değil, sol bir toprak kayması 
Cumhuriyetin kuruluşımdan beri burjuvazi sol'a kalın 
meye özel bir özen göste·Ydi. Biitün bu çabaya karşın yine 
sal gelişme durdıırıilamadığından,l96I sonrası duvarda 
dı. Burjuvazi 1961 -71 süresince ve özellikle 1971 'den sonra 

sıvamaya sıvamaya çalıştı. çalıştı. Kor�'u, CHP iktidara gelirse, 
daha büyüyereği düşüncesinden kaynaklamyor

Bu konuda btırjuvazinin bu büyük kesimi, btı yazının başında 
miz yanılgıyla diişünüyor,arabayı atların önüne koyarak. 
giiçlendirmeyecek, sol güçlendiği ölçilde CHP demokratik 

. başaracak, başarabilirse. CHP 'nin ortamn solu konumıma 
zaten sosyalist hareketin gelişmesini,! etkisiyle olmuştur. 
lenmesi CHP 'ye değil, tophım yapısındaki gelişmelere 
rin bunları doğnı değerlendirip doğnı eylem yiiriitmeıerine 

gelişmelere 
yiiriitmeıerine 

gelişmelere 

TOPLUMU demo/ıralikleştiren ve daha da demokratikleştirecek 
olmı temel gilç işçi sınıfıdır, müttefik ve yardımcı güçler 
kitleler. Onun için, yalnız sosyalizm değil, demokrasi 
"Umudumıız işçi sınıfı" dır. 

ntlTtlN bu söyledikleı-imizden, CHP 'yi, öbür sağcı 
likte terazinin aynı kefeSine koyma sonucıı miL çıkıyor? 
sınıfı burjuvazi karşısında tavrını saptarken, burjuvaziliili 
lilini gözden hiç kaçırmamak kaydıyla, oııun içindeki 
di sınırları içiııde göreli olarak daha liberal, daha tutuCIl 
simlerini ve bl/nların politilı düzeyde ymısınıalarını dikkatle 
Göz lenen dı/rum, emekçi sınıfiaı-



TORKl'fE'DE 
VtJROYDŞ 

Milllyetçl Cephe Iktidarının 
demokrasiyi tahlrp programı
nın ana hatlan netleşti Terör 
ye sindirme toplumun bUtUn ke 
dmIeri Uzerinde yaygınlaştı 
rıldı. 

İşçiler Uzerlndeki baskı gl!
rUltUsUz ama etkili tedbirler
le yUrUtUldil. İstanbul sı!ayöne 
tım komutanlığı grevler Izine 
bağladı. Öğrencilerin Uzerine 
"komandolar" saldırtıtdı. Bir 
kişi öldUrUldil. Polis, saldıran, 
silah kullanan ve öldürenlere 
destek yapıldL Hem de açıkça. 
Cephe pervasızdı. 

Sanat ve sanatçı üzerindeki 
baskının Ilk sonuçları alındı . 
Sanatta cephenin Ilk hedefleri 
arasında. 

TERÖR 
MC yetkiııleriyle, büyUk ser 

maye temsilcilerinin ardı ar
kasr kesilmeyen görUşmelerl 
bUtün bır hafta silrdil. Ankara' 
nın lUks otellerindeki buluş -
matar,yenen yemekler ve bu 
arada MC Iktidarı şereClnepat 
latılan tabancalar birbirini i ... 
ledi . Değişik olayları yansıt", 
tablo organık bır bütUnlilkgö ... 
te riyor. 

Ankara 'da şerefe patlayan la 
banca cevap İstanbul'dangel -
di. Öğrenciler, Edebiyat Fl!.kill 
tesl'nde,Slte öğrenci yurdun -
da komandoların silahlarının 
hedefi oldu. Fen Fakültesi' nde 
panzerler!n, copların. 

Perşembe sabahı düzenledik 
lerı forumdan çıkan Fen Fakill 
tesi öğrencileri komandoların 
silahlı saldırısına uğradı. Fen 
Fakültesi 'ndeki forum sırasın 
da Edebiyat Fakilltesi 'nde toır 
lanan silahlı komandolar, bır 
öğrenciyl başından yaraladılar 
Fen Fakilltesl'ne yapılan sal
dırıdan sonra olay yerine po 
lls geldi. Fen Fakilltesl' ne 
girdi Fakilltenln kapısı pan -
zerle kırıldı. Coplanarak, dövU 
lerek fakillteden çıkarılan öğ
rencilerin birçoğu yaralı ol -
duğundan hastaneye kaldırılcJı. 
Silahlı saldırgan komandolar , 
polislılıİtayeslnde Edebiyat Fa 
kilitesi'ni gUvenlik ıçınde terk 
etti 

Fen Fakilltesl bahçesinde tıp 
lanan �rencller yenıden poıı
sin saldırısına bedef oldu. Ara 

BUYUK SERMAYENiN 
"MC" PROGRAMI 
YURURlUSE SiRDi 

larında çok sayıda kızın da ol
duğu öğrenci yaralandı. Öğren 
cller,Slte öğrenci yurduna sı
ğındılar. 

Olaylar Site öğrenci yur
duna komandoların silahlar -
la saldırmasıyla devam etti . 
Site yurdunun dokuz yıllık mUs 
tahdemi Abdi Gönel komando
lar tarafından öldilrUldil. Metin 
Sıpahı, Mahmut Kasap, Cüneyl 
Cıva, ve Sadık Baş başların -
dan yaralandılar. Öğrenciler 
yurt kapılarını kapatarak ko -
runmaya çalıştılar.Saldırı bo
yunca ortaklıkta gözilkmeyen 
"gUvenlik" kuvvetleri, ancak 
baskından sonra olay yerine 
geldi İşin ilglnç.yanı, Edebiya 
Fakilltesl 'nden polis himaye -
sinde çıkarılan komandolann 
Site yurdunu basanların ara -
sında olmasıydı. 

Valinin odasında kabul ettllet 
Komando temsilcileri va Uyle 
de uzun sUren bır telefon ko -
nuşmusı yaptı. 

ANKARA 'DA PROTESTO ve 
OLAYLAR: 
istanbul'daki terörU ve yet

kili lerin tutumunu protesto I
çin öi';renciler, Ankara 'da Cu
ma gUnU .Hacettepe Ünl ve�slte 
sl,Slyasal BIlgIler,Basın Ya
yın YUksek Okulu, Eğitim Fa -
kilitesin'de, Hukuk Fakilltesln' 
de boykot yaptılar. Forumlar 
dilzenlediler. Gazi Eğitim Ens 
titüsünde yapılan forum sıra -
sında, polis ve komandolar öğ 
rencilerin üzerine saldırdı. Ya 
ralananlar ol'du. Dil ve Tarih
Coğrafya fakilltesi de koman
doların silahlı saldırısına uğ
radı. 

BÜROKRASi DE TASFİYEYE 
DEVAM: 

petrol şirketleriyle geliştirdi 
ği samimi lUşkiler böylece Bl 
UstUne çıktı. Olay. çoğu kez tur 
şuyla perhızı karıştıran CHP i 
� sUpriz olmasa gerek. 

SANATÇILAR KARA 
LİSTEDE 
Romancı Fakir Baykurt ' a 

pasaport verilmezken, Başkeıt 
teki AST tiyatrosu oyuncuları
nın ifadesi alındı ve tiyatro sı
kıyönetl.mce kapatıldı. 

Baykurl Alman Basın Birli
ği ve Batı Berıın Güzel San�� 
lar Akademisi tarafından Fe -
deral Almanya 'ya çağrılmıştı. 

Pasaport alınak için haşvu
ran Baykurt 'un Isteği, slkıyB
netim mahkemesi Ile ııışkisl' 
olduğu öne silrUlerek reddedil 
di. Oysa Baykurt, TÖS davasın 
dan beraat etmıştı. Savcının 
temylzlnden sonra da af yasa· 
sından yararlanmıştı. 

Baykurl'u Almanya'ya çağı
ran kuruluşlar olayı Bğrenlnce 
CHP Genel Başkanı Ecevit'ten 
telgrafla pasaporl verilmeltl 
ıçınyardımını 11ea ettiler, Ece 
Vıt, Emniyet Genel MUdUrU Ile 
telefonla konuştu. Ama sonuça 
lamadı, 

Öte yandan A lmanya 'daki Her 
ne Wanne-Elckel İşçi Birliği • 
içişleri Bakanlığı 'na bir mek
tup göndererek olayı protesto 
etti. 

Milliyetçi Cephenin sanat ve 
sanatçıya uyguladığı baskı bu 
kadarla kalmadı. ��RYE �URULAN 

Ankara Sanat Tiyatrosunun 8 
Ocak 1975'den beri oynadığı A
NA adlı oyun geçtiğimiz hafta
nın 'salı günU Ankara Sıkıyöne 
tim Komuta"lığınca yasaklan 
dL Tiyatro faa Ifyetten menedi
lerek, kapısı mUhUrlenQi. .. 

Polis saldırgan komandola
rın mevzilendiğini görmezli*
ten geldi. Buna karşılık pan -
zerlerle Site yurdunun kapıla
rını kırdı. Öğrencileri cop,tek 
me, yumruk ve yerlerde sürük 
leyerek dışarı çıkardı. Araba
lara doldurdu. 

Önceki hafta görevinden alı
nan Teornan KöprütUter ve is
tifa eden izzet Bayka I'ı geçen 
hafta yenı örnekler IzledI. 

poııs Sıvas yurdundaki ko -
mandoları önce topladı. Ama 
hemen salıverdi. 

Olaylar boyunca istanhul AP 
milletvekili ihsan Toksar ' ın, 
Emniyet Müdür yardımcısı Yıl 
maz Sezginlin yanındaq ayrıl
maması yanlışlık yapılmasını 
önlemek ıçın mıydı? Aynı İh -
san Toksar daha sonra, olay -
ların tepkisiyle öğrenciler yü
rUyUşe geçipte MTTB onune 
geldiklerinde de oradaydı. Öğ
rencilerin protesto yUrUyUşü 
s ırasında ikisi tabanca ile oi
mak üzere ondört kişi yaraı", 
dı. poııs site yurdundakl, Fen 
Fakillteslndeki tutumunu ara� 
madı. Öğrenciler gaddarca dö
vUlerek dağıtıldL 

Akşama doğru MTTB önUn
de toolanan bır grup komando 
Valilik Konağına doi';ru yUrU

dil. Polis hlçbl r mUdaha le de hı 
lunmadı. Vilayet önilnde " Bi
zim bir tezirniz va r. bunu ka
bul ettlreceğiz ve planlarımızı 
tahakkuk ettıreceltlz" dıyen ko 
mando liderini ve arkadaşları 
nı Emniyet MUdUr yardımcısı 
ŞUkrU Balcı ve Orhan Erdem 

Köylşleri Bakanliğı mUsteşa 
rı Ali Balaban ile Orman Ba 
kanlığı müsteşarı Ali Karaa -
ğaç MC'1i bakanlar tarafından 
görevden alındı. Başbakanlık 
milsteşarı ismail Ertan da Is
tifa etti. Tasfiye alt kademeler 
de çok daha hız lı. 

MC Iktidarı, sermayeye ka
yıtsız şartsız bağlı kadroları 
yenıden kurınakla meşgul AP 
İstanbul milletveki ii adayı Sa
bahattin Alpat'm Başbakanlık 
milsteşarlığına atanması gUn 
meselesi. 

[rm ak Hilkilmetinin Sanayı 
Bakanı Mehmet Gölhan'ın Dev 
let Planlama Teşkilatının başı 
na getırılmesı düşünülı"ekte . 
Gölhan, bUyUk sermayenin is -
tanbul kesimine bai';lılığıyla ta 

rumyor. 
TPAO'DAN BP'YE 
ırmak HUkümeti zamanında 

TPAO Genel MUdilrltiğtinden Is 
tifa eden Raşlt Ceylan geçtiği
miz hııfta sessiz-sedasız BP , 
nın madeni yağ bayiliğine ge
tırlldL. CHP-MSP koaıısyonu 
sırasında Enerji ve Tabıı Kay 
naklar Bakanı Cahlt Kayra ta
rafından TPAO'nun başına ge
'tirilen bu şahsın, görevde 'bu
lunduğu sUre ıçınde yahancı 

TADm BU HAFTA 
TORKIYE 

29 NisAN-5 MAYIS 

• 2 9 Nısan 1960 
Ankara ve Unive,.. 

siteleri i ay sUre Ile kapatıldı 
i Mayıs 1960'da htanbul'da( i 
gUnlUğUne)gUndUz sokalta . çık
ma yasağı kondu. 5 Mayıs 1960 
gllnU Kızılay'da 555 K. diye a
nılan gösterıter yapıldı, hUkU
met protealtı edildi. Olay ye
rind� Cumhurbaşkanı Başbakan 
ve Meclis Başkanı da bulunu -
yordu. 

• 30 Nısan 1970 
3 bın Jandarma, 50 bın nü

fuslu Batman 'ı kuşatarak ara
ma yaptı. Doğu ve GIlneydoğu , 
daki bu komando harekatında 
"sIIab ve kaçak suçlu arama " 
neden gösterildI. Arıcak hare
ket sırasında bölge halkına In
sanlılıa sığmayacak faşist bas
kı ve Işkenceler yapıldı. 

1969 
Yargıtay Başkanı İmran 

Öktem öldil. Şeriat devleti kur 
mayı amaçlay.nları, yaptığı 

sert eleştirilerle tedirgin e 
den İmran Öktem'In 3 Mayıs ' 
taki cenaze töreninde " Din -
sizlerin namazı kılınmaz" • 
"MUsLUman davranın ,' " diye 
bağırarak clhat açan yobazlar 
cenaze namazını kıldırtmamak 
Istediler ve olaylar çıktı. Bu 
aaldırı yenı bır 31 Mart olarak 
nitelendi. 
• i 1971 

Nihat Erlm basın toplantısı 
yaptı. "BugUnkil Anayasa TUr -
klye ıçın lljkstUr. Aşırı faali -: 
yetler temizlenince sıkıyöne -

time Ihtiyaç kalmayacak" dedi. 
Bu konuşma demokratik hak -
ların kısıtlanmasın\ amaçla -
yan Anayasa değişlkııklerlnln 
başlangıcı oldu. 
• i 1971 

Ankara Sıkıyönetım komu
tanlığı 22 derneği kapattı. i ... 
tanhul'da öğrencilerin forum 
yapması yasaklandı. 3 Mayıs 
1971'de sıkıyönetim Ankara' da 
grev ve lokavlı yasaklarlı. 
• 3 1972 

THY'nln Boltazlçl yolcu u
çaltı Sofya'ya kaçırıldı. Yolcu-

ları serbest bırakmak ıçın HU
seyln İnan, Yusuf Aslan ve De
niz Geçmiş'In idam edilmem • 
lerı Istendi Yolcular .erbest 
bırakıldılar. BBC'nın verdiği 
babere göre, bu .erbest bırelt
manın Türk hUkUmetlnln Istek 
lerı kabul etme.r ve Bulgar 
hUkUmetlnln de aracılık etme
si Uzerine gerçekleştiği, an
cak Idam kararı Infaz edllln
ce Bulgar hUkUmetlnln Türk 
hUkUmetl sözUnde du rmadığı 
ıçın bır protesto notası gön -
derdiA'! ileri sUrUldU. 

29 NiSAN 1975 

üzerindeki 
sonuçları alındı . 

Ilk hedefleri 

yetkiııleriyle, büyUk ser 
temsilcilerinin ardı ar

görUşmelerl 
silrdil. Ankara' 

otellerindeki buluş -
yemekler ve bu 

şereClnepat 
birbirini i ... 

olayları yansıt", 
bütUnlilkgö ... 

şerefe patlayan la 
İstanbul'dangel -

Edebiyat Fl!.kill 
öğrenci yurdun -

silahlarının 
Fakültesi' nde 

copların. 
sabahı düzenledik 

çıkan Fen Fakill 
komandoların 

uğradı. Fen 
forum sırasın 

Fakilltesi 'nde toır 
komandolar, bır 

başından yaraladılar 
yapılan sal

yerine po 
Fakilltesl' ne 

kapısı pan -
Coplanarak, dövU 

çıkarılan öğ
yaralı ol -

hastaneye kaldırılcJı. 
komandolar , 
Edebiyat Fa 

ıçınde terk 

bahçesinde tıp 
yenıden poıı

bedef oldu. Ara 

baskından sonra olay yerine 
geldi İşin ilglnç.yanı, Edebiya 
Fakilltesl 'nden polis himaye -
sinde çıkarılan komandolann 
Site yurdunu basanların ara -
sında olmasıydı. 

rencilerin üzerine saldırdı. Ya 
ralananlar ol'du. Dil ve Tarih
Coğrafya fakilltesi de koman
doların silahlı saldırısına uğ
radı. 

BÜROKRASi DE TASFİYEYE 
DEVAM: 

Pasaport alınak için haşvu
ran Baykurt 'un Isteği, slkıyB
netim mahkemesi Ile ııışkisl' 
olduğu öne silrUlerek reddedil 
di. Oysa Baykurt, TÖS davasın 
dan beraat etmıştı. Savcının 
temylzlnden sonra da af yasa· 
sından yararlanmıştı. 

Ocak 
NA 
nın 
tim 
dL 
lerek, 

Polis saldırgan komandola
rın mevzilendiğini görmezli*
ten geldi. Buna karşılık pan -
zerlerle 

geldi. 
zerlerle 

geldi. 
Site yurdunun kapıla

rını kırdı. Öğrencileri cop,tek 
me, yumruk ve yerlerde sürük 
leyerek dışarı çıkardı. Araba
lara doldurdu. 

Önceki hafta görevinden alı
nan Teornan KöprütUter ve is
tifa eden izzet Bayka I'ı geçen 
hafta yenı örnekler IzledI. 

poııs Sıvas yurdundaki ko -
mandoları önce topladı. Ama 
hemen salıverdi. 

Olaylar boyunca istanhul AP 
milletvekili ihsan Toksar ' ın, 
Emniyet Müdür yardımcısı Yıl 
maz Sezginlin yanındaq ayrıl
maması yanlışlık yapılmasını 
önlemek ıçın mıydı? Aynı İh -
san Toksar daha sonra, olay -
ların tepkisiyle öğrenciler yü
rUyUşe geçipte MTTB onune 
geldiklerinde de oradaydı. Öğ
rencilerin protesto yUrUyUşü 
s ırasında ikisi tabanca ile oi
mak üzere ondört kişi yaraı", 
dı. poııs dı. poııs dı. site yurdundakl, Fen 
Fakillteslndeki tutumunu ara� 
madı. Öğrenciler gaddarca dö
vUlerek dağıtıldL 

Akşama doğru MTTB önUn
de toolanan bır grup komando 
Valilik Konağına doi';ru yUrU

dil. Polis hlçbl r mUdaha le de hı 
lunmadı. Vilayet önilnde " Bi
zim bir tezirniz va r. bunu ka
bul ettlreceğiz ve planlarımızı 
tahakkuk ettıreceltlz" dıyen 

planlarımızı 
dıyen 

planlarımızı 
ko 

mando liderini ve arkadaşları 
nı Emniyet MUdUr yardımcısı 
ŞUkrU Balcı ve Orhan Erdem 

Köylşleri Bakanliğı mUsteşa 
rı Ali Balaban ile Orman Ba 
kanlığı müsteşarı Ali Karaa -
ğaç MC'1i bakanlar tarafından 
görevden alındı. Başbakanlık 
milsteşarı ismail Ertan da Is
tifa etti. Tasfiye alt kademeler 
de çok daha hız lı. 

MC Iktidarı, sermayeye ka
yıtsız şartsız bağlı kadroları 
yenıden kurınakla meşgul AP 
İstanbul milletveki ii adayı Sa
bahattin Alpat'm Başbakanlık 
milsteşarlığına atanması gUn 
meselesi. 

[rm ak Hilkilmetinin Sanayı 
Bakanı Mehmet Gölhan'ın Dev 
let Planlama Teşkilatının başı 
na getırılmesı düşünülı"ekte . 
Gölhan, bUyUk Gölhan, bUyUk Gölhan, sermayenin is -
tanbul kesimine bai';lılığıyla ta 

rumyor. 
TPAO'DAN BP'YE 
ırmak HUkümeti zamanında 

TPAO Genel MUdilrltiğtinden Is 
tifa eden Raşlt Ceylan geçtiği
miz hııfta sessiz-sedasız BP , 
nın madeni yağ bayiliğine ge
tırlldL. CHP-MSP koaıısyonu 
sırasında Enerji ve Tabıı Kay 
naklar Bakanı Cahlt Kayra ta
rafından TPAO'nun başına ge
'tirilen bu şahsın, görevde 'bu
lunduğu sUre ıçınde yahancı 

BU HAFTA 
TORKIYE 

MAYIS 

Unive,.. 
Ile kapatıldı 

htanbul'da( i 
sokalta . çık

• 30 Nısan 1970 
3 bın Jandarma, 50 bın nü

fuslu Batman 'ı kuşatarak ara
ma yaptı. Doğu ve GIlneydoğu , 
daki bu komando harekatında 
"sIIab ve kaçak suçlu arama " 
neden gösterildI. Arıcak hare
ket sırasında bölge halkına In

sert eleştirilerle tedirgin e 
den İmran Öktem'In 3 Mayıs ' 
taki cenaze töreninde " Din -
sizlerin namazı kılınmaz" • 
"MUsLUman davranın ,' " diye 
bağırarak clhat açan yobazlar 
cenaze namazını kıldırtmamak 
Istediler ve olaylar çıktı. Bu 

time Ihtiyaç kalmayacak" dedi. 
Bu konuşma demokratik hak -
ların kısıtlanmasın\ amaçla -
yan Anayasa değişlkııklerlnln 
başlangıcı oldu. 
• i 1971 

Ankara Sıkıyönetım komu
tanlığı 22 derneği kapattı. i ... 

ları 
seyln 
niz 
lerı 
bırakıldılar. BBC'nın 
babere 
manın 
lerı kabul 
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BIRliK 
YOlUNDA 

DEMOKRASİ için mücadele,aııli emperyalist ve sosyalist eyle
mi,ı,her aıı giindemde olaıı, ayrılmaz bir parçasıdır. İçinde bulundu
ğımıuz dönemde ise demol,ratikleşme, demokrasi için m ij. cade le ay
rı bir önem kaza/l111akta. Demokratik hal, ve özgürlükleri karl/mak 
ve elde tutulan mevzilerden gerilemeden demok?'asiyi genişletmek, 
sosyalist hareketin ö'ı.iinde dl/ran gü,ıcel ve acil· sorun. 

BUNLAR,görünüşe bakılırsa herkesin anlaştığı konular Ama bir 
kısım sosyalistlerin hl1Ut yakındı.ğı sorun/ılr da yok değil. ,Açıkça 
tartışılması eski lazıııı kaybetmiş olsa da, "solun bölibımiişlüğü" bıı 
sorunların arasında yer alıyor. "BölibımiişWğiiıl" işareti olarak ise, 
birde,ı çok "sosyalist parti",ıiıı kzwl/lmıış olması gösteriliyar. O)'sa 
herkes aııı111sayabilir ki, "böliiJımUşliik''-şimdilerde partileşen 1ı0?'1l 
ketlerden dolayı söyleniyorsa da-yeni bir olay değildir. Kendine so� 
yalist diyen kadrolO?' arasındaki bölünme,l971 öncesiııde zaten var 
olwı,yaralılan bi?' dl/rl/mdu. Yani "böliinme",partileşmeler dolayı 
sıyla olmilyar. "Olan bitenden ders almmadı mı?" sarıısunun ceva
bım aramak ve 1971 öncesi bölünmeleriııin ,ıileliğinin, sınıfsaı ve i
deolojik kaynaklarıııın eleştirisini yapmak ise, bu yazınınamacı de
ğil. 

NE VAR Kİ,yakımla,1 bu dzwum, çoğu kere,sağlıklı sosyalist ö� 
gütlenmelere karşı çıkmamn gerekçesi dahi yapılabiliym'. Dalıa da 
ilerisi, bıı durumu yılgınlığı,z,pasifizmin saklayıcı unsuru olarak/;tıl 
lanmak isteyenler bile oluyor. Burjuvazinin faşist niyetlerinin ka -
bardığı,jaşist uygıılamaların ortalığı sardığı dönemlerde ve böyle 
dönemler sonrasında yılgı,ılık ve sus PllS olma eğilimlerinin ortaya 
çıktığı, yaşamın gösterdiği gerçeklerden biri. Çeşitli ideolojik sap
maların bu dönemlerde fışkırması ise, olağan sayılmalı.Ama aym 
yaşam, msanların önüne devamlı yeni sorunlar ve somut görevler 
de getiriyor. Ve insanları tavır almak zorunda bırakıyor. Onun için, 
de yılgınların durumlarım açıkla)'abilecekleri, en azından kendileri. 
,ıi iııandıracakları gerekçeleri olması gerekiyor. Bu gerekçeler ki
mi "sağ", kimi "sol" görünüşte olsa da, son çöziimlemede, yaşamın 
iıısanların önüne getirdiği görevden kaçınmak sonucwıu doğuruyor. 

BU YÜZDENDİR Kİ; "bölünmüşliiğiiıı" sosyalist 1ı00'ekete.so..syfJ. 
list örgütlenmelere karşı olımısuz tavırların gerekçesi yalnlması 
önlenmeli. Bu anlamda da, sorunil ciddiye almak gereki)'or. "Bölün
müşlüğiiıı" böyle olumsuz tavırlara gerekçe yapılmasını önlemenin 
ve bu olguyu çözmenin birinci koşulu bu. İkiııci koşul ise. sosyalist 
hareketi kısa soluklu unsıırların etkinliğinde,ı armdırmak ve doğrı! 
ideolojik,politik düzeyde ;ş-çi sımfına mal etmeye çalışmak alııyar. 
Ayrıca. solun birliifi, işçi sınıfı hareketinin birliği kavramlarının ı.e 
gereklermm "biilünmiişlük" olgusımdan dolayı. sdz konusu OldUğılılıı 
Illıutmamak ve Znı konııda serinkanlı olmak gerekiyor. 

ÇÜNKÜ "bölünme", eı"Yensel birolgu.Dünya planında bÖlüciilük,çı:.. 
ğın temel niteliğinin yanlış değerlendirilmesi, dünyadaki esas çeliş_ 
kinin saptırılması ve diiııya sos)'alist sistemi ile uluslararası işçi 
sınıfının temel güç olduğıı gerçeğinin reddi ile yapılıyor. Daha da 
ileri gidiliyar ve sosyalist devrimin ilk olarak gerçekleştiği ve so� 
yalizmiıı ileri e'vrelerine yönelen ülke "baş düşman" ill1n ediliyor . 
Sağcı. revizyonist görüş ı'e hareketler de fonksiyonlarım (.J icra et 
mekten geri kalmı)'orlar.Ayrıca böliicülii.ğiiıı, burjııvazinin evrensel 
bir uğraşı olduğııııu da gözden kaçırmamak gerekiyor. 

BU "çizgiler" kapitalist iilkelerdeki sosyalist hareketlere şu ve 
)'a bu oranda yansımaktadır. Ne var ki, iş bu kadarla da bitmiyor 
Burjuvazi,uluslararası. işçi sımfı. hareketinin doğrıı çizgisinde bulı!,. 
şanlar arasında da çatlaklar yaratma veya olam derinleştirr:nek i
çin elinden geleni ardına koymuyar ve hiç bir zaman da koymadı.Ç� 
şilli baskılar, yasaklar, kısıtlı tııtıılmak istenen demokrasi kullandı
[,Ft araçlardan bazıları oluyor. Çiiııkii bu platformda buluşanlar ara -
sında, çoğıl kere iilkenin toplumsal yapısının kısmen de olsa farklı 
çöziimlemesinden kaynaklanan,genel strateji ve taktiklerin somulta, 
ulusal düzeyde saptanmasında bazı farklar olabiliyor. Bıına subjek
tif faktörler de eklenince, burjuvazilZin baskı ve yasakları meyveleri 
ni vermekte gecikmiyor. 

EVET.Deıııokratik hak ve . özgü?'liikıeri koruma/.' ve elde tutıılan_ 
mevzilerden gerilemeden demokrasiyi genişlelmek, sosyalist lıare -
ketin gibıcel soruml.Ama, bu,aym zamanda, sosyalist hareketin ileri 
düzeyde birliğiııi sağlamanın, yolıınu da açacak koşul. Demokratik hlk 
ların geliştirilmesi için mücadele ve sorumluluğım bilincinde olmak
bu bakı.mdaıı da önem kazanıyor. İçinde bulunduğıımuz dönemde bü
tiiıı sosyalistlere. öneıııli ödevler düşüyor. Burjuvaziniıı demokrasi 
yotunda koyduğu ve yeniden koyıııaya yelteneceği engelleri birer bi
rer aşmak ve bunıın için de anti emperyalist, demokratik giiçlerm e� 
leııı birliğini sağlamak gerekiyor. Sosyalistler, işçi-sııııfının sosya -
list bilinçleııınesini geliştirmek, sosyalizm içilZ örgütlenme düzeyini 
yiikseltmek ve demokratik güçlerin eylem birliğinde işçi sınıfının ön 
cülüğiinii sağlamakla "iikiimlii bukıııuyorlar. Sosyalist hareketi geniş
I,illelere doğrıı çizgide ıılaştı?'acak araçları yaratmak görevi, sosyl!.. 
lis llerin önünd e diıru )ıor . 

SOSYALİST h�reketin ideolojik,politik arılığını konımak ve sağ 
lamak içiıı işçi sımfma yabancı akımlarla mücadeleyi unııtmadan -
sosyalist hareketi birleştirmek, işçi sınıfı htireketiniıı birliğini ger
çekleştirmek ve bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm miicadelesme )'EL 
ni b'oyutlar kazandırma,mı yolıı, bıı ödevleri yerine getirmek/en geçi.. 
yar. 

AST oyuncuları daha önce 
Ankara Ba!!)n savcılığında ifa 
de vermişler ve haklarında dU 
zenlenen dosya Devlet Güven
lik Mahkemesi Savcılığına In
tika i etmişti. 

Dosya ,Devlel Güvenlik Mal> 
kemesi savcısı Ahmet Hakkı 
Coşkun tarafından Incelenmiş 
ve önceki hafta la kipsiz lik ka
rarı vcrilmişti. Savcı AST o 
yuncu lar� hakkında kovuştur .:. 
maya gerek görmemlşt!. Du -
rum bir yazıyla AST oyuncul. 
rına bildirilmişti. Tiyatro, i 
Mayıs 'lan Ilibaren ıkı ay sUre 
cek bir yurt turnestne haı.ır -
lanmaktaydı. 

ANA oyununun başına gelen 
ler ilk değildır. Oyun 1933 yı -
lında A lmanya'da IIltler reJI
mi larafından da yasaklanmı", 
tı . .  

ANA Maksım Gorkl'nln aynı 
adlı romanından B. Bı'echt ta
rafından sahneye uygulanmış
tı. İlk kez 1932 yı lIarında oyna 
non oyun,l933 yılında faşist 
Hlıler yönetimince yasaklan -

mıştı. Oyun,uzun yıllar sonra 
1951 ' de yine B, Brceht tarafıı>
clnn yenlden sahneye konmuş. 
Almanya \'e Amerll," 'da dahil 
1>1 r çok li lkede oynanmıştı, 

iDDiAYı "iPEKÇi" Mi,MC Mi KAZANDI? 
Yazar ismail Cem, TRT Genel Mudıı-u olunca bugUnUn 

MC Partileri, hemen hUcuma geçti.Cem'in neden ii ipek '" 
çi" soyadını k�llanmadığl soruldu. Parlamen·tolya soru öner 
geleri veri Idi.lsmai i Cem, kendisi için tınemli rakaITRT ve 
TUrkiye için önemsiz olon bu $orunda tutumunu surdurdU. i
pekçi soyodını kullonmadı. 

Ancak bir noktaya kadar. MC HUkUmeti kurulduktan son 
ro bölge bUrosunu açmak için lefkol"'ya gidinceye kadar. 
lefkoıo seyahali ile birlikte bu ısrar bitti. Genel MudUrUn 
Kıbr�s'taki tema�larınl veren Kıbrıs'ı spiker Çetin Çeki sö
ze "ısmail Cem ıpekçi" olorak boılad,. 

Devam etti. ismoil Cem'in bUtUn temosları,konuımalorı, 
koyduğu her çelenk sözlu ve resimli olarak verildi.Anloı'" 
lan, isim konusunda veri len tavizin korıılığındo, ismail Cem 
in son seyahati ile ilgili olarak uzun bir film gösterilmesi
nin )'ororlı olacağı kararla�tırıldı. 

ismail Cem ile birlikte Denktaı da bol bol görUndU.Ko 
nu ıkan bir gUnUnde olan Denktaı farkına varmadan " daha 
önce Rum televizyonunun farkına varmadan etkisi altında 
kaldıklarını" iddia etti. TRT'ye ve Anavatan'a teıekkUrle
rini bildirdi. 

Çetin Çeki devam etti. Haber olmayan, "yorum" oldu -
ğu bir gUn sonra gazetelerden öğrenilen Kıbrıs'taki Rumve 
yaboncı kadınların yUrUyUıU Uzerine bir kompozisyon oku
du,lise kUltUrUnU yansıtan bu komposizyonda, Melina Mel'
kuri'nin "Pireli Çocuklar" adlı ve bir fohiıeyi canlandıran 
nlmine de değiniidi. Oeğinme, Melina MerkUri'ye "Pireli 
çocukların da oy vermediğini' açıklamak ıoklinde "Idu. 

Garip bir psikoloji içinde olan TRT'nin, çocukların An
kara'da da, lefkoıa'do da, Pire'de de oy vermediğini tığren 
meleri gerek. 

öncesi bölünmeleriııin ,ıileliğinin, sınıfsaı ,ıileliğinin, sınıfsaı ,ıileliğinin, ve i
kaynaklarıııın eleştirisini yapmak ise, bu yazınınamacı de

Kİ,yakımla,1 bu dzwum, çoğu kere,sağlıklı sosyalist ö� 
çıkmamn gerekçesi dahi yapılabiliym'. Dalıa da 

yılgınlığı,z,pasifizmin saklayıcı unsuru olarak/;tıl 
bile oluyor. Burjuvazinin faşist niyetlerinin ka -

uygıılamaların ortalığı sardığı dönemlerde ve böyle 
sonrasında yılgı,ılık ve sus PllS olma eğilimlerinin ortaya 

gösterdiği gerçeklerden biri. Çeşitli ideolojik sap
dönemlerdedönemlerdedönemler fışkırması ise, olağan sayılmalı.Ama aym 

önüne devamlı yeni sorunlar ve somut görevler 
insanları tavır almak zorunda bırakıyor. Onun için, 

durumlarım açıkla)'abilecekleri, en azından kendileri. 
gerekçeleri olması gerekiyor. Bu gerekçeler ki

"sol" görünüşte olsa da, son çöziimlemede, yaşamın 
getirdiği görevden kaçınmak sonucwıu doğuruyor. 

YÜZDENDİR Kİ; "bölünmüşliiğiiıı" sosyalist 1ı00'ekete.so..syfJ. 
karşı olımısuz tavırların gerekçesi yalnlması 

anlamda da, sorunil ciddiye almak gereki)'or. "Bölün
olumsuz tavırlara gerekçe yapılmasını önlemenin 

çözmenin birinci koşulu bu. İkiııci koşul ise. sosyalist 
soluklu unsıırların etkinliğinde,ı armdırmak ve doğrı! 

düzeyde ;ş-çi sımfına mal etmeye çalışmak alııyar. 
birliifi, işçi sınıfı hareketinin birliği kavramlarının ı.e 

"biilünmiişlük" olgusımdan dolayı. sdz konusu OldUğılılıı 
konııda serinkanlı olmak gerekiyor. 

sında, çoğıl kere iilkenin toplumsal yapısının kısmen 
çöziimlemesinden kaynaklanan,genel strateji ve taktiklerin 
ulusal düzeyde saptanmasında bazı farklar olabiliyor. 
tif faktörler de eklenince, burjuvazilZin baskı ve yasakları 
ni vermekte gecikmiyor. 

EVET.Deıııokratik hak ve .
mevzilerden gerilemeden demokrasiyi genişlelmek, sosyalist 
ketin gibıcel soruml.Ama, bu,aym zamanda, sosyalist 
düzeyde birliğiııi sağlamanın, yolıınu sağlamanın, yolıınu sağlamanın, da açacak koşul. 
ların geliştirilmesi için mücadele ve sorumluluğım bilincinde 
bu bakı.mdaıı da önem kazanıyor. İçinde bulunduğıımuz 
tiiıı sosyalistlere. öneıııli ödevler düşüyor. Burjuvaziniıı 
yotunda koyduğu ve yeniden koyıııaya yelteneceği engelleri 
rer aşmak ve bunıın için de anti emperyalist, demokratik emperyalist, demokratik emperyalist, 
leııı birliğini sağlamak gerekiyor. Sosyalistler, işçi-sııııfının 
list bilinçleııınesini geliştirmek, sosyalizm geliştirmek, sosyalizm geliştirmek, içilZ örgütlenme 
yiikseltmek ve demokratik güçlerin eylem birliğinde 
cülüğiinii sağlamakla "iikiimlii bukıııuyorlar. Sosyalist 
I,illelere doğrıı çizgide ıılaştı?'acak araçları yaratmak 
lis llerin önünd e diıru )ıor . 

SOSYALİST h�reketin ideolojik,politik arılığını konımak 
lamak içiıı işçi sımfma yabancı akımlarla mücadeleyi 
sosyalist hareketi birleştirmek, işçi sınıfı htireketiniıı 
çekleştirmek ve bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm miicadelesme 
ni b'oyutlar 
yar. 

AST oyuncuları oyuncuları daha önce 
Ankara Ba!!)n savcılığında savcılığında ifa 
de vermişler ve haklarında dU 
zenlenen dosya Devlet Güven
lik Mahkemesi Savcılığına In
tika i etmişti. 

Dosya ,Devlel Güvenlik Mal> 
kemesi savcısı Ahmet Hakkı 
Coşkun tarafından Incelenmiş 
ve önceki hafta la kipsiz lik ka
rarı vcrilmişti. Savcı AST o 
yuncu lar� hakkında kovuştur .:. 
maya gerek görmemlşt!. Du -
rum bir yazıyla AST oyuncul. 
rına bildirilmişti. Tiyatro, i 
Mayıs 'lan Ilibaren ıkı ay sUre 
cek bir yurt turnestne haı.ır -
lanmaktaydı. 

ANA oyununun başına gelen 
ler ilk değildır. Oyun 1933 yı -
lında A lmanya'da IIltler reJI
mi larafından da yasaklanmı", 
tı . .  

ANA Maksım Gorkl'nln aynı 
adlı romanından B. Bı'echt ta
rafından sahneye uygulanmış
tı. İlk kez 1932 yı lIarında oyna 
non oyun,l933 yılında faşist 

iDDiAYı "iPEKÇi" Mi,MC Mi KAZANDI? 
Yazar ismail Cem, TRT Genel Mudıı-u 

MC Partileri, hemen hUcuma geçti.Cem'in 
çi" soyadını k�llanmadığl soruldu. Parlamen·tolya 
geleri veri Idi.lsmai i Cem, kendisi için tınemli 
TUrkiye için önemsiz olon bu $orunda tutumunu 
pekçi soyodını kullonmadı. 

Ancak bir noktaya kadar. MC HUkUmeti 
ro bölge bUrosunu açmak için lefkol"'ya 
lefkoıo seyahali ile birlikte bu ısrar bitti. 
Kıbr�s'taki tema�larınl veren Kıbrıs'ı spiker 
ze "ısmail Cem ıpekçi" olorak boılad,. 

Devam etti. ismoil Cem'in bUtUn temosları,konuıma
koyduğu her çelenk sözlu ve resimli olarak 
lan, isim konusunda veri len tavizin korıılığındo, 
in son seyahati ile ilgili olarak uzun bir 
nin )'ororlı olacağı olacağı kararla�tırıldı. 

ismail Cem ile birlikte Denktaı da bol 
nu ıkan bir gUnUnde olan 

l
olan 

l
Denktaı farkına 

önce Rum televizyonunun farkına varmadan 
kaldıklarını" iddia etti. TRT'ye ve Anavatan'a 
rini bildirdi. 

Çetin Çeki devam etti. Haber olmayan, 
ğu bir gUn sonra gazetelerden öğrenilen 
yaboncı kadınların yUrUyUıU Uzerine bir 
du,lise kUltUrUnU yansıtan bu komposizyonda, 
kuri'nin "Pireli Çocuklar" adlı ve bir fohiıeyi 



1 MAYIS: iŞÇi SıNıFıNıN BAYRAMı 
Her yı L oLdultu gıbı bu yıl 

da i Mayıs dünyanın her ta
rafında kutLanıyor. işçi sınıfı 
her yıL L Mayıs'da gösteıiLer , 
yürüyUşLer, topLantı Lar yapar. 
Yıllarca süren mücadelete r S)  
nucunda burjuvaziden kopa ı�t� 
lıp a lınan haklar kutlanır. Ve
rilen şehitler anılır. Günümüz 
de işe;,; sınıfını bekLeyen yeni 
görevler saptanı r. Mücadele 
hedefleri çizilir. işçi sınıfının 
birliği uLusLararası dayanış -
ması L Mayıs 'da bir kez daha 
somutlaşır. 

yanaın -
da, ötekl kapita Ust ülkelerde 
ki mücade lenin yanısı ra ABD' 
de de Işçi sımfı 8 saatlik iş 
günü için zorlu bir mücadele 
veriyordu. Kadın, çocuk demı>
den lşçlleri 14-16 saat çalıştı
ran burjuvazI işçllerin bu 
mücadelesini gaddarca bastı ... 
maya çalıştı. 1866 yılında Bal
tlmore da toplanan sendikalar 
kongresinde Iş çller. bu hak
kın yasalarla sağlanmasım i ... 
temeyl kararlaştırdı . ·  Bunun 
sonuçsuz ka Lması üzel'ine 1884 
Chicago Kongresinde ve 1885 
Washington Kongresinde bu 
hakkın lşçllerln bIzzat kendi 
gUçlerlyle alınmasına karar 
verlidi Washington Kongresı 
her yıl i Mayıs'ta gösterller 
ve mitingLer yapılmasını ka
bul etti. 

HIGH SQUARE 
MARKET KATLİAMI 
i Mayıs 1886'da Amerika ' 

da 5 binden fazla işyerin:!e 
grev başladı. Gene L grev ba
şa rıya ulaşmıştı. MitingLe r , 
gösteriler yapı i,lı. Grevler i 
Mayıs'tan 3 Mayısta kada r cU" 
dü. 3 Mayıs akşamı lşçllerin 
Uzerine grey kırıeıtar 881-
dırtıldı. Parayla tutulmuş bu 
silahlı saldırganlar lle lşçller 
arasında önemli çatışmalar 
meydana geldI. Olaya polls 
bırııkleri .le mUdahale etti. 
Grev kırıcılarla beraber grev 
lerı baştırmaya giriştı. işçi
ler 4 ÖLU verdiler. işçiler bu 
olay Uzerine bildiriler dağıta
rak, kitleleri "Patronların yü
ce I radesine karşı Çıktık·ları 
ıçın ö ldürüLen"kardeşlerlnln ö 
cUnU a lmaya çağırdılar. 

E rtesı gUn (4 Mayıs 1886 ) 
işçiLer, grev Inrıctlarını. san 
sendikacıları ve polisleri pro 
testo etmek ve ölenlerı, yara
lananları anmak ıçın HIgh Mar 
ket Meydanını doldurdulat Top 
lantı bitmek Uzere Iken bır 

jJrovnkatö ıiln polisLe rin üze
rine bomba atması orta Lı ğı ka
rıştırdı. 200 kadar polis der
haL Işçilerin üzerineateş açtı, 
Yarım saat süren çarpışma -
lar sonucunda 4 işçi öldü, 50 
kadarı da yaralandı. 

Bu olay üzerine burjuvazi 
büyük bl r "komünist ve ana r
şist avına" başladı. Burjuva 
basını işçiler a Leyhine büyük 
bir kampanya başlattı. August 
Spies , A. R. Pa rsons, Louis 
Lingg, George EngeL, Samuel 
FieLdeo,Adolf Fischer, Oscar 
Neebe, ve MichaeL Schwab ad 
lı 8 sendika lideri tutuklandı . 
Oysa kı tutuklanmaları için 
hiçbir gerekçe, kanıt yoktu. Du
ruşmaları sırasında savoı �'On 
lan asın : Herkese ibret 01-
sunlın .' Kurum larımızı ancak 
böyle kurta rabi liriz. "diye ba 
ğırıyordu. Nitekim Spies,Par
sons, Engel, ve Fischer L L  Ka
sım 1887 'de idam edildilee Li
ngg ise idamdan bit- gün önce 
kendinI öldürmüştü. Burjuva 
zinin Idratadığı adamlar, sarı 
sendikacı la r bunun la yetinme
diler. "7 kere 7 kişinin idamı
nı" istediler. Amerikan yetki 
Ulerf yıLlarca sonra, asılanlar 
dan başka iki kişinin ömür bo
yu, bır kişinin de 15 yıL hapse 
mahkum edILdiği bu davanın lir 
adli hata oldultunu açıkladılar. 
Bu, Amerikan tarihinde heme
dense (! ) sık sıkyapılan adıı 
hata la rdan yalnızca biridir. 

ULUSLARARASI işçi 
SINIFlNIN DA YANIŞMA 
GÜNÜ : i MAYIS 
High Market olayı bütün din 

yada işçiler arasında derin 
üzüntüLere yol açtı. Ama mü
cadele durmayacaktı. Ameri
kan işçi federasyonu 1889'da , 
ertesı yılın i Mayıs'ında 8 sa
atUk iş gUnü içIn genel grev 
yapılmasını kararlaştırdl.Fı an 
sız Sendikaları Federasyonu , 
aynı yolda gIrIşim lerde bu
lundu. Aynı yı l ParIs'te topla
nan IL Enternasyona i Kongre 
si'nde bu konu ele alındı. Fran
sız temsilcileri La\1gne,8 sa
atlik Iş gününü gerçekleştir -
rnek için i Mayıs'ta dünya ça 
p�nda genel greve gidilmesIni 
önerdI. Alman Sosyal Demok
rat PartisI temsILcileri, Bebel 
ve Liebknecht"Cösteri sını r 

larını her ü lkenin özel. koşul -
larına göre ayarlamasını" is
tediler. Lavigne'nin önerisi , 
Bebel ve Llebknecht'in önerI 
lerı de dikkate a lına rak i1d 
'"sırnda oylandı. ilk kısım oy
birııği ile kabul edILdi. Böyle -
ce dUnyanın her ta rafında i Mı 
yıs gUnü 8 saatıı .. lşgünii hak
kına kavuşmak ıçın göste riler 
yapı lması ka ra rlaştı rı ldı. Be
bel ve Llebk"Tlecht 'In önerJler� 
bazı başka ü lke temsILcileri -
nln ,ie onları dentcklemesiyle 
uzun tartışmalar sonucu kabul 
edildI. 

IL Enternasyonal'In kuru 
Iıış kongresInde kabul edllen 
karar metnI şöyle ldl:" sapta
nan tarihte uluslararası bir 
gösterı yapılacaktır ve dUnya
mn bUtUn Ulkelerlnde ve kent -
lerInde, o giln Işçiler resmI 
makamları Iş gUnUnü yasal 
oln rak 8 saate indi rmeye zor
layacakla rdır . . .  A"!erlkan iş-

çı Federa syonu i Mayıs 1890 ' 
da böyle bır g1!sterl yapmaya 
daha önceden ka ra r verdiğine 
göre, bu tarih uluslararası gös 
teri ıçın de kabul edilmIştI" . . . 
işçiler bu gösteriyi kendi U L 
kelerlnin özel koşulla rına gö
re yapacaklardır. " 

i Mayıs 1890'da Fransa, A
vusturya ve ABD 'de genel 
grevler düzenlendI. Çalışma 
hayatı du rdu. Yürüyüş le r,gös
teriler , toplantı lar yapıldı. Ö
teki ü lkelerde, örneğin ingiltı>
re ve A Lmanya 'da geneL grey 
yapılmadı. Ingiltere'de i Mayıs 
ı iz leyen pazar günü Hyde 
Park'da toplu göste riler ya
pıLdı. Mı zıkalarla, bayraklarla 
yürüyen, yUzbini aşan kalaba 
Lığı seyreden EngeLs şunları 
diyordu: "1890 yı lının 4 Mayıs . 
günü ingiliz işçi sınıfı , u lusla
ra rası büyük orduyla bi rleşti." 
ALman Sosyal Demokrat Par _ .  
tisi ise Bismarck yasaLarın -
dan çekinerek yurt çapında bir 
dizi toplantı düzenlemekle ye
tindi 

Fransa'da i Mayıs 189L yılı 
kanlı olaylarla geçti. Paris 'de 
başbakan işçi temsilcilerini ka 
buL etmek istemedi. işçile rin 
üzerine süvarİ a Layları saldır 
dı. Lyon'da, Saint Quentin ' de 
Roaunne'da, Charleville'de bir 
çok çarpışmalar, tutuklanma -
lar oldu. Fourmies nahiyesi� 
de bir askeri bl rlik çocuk,ka 
dın demeden ha Lka ateş açtı Rı 
olay üzerine F ransız sosyalüt 
lerinin lideri Paul Lafargue 
bir yıl hapse mahkum enild i .  
B u ,  ı.afargue'nin a L L ı  a y  sonra 
mmetvekili seçilmesini önle
medl 

Daha sonraki yıııarda bu 
gelenek �evam etti. Heryıl top 
lanlılar, yürüyüşler, gösteri 
ler yapıldı. L Mayıs dünyanın 
her ta rafında kullandı. Bugün 
i Mayıs her zıimanki gibi dün
yanın her tarafında kutlanmak 
tadır. 

ÜLKEMİZDE i MAYIS 
NASIL KUTLANDI 
İşçi sınıfımız bu geleneğe 

yabancı ka Lmadı. 19ıı 'den bu 
yana Türkiye'de de işçll,,� i 
MaYIS'ı  kutladılar. 1912'de ı Mı  
yıs İşçi KulUbü ta rafından Pan 
galtı 'daki Belvü Bahçesinde k-ut  
laııdı. 1921'de Işga l a ltındaki 
istanbUL'da, Denlzyoııa rı işçl
leri,gemiciler, tramvay şu 
ketlnde çalışan işçiler, Elek -
trll, ida resI İşçile rı i Mayıs ' 
da tatıl yaptılar. Bildiriler dı>
ğıttı lar, lşga Icllere i" rşı çıl,
tılar. i Mayıs L922 'de rejl tU
tUn işçııerlnln grev Imrarı t><>
ııs bnskısı sonucunda uygula 
namadı. Adalhı zarı 'nda ima lat
ı Ha rbıye işçlle ri i mayıs 'ı . 
mUsamerele rle kutlamayı "e 
bunun gelirIni de Ilasta Sandı
ğı'na vermeyI kararlaştırdı -
lar. Genış tevklfler buna da en 
gel "ldu. Gene de 1922 yı hnda 
Ankara'da Ima lal-ı Ha rbıye , 
Şömendöfe r, DekoviI lşçlle..ı , 
mUrettlpler bır toplantı düzen 
ledller. Bu toplantıya bazı mIl
letvekıııel'l de katıldı. İstanbul 
dakI Işçi örgUtlerlne dayanı ş 
m a  ve kutlama telgrafları çek 
tıler. Gece de meclis bahçesIn 
de bir mUsnmere vererek, ge
ıırlnl hasta Işçıle ı'e yardım et 

rnek ıçın ayırdılar. 
i Mayıs 19Z4 'de i Mayıs ' ı 

kutlamak Isteyenlere engel o -
lundu. 8 saatlIk işgUnü için bil
diri dağıtan 20 kişi tutuklandı. 
Çelık Kol Gazetesi,Aydınlık 
Der�si kapatıldı. Buna ra1:
men Askeri fabrikada ça !ışan 
işçilerle, dekovil Işçileri ka -
tılmamıştı. Boşnak mahaııe -
sInde bir toplantı yapıldı.Marş 
lar söylendi. Hasta Işçiler i
çin yardım toplandı. 1925'de A 
meU TeaLi Cemiyett istanbuL 
Valiliği'ne başvurarak i Ma
yıs'l kutlamak için izin istedi. 
Kutlama programının yalnız -
ca iki maddesı kabul edildi. i 
Mayıs son olarak 1928·oe İs 
tanbul 'da kutlandı. Hemen he
men bütün işçiler kutlamaya 
katıldı. 

Sonraları i Mayıs ulusal 
bayramlanrnız arasına alındı. 
işçi bayra mı o la ra k deği I, ba -
har bayramı olarak kutlanma
sı kararlaştın ldı. Bundan son
raki i Mayıs'ı Işçi bayramı 0-
larak kutlamak isteyenler tu
tuklandı. Türkiye'de uzun yıl
lar işçi bayramını kutlamak 
isteyenlerin i Mayıs'tan bir -
kaç gün önce neza rete alınıp , 
birkaç gün sonra bırakılması 

alışılagelmiş yöntem lerden ol
du. 

DİSK, TÜRK-İş ve 
i MAYIS 
Ü lkemizde i Mayıs sadece 

yukarda sözedilen yöntemler
le  unutNrulmaya çalışılmadı . 
Sarı sendikacılar da i Mayıs 
geleneğini unutturmak ıçın el
lerinden geleni yaptı lar. BugUn 
yalnızca DİSK i Mayıs ' ın 
işçi bayramı olarak kutlanma 
sını istiyor. Türk-İş ııderlerl 
ise bu geleneği görmemezUk 
ten geliyorlar. Türk-İş liderle 
ri Işçi bayramı 0larak 24 Tem 
muz'u seçtiler. 1963 yı lından be 
ri de bu günü Işçi bayramı o
larak kutluyorl"r. Bu ta rih 
275 saYılı yasanın kabul edildi 
ği tarihtir. Grev hakkı bu ya
sa Ile tanınmıştı. Ancak gene 
bu yasa ile A.nayasa'da yera 
lan grev hakkının özUnden ze
delendiği açıktır. öte yandan 
patronlara da 10kaVı hakkı ge
ne bu yasa Ile lanınmıştı. 12 
Mart sonrasında işçilere grey 
hakkı mlen kullandırılmazken 
patronLarın lokavi hakkından 
her ölçUde yararlandıklan da 
biıınen bır gerçek. Ama bütün 
bunlar T!irk-iş liderierinin 24 
Temmuz'u bir bayram olarak 
kutlamala nna bır engel değil 
lIatta ICFTU 'nun(Türk-iş ' in 
bağlı bulunclub'U uluslararası iş 
çi örgütü) i Mayıs'ı işçI bay
ramı olarak kutlaması dahi on 
ları 24 Temmuz 'dan vazgeçit'
miyor. Türk-iş \ide.,:lerlnln, iş 
çi sınıfımızın ve dilnya işçi sı
nıfının bu geleneğine gözlerini 
kapamaları bir ruslantı deği L .  
İşçi sınıfının bugünkü ınUcade
leslni hedefinden saptırma 
çabalarının bil' sonucu. 

BUtUn bunla ı'a rağmen TU 1'
"klye'de DiSK 'In çabalarıy
la bu geleneğe tekraı' sahıp 
çıkılıyor. . Dlsı, i Mayıs'  ın 
Ulkemlzde eskiden oldultu gıbı 
blı' IşçI bayrıı mı olarak kullan 
ması ıçın çıılışıyor. Bu da bır 
rastlantı deltl L . .  

ıseı 
SıNıFı 
BiRLESIYOR 

Kapfer - iJ, 
Bil im - i�,  
Petrokim,a - if 
Çapa- if OISK'e 
katıldı 

Türkiye Kapıcı ,  Ka lorlfer
ci ve Belediye Işçile ri Sendl 
kasl (KAPFER-IŞ) Ankara' da 
yaptığı geMI kurul toplantısın 
da DiSK'e katılma karan aldı 
''DiSK'in işçi sınıfının gerçek 
temsilcisi oldultunun artık 
herkesee görül�üğü"ne Ina
nan KAPFER -ıŞ, Türk-Iş'ten 
ayrılmak ge rellini duydu. 

BiUm İşçileri Sendikası (Bİ 
LiM-İş) DİSK'e bai';lı Sosyal -
İş Sendikasına katıldı. Bu ka
rar, işçi sınıfının örgütsel ve 
eylem birliğini sağlamak ama 
cına yöne lik. 

Petrokimya Sanayii İşçile
ri Sendikası (petroklmya- İş ) 
genel kurulunda a ldıi';ı karar
la DiSK çatısı a ltına gIrdi. İs -
verenlerle mücadeledelşçı sını
fının birliğinin esas gUç kay
nağı oldultu inancıyla alınan 
kararla Petroldmya-iş DISK 
bünyesine katılan kimya Işko
lunda 2. sendika oldu. 

Çapa-Iş Sendikası yaptıi';ı L 
olağan genel kurulunda DIsK'e 
ba� DevrimcI Toprak-Iş seıı
dikasına katılma karan a ldı, 
çapa-İş 'In açıklamasında ŞÖ)'" 
le deniyor: ''Sömürücü ııatroıı
lara, sarı sendikacılığa ve OQ
ların uşaklığını yapanlara, Iş 
çi sınıfının mücadelesine kar
şı duranlara. yurdumuzu em -
peryalizme bağımlı kılanlara , 
emekçi halkımızın dUşmam 
faşIzm özentısı sınıf ve taba 
kalara karşı etkili bır mUca -
dele verebilmek Için bIrleşip 
DİSK'e ve DevrImci Topraı..lş 
e I ltlhak ettik. " 

DiSK'e katılmalan olum -
suz gösterenler de eksik değiL 
Onlara göre, DiSK 'ln bUyUmesi 
DiSK'in çizgisini gerıletıyor. 
işçi sınıfının mUcadelesinln d>
şmdan "laf atmak", Istenmese 
bile işçI sınıfına burJuvala r gö 
züyle bakmak olur. Sorun şu 
veya bu sendikacının çizgisi 
değil, lşçilerln mücadele sUre 
cindeki �öneUmleridlr.lşçl sı
nıfı mücadelesine fildişi kule
lerinde onJI';.1 ve yeni "ürün -
lerle" tahliııer getirmek sev
dası insanı yanlış haberlerle 
değerlendirmelere götüreblU
yoı:. 

13 Şubat 'ta kuruluşunun 8 , 
yılını k-ut layan DiSK, TUrkiye 
işçi HareketIne yenı boyutlar 
kazandırarak . surı sendJkac� 
lığı mahkum ettı. işçller a r
tan bır l lgiyle IşçI sınıfının de 
mokratlk mücadelesinde baş .. 
rılı sonuçlar a lan DISK'e ' aa
hıp çıkmakta ve DiSK çatısı al  
tında bIrleşerek , sermayeye 
karşı onurlu ve güçlü mUcade
lelerini sUrdUrmekledlr, 
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yanaın -
Ust ülkelerde 
yanısı ra ABD' 

saatlik iş 
bir mücadele 

çocuk demı>
saat çalıştı

işçllerin bu 
gaddarca bastı ... 
1866 yılında Bal

toplanan sendikalar 
çller. bu hak

sağlanmasım i ... 
kararlaştırdı . ·  Bunun 

Lması üzel'ine 1884 
Kongresinde ve 1885 

Kongresinde bu 
bIzzat kendi 

alınmasına karar 
Washington Kongresı 

gösterller 
yapılmasını ka

SQUARE 
MARKET KATLİAMI 

1886'da Amerika ' 
işyerin:!e 

Gene L grev ba
MitingLe r , MitingLe r , MitingL

i,lı. Grevler i 
sta kada r cU" 

akşamı lşçllerin 
kırıeıtar 881-

tutulmuş bu 
saldırganlar lle lşçller 

çatışmalar 
Olaya polls 

mUdahale etti. 
beraber grev 

giriştı. işçi
. işçiler bu 

bildiriler dağıta
"Patronların yü
karşı Çıktık·ları 

en"kardeşlerlnln ö 
çağırdılar. 

Mayıs 1886 ) 

idam 
ngg ise idamdan bit- gün önce 
kendinI öldürmüştü. Burjuva 
zinin Idratadığı adamlar, sarı 
sendikacı la r bunun la yetinme
diler. "7 kere 7 kişinin idamı
nı" istediler. Amerikan yetki 
Ulerf Ulerf Uler yıLlarca sonra, asılanlar 
dan başka iki kişinin ömür bo
yu, bır kişinin de 15 yıL hapse 
mahkum edILdiği bu davanın lir 
adli hata oldultunu açıkladılar. 
Bu, Amerikan tarihinde heme
dense (! ) sık sıkyapılan adıı 
hata la rdan yalnızca biridir. 

ULUSLARARASI işçi 
SINIFlNIN DA YANIŞMA DA YANIŞMA DA 
GÜNÜ : i MAYIS 
High Market olayı bütün din 

yada işçiler arasında derin 
üzüntüLere yol açtı. Ama mü
cadele durmayacaktı. Ameri
kan işçi federasyonu 1889'da , 
ertesı yılın i Mayıs'ında 8 sa
atUk iş gUnü içIn genel grev 
yapılmasını kararlaştırdl.Fı an 
sız Sendikaları Federasyonu , 
aynı yolda gIrIşim lerde bu
lundu. Aynı yı l ParIs'te topla
nan IL Enternasyona i Kongre 
si'nde bu konu ele alındı. Fran
sız temsilcileri La\1gne,8 sa
atlik Iş gününü gerçekleştir -
rnek için i Mayıs'ta dünya ça 
p�nda genel greve gidilmesIni 
önerdI. Alman Sosyal Demok
rat PartisI temsILcileri, Bebel 
ve Liebknecht"Cösteri sını r 

larını her ü lkenin özel. koşul -
larına göre ayarlamasını" is
tediler. Lavigne'nin önerisi , 
Bebel ve Llebknecht'in önerI 
lerı de dikkate a lına rak i1d 
'"sırnda oylandı. ilk kısım oy
birııği ile kabul edILdi. Böyle -
ce dUnyanın her ta rafında i Mı 
yıs gUnü 8 saatıı .saatıı .saatıı . lşgünii hak
kına kavuşmak ıçın göste riler 
yapı lması ka ra rlaştı rı ldı. Be
bel ve Llebk"Tlecht Llebk"Tlecht Llebk 'In önerJler� önerJler� öner
bazı başka ü lke temsILcileri -
nln ,ie onları dentcklemesiyle 
uzun tartışmalar sonucu kabul 
edildI. 

IL Enternasyonal'In kuru 
Iıış kongresInde kabul edllen 
karar metnI şöyle ldl:" sapta
nan tarihte uluslararası bir 

yasaLarın 
dan çekinerek yurt çapında bir 
dizi toplantı düzenlemekle ye
tindi 

Fransa'da i Mayıs 189L yılı 
kanlı olaylarla geçti. Paris 'de 
başbakan işçi temsilcilerini ka 
buL etmek istemedi. işçile rin 
üzerine süvarİ a Layları saldır 
dı. Lyon'da, Saint Quentin ' de 
Roaunne'da, Charleville'de bir 
çok çarpışmalar, tutuklanma -
lar oldu. Fourmies nahiyesi� 
de bir askeri bl rlik çocuk,ka 
dın demeden ha Lka ateş açtı Rı 
olay üzerine F ransız sosyalüt 
lerinin lideri Paul Lafargue 
bir yıl hapse mahkum enild i .  
B u ,  ı.afargue'nin a L L ı  a y  sonra 
mmetvekili seçilmesini önle
medl 

Daha sonraki yıııarda yıııarda yıııar bu 
gelenek �evam etti. Heryıl top 
lanlılar, yürüyüşler, gösteri 
ler yapıldı. L Mayıs dünyanın 
her ta rafında kullandı. Bugün 
i Mayıs her zıimanki gibi dün
yanın her tarafında kutlanmak 
tadır. 

ÜLKEMİZDE i MAYIS 
NASIL KUTLANDI 
İşçi sınıfımız bu geleneğe 

yabancı ka Lmadı. 19ıı 'den bu 
yana Türkiye'de de işçll,,� i 
MaYIS'ı  kutladılar. 1912'de ı Mı  
yıs İşçi KulUbü ta rafından Pan 
galtı 'daki Belvü Bahçesinde k-ut  k-ut  k-
laııdı. 1921'de Işga l a ltındaki 
istanbUL'da, Denlzyoııa rı işçl
leri,gemiciler, tramvay şu 
ketlnde çalışan işçiler, Elek -
trll, ida resI İşçile rı i Mayıs ' 
da tatıl yaptılar. Bildiriler dı>
ğıttı lar, lşga Icllere i" rşı çıl,
tılar. i Mayıs L922 'de rejl tU
tUn işçııerlnln grev Imrarı t><>
ııs bnskısı sonucunda uygula 
namadı. Adalhı zarı 'nda ima lat
ı Ha rbıye işçlle ri i mayıs 'ı . 
mUsamerele rle kutlamayı "e 
bunun gelirIni de Ilasta Sandı
ğı'na vermeyI kararlaştırdı -
lar. Genış tevklfler buna da en 
gel "ldu. Gene de 1922 yı hnda 
Ankara'da Ima lal-ı Ha rbıye , 
Şömendöfe r, DekoviI lşçlle..ı , 
mUrettlpler bır toplantı düzen 
ledller. Bu toplantıya bazı mIl

sı kararlaştın ldı. Bundan son
raki i Mayıs'ı Işçi bayramı 0-
larak kutlamak isteyenler tu
tuklandı. Türkiye'de uzun yıl
lar işçi bayramını kutlamak 
isteyenlerin i Mayıs'tan bir -
kaç gün önce neza rete alınıp , 
birkaç gün sonra bırakılması 

alışılagelmiş yöntem lerden ol
du. 

DİSK, TÜRK-İş ve 
i MAYIS 
Ü lkemizde i Mayıs sadece 

yukarda sözedilen yöntemler
le  unutNrulmaya çalışılmadı . 
Sarı sendikacılar da i Mayıs 
geleneğini unutturmak ıçın el
lerinden geleni yaptı lar. BugUn 
yalnızca DİSK i Mayıs ' ın 
işçi bayramı olarak kutlanma 
sını istiyor. Türk-İş ııderlerl 
ise bu geleneği görmemezUk 
ten geliyorlar. Türk-İş liderle 
ri Işçi bayramı 0larak 24 Tem 
muz'u seçtiler. 1963 yı lından be 
ri de bu günü Işçi bayramı o
larak kutluyorl"r. Bu ta rih 
275 saYılı yasanın kabul edildi 
ği tarihtir. Grev hakkı bu ya
sa Ile tanınmıştı. Ancak gene 
bu yasa ile A.nayasa'da yera 
lan grev hakkının özUnden ze
delendiği açıktır. öte yandan 
patronlara da 10kaVı hakkı ge
ne bu yasa Ile lanınmıştı. 12 
Mart sonrasında işçilere grey 
hakkı mlen kullandırılmazken 
patronLarın lokavi hakkından 
her ölçUde yararlandıklan da 
biıınen bır gerçek. Ama bütün 
bunlar T!irk-iş liderierinin 24 
Temmuz'u bir bayram olarak 
kutlamala nna bır engel değil 
lIatta ICFTU 'nun(Türk-iş ' in 
bağlı bulunclub'U bulunclub'U bulunclub uluslararası iş 
çi örgütü) i Mayıs'ı işçI bay
ramı olarak kutlaması dahi on 
ları 24 Temmuz 'dan vazgeçit'
miyor. Türk-iş \ide.,\ide.,\ide :lerlnln, .,:lerlnln, ., iş 
çi sınıfımızın ve dilnya işçi sı
nıfının bu geleneğine gözlerini 
kapamaları kapamaları kap bir ruslantı deği L .  
İşçi sınıfının bugünkü ınUcade
leslni hedefinden saptırma 
çabalarının bil' sonucu. 

BUtUn bunla ı'a rağmen TU 1'
"klye'de DiSK 'In çabalarıy



ILAÇ 
SUNDAU 

.İLAç İ MA LATÇlLARf 
HALKıN SAGLIGINA 
KASTEDİYORLAR. 

• ANKARA TABİp ODASı, 
BATıDA YASAKLAN�lI ' 
OLUP Ü LKEMİzDE 
SERBESTÇE SATILAN 
İLAÇLARI KAMUOYUNA 
AÇIKLADI 

SilAh imalatçılarıyla ila, 
imalatçıları a rasında görünür 
deki fark her ikisinin de bir
birinden tamamen ayrı şey
ler imal etmeleri :Silah ve 
ilaç . .  

Bunla r tamamen ayrı şey
ler olsa da, uluslararası te
kelci kapitalizm silahla ilacın 
ortak yanını bulmuştur. Bu da 
sömürü ve kar amacına dayalı. 
Öyle ki, daha çok kar için ilaç, 
halkın sağlığına sıkılan silah 
olup çıkıyor. 

Ankara Tabip Odası, geçti
ğimiz haftanın sonunda kamu
oyuna bir açıklama yaparak İ
leri iilkelerde yasaklanmış 0-
lup Tiirkiye'de serbestçe sa
tılan ilaçların bir lisLesini ya
yınladı. 

Ankara Tabip Odası 'nın ya
yınladığı zararlı ilaçlar lis
tesinde irili ufaklı 500 kadar 
I laç yer a lıyor. Bunla r piya
sada bol miktarda bulunan ve 
serbestçe satılan ilaçlar. 

Tablp Odası 'nın Konuyla 
Ilgili açıklaması şöyle: 

"Ankara Tabip Odası biin
yesinde oluştu rduğu ilaç so
runu bUrosu ve bi Um adam la -
rının katkısıyla , dUnyada ya
saldanmış zararlı ilaçlarla,ya 
rarsız ve eskimiş l laçlann bir 
Ustesinl , bunla ria Ilişkin ya
yınların taramasını yaparak 
saptamış bulunmaktadır. Bu I
laçların bUyUk bır kısmı iil
kemizde serbestçe salı lmakta 
olup bu konuda halen herhangi 
bir girişimde de bulunulmamış 
tır. Halkımızın sağlığını doğ
rudan Ilgilendiren böyle bir k()
nunun bu güne kadar incelen -
mesi gerekirdI. Devlet dene
timInde, meslek odalarının ka
tılması ile oluşturulması ge
reken ilaç ka lite ve kontrol 
laboratuvarlarının hala k-urul
mamış olması bunun en önem
U nedenlerinin başında gelmek 
tedir. İlgili meslek odaları l:öy 
le bir girişim ıçın gerekli ça
lışmalara kadro vermeye ha
zırdırlar. Gelir dUzeyi olduk
ça dUşUk kişilerin yoğun bu
lunduğu Ulkemizde beslenme 
bozuklultu da buna eklenince 
zararlı ve yararsız ilaçların 
açacakları sorunla r daha da 
önem kazanmaktadır. Bu ko
nuda Ilgili kamu kuruluşlarını 
uyanyoruz. Ayrıca konu hal 
kımızın sağlığına bUyUk özen
le Ilgi gösterenOdamız men
suplarına duyurulmuş olup,ge
rekıı tedbırler alınmıştır . . . 

Tablp Odasınca dUnyada 
yasaklanmış olup Ulkemlzde 
serbestçe satıldığı açıklanan 
Ilaçla r belli başlı şu gruplar
da toplanıyor: 

Rutin, Quereetin, liesperl -
din, Chymotrypsln, Chlor""a -
zone, Mephen""alone , Sulfagu -

SERMAYE CEPHESI URSISINDA 
Isçl SıNıfıNıN 81Rl161 

"GUNUMUZUN en önemli sorunu iıçi-iıveren i l iıki le  
ridir" . 

Sokıp Soboncı bu sözlerle MC HukUmetinin dikkotini 
çekiyer. BUyük burjuvazi ;  sendikal mUcade leden, grevlerden 
k ıdem tazminatındo" "bizor" . Ankara'do siyaset kuli s/erine 
ceplerini açan lor , faturalorını i�çi s ı n ıfına ödetmek zorun
da . 

BÜYÜK burjuvazi "komUnizm" tehlikesin� kar� ı , be l i rl i  
kesimlerini hUkUmet kurabi lecek birliğe kovu�turdu. B u  bir
l ikte siyasi unsurlar hakim.  Demokrasiye ve özgurluk lere la 
ıı olonlor i l k  elde, iıçi ve emekçi s ın ıflara karıı "tav ır 
don !l ieroat"o geçmek durumunda . Bu hem dayand ıklor.  bu
yUk burjuvazinin isteği , hernde biraraya gefiılerinin gereği. 
ÇUnkU, ekonomik ve sosyo i haklar elde etme mUcad�!e!öoi iı 
verenlerin lIaıırı ve ta t l ı  körları" için bir enge l . Ayrıco i1-
çi s ın ıf ı  sadece kendisinin deği l , aynı zamanda tUm insan -
l ığ ın  bo sk i ve sömUrUden kurtulmaSlyla görev l i ,  toplumun.., 
tutarl ı demokratik s ı n ı fı . Dünya ve TUrkiye sosyal pratiöin
de defolorca doğru landı bu gerçek.  

GENEL- I Ş  Boıkon ı  Abdu l lah BaıtUrk 'un de söylediği g i  
bi , "emeqe karıı iıçiye kar) ı ,  özgUr örgUtlenmeye kar, ı ,  öz
gUr dUıUnceye karı ı , yosol hoklara karıı olon her siyasal 
iktidar ve her siyasal i tt ifak karıısında önce i�çi s ın ıfını  bu 
lacaktır . .. 

BU AÇıDAN ilÇi s ın ıf ın ın  birliği önem kozanmok ta. iı-
çi  s ın ıf ının �irliği denince akla ; sendikal bir l ik ve siyasal 
bir l ik  ge l i r . l �çi s ın ıf ın ın  siyasal birliği / i�çi s ın ıf ın ın  ideo
lojisini benimsemi), i�çi s ı n!f ı n ı  etrafında kenetleyen siya
sal partisi ve bu partinin kadrosal bUtünıuğu anlamına ge -
l i r  . .  Bu anlamda i�çi s ın ıf ın ın  birliği Türkiye'de vard ı . Ama , 
öteki anlamda, Türkiye'de sendikal hareketin bölünmü�lU
ğU obi ektif bir du rum. Bu bölunmUıluk korııs ında, ilÇi s ın ı
f,nın sendikal bir l iğinden yana ol mak ve bu birliği sağ la -
mak i�çi s ınıf ının tarihsel görevi . Çok gerilere gi tmeye ge
rek yok . 1 2  Mort ' ı  iz leyen faıist dönemde yopılan TUrk- iı 
Genel Kurulu ' ndo , Ha l i l  Tunç ve arkadall a r ı ,D i SK ' i  mu lki
yete karıı olmakla suç lad ı l ar . Aynl ağ ı z l a r  son " iıÇi kurul
tayında" mUl kiyete sosyal bir içerik kazand ı r ı l masını . ve 
mUlkiyetin bask ı aracı ol maktan çıkar ı l masını istedi ler.Ne 
den? Artık herkes görUyar ve bi l iyordu ki, i�çi s ı n ı fı sendi
kal mUcadelesinde ç ıkarlar ı n ı n  iıverenlerle taban tabana 
z ı t  olduğu b i l incini .ae l i �tiriyordu. Üretimin sosyal karekte· 
ri, birleıen emeğin bUyUk gUcUnU f�çi s ı n ıfına kendi deney
leriyle göstermiıti . Tabondaki geliıim, sendika c ı ları  açma 
za sok.muı �e a� ız -değiıtirmelerini gerektirmiıti . 

TÜRK-I Ş, DıSK ve boğımSlz sendikaların örgUt ve ey 
lem birliğini istemek, hele TÜRK-i Ş bUnyesinden böyle i s 
tekler duymak sevindirici . Fakat bunun yolu geçmiıi v e  bö
IUnme nedenlerini unutmakla açı lmaz . " Hafıza-i .beıer nis
yon i l e  möIUI"dUr,denir. iıçi  s ınıf ının hafızası· ise canl ı  ve 
tazedir. Düne kadar DiSK' i  anarıist l ik le  suçloyon; sendike>
c d ığ ı  iıçileri uyutmak ve frenlemek, pafron ç ıkarlarını Ui
ke ç ıkorlorı olarak onloyan görUıler tlnce l ik le TUrk -il  ytl -
netiminde etkisiz k ı l ınmal ı .  

i şçi sınıfının sendikal bir l iği ; dUrUst, tutor l l  ve kararl ı 
sendikac ı l ık onlayı�ı  teme l i nde yUkselecektir. Gerçek bir
l i k ,  i lkesel birl iktir.  Tabon do bunu i stemek te. Bağımsız sen 
dikala"n peı peıe DiSK'e kat ı lması ,  Turk-iı ' in  kaynayan kı 
zan haline gelmesi de bunun kan ı t ı .  

GE.NEL-i ş' i N  1 975-1978 dönemi ça l ııma progromında 
"Turk-Iı bUnyesinde parçalanmo ve bölUnme zorunlu hale 
gel i r� , bunun mUsebblbi Gene!-iı olmayacak tır . " deniyor. 
Turk-Iı'de ki geliımeler, TUrk-Iı  ytlnetimindeki onloyııın '''' 
ğiımesi ve böylece sendikal birliğin sağ lonması için gerek
l i  ön koıu l l arın yara t ı l ması açıs ından önem l i .  

anidin, Tetraslkıın ve s U  lfa -
mld, PenlsIUn ve sUlfonamld 
E r ltromls!n ve sUlfonamld,Pe

' 

nlBllln ve antlhlstamlnlk ,  Ye -
rel penlsllin preparatla rı, Y. 
rel sUlfamld prepar.tla rı,  Tet 
raslklin ve oleandomlBln. Tel
raslklın ve nlstaıın, Tetr"slk
lin ve a'ophoterlcln, Antiblyo 
ııkle bl rUkte analje'zlk ya da 
antthistamlnlk, Thlazlde grubu 
dlilreııklerle birlikte potas -
yum ,Ana ljezlklerle bl rlikte 
kortizon, Penl sl lin ve strepto
mIsin kombInasyonu , Arseni1< 
ve strlknln içe renler ,  Cycla -
mate(kansere yol açıyor) , Bro 
mUrlU ilaçla r, Lakal "nlih !Bta
mınıkler , Antlhlstamlnlkli öı.. 
sUrUk Ilnçla rl, Soğuk al!tınlıitı 

ilaçlarında nntlhlslıımlnlk,Pen 
temethylenetet razol, Sodyum 
blka rbonat, Nikethamlde, Yo -
himbin, Llıyum tuzlurı ve pl -
perazin, Kalın, methionlne, ina 
sıtol, ve karacıiter ekstreBI , 
PepBin ve hldroklorlk asıt , 
Hyalu ronldose, A rsenlk ve Bt
rlknln, Cyelamate, Bramü rler, 
Lokal olarak kulianılan anti -
hlBtamlnlklel', Antihlstnmlnlk
LI ökBUriik Ilaçla rı, Soğuk al -
gınlılb ilaçlR rında antihlstam� 
nlk, Penı:ımethylenelelrnzol , 
Sodyum bl ka rbonut, :-<Iketham l  
d e ,  Yohlmbln, Lııyum I ıı?la ı·ı '" 
plpe r.zln, Koıın, methlonlme, 
Inosltol ve I,araclğer ek_Iresl, 
Pcpsln ve hldroklorlk nslt 
flYaluronldaBe. 

CUMHURBASKANI 
VE HUKUMETlER 

BÜLENT ECEViT' in  CHP Gene l Boıkonı olduktan sonra 
sUrdUrdUğU demokrasi doğrul tusundaki en bUyUk boıcrıla"n 
dan birisi , Korutork 'Un Currhurboıkanı seçil mesinde oyna -
d ı ğ ı  rol oldu . Sunay ' ı n  kol tu�una Koru tUrk'Un oturması, 1 2  
Mort ' ı n  karanl ık larmdon Ekim seçimlerine uzanan ge l i )me
lerin önemli taılar ından birisi . 

KORUTUR K , Cumhurboıkanl olunco çok olumlu bir ka
mu oyu buldu. Cevdet Sunay ' ı n  bırak t ı ğ ı  hctıralar mirası 
içinde KarutUrk 'Un kiıisel tutumu Cumhurboıkonı ktlıkune 
yeni bi r sayg ını  ık getirdi . Cumhurboıkanı 'n ın  zaman za
man �(amu oyunun önUnde tari hin derinlik lerine !Uzanan ko 
nu)malor ı , bu saygınl ığı  artırd ı .  

YA L N ı Z  Cumhurb-.. ,kanı KorutUrk'Un yorotmıı olduğu ru 
saygınl ık havasına karıı bozı seçim ve kararları do öze l l ik 
le i lerici kamu oyunda burukluk yaratmaktan geri kalmad ı .  
Ecevit HukUme t i ' nin  görevden uzaklaıtırdığı veya uzakla� 
t ı rmoyı planladığı bazı kamu yöneti ci lerini n , t1r fa)ist 
porti ile üyel ik  i l iıkisi olduğu i leri sUrUlen kim� kiıi l erin 
senatör seç i l mesi , bunlar arasında. Geçen yak ı n  demokratik 
coık'JSU içinde bu seçim Uzerinde fazla durvlmad ı .  

ANCAK Ecevit HukUmeti ' nin  istifasından sonra Ba�bo
kon olarak Sadi Irmak ' ı n  seçi l mesinin tam bir sUpriz  oldu
ğunun söy lenmesi gerek l i .  GUven oyu olamayan Irmak ' ı  ma 
kamında ziyaret ederek gUven ayu a l m ı)casına görev yap 
mosını isternek bunun devamı oldu . l rmak , k ı sa  hUkümet dö
neminde bozı yönetim kuru l larına GUven Parti ' I i  ve demok 
ratik i l kelere uzak l ık ları belgelenmi) kimi kiıi leri getird i .  

ıRMAK' ın ikinci k e z  boıbokan otanması n ı n  sonuç ları  
ortada . Ortada dlan bir de Cumhurbo�ka n ı t n ı n  i Mart konu) 
masının sonuçları var. Az ın l ık  hUkUmeti nin yanında MC 
hukümetinin kuru l masın ı  do reddeden konu)mo. Bu konuıma 
n ı n  sonucu o larak azınl ık hukUmeti reddedi ldi  ve MC hu -
kUmeti kuruldu. 

GÜVEN oylamasındon sonra do Ecevi t ' i n  söylediği gi
bi MC hUkUmeti hôlô bi r a z ı n l ı k  hukUmeti niteliğinde. Boz 
beyli  'nin söylediği gibi de "yUzen ve gezen" oylorla des
teklenmi) durumda. Bu hukUmetin kurulması n ı n , a z ı n l ı k  ve 
MC hukUmetlerinin kurulmasını reddetmekten daha çok 
"biçimse l "  demokrasi nin gereklerine uyduğu nu do söyle 
mek zorunl u .  

ANCAK demakrasinin biçimsel gereklerine uygunluk 
boıka, demokrasinin özUne uygunluk bomboıka. Demokrasi
yi derin bir buna l ı m ı n  içine sokucu n i te l iği gözler önunde 
olon bir kuruluıu, demokrasi nin özUne uydurmak çok zor . 
Biçimine uysa b i l e .  

B U  HUKUMETiN b i r  " i craot" hukUrneti ol mayaciığı d a  
iki  hofta içinde be l l i  o l d u .  HukUrnetin bir amo c ı ,  toplumun 
kaynak larını dar bir seçim ekonomi sinin uygulaması ola
rak kul lanmak. Bir diğer amacı da kamu yönetiminin stra -
tejik yerlerine sermayenin ve sermaye porti lerinin portizan 
larını geti rmek . 

TURKiYE'DE Cumhurboıkanla"nın yetkisi o l mad ığı  i l e  
r i  sUrUlUyor. Gerçekte mevcut y a sa l  dUzende Cumhurboı -
kanla" çok yetk i l i .  Mecl is ' i  feshetme yetkisi yak . Ama bu
tUn kamu görevl i lerinin atama kararnamelerinin al tında 
Cumhurboıkanları n ı n  imzaları vor. Görevden alma kararr�a 
melerinin de . 

CUMHURBA ŞKANLA RI N I N  kamu görevlerini doldurma 
veya ayıkl omoda att ık lar ı  imzanın yetkisi s ınırs ız.  BUtunUy 
le Cumhurboıkanla"nın tokdiri içinde. KorutUrk'Un bu tak
diri Ecevh HUkUmeti zamanındo bUyUk bir titi�l ik le  ku l lan 
dı?j ı  b i l i niyor. Ecevit HukUmeti 'nin Halk Parti sikanadının o 
tamo iılemlerinde KorutUrk 'Un onayını  olmak her . zaman 
mUmkUn olmad ı .  turan Guneı, kamu oyu önUnde d ııardan 
buyuk elçi  atamayacağına i l i ık i n  bir çok kez açık lama yep 
mlJ olmasına karıın, 12 Mart muhtıros ın ın  imzalay ı c ı ların -
don Celal Eyicioğlu'nun Tokyo BUyUke lçisi yopmak zorun
da kdl d ı .  Diğer buyuk e l ç i lerle i l gi l i  otomalar ise'gerçek -
leıınedi . •  

MC HUKUME T i , demokrasinin öz UnU teh l i keye atan bir 
hukUmet. Demokrasinin tlzU böy le bir durumla karıı  karııya 
ge l i nce bUtun demokratik gUçler ayakta oluyor. Herke.in "  
navda olduğu, herkesin herkesi "nodıııı bir dönem yaıanı

yor. TUrkiye ıimdi böyle bi r dönemin içinde .  
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BU AÇıDAN ilÇi s ın ıf ın ın  birliği önem kozanmok ta. iı-
çi  s ın ıf ının �irliği denince akla ; sendikal bir l ik ve siyasal 
bir l ik  ge l i r . l �çi s ın ıf ın ın  siyasal birliği / i�çi s ın ıf ın ın  ideo
lojisini benimsemi), i�çi s ı n!f ı n ı  etrafında kenetleyen siya
sal partisi ve bu partinin kadrosal bUtünıuğu anlamına ge -
l i r  . .  l i r  . .  l i r  Bu anlamda i�çi s ın ıf ın ın  birliği Türkiye'de vard ı . Ama , 
öteki anlamda, Türkiye'de sendikal hareketin bölünmü�lU
ğU obi ektif bir du rum. Bu bölunmUıluk korııs ında, ilÇi s ın ı
f,nın sendikal bir l iğinden yana ol mak ve bu birliği sağ la -
mak i�çi s ınıf ının tarihsel görevi . Çok gerilere gi tmeye ge
rek yok . 1 2  Mort ' ı  iz leyen faıist dönemde yopılan TUrk- iı 
Genel Kurulu ' ndo , Ha l i l  Tunç ve arkadall a r ı ,D i SK ' i  mu lki
yete karıı olmakla suç lad ı l ar . Aynl ağ ı z l a r  son " iıÇi kurul
tayında" mUl kiyete sosyal bir içerik kazand ı r ı l masını . ve 
mUlkiyetin bask ı aracı ol maktan çıkar ı l masını istedi ler.Ne 
den? Artık herkes görUyar ve bi l iyordu ki, i�çi s ı n ı fı sendi
kal mUcadelesinde ç ıkarlar ı n ı n  iıverenlerle taban tabana 
z ı t  olduğu b i l incini .ae l i �tiriyordu. Üretimin sosyal karekte· 
ri, birleıen emeğin bUyUk gUcUnU f�çi s ı n ıfına kendi deney
leriyle göstermiıti . Tabondaki geliıim, sendika c ı ları  açma 
za sok.muı �e a� ız -değiıtirmelerini gerektirmiıti . 

TÜRK-I 
sok.m

TÜRK-I 
sok.m �e 

TÜRK-I 
�e 

Ş, DıSK ve boğımSlz sendikaların örgUt ve ey 
lem birliğini istemek, hele TÜRK-i Ş bUnyesinden böyle i s 
tekler duymak sevindirici . Fakat bunun yolu geçmiıi v e  bö
IUnme nedenlerini unutmakla açı lmaz . " Hafıza-i .beıer nis
yon i l e  möIUI"dUr,denir. iıçi  s ınıf ının hafızası· ise canl ı  ve 
tazedir. Düne kadar DiSK' i  anarıist l ik le  suçloyon; sendike>
c d ığ ı  iıçileri uyutmak ve frenlemek, pafron ç ıkarlarını Ui
ke ç ıkorlorı olarak onloyan görUıler tlnce l ik le TUrk -il  ytl -
netiminde etkisiz k ı l ınmal ı .  

i şçi sınıfının sendikal bir l iği ; dUrUst, tutor l l  ve kararl ı 
sendikac ı l ık onlayı�ı  teme l i nde yUkselecektir. Gerçek bir
l i k ,  i lkesel birl iktir.  Tabon do bunu i stemek te. Bağımsız sen 
dikala"n peı peıe DiSK'e kat ı lması ,  Turk-iı ' in  kaynayan kı 
zan haline gelmesi de bunun kan ı t ı .  

GE.NEL-i ş' i N  1 975-1978 dönemi ça l ııma progromında 
"Turk-Iı bUnyesinde parçalanmo ve bölUnme zorunlu hale 
gel i r� , bunun mUsebblbi Gene!-iı olmayacak tır . " deniyor. 
Turk-Iı'de ki geliımeler, TUrk-Iı  ytlnetimindeki onloyııın '''' 
ğiımesi ve böylece sendikal birliğin sağ lonması için gerek
l i  ön koıu l l arın yara t ı l ması açıs ından önem l i .  

anidin, Tetraslkıın ve s U  lfa s U  lfa s U  -
mld, PenlsIUn ve sUlfonamld 
E r ltromls!n ve sUlfonamld,Pe

' 

nlBllln ve antlhlstamlnlk ,  Ye -
rel penlsllin preparatla rı, Y. 
rel sUlfamld famld f prepar.tla rı,  Tet 
raslklin ve oleandomlBln. Tel
raslklın ve nlstaıın, Tetr"slk
lin ve a'ophoterlcln, Antiblyo 
ııkle bl rUkte analje'zanalje'zanalje lk ya da 
antthistamlnlk, Thlazlde grubu 
dlilreııklerle birlikte potas -
yum ,Ana ljezlklerle bl rlikte 
kortizon, Penl sl lin ve strepto

ilaçlarında nntlhlslıımlnlk,Pen 
temethylenetet razol, Sodyum 
blka rbonat, Nikethamlde, Yo -
himbin, Llıyum tuzlurı ve pl -
perazin, Kalın, methionlne, ina 
sıtol, ve karacıiter ekstreBI , 
PepBin ve hldroklorlk asıt , 
Hyalu ronldose, A rsenlk ve Bt
rlknln, Cyelamate, Bramü rler, 
Lokal olarak kulianılan anti -
hlBtamlnlklel', Antihlstnmlnlk
LI ökBUriik Ilaçla rı, Soğuk al -
gınlılb ilaçlR rında antihlstam� 
nlk, Penı:ımethylenelelrnzol , 

ANCAK Ecevit HukUmeti ' nin  istifasından istifasından istif
kon olarak Sadi Irmak ' ı n  seçi l mesinin tam bir 
ğunun söy lenmesi gerek l i .  GUven oyu olamayan 
kamında ziyaret ederek gUven ayu a l m ı)casına 
mosını isternek bunun devamı oldu . l rmak , k ı sa  
neminde bozı yönetim kuru l larına GUven Parti 
ratik i l kelere uzak l ık ları belgelenmi) kimi 

ıRMAK' ın ikinci k e z  boıbokan otanmas
ortada . Ortada dlan bir de Cumhurbo�ka n ı t n ı n  
masının sonuçları var. Az ın l ık  hUkUmeti nin 
hukümetinin kuru l masın ı  do reddeden konu)mo. 
n ı n  sonucu o larak azınl ık hukUmeti reddedi ldi  
kUmeti kuruldu. 

GÜVEN oylamasındon sonra do Ecevi t ' i n  
bi MC hUkUmeti hôlô bi r a z ı n l ı k  hukUmeti 
beyli  'nin söylediği gibi de "yUzen ve gezen" 
teklenmi) durumda. Bu hukUmetin kurulması
MC hukUmetlerinin kurulmasını reddetmekten 
"biçimse l "  demokrasi nin gereklerine uyduğu 
mek zorunl u .  

ANCAK demakrasinin biçimsel gereklerine 
boıka, demokrasinin özUne uygunluk bomboıka. 
yi derin bir buna l ı m ı n  içine sokucu n i te l iği 
olon bir kuruluıu, demokrasi nin özUne uydurmak çok 
Biçimine uysa b i l e .  

B U  HUKUMETiN b i r  " i craot" hukUrneti 
ik i  hofta içinde be l l i  o l d u .  HukUrnetin bir am
kaynak larını dar bir seçim ekonomi sinin uygulaması 
rak kul lanmak. Bir diğer amacı da kamu yön
tejik yerlerine sermayenin ve sermaye porti
larını geti rmek . 

TURKiYE'DE Cumhurboıkanla"nın yetkisi 
r i  sUrUlUyor. Gerçekte mevcut y a sa l  dUzende 
kanla" çok yetk i l i .  Mecl is ' i  feshetme yetkis
tUn kamu görevl i lerinin atama kararnamelerinin 
Cumhurboıkanları n ı n  imzaları vor. Görevden 
melerinin de . 

CUMHURBA ŞKANLA RI N I N  kamu görevlerini 
veya ayıkl omoda att ık lar ı  imzanın yetkisi s ınırs ız.  
le Cumhurboıkanla"nın tokdiri içinde. Koru
diri Ecevh HUkUmeti zamanındo bUyUk bir 
d ı?j ı  b i l i niyor. Ecevit HukUmeti 'nin Halk Parti
tamo iılemlerinde KorutUrk 'Un onayını  olmak 
mUmkUn olmad ı .  turan Guneı, kamu oyu önUnde 
buyuk elçi  atamayacağına i l i ık i n  bir çok kez 
mlJ  olmasına karıın, 12 Mart muhtıros ın ın  imzala
don Celal Eyicioğlu'nun Tokyo BUyUke lçisi 
da kdl d ı .  Diğer buyuk e l ç i lerle i l gi l i  otomalar 
leıınedi . •  

MC HUKUME T i , demokrasinin öz UnU teh
hukUmet. Demokr inin tlzU böy le bir durumla 



UlUSAl 
orhan 

Sosyalist sistem ve kapitalist Ulkeler iJçi sınıfları 
mUcadelelerinin yanısıra,dUnya devrimci hareketinin 
vazgeçilmez bir öğesi olen ulusol kurtuluj hareketı .. · 
rinin genel niteliklerini ve yönUnU doğru bir biçim -
de saptamak buyuk önem tOjıyor. DUnya devrimci ha
reketinin birliğini ve beraberliğini sağlamanın j dev -
rimeilik maskesi altında hareketi bölmeye, hareketin 
tiğelerini birbirine dU�man e.tmeye çalıian akımların 
yıkıcı etkilerine karJI koymanın ve bu ideolojilerin 
kar� ı-devrimci niteliklerini te�hir etmenin bailıca ya 
lu buradan geçiyor. 

Ulusal kurtulu� hareketleri,sömUrge ve yarı-sö -
mUrge Ulkeler helklerının emperyalizmden politik ve 
ekonomik bağımsızlık kazanmak için yUrUttUkleri mU
cadeleye genel olarak verilen isim� Bu ulkelerin de 
ği�ik tarihi geliimeleri ve �imdi itWinde bulundukları 
sosyo-ekonomik geliime aJamalarının farklılığl,mU -
codelenin değijik ulkelerde değijik bi çimlerde yürU
tUlmesini zorunlu kıldığı gibi,mUcadeleye önculuk e
den sosyal sınıf ve tobakolerın do Ulk�den Ulkeye irk 
Iı olması sonucunu doğuruyor. Ama bUtun ulusal kur 
tulu� hareketlerinin ortak özelliği, hiç olmazsa poli
tik bağıms ızlık kazanı ı ıncoya kadar hepsinin anti -
emperyalist bir nitelik tajımalorı. Bazı ulkelerde bu 
anti -emperyalist nitelik anti-kapitalist biçime dönU
jebiliyor ve sosyel kurtuluj mUcedelesi bajloyabili -
yor. Diğer bazı Ulkelerde ise politik bağımsızlığ ı n ko 
zanılması,kapitalizmin geliime yollar ını aç ıyor ve 
emperyalist sistemle sıkı bağlar kuruluyor. 
1917 DEVRiMiNiN ETKi LERi 

Birinci DUnya Sova�ı sona erdiği zaman dUnya nU 
fusunun �o lO'e yakın bir bölUmU sömUrge veya bo -
ğımlı Ulkelerde yejıyordu. BugUn, Porteki z sömUrgele
rinin de bu yakınlarda bağımsızl ık kazanmasıyla dufl' 
ya yUzUnde sömUr�e statusUnde ?u lunan ulke hemen 
hiç kalmamıı olacçk.Ulusal kurtuluj h areketlerini n 
bu denli bo�arılı olmalarının en önemli nedeni, Bu
yUk Ekim Sosyelist Devrimiyle birlikte bajlayon yeni 
tarihi dönemin tajıd ığı  özel l ikler.1917 Devrimi nden 
önce giri�ilen ulusal kurtului mUcadelelerinin tUmU 
emperyolist Ulkele, tarafından bastırıld ı .  Buyuk Ekim 
Sosyalist Devrimi, burjuvazinin kayıtsız �artsız ege -
menliğine son vererek ulusal kurtului mUcadeleleri -
nin baiarısı için gerekli olon ön iartlan hazırladl.Sö 
mUrge Ulkelerdeki devrimci hareket geniileme ve da
ha iyi örg�tienme i mkonı buldu. Ezilen halklar,kur 
tuluılorının baj bir hayal olmadığını onladılor. 
DÜNYA SmVALisT SiSTEMiNiN ETKi LERi 

Ikinci DUnya Savajl sonunda Alman faJizmi ve 
Japon militarizminin yenilmesi ve dunya sosyolist sir 
teminin ortaya çıkmasıyla emperyalizm ve onun sö -
mUrge sistemi yeni bir darbe daha yedi. Uluslararası 
gUç dengesinde emperyalizm aleyhine ve sosyalizm le 
hine meydena gelen bu değijikli k,ulusal kurtuluj ho
reketlerinin baıorılı olması için gereken ortamı da
ha do elverijli hele getirdi . Sosyalizmin dUnyo çepın 
do bir gUç olmasıdır ki emperyalist sömUrge sistemi -
ni n çökmesi ni sağladı. 
ULUSLARARASI i şçi SıNıFı HAREKETiNiN ETKiLERi 

Ulusal kurtuluı hareketlerini n bajerı kazenması 
nın bir di/jer nedeni de,gelijmij kapitalist Ulkeler it 
çi sınıflarının tekellere karil verdikleri mUcadelenin 
sömUrge halklarıyla dayonıımo içinde yUrUtUlmesidir. 
Özellikle Batı Avrupo Ulkeleri ilÇi sınıfları,emper -
yolizmin ezdiği halklerle dayonııma içinde olmez -
lorso kendi kurtulu�larının da mUmkUn olamayacağ.ını 
anladılar. Bu ulkeler iıçi sınıflarının Asya ve Afrika ' 
daki kurtuluj mUcadelelerine yoptıklorı maddi ve 
"anevi ketkı,özellikle Cezoyir ve GUney Doğu As -
ya halklarının kurtulujunda önemli .bir rol oynodı.· 

U LUSAL KURTULUŞ HAREKETLERiNiN BiR\i�i 
BUtUn b.mların yanı sıra,bağıms t zlığına kavuJan 

genç Ulkelerin,doha henUz bağıms ızlık nUcodelesi 
veren halkıara yaptığı ekonomik ve poli tik yordım 
do ulusal kurtuluj hareketlerinin baıamını eçıkloyen 
bir dilıer faktör. SömUrge bağlorınden kurtulan ulke 
ler,ortak dUimen emperyalizme karJI verilen mU co -

.......... "" ... ..... . 

delede,özellikle Poli tik olonda ve Birlejmij Mi llet 
ler'de diğer halkların kurtuluju için aktif olarak ça
Iljıyarlar. 

POLiTiK VE EKONOMi K BA�IMSIZLlK 
Ulusal kurtulu) hareketlerini tonımlarken omo""!' 

cın politik � ekonomik bağımsızlık kazanmak oldu
ğunu belirttik. Emperyalizm, hiçbir sörnUrgesine ken 
d i l i ğinden bağımsızlık vermedi. Bağımsızlık,uzun ve 
zahmetli mUcadeleler sonunda kazanıldı. 1960 yılı 
Haziran ayında Kongolnun bağımsızlık kazanması u
zerine dUzenlenen törende konu�on cumhurboıkonı Kc 
sovubuı Kanga'yo bağımsızlık verdikleri i çin Tanrı . 
yo ve Belçika'yo dua etmeleri gerektiğini söyleyerek 
emperyalizmin gUvenilir bir Ujoğı olduğunu kanıtlar
ken,bajbakan Patrice Lumumba,Belçika kralının yU
�Une karı i ı li Hiçbir Kongo'l u,bağımsızl,ğımızı sert 
ve sUrekli bir mUcodeleyle kazandığımızı unutmaya
coktır. Bu mUcadelede çok buyuk gUçlUklerle ko,,!ı -
lajtık,çok kordejimizin konı dökuldu oma yılmadık • 
Bize kimse bağımsızlık vermedi,biz kendi bağımsız 
I .ğımızı kendimiz kazandıkıl diyordu. Kasavubu ve 
Lumumbo'nın tavırlarında somutloian ve birbirine kar 
jıt iki dUnya görUjUnU yansıtan bu durum,politik ba
ğımsızlık kozanon bUtUn Üçuncu DUnya ulkelerinde 
görUldU. 

Politik bağımsızlığın tek baıına bir enlom tOjl -
modığını,ekonomik bağımsızlıkle pekijtiri Imediği tok 
dirde halkın kazanımlarının kısa sUrede yitirileceği
ni, bu yUzden sömUrgeci lik kalınt ılarının ve geri U -
retim iliikilerinin tasfiye edilmesi,ulusal kurtulu� i
çin mUcedele eden diğer holklorla ve dUnya sosye
list sistemiyle sıkı ilijkiler kutulmosı gerektiğini so
vunan demokratik gUçlerle, her on emperyal i zmle uz
la�maya hazır gerici gUçler arasındaki mUcadelenin 
sonucu, bu Ulkelerin politik bağımsızlık sonrası izle
yecekleri yolun doğrultusunu saptıyor.Emperyolizm 
den bağımsız bir sosyo-ekonomik geliıme yolu izle -
rnek, hem emperyalizmin içteki yardakçdarına ve ge
ri ekonomik yopıyo kerıı hem de emperyalizmin doir
ruden ve ye dolayı i olarek uyguladığı politi kalera 
karil bir mUcadele verilmesini gerektiriyor. 

Bu mUcodeleyi bajarıyle sonuçlandıran Ulkeler , 
kapitalist olmayan bir geHime yolu izliyorlar ve sos
yalizme geçiı için gerekli olon materyal temeli kop; 
talist ajomayı yajamedon olujturmoya çalı�ıyorlar 
Mcğoliston Holk Cumhuriyetinin deneyi,kapi talist ol 
moyan geliime yolunun geçerli olduğunu, feodal bir 
yapı�an sosyal i zme geçmenin mUmkUn olduğunu gös
terdi.Cezayir, Tonzanya,Burmo vb.ulkeler de jimdi 
aynı yolde yUrUyorlor. Böylece,ekonomik bağımsızlık 
lorını gerçeklejtiren bu Ulkeler, ulusal kurtuluj mUco
delesinin sosyal kurtuluj mUcedelesine dllnUıturUlebi
leceğinin örneklerini veriyorlar. 
E KONOMiK BA�IMSIZLlK YOLUNDAKi ENGELLER 

Politik bağımsızlık için verilen mUc�delesırasın
do acil bir sorun olarak beli rmeyen geri ekonomikyo
pı, pol itik bağımsızlık kazanıldıkton sanra bUtUn kor
kunçluğuylo ortaya çıkıyor ve çözUm gerektiriyar,f 
mperyalizmin ideologları sUrek l i  olarak, ekonomik ge • 
ri kelmljlığın nedeninin bu Ulkeler in  bağımsızlık ko
zanmaları olduğunu söylUyorlar.Amo geri kel mıılığın 
temel nedeni,emperyalist ulkelerin talancı sömUrge 
politikası ve bu politikanın sonucu olarak ekonomi -
nin çarpı k  ve bağımlı bi r biçimde gelijmesi. YUzyıl 
lar boyu emperyalizmin hommodd� ve ucuz i jgUcU de 
posu olarek kullanılon ÜçUncU D�iıya Ulkeleri, ulusol 
sanoyilerini geliitirmek fırsat ını bulamadıkları gibi , 
emperyalist Ulkelerin kendi çıkorlorı doğrultusunda bi 
çimlcndi rdikleri sağlıksız bir yapının mirasını omuz
larında tOjıyorler. Ulusol gelirin çok yavoı bUyUdOğU 
teknik kadroların hemen hemen hiç olmadığı, nufusun 
çok bUyUk bir bölUmUnUn okuma-yazma bilmediği ,. 
varolan ticari ve sınai kurulUiların emperyalist met -
rapoilere hizmet amacını taiıdığı bu Ulkelerde,ser -
maye birikiminin son derece sınırlı olması nedeniyle 
ekonomik ve toplumsal gelijmenin temelleri bir turlu 
sağlıklı bir biçi mde atılamıyor. 

SönıUrgeci liğin bu Ulkelerde bıraktığı en alıır yUk 
karlarını hemen�dlJarıya transfer eden yabancı serma 
yenin ekonomiye egemen olması. Bu yUzden UçUncu 
DUnya Ulkeleri,dUnya pezorına ve geliımiı kepite -
list Ulkelerin devresel bunolımlarıno bağımlı oluyor
lar.Bir veya

. 
iki temel mal ihracatında uzmonlajllmo-
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geliimeleri ve �imdi itWinde bulundukları 
sosyo-ekonomik geliime aJamalarının farklılığl,mU -
codelenin değijik ulkelerde değijik bi çimlerde yürU

zorunlu kıldığı gibi,mUcadeleye önculuk e
sınıf ve tobakolerın do Ulk�den 

gibi,mUcadeleye 
Ulk�den 

gibi,mUcadeleye 
Ulkeye irk 

sonucunu doğuruyor. Ama bUtun ulusal kur 
erinin ortak özelliği, hiç olmazsa poli

ızlık kazanı ı ıncoya kadar hepsinin anti -
bir nitelik tajımalorı. Bazı ulkelerde bu 

-emperyalist nitelik anti-kapitalist biçime dönU
sosyel kurtuluj mUcedelesi bajloyabili -

bazı Ulkelerde ise politik bağımsızlığ ı n ko 
apitalizmin geliime yollar ını aç ıyor ve 
sistemle sıkı bağlar kuruluyor. 

DEVRiMiNiN ETKi LERi 
DUnya Sova�ı sona erdiği zaman dUnya nU 

lO'e yakın bir bölUmU sömUrge veya bo -
Ulkelerde yejıyordu. BugUn, Porteki z sömUrgelesömUrgele

yakınlarda bağımsızl ık kazanmasıyla dufl' 
sömUr�e statusUnde ?u lunan ulke hemen 

olacçk.Ulusal kurtuluj h areketlerini n 
bo�arılı olmalarının en önemli nedeni, Bu

Ekim Sosyelist Devrimiyle birlikte bajlayon yeni 
dönemin tajıd ığı  özel l ikler.1917 Devrimi nden 

ulusal kurtului mUcadelelerinin tUmU 
Ulkele, tarafından bastırıld ı .  Buyuk Ekim 

Devrimi, burjuvazinin Devrimi, burjuvazinin Devrimi, kayıtsız �artsız ege -
vererek ulusal kurtului mUcadeleleri -

için gerekli olon ön iartlan hazırladl.Sö 
Ulkelerdeki devrimci hareket geniileme ve da
örg�tienme i mkonı buldu. Ezilen halklar,kur 

baj bir hayal olmadığını onladılor. 
SmVALisT SiSTEMiNiN ETKi LERi 
DUnya Savajl sonunda Alman faJizmi ve 

militarizminin yenilmesi ve dunya sosyolist sir 
ortaya çıkmasıyla emperyalizm ve onun sö -

yeni bir darbe daha yedi. Uluslararası 
dengesinde emperyalizm aleyhine ve sosyalizm le 

gelen bu değijikli k,ulusal kurtuluj ho
baıorılı olması için gereken ortamı da

elverijli hele getirdi . Sosyalizmin dUnyo çepın 
olmasıdır ki emperyalist sömUrge sistemi -

sağladı. 
ARARASI i şçi SıNıFı HAREKETiNiN ETKiLERi 

kurtuluı hareketlerini n bajerı kazenması 
nedeni de,gelijmij kapitalist Ulkeler it 

tekellere karil verdikleri mUcadelenin 
halklarıyla dayonıımo içinde yUrUtUlmesidir. 

Batı Avrupo Ulkeleri ilÇi sınıfları,emper -
ezdiği halklerle dayonııma içinde olmez -

kurtulu�larının da mUmkUn olamayacağ.ını 
ulkeler iıçi sınıflarının Asya ve Afrika ' 
mUcadelelerine yoptıklorı maddi ve 

ketkı,özellikle Cezoyir ve GUney Doğu As -
rının kurtulujunda önemli .bir rol oynodı.· 

KURTULUŞ HAREKETLERiNiN BiR\i�i 
b.mların yanı sıra,bağıms t zlığına kavuJan 

Ulkelerin,doha henUz bağıms ızlık nUcodelesi 

delede,özellikle PolPoli tik olonda ve Birlejmij Mi llet 
ler'de diğer halkların kurtuluju için aktif olarak ça
Iljıyarlar. 

POLiTiK VE EKONOMi K BA�IMSIZLlK 
Ulusal kurtulu) hareketlerini tonımlarken omo""!' 

cın politik � ekonomik bağımsızlık kazanmak oldu
ğunu belirttik. Emperyalizm, hiçbir sörnUrgesine ken 
d i l i ğinden bağımsızlık vermedi. Bağımsızlık,uzun ve 
zahmetli mUcadeleler sonunda kazanıldı. 1960 yılı 
Haziran ayında Kongolnun bağımsızlık kazanması u
zerine dUzenlenen törende konu�on cumhurboıkonı Kc 
sovubuı Kanga'yo bağımsızlık verdikleri i çin Tanrı . 
yo ve Belçika'yo dua etmeleri gerektiğini söyleyerek 
emperyalizmin gUvenilir bir Ujoğı olduğunu kanıtlar
ken,bajbakan Patrice Lumumba,Belçika Belçika kralının yU
�Une karı i ı li Hiçbir Kongo'l u,bağımsızl,ğımsızl,ğımızı sert 
ve sUrekli bir mUcodeleyle kazandığımızı ığımızı unutmaya
coktır. Bu mUcadelede çok buyuk gUçlUklerle ko,,!ı -
lajtık,çok kordejimizin konı dökuldu oma yılmadık • 
Bize kimse bağımsızlık vermedi,biz kendi bağımsız 
I .ğımızı kendimiz kazandıkıl diyordu. Kasavubu ve 
Lumumbo'nın tavırlarında somutloian ve birbirine kar 
jıt iki dUnya görUjUnU yansıtan bu durum,politik ba
ğımsızlık kozanon bUtUn Üçuncu DUnya ulkelerinde 
görUldU. 

Politik bağımsızlığın tek baıına bir enlom tOjl -
modığını,ekonomik bağımsızlıkle pekijtiri Imediği tok 
dirde halkın kazanımlarının kısa sUrede yitirileceği
ni, bu yUzden sömUrgeci lik kalınt ılarının ve geri U -
retim iliikilerinin tasfiye edilmesi,ulusal kurtulu� i
çin mUcedele eden diğer holklorla ve dUnya sosye
list sistemiyle sıkı ilijkiler kutulmosı gerektiğini so
vunan demokratik gUçlerle, her on emperyal i zmle uz
la�maya hazır gerici gUçler arasındaki mUcadelenin 
sonucu, bu sonucu, bu sonucu, Ulkelerin politik bağımsızlık sonrası izle
yecekleri yolun doğrultusunu saptıyor.Emperyolizm 
den bağımsız bir sosyo-ekonomik geliıme yolu izle -

Bu mUcodeleyi bajarıyle 
kapitalist olmayan bir 
yalizme geçiı için gerekli 
talist ajomayı yajamedon 
Mcğoliston Holk Cumhuri
moyan geliime yolunun 
yapı�an sosyal i zme geçmenin 
terdi.Cezayir, Tonzanya,Burmo 
aynı yolde yUrUyorlor. 
lorını gerçeklejtiren bu 
delesinin sosyal kurtuluj 
leceğinin örneklerini veriyo
E KONOMiK BA�IMSIZLlK 

Politik bağımsızlık 
do acil bir sorun olarak 
pı, pol itik bağımsızlık 
kunçluğuylo ortaya çıkıyor 
mperyalizmin ideologları 
ri kelmljlığın nedeninin 
zanmaları olduğunu söylUyorlar.Amo 
temel nedeni,emperyal
politikası ve bu politikanın 
nin çarpı k  ve bağımlı 
lar boyu emperyalizmin 
posu olarek kullanılon 
sanoyilerini geliitirmek 
emperyalist Ulkelerin kendi 
çimlcnd
emperyalist 

d
emperyalist 

i rdikleri sağlıksız 
larında tOjıyorler. Ulusol 
teknik kadroların hemen hemen 
çok bUyUk bir bölUmUnUn okuma-yazma 
varolan ticari ve sınai 
rapoilere hizmet amacını 
maye birikiminin son derece 
ekonomik ve toplumsal gelijmenin 
sağlıklı bir biçi mde atılamıyor. 

SönıUrgeci liğin bu 
karlarını hemen�dlJarıya 



.BiRiNCi DÜNYA SAVAŞı SONA ERDi�i ZAMAN 
DÜNYA NÜFUSUNUN % 70'e YAK I N  BiR BÖLÜMÜ 
SÖMÜRGE VEYA BA�IMLI ÜLKELERDE YAŞıYORDU. 

. EMPERYALiZM HiçBiR SÖMÜRGESiNE 
KENDi Li�iNDEN BA�IMSIZLlK VERMEDi.  
8A�IMSIZL lK, UZUN VE ZAHMETLi 
MÜCAQE LELER SONUNDA KAZANıLD ı .  

• SÖMÜRGEci Li�iN BU Ü LKELERDE BlRAKTI�1  EN 
A�IR YÜK , KARLARINI HEMEN D ı ŞARıYA 
TRANSFER EDEN YABANCI SERMAYENiN ' 
EKONOMiYE EGEMEN OLMASI.  

" ve bu temel ma l ların dUnya piyasalarındaki fiyat
larının sqrekl i  olarak dUımesi veya emperya l i st ulke
ler tarafından kas ı t l ı  olarak dUıUrUlmesi sonucu , sö -
mUrgeci l iğin u luslararası iı bölUmUnde bu U lkelere gıç 
miıte zorla empoze ettiği rolUn değiımesi gUçleıiyor. 
BUton bunlara bir de emperya l izmin yeni-sörnUrgeci
lik politikası eklenince, politik bağ ımsız l ık k.ozanan 
ulkelerin ekonomik bağ ımsız l ı k  da kazanmak içi n ver 
mek zorunda kaldıkları mUcadelenin bayutları daha 
iyi anlaıı l ır. 

TOPLUMSAL YAPı NıN KARMAŞIKLI�I 
Sorunlar yaln ız  bunlar deği l . Ozel l ikle genç Af

riko devletleri , kormo� ık ulusal ve etnik soruhlarlocb 
karıı karııya. Köle ticareti ve 5ömUrgeci l ik yUzUnden 
doğal tarihi gel i ıme yol ları tıkanmıı olon bu ulkeler 
de egemen Uretim biçimi , kabi le esasına dayanan 
kapiıoli zm-6ncesi biçimler. 5ömUrgecil iğin yoğun 
faaliyet gösterdiği Uretim ve ulciım merkezlerinde,ö 
ze l l ikle de denize komıu Ulkelerin kıy ı  ıeridinde e -
konomlk ve sosyal gp. l i ıme daha h ız l ı  olmul. Bu den
gesiz geliıme, bugUn kabileler ve halklar arasında zo 
mon zaman artoyô ç ıkon ve emperyal izmin körukledi 
ği sUrtuıme ve çatıımaların ono kaynağ ı .  Sosyo i ve 
ekonomik sorunların etnik sorun i le çok yakından mğ 
I ı  olduğu Ni jerya'da olup bitenler, bu sUrtU�me lerin 

Tan 

.ÖZELLiKLE GEt-!ç AFRiKA DEVLETLERi KARMA Şı K  . PO LiTiK BA�IMSI ZLlK MÜCADELESiNE i şç i  
U LUSAL V E  ETNIK SORUNLARLA KARŞI KARŞıYA . S ıN ıF ıN ıN F i i Li ÖNDER�iK .ETMEDi�i ÜL�ELERDE 
KÖLE TiCARETi VE SÖMÜRGECiLiK YÜZÜNDEN ORTAYA ÇiKAN EN BE LIRGIN ÖRNEKLERI 
DO�AL TARiHi GEli şME YOLLARI TIKANM ı Ş  AFRiKA'da GÖRMEK MÜMKÜN. 
O LAN BU ÜLKELERDEN EGEMEN ÜRETiM BiçiMi , 
KABiLE ESASıNA DAYANAN KAPiTALiZM-ÖNCESi . DEVRiMCi DEMOKRAT iDEOLOJiNiı;ı Y�L.NIZ 
BiçiMLER. KÜÇÜK �URJUVA YA':'JLARI NI  GÖRÜ� BI LIMSEL 

SOSYALIZME YÖNE LIK YANLARıNı  I HMAL 
ETMEK AFRiKA DEVRiMiNi YAN l ı Ş  OLARAK 
DE�ERLENDiRMEK DEMEK • 

emperya l i zmin de k ı ıkrrtmasıyla nasıl bir �ardeı kav 
gasına dönebileceğini gösteriyor. Kobi le teme l ine da 
yanan Uretim biçimi ,k ı rsal kesimde tabakalajmayı en 
gelıediği için sın ıfsal ve u lusal bi l incin ge l i ımesi de 
o denli gUç oluyor. Böylece bölgesel geleneklere ve 
kabile i l iıki lerine bağl ı  kalan köylUlerin ,u lusol ku ... 
tuluı hareketine karıı kayıtsız kaldıkları b i l indiği i
çin emperyal i zm,kurtu luı savaıç ı larına karıı kllylu
IUğUn en geri kesimlerini kolay l ık la  kul lanabi l iyor . 

Kök lu  bir sanayiin olmoy ıı ı , iıçi s ın ıf ın ın say ısal 
olarak bUyUmesini s ınır lgdığı gibi politik bi l incin de 
gel iımesini engell iyor. Say ıları zaten az olon sanayi 
iıçilerinin sUrekl i  olarak i ıyeri değiıtirme leri , köye 
olan bağ lar ını  hôlô korumaları ve giderek ortan bir 
oranda geliımiı kapitalist u lkere göç etmeleri sonu
cu, sendika ların ve i�çi sınıfı parti lerinin kurulması 
ve geliımesi çok gUç koıu l lor alt ında oluyor. Sın ıf -
laımonın bu derece yovaı i lerlediği ulkelerde faa l i
yet  gösteren iıçi s ın ıfı parti lerinin etkinliği de  do
ğal olarak o derece azal ıyor. 

SömUrge boyunduruğundan kurtu lon ulkelerde yo
kın  zamana kadar ulusal bir burjuvazinin varl ığından 
söz etmek çok gUçtU. Yabancı sermayenin egemenliği 
ulusal burjuvazinin ge l i jme ka�u ı ıarını ortadan kol -
d ı rmııt ı .  Buna korı ı l ık ,  bu ulkelerde oldukça geniı 
ve etk i l i  bir kUçuk buriuva tabaka var. Tarihi ge l iı
me, bi rçok Ulkede, sömUrgecil iğe karıı mUcade lenin 
önderi iği ni kUçuk burjuvaziye, demokratik aydınlara 
ve yurtsever subaylara veriyor. Bu toplumsal tabaka
lar,geniı halk kitlelerini ulusol kurtuluı mUcadele -
sinin amaçları çerçevesinde örgUtlemeyi bo�arabi l i 
yari ar ve  mUcade le s ırasında ulusa l  ç ıkarların sözcU 
IUğUnU Ustleniyorlar. Bağ ımsızl ık mUcade lesi veren 
Ulkelerin ya lnız dördUnde (Çin Halk Cumhuriyeti , 
Vietnam Derrrokratik Cumhuriyeti , Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti ve KUba Sosyal ist Halk Cumhuri
yeti) ilÇi s ın ıfı mUcode lenin öncUlUğUnU yaptl . Dola 
YlSıyla do bu Ulkelerin politik bağ ıms ız l ıklarını ko -
zandıktan sonra izledikleri yol diğerlerinden çok 
değiıik oldu . 

Pol i tik bağ ımsız l ık mUcadelesine ilÇi s ın ıfın ı n fi 
i l i  olarak önderlik etmediğ;" ulkelerde ortaya çıkon 
durumun en belirgin örnek lerini Afrika'da görmek 
mUrr;kUn. 

AFRiKA'DA DEVRiMCi DEMOKRAT iDEOLOJi 
Birçok Afrika Ulkesinde bağımsızl ık mUcode lesi

ne önculuk eden kuçuk buriuva ayd ınları ve yurt .. -
ver subay ların sosyo-pol i tik görUjleri mUcadele i 
çinde gel iıti ve olgunlaıtı. Pol i tik bağımsızl ığın ka 
zantlmaSlyla sonuçlanan i lk  af � s ırasında hakim 
olon tema, dinsel duygu larla kanı. · : ı l iyetç i l ik 
anlayııı idi . MUcadele ekonomik olana . ,co, mi 1 -
l iyetçi sloganların yanısıra dUnya devrimci hareke -
tinden esinlenerek adapte edilen sloganlar da duyu>
maya baııand ı .  Birçok Afrika U lkesinde, mucode lenin 
temel amac ının sosyal i st bir toplum kurmak olduğu i
lan edi ldi  . Amo, toplumsal i l iıkilerin ve ekonomik ge 
l i ıme dUzeyinin geri l iği , mi l l iyetçi görUılerin ağ ır l ık  
kazanması ve burjuva ideoloj isinin etkisi sonucu "u
lusal sosya l i zm" veya "Afrika sosya l i zmi" denilen ve 
sosya l izm i le  kapita l izm arasında "UçUncU yol "  ola
cağı sovunu lan bir ideoloj ik çerçevenin oluıtuğu gt>
rUldU, 

DUnyo Sosyal ist Sisteminin kapi tal i ze karıı sUrek 
li baıardar kazanmasl , Afrika sosya l izminin savunucu 
ları arasında sosya l i st fikirlerinde etk i l i  olması son<>
cunu do�urdu. Böylece, Afrika sosya l i zmi, bir taraf -
ton bi l imsel sosya l i zme eiji l im gösteren K. Nkrumah, 
S. Toure ve J .  Nyerere gibi liderlerin devrimci -de -
mokratik ideoloj isini n baılangıç noktası olurlo:en,di -
ğer taraftan do L. Senghor ve T:Myoba gibi l iderle -
rin mi l l i yetçi-buriuva görUılerine kaynak oldu. 

Bu l iderlerin ekonomik ve sosyal sorunlara kestir 
me çözUm yol ları bulmak için çizdikleri ideolojik 
programlar,obi, · ·ti f dııru"lu tUmUyle değerlendireme
diği için çoğu k. eklektik ve pragmatik bir nite l ik  
gösteriyor. Bunu doğal karıılamak gerekı i .  ÇUnkU bu 
programların hazırlanmasında aktif rol oynayan ku
çuk burjuva unsurlar,/v\orksizm'den burjuva ideola -

j i sine kadar geniı bir fikirler yelpazesinden fayda 10-
nıyorlar.Ama, Marksi zm'j a lg ı lamaları, gene l l ik le bur 
juva ıartland ırmolorının etkisinde veya Maoizm ve 
Troçkizmin saptırcı görUıleri çizgisinde oldu�u iç in 
devrimci teorinin yaratıcı l ığ ın ı  kavramaları çok gUç 
oluyor. 

BUtUn bu olumsuz faktörlere rağmen, Afrika dev
riminin yönetici kadrolarını bi l imsel sosya l izme yak
loıtıron bazı t�e ı ı ikler var. Gene l l ikle hepsi kapi ta
l i st sistemi eleıtiriyorlar ve kendi u lkeleri için uy -
gun bulmuyorlar; Uretim araçlarının toplumsal mulki
yetinin ekonomik ve sosyal i lerleme için ön ka�ul ol 
duğunu savunuyorlari s ın ı f  ve s ınıf mUcade lesi gerç� 
ğini kabul ediyorlar. Diğer tarafton dev�imci demok
rat ideolojiyi bi l imsel sosyalizmden ayıran önemli rd< 
talar do mevcut. Örneğin ,u lusal demokratik devrim 
a�aması sosyal i st devrim i l e  karı�tırt l ıyor. Sınıfsal i -
l i�kilerin azgeli�mi� olrmsı sonucu, baıarılan demok
ratik görevler sosyalist kazan ımlarmıı gibi sunuluyor. 
Bu yUzden de, Sln ıf fark l ı l ıkları hiç gözönUne a l ı n  -
madan, sosya l i zm sloganı ulusal birlik sloganı i le öz
deıleıtiri l iyor. 

Devrimci demokrat ideolojinin yaln ız  kUçuk bu� 
luva yanlarını görUp bi l imsel sosya l i zme yöne l ik yan 
larını ihmal etmek Afrika devrimini yanl ı �  olarak 
değerlendirmek demek. Hangi kökenden ge l irlerse 9'1 
sinler, sosyo-pol itik görU�leri ne kadar bulanık ne 
kadar eklektik olurso olsun devrimci demakrat kod -
rolar,obiektif olarak anti -emperyal i st bir mUcade le 
veriyorlar ve bu mUcadelede ilÇi sınıfı ve fakir köy
Iuler dahil olmak Uzere bUtUn emekçi sınıf ve toba -
kaların ç ıkarlarını savunuyorlar. iıte bu da onların ta 
ri hse i geliıme içindeki i lerici rolUnU bel i rl iyor. 

MÜCADELENiN BUGÜNKÜ A ŞAMASı 
SömUrge stotUsunden kurtulup politik bağımsız l ı 

ğ ın ı  kazanmıı ÜçUncU DUnya Ülkelerini , ekonomik 
ve politik mUcadelede izledikleri yol bak ımından Uç 
ana gruba ay ı rmak mUmkUn. Birinci grupta, politi k  
ba� lmSlz l ığ l  ekonomik bağımsız l ık i l e  peki ıtirmek yo 
lunu tutmayan ve emperyal i zm i le  bUtUnleımeye gi -
den az sayıda Ulke var. Bunların en çarpıcı  örneği 
Molowi Cumhuriyeti . ingi l i z  Uluslar Topluluğunun bi r 
Uyesi olon Molawi'de politik iktidarı e l inde tutan 
gerici gUçler, U lkeyi yabancı sermayenin sömUrUsUne 
oçmıılar. lrkçı GUney Afrika ve Rodezya rej imleriy
le  sıkı i l iıki ler kuran Molawi egemen çevre leri , Af 
rika Birliği ÖrgUtU'nUn kararlarına uymayarak sU�ı.-. 
ii olarak emperyal i zmin yanında yer a l ıyorlar. 

ikinci grupta , kapitalist olmayan 90liıme oylunu 
iz leyerek sosya l i zme ulaımaya ça l ııon Ulkeler var . 
Burma,Cezayir, Gine, Kongo Halk Cumhuriyeti, se -
nega l ,  Mol i ,  Tanzanyo, Suriye vb. Ulkeler, emperyalist 
Ulkelere a i t  ıirketleri devletleıtirerek, geniı emekçi 
halk yığınları lehine kök l u  dönUıUmler gerçekleıti -
rerek, u luslarorası sorunlarda dUnya sosya l i st sistemi 
nin yanında yer olarak emperyal izme karıı veri len nO 
cadelede aktif bir rol oynuyarlar. Bu ulkelerin bazı 
larının anayasalar ı ,  sosya l izmi amaçlayan bir pol i ti 
kanın iz lenmesini öngörUyar. Yönetici kadrolar, ilÇi 
sınıfı ideolojisinden etkilendiklerini açıkça söy lUyar 
lar. Kongo Halk Cumhuriyeti 'nde i se Morlo:sizm-Le -
ninizm resmi devlet ideolojisi olarak kabul edi l miı.  

ÜçUncU grupta, bağımsız bir d ı ı  Po l i tika izleme
lerine ra�men emperyal izmle olan bağlar ın ı  sökUpa
tomayon Vlkeler olduğu gibi Gena ve  Mısır Arap 
Cumhuriyeti gibi bir zamanlar anti-emperyal i st here 
ketlerin öncUlUğUnU yapmıı fakat sonraları Çeıi t l i  ne 
de"le' yUzUnden bu i lerici politikayı bırakarak ka -
pitolist ulkelerle yakınlaıma yoluna girmiı olanlarda 
var. 

ilÇi s ınıf ının öncuIU�U olmadan poli tik bağımsı".. 
i ık kazanan ÜçUncU DUnyo Ulk&leri , bazl  istisnaiardı  
I lndo,dUnyo olayları karıısında ve içerde izledikleri 
politika dolayısıyla anti-emperyal ist cephe içinde l"" 
al ıyorlar. Bu ulkelerin ekonomik ve toplumsol 9Olil
me yolunda bundan böyle alacoklorı mesofe , bir  to -
raftan dUnya sosya l i st sistemi i le olon i l iıki lerin 90-
l iımesine ,diğer taraftan do emekçi sınıf ve tabakalar 
lehine yapocak ları dönUıUmle .. ba§l ı .  

ve ulciım merkezlerinde,ö 
Ulkelerin kıy ı  ıeridinde e -

daha h ız l ı  olmul. Bu den
kabileler ve halklar arasında zo 

emperyal izmin körukledi 
ono kaynağ ı .  Sosyo ı .  Sosyo ı .  i ve 

sorun i le çok yakından mğ 
bitenler,bitenler,bit bu sUrtU�me lerin 

laımonın bu derece yovaı i lerlediği ulkelerde faa l i
yet  gösteren iıçi s ın ıfı parti lerinin etkinliği de  do
ğal olarak o derece azal ıyor. 

SömUrge boyunduruğundan kurtu lon ulkelerde yo
kın  zamana kadar ulusal bir burjuvazinin varl ığından 
söz etmek çok gUçtU. Yabancı sermayenin egemenliği 
ulusal burjuvazinin ge l i jme ka�u ı ıarını ortadan kol -
d ı rmııt ı .  Buna korı ı l ık ,  bu ulkelerde oldukça geniı 
ve etk i l i  bir kUçuk buriuva tabaka var. Tarihi ge l iı
me, bi rçok Ulkede, sömUrgecil iğe karıı mUcade lenin 
önderi iği ni kUçuk burjuvaziye, demokratik aydınlara 
ve yurtsever subaylara veriyor. Bu toplumsal tabaka
lar,geniı halk kitlelerini ulusol kurtuluı mUcadele -
sinin amaçları çerçevesinde örgUtlemeyi bo�arabi l i 
yari ar ve  mUcade le s ırasında s ırasında s ır ulusa l  ç ıkarların sözcU 
IUğUnU Ustleniyorlar. Bağ ımsızl ık mUcade lesi veren 
Ulkelerin ya lnız dördUnde (Çin Halk Cumhuriyeti , 
Vietnam Derrrokratik Derrrokratik Derrr Cumhuriyeti , Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti ve KUba Sosyal ist Halk Cumhuri
yeti) ilÇi s ın ıfı mUcode lenin öncUlUğUnU yaptl . Dola 
YlSıyla do bu Ulkelerin politik bağ ıms ız l ıklarını ko -
zandıktan sonra izledikleri yol diğerlerinden çok 
değiıik oldu . 

Pol i tik bağ ımsız l ık mUcadelesine ilÇi s ın ıfın ı n fi 
i l i  olarak önderlik etmediğ;" ulkelerde ortaya çıkon 
durumun en belirgin örnek lerini Afrika'da görmek 
mUrr;kUn. 

AFRiKA'DA DEVRiMCi DEMOKRAT iDEOLOJi 
Birçok Afrika Ulkesinde bağımsızl ık mUcode lesi

ne önculuk eden kuçuk buriuva ayd ınları ve yurt .. -
ver subay ların sosyo-pol i tik görUjleri mUcadele i 
çinde gel iıti ve olgunlaıtı. Pol i tik bağımsızl ığın ka 
zantlmaSlyla sonuçlanan i lk  af � s ırasında hakim 
olon tema, dinsel duygu larla kanı. · : ı l iyetç i l ik 
anlayııı idi . MUcadele ekonomik olana . ,co, mi 1 -
l iyetçi sloganların yanısıra yanısıra yanısır dUnya devrimci hareke -
tinden esinlenerek adapte edilen sloganlar da duyu>
maya baııand ı .  Birçok Afrika U lkesinde, mucode lenin 
temel amac ının sosyal i st bir toplum kurmak olduğu i
lan edi ldi  . Amo, toplumsal i l iıkilerin ve ekonomik ge 
l i ıme dUzeyinin geri l iği , mi l l iyetçi görUılerin ağ ır l ık  
kazanması ve burjuva ideoloj isinin etkisi sonucu "u
lusal sosya l i zm" veya "Afrika sosya l i zmi" denilen ve 
sosya l izm i le  kapita l izm arasında "UçUncU yol "  ola
cağı sovunu lan bir ideoloj ik çerçevenin oluıtuğu gt>
rUldU, 

DUnyo SosyalSosyalSos ist Sisteminin kapi tal i ze karıı sUrek 
li baıardar kazanmasl , Afrika sosya l izminin savunucu 
ları arasında sosya l i st fikirlerinde etk i l i  olması son<>
cunu do�urdu.do�urdu.do�ur Böylece, Afrika sosya l i zmi, bir taraf -
ton bi l imsel sosya l i zme eiji l im gösteren K. Nkrumah, 
S. Toure ve J .  Nyerere gibi liderlerin devrimci -de -
mokratik ideoloj isini n baılangıç noktası olurlo:en,di -
ğer taraftan do L. Senghor ve T:Myoba gibi l iderle -
rin mi l l i yetçi-buriuva görUılerine kaynak oldu. 

Bu l iderlerin ekonomik ve sosyal sorunlara kestir 
me çözUm yol ları bulmak için çizdikleri ideolojik 
programlar,obi, · ·ti f dııru"lu tUmUyle değerlendireme

l i�kilerin azgeli�mi� olrmsı sonucu, ba
ratik görevler sosyalist kazan ımlarmıı 
Bu yUzden de, Sln ıf fark l ı l ıkları hiç gözönUne 
madan, sosya l i zm sloganı ulusal birlik 
deıleıtiri l iyor. 

Devrimci demokrat ideolojinin ya
luva yanlarını görUp bi l imsel sosya l i z
larını ihmal etmek Afrika devrimini 
değerlendirmek demek. Hangi kökenden 
sinler, sosyo-pol itik görU�leri ne kadar 
kadar eklektik olurso olsun devrimci 
rolar,obiektif olarak anti -emperyal i s
veriyorlar ve bu mUcadelede ilÇi sınıfı ve 
Iuler dahil olmak Uzere Uzere Uzer bUtUn emekçi 
kaların ç ıkarlarını savunuyorlar. iıte 

emekçi 
iıte 

emekçi 

ri hse i geliıme içindeki i lerici rolUnU 
MÜCADELENiN BUGÜNKÜ A Ş
SömUrge stotUsunden kurtulup politik 

ğ ın ı  kazanmıı ÜçUncU DUnya Ülkele
ve politik mUcadelede izledikleri yol 
ana gruba ay ı rmak mUmkUn. Birinci grupta, 
ba� lmSlz l ığ l  ekonomik bağımsız l ık i l e  
lunu tutmayan ve emperyal i zm i le  bUtUnleım
den az sayıda Ulke var. Bunların en 
Molowi Cumhuriyeti . ingi l i z  Uluslar 
Uyesi olon Molawi'de politik iktidarı 
gerici gUçler, U lkeyi yabancı sermayenin 
oçmıılar. lrkçı GUney Afrika ve Rodezya 
le  sıkı i l iıki ler kuran Molawi egemen 
rika Birliği ÖrgUtU'nUn kararlarına uymayarak 
ii olarak emperyal i zmin yanında yer 

ikinci grupta , kapitalist olmayan 
iz leyerek sosya l i zme ulaımaya ça l ıı
Burma,Cezayir, Gine, Kongo Halk Cumhuri
nega l ,  Mol i ,  Tanzanyo, Suriye vb. Ulkeler,
Ulkelere a i t  ıirketleri devletleıtirerek
halk yığınları lehine kök l u  dönUıUmler 
rerek, u luslarorası sorunlluslarorası sorunlluslar arda dUnya 
nin yanında yer olarak emperyal izme 
cadelede aktif bir rol oynuyarlar. Bu 
larının anayasalar ı ,  sosya l izmi amaçlayan 
kanın iz lenmesini öngörUyar. Yönetici 
sınıfı ideolojisinden etkilendiklerini 
lar. Kongo Halk Cumhuriyeti 'nde i se i se i s
ninizm resmi devlet ideolojisi olarak 

ÜçUncU grupta, bağımsız bir d ı ı  
lerine ra�men emperyal izmle olan ba
tomayon Vlkeler olduğu gibi Gena ve  
Cumhuriyeti gibi bir zamanlar anti-emperya
ketlerin öncUlUğUnU yapmıı fakat sonr
de"le' yUzUnden bu i lerici politikayı 
pitolist ulkelerle yakınlaıma yoluna 
var. 

ilÇi s ınıf ının öncuIU�U olmadan 
i ık kazanan ÜçUncU DUnyo Ulk&leri
I lndo,dUnyo olayları karıısında ve iç
politika dolayısıyla anti-emperyal ist 
al ıyorlar. Bu ulkelerin ekonomik 



CEPHE IKTiDARıNıN 
ilK 15 GÜNÜ 

Başbakan SUleyman Demi
rel, Cephe Iktidarının meclis
lerı çalıştırmadığ"ı suçlama -
sını kendisine Ileten bır gaz&
teciye, "Durun bakalım, daha 
dUn blr, bugUn lki, yenl başlıyo 
ruz" dedi. Gerçekten de Demı: 
rel HUkUmeti henüz şöyle bır 
yerleşip ferablamış değiL YI
ne de öyle Işler yapıldı ki,HU
kUmet Uze rine öne sUrtilen ta!!. 
mınler yanlış çıkmadı. Birkaç 
haftalık "terast" ve vaad dö
nemi bile, Cephe'nın en başta 
seçim yatırımlarını dUşUndU -
ğünü be \ii ettl HUkUmetln en 
önemli sorunu, kendisini des -
tekleyen sermaye çevrelerine 
te.rs dUşmeden seçim politika 
sını uygulayabilmek. Bazı uy
gulamaLa rda sermaye kesimi
nin temel Isteklerine ters dü
şülse bile, sermaye, destek le -

diğl hükümetin selameti ıçın 
bunları �ıneye çekmek zorun
da. Usteıık Cepbe'nln serma -
yeye verebilecekleri, bugUn e
slrgediklerlnden çok daha a

OY VE 
TİCARET 

Ekonominin karşılaştığ"ı s'l 
runların başında dış ticareta
çığ"ı geliyor. Dış ticaret açığ"ı, 
Cumhuriyet tarıblnde görülme 
miş boyutlara ulaştı. Bunun so: 

rum lusu, şımdı iş başında bu -
1unan hUkümet değll. Ama Cep_ 
he'nln stratejisi yUzünden a
çık daba da büyUyeceğe benzi
yor. Cephe sözcUlerl şürekli 
olarak aynı şeyi söylUyorlar . 
Buna göre, mal darlığıoa,özel 
IIkle gıda maddelerı da rlığ"ına

meydan verilmeyecek; darlık 
görüldüğü anda Ithalata gidile
cek. Demek ki Cephe i kendisitı 
den önceki HUkUmetin zayıf 
yönlerini kullanma amacında. 
Bunun için katlanı lamayacak 
dış ticaret açığ"ı yok. U retimi 
a rtıracak tedbirlerle darlığı 
bir süre içinde olsa önlemek 
uzun dönem li bi r iş i Cephe 
HUkôlmetinin Işine gelmez. Kı
sa dönemli çözüm ise, döviz 
rezervleri pahasına itba 18t8 
gitmek , Ustellk, sermaye ke
simi de itha lattan yana. Türk 
Sanayici ve İşadam la rı Derne
ğl Başkanı Feyyaz Berker,Mil 
ii P rodüktivite Merkezinde k-ı 
nu şu rken gıda maddeleri sı
kıntısının başgöstereblleceğlni 
söyledi. ÇözUm yolu ola rak da 
ithalatı gösterdi. Sermaye çe\>
re lerinin çıkış noktası farklı 
olabilir, ancak Cephe 'nin ter
cihleriyle uyuşuyor. 

Anlaşılan, "tica ret haaıerll 
oyun lehine, dövizlerin a leyhi
ne geUşecek. ithalat konusun -
da ipin ucunu en çok kaçıran 
Başbakan Yardımcısı Necmet
tin E rbakan, Neredeyse, i. im 
portma"nya'ldenebt lecek yeni 
bır hastalığın örneklerini ve
riyor. "Her darlıkıa ithalat " 
s loganı, E rbakan'ı çimento it 
ha linden söz etmeye kadar gö
tUrdU. Oysa çlmentoda darlık 
falan yok. Ustelik elde stok 
var ... ihraç edecek yer arıyoruz 
E rbakan herha lde çok a lıp çok 
satarak DÜnya ticaret hacmini 
a rtırmadan yana. Yoksa , çl-

metin �ulhaoglu 

mento ithalinin başka hiçbir 
anlamı yok. Cephe , ltbalat yo
luyla belki de darlığ"ı önleye -
bilecek. ama bunun sonucunda 
döviz rezervlerini de gUbreye 
çevirecek. 

GUBRE FİYAT İNDiRiMi 
VE KÖYLULER 
oy ticareti için kullanıla -

cak tek kaynak dövizler değil. 
Devletin başka kaynakları ·ja 
var. ırmak hükümeti zamıa rı� 
la eldeedil.�n beş milyar lira
nın çoğunu gUbre indirimj ye
di. Gübrede fiyat indirimi, ha
lihazırda iki milyar Ura civa
rında olan hazine sübvansiY -
nunu iki kat artırdı. İşin önem_ 
li yanı, Türkiye'nin Dünyadaki 
belli başlı gUbre alıcıla rından 

. olması. Yanl,Tilrklye'nin tale
bi dUnya gUbre fiyatla rını etkl_ 
leyebl liyor. İndirim sonucunda 
artacak gUbre lUketimi Iç ü
retimle karşılanamayacağ"ına 
göre, lthalat artacak. DUnya pi
yasasındaki konumuz nedeniy
le daha pahalı gUbre ithal ede
ce!:iz. Demirel bunu bir mik -
tar dUştinmüşe benziyor. Dışa
rıdan daha �ok Itha l ettlğlmlz 
amonyaklı gUbrelerde Indirim 
oranı daha az. Daba az ithal 
ettlğlmlz ve yerli hammadde
ye dayanma olanağ"ı daha bü-

• HÜKÜMET, iç KAYNAK LARI 
SEçiM EKONOMisiNDE 
KULLANACAK , D I Ş  KAYNAKLARA 
BAşVURMAK ZORUNDA. 
SERMAYE KESiMi DE F i NANSMAN 
SORUNUNA iÇERiDE ŞiMDiliK 
KÖKLÜ ÇÖZÜM BULAMIYOR. 
O D A  D ı ŞARıDAN KREDi 
ALMAK ZORUNDA. 

yUk olan fosfatlı gUbrelerde in_ 
dirim oranı daha bUyük. Ancak 
fosfat ve fosfatlı gUbre dahi dı 
şa bağımlılık devam edeceğl

için Indirim oranlarındakl bu 
oynama pek işe ya ramayacak.  
Kısacası , gUbre indiriminin ha 
zineye ve döviz rezervlerine ,
etkisi bUyUk olacak. 

Tarım kesin.lndeki oyla ra 
ulaşmanın gUbreden başka yol_ 
ları da var. Bunlardan biri ta� 

ban fiyatları. Cepbe'nin taban fi
yatlarındaki niyeti oldukça be

·l!rgin. Taban fiyatıarına % 40 
oranında zam yapılacağ"ı söy
lentiler! şimdiden yayıl
mış du ru mda. Cepbe 'nın bu ko 
nudaki hassasiyeti belli oldu -
ğundan, çeşitli kesimler şIm 
diden isteklerini sıralıyorlar. 
İzmir Ziraat Odalan Başkanı, 
"Türkiye'de taban fiyatı artı
Şı ya vaşlı r, bu yıl üreticinin 
korunması lazımdır. "diyerek 
perdeyi açtı. Bunu başkaları da 
iz leyecek. BüyUk sermaye çev_ 
releri ise öteden beri taban ci 
yatlarının yUksek değil, "ger-

çekçi" olmasım isterler. Ama 
hükümetin "eli bağlı"; yUksek 
taban fiyatı vermek zorunda . 
Gerekçeler şimdiden hazırlan 
maya başlandı. Gıda Tanm ve
Hayvancı lık Bakanı Korkut Ö
z�l, "DUnya pamukfiyatları ar_ 
tıyor, bu nedenle bu yıl yUk
s�k taban fiyatları verebıııriz" 
diyor. Bu,sermaye çevrelerini 
ikna eder mi, bi lınlyoruz. An
cak sermaye de kendl hUküme_ 
tine sahip olmanın bedelini ö
demek zorunda. 

MUHTARLARIN 
KIYMETİNİ Bİ LENLER 

Yalnızca Zıraat Odaları ya 
da dığer U·retici birlikleri de
!:il Muhtarlar da Cephe'nin yu 
muşak ka rnını bulup saldırıya

geçmiş du rumda. Anka ra '  da 

toplanan muhtarlar, "Sandık da 
bizde , anahtar da"dlyerek ül
tlmatomu verdiler. Daha önce 
reddediLen"Muhıarlara Maaş " 
önerisi, "anahtara ve sandı�a" 
sahip çıkabilmek ıçın bu kez 
yeniden ortaya sUrüldll Türti
ye'deki muhtar sayısıyla ma
aş tutarı çarpımı kadar bır 

daha binecek 
TARIMDAN SANAYlE 
Cepbe bilkUmetinin tarım 

kesimine I lişkin politikası böl(. 
le. Sanayi kesimine gelindiğln
de işler daba çapraşık. Çaprır 
şıklığ"ın nedeni. yalnızca se
çim politikası ile Işverenlerin 
bazı İstekleri arasındaki u
yuşmazlık değlL Kapitaııst di!. 
zene özgU başka çelişkiler de 
çapraşıklığ"ı artı rıyor. Örneğln 
enliasyon gerçe!:i ile, serma 
ye çevrelerinin tasarrufları a 
tırma ve bunlardan yararlan 
ma isteği a rasındaki çelişki gi_ 
bl Sermaye kesiml, öndegelen 
sorunun finansman sorunu ol
duğunu yıllardır tekrarlıyor . 
Sanaylcilerle Bankalar arasın_ 
daki ilişki bu sorunu çözecek 
ölçüde geUşmlş değlL Geriye 
Uç ana kaynak kalıyor. Kişisel 
tasarruflar, Kamu Tasarrufla
rı ve Dış Krediler. Kamu Ta -
sarrunarından söz etmek gU
lUnç. Tersine kamu kaynakla 
rının israCı söz konusu. Bü k 

"iiUSA' illl, VE 
DÜNYA Kapitalizmi yeni bir bunal ım yaııyor. Bu 

buna l ımın kaynağı ,kapitalist dUzenin kendi yasaları '"' 
iıleyiıi : Kapital ist Si stem en bUyUk buna l ımın ı  1930 ' 
larda yaıcd l . Al ınan yeni tedbırler sayesinde,artık bir 
daha bunal ım olmaz deniyordu. Ama tsyle olmadı;  Us te
l ik,dUnyamızdaki koıul ların değiımesi ,yeni durumla -
rın ortaya çıkması, bunal ımlara yeni tszel l ikler kazan
d ırd l . 1930'larda dUnyada bir tek sosyal i st Ulke vardı . 
BugUn ise bir Sosya list Sistem, Sosyalist bir dUnya var. 
1930'lardo henUz IItarihin nesne leriII olon UçUncU dUrı 
ya ulkeleri bugUn sasya l ist sistemle i l iıkilerini geliıti
rerek tarihin yapıc ı ları arosına katıl ıyorlar. DUnya kc>
pitalizmi kendini koruma ka�gası verirken her cephe 
de yeni soldırı larda bulunuyor. 1930'ların bunalımı Key 
neı Teorisini yaratmııtı . Yeni buna l ım  do yeni UrUnle-
rini veriyar. Bir yandan devlet mUdahalesi ,planlama gi 
bi "dUlMOna ait" silahlara boıvurvlurken,öte yandan : 
yeni durumu aç .klomok Uzer. "ul tro-rtıodern" iktisat te 
?ri leri ortaya at ı l ıyar. 

-

leri taplumsal bUtunlUğUnden soyutloyan,k ısacası, ka
pitolizmden bo�ko dUzen tanımayan bir " i l im" . Örne 
ğin, teke lci piyasa koıul larında fiyatların daha yUksek 
olacağ ın ı  stsyler,orada kal ır. Teke l lerin neden dağdu
ğuna, ne gibi sonuçlar getirdiğine hiç dakunma<. Ya 
da,al ınan tedbirlerle kapita l ist dU�enin "rasyanel leı
tiğini" söylemekle yetinir;bu "rosyonel leımenin" te
melinde daha çak kar dUrtUsUnUn yattığını  bir yana bı
rak ır. Ekonomi Pol i tik ise,ekonamiyi dinamik bir geli
ıim içinde değerlendiren, toplum biçimlerine tszgU yc>
solorı ortaya çıkaran ve en önemlisi bu yasaların top -
1um tarafından toplum yarorına ytsnlendirilebi leceğini 
tsneren bir niteliğe sahip. Baıka bir deyiıle, " iktisot 
i lmi" veri a l ıc ı  ve mozur gösterici i Ekonomi Pol i tik i
se eleıtirici ve değiıime ytsnel ik.  

ANCAK TUrkiye'de biraz daha farkl ı  bir durum 
söz konusu. TUrkiye'de ilÇi s ın ıf ın ın bi l imine k0'11 
"ul tra-modern" iktisat teori leri öne sUrUlmUyor; klasik ik 
tisadın i lkel silahları kullanıl ıyor. Tabii ufak tefek 
rtstuılarla. Stsylenenler, yay ı lmak isteQenlerden bozıla
rı jllyle: Serbest rekabet vard ı r  ve geçerlidir; buriuvc>
zi "tarihsel dinamizmi"ni yo do i lerici liğini kullanma 
durumundad ır; bUrokrasi , bu dinami zmi ktsstekleyen bir 
ral oynamaktadır. Bunun gibi daha ni cesi , Sanki ,  18.-19. 
yUzy ı l larda yaııyoruz. Sanki buriuvazi çağımızda da 
en i leri Uretici gUçlerin temsi lcisi ,daha i lericisi yok . 

SERMAYE cephesi , kendi açısından e lbette bunları 
yapacaktır. Önemli olan, iıçi sınıfı hareketinin bu 101-
dır ı  karıısında gerilememesi . Ama geri leyenler vori bu 
gerileme onları teslimiyete kadar gtsturUyor, ideoloiik  
mUcadelenin bu  alanındakigeri lemesinintemel inde bir
çak neden var. Bunların boıında, ilÇi s ınıf ın ın kendisi
ne ve siyasal temsi lci lerine vurulan darbeler ge l iyor . 
Siyasal tsrgUtUn zay ıfladığı ya da boıına boıka iıler 
geldi�i dtsneml.rde boııbozukluk, sermayeye te.limiy. 
de arlıyor. Geçtiğimiz dtsrt y ı l  içeri.inde alan da bu • 

"iKTiSAT I LMi" i le Ekanomi Pol i tik arasındaki kov 
ge, iki dUnya gtsrUıU ve .istemi arasındaki mUcadeleni� 
ideolojik plandaki gtsrUnUmlerinden biri . " iktisat i lmi", 
kapitalist dUzeni veri olgu ve geliı""", 

TÜRKIYE, DUnya Kapitalist Sistemi içerisinde yer 
alan bir Ulke . Özel l iği , gerl kalmııl ığ ı  ve emperyal iz
me boğımı ı l ığ ı .  Buna karı ı l ık,iki dUnya gtsrUıU,iki sis
tem arasındaki kavge TUrkiye'de de .UrUyor. Sermaye , 
TUrkiye'de de ideolajik planda kendini koruma savaıı 
veriyor. Sermayenin rakibi iıçi sınıf ının bi l imi.  Sermo
yede n yana " Iktisat i lmilinin karıısında, iıçi s ın ıfının 
Ekonomi Paliti1ji yer a l ıyor. 

SERMAYENiN ideolojisine te.limiyet kendini ç .. 
ıi tli biçimlerde gtsstermekte. En bel irgini , " ıonayil.ı-
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sermaye çevrelerine 
seçim politika 

uygulayabilmek. Bazı uy
sermaye kesimi

Isteklerine ters dü
sermaye, destek le -

hükümetin selameti ıçın 
çekmek zorun

Cepbe'nln serma -
verebilecekleri, bugUn e

çok daha a

VE 
TİCARET 

karşılaştığ"ı s'l 
dış ticareta
ticaret açığ"ı, 

tarıblnde görülme 
ulaştı. Bunun so: görülme : görülme 

so: so

uzun dönem li bi r iş i Cephe 
HUkôlmetinin Işine gelmez. Kı
sa dönemli çözüm ise, döviz 
rezervleri pahasına itba 18t8 
gitmek , Ustellk, sermaye ke
simi de itha lattan yana. Türk 
Sanayici ve İşadam la rı Derne
ğl Başkanı Feyyaz Berker,Mil Berker,Mil Berker
ii P rodüktivite Merkezinde k-ı 
nu şu rken gıda maddeleri sı
kıntısının başgöstereblleceğlni 
söyledi. ÇözUm yolu ola rak da 
ithalatı gösterdi. Sermaye çe\>
re lerinin çıkış noktası farklı 
olabilir, ancak Cephe 'nin ter
cihleriyle uyuşuyor. 

Anlaşılan, "tica ret haaıerll 
oyun lehine, dövizlerin a leyhi
ne geUşecek. ithalat konusun -
da ipin ucunu en çok kaçıran 
Başbakan Yardımcısı Necmet
tin E rbakan, Neredeyse, i. im 
portma"nya'ldenebt lecek yeni 
bır hastalığın örneklerini ve
riyor. "Her darlıkıa ithalat " 
s loganı, E rbakan'ı çimento it 
ha linden söz etmeye kadar gö
tUrdU. Oysa çlmentoda darlık 
falan yok. Ustelik elde stok 
var ... ihraç edecek yer arıyoruz 
E rbakan herha lde çok a lıp çok 
satarak DÜnya ticaret hacmini 
a rtırmadan yana. Yoksa , çl-

�ulhaoglu 

GUBRE FİYAT İNDiRiMi 
VE KÖYLULER 
oy ticareti için kullanıla -

cak tek kaynak dövizler değil. 
Devletin başka kaynakları ·ja 
var. ırmak hükümeti zamıa rı� 
la eldeedil.�n eldeedil.�n eldeedil beş milyar lira
nın çoğunu gUbre indirimj ye
di. Gübrede fiyat indirimi, ha
lihazırda iki milyar Ura civa
rında olan hazine sübvansiY -
nunu iki kat artırdı. artırdı. artır İşin önem_ önem_ önem
li yanı, Türkiye'nin Dünyadaki 
belli başlı gUbre alıcıla rından 

. olması. Yanl,Tilrklye'nin tale
bi dUnya gUbre fiyatla rını etkl_ 
leyebl liyor. liyor. liyor İndirim sonucunda 
artacak gUbre lUketimi Iç ü
retimle karşılanamayacağ"ına 
göre, lthalat artacak. DUnya pi
yasasındaki konumuz nedeniy
le daha pahalı gUbre ithal ede
ce!:iz. Demirel bunu bir mik -
tar dUştinmüşe benziyor. Dışa
rıdan daha �ok Itha l ettlğlmlz 
amonyaklı gUbrelerde Indirim 
oranı daha az. Daba az ithal 
ettlğlmlz ve yerli hammadde
ye dayanma olanağ"ı daha bü-

nudaki hassasiyeti belli oldu -
ğundan, çeşitli kesimler şIm 
diden isteklerini sıralıyorlar. 
İzmir Ziraat Odalan Başkanı, 
"Türkiye'de taban fiyatı artı
Şı ya vaşlı r, bu yıl üreticinin 
korunması lazımdır. "diyerek 
perdeyi açtı. Bunu başkaları da 
iz leyecek. BüyUk sermaye çev_ çev_ çev
releri ise öteden beri taban ci 
yatlarının yUksek değil, "ger-

çekçi" olmasım isterler. Ama 
hükümetin "eli bağlı"; yUksek 
taban fiyatı vermek zorunda . 
Gerekçeler şimdiden hazırlan 
maya başlandı. Gıda Tanm ve
Hayvancı lık Bakanı Korkut Ö
z�l, "DUnya pamukfiyatları ar_ 
tıyor, bu nedenle bu yıl yUk
s�k taban fiyatları verebıııriz" 
diyor. Bu,sermaye çevrelerini 
ikna eder mi, bi lınlyoruz. An
cak sermaye de kendl hUküme_ hUküme_ hUküme
tine sahip olmanın bedelini ö
demek zorunda. 

MUHTARLARIN 
KIYMETİNİ Bİ LENLER 

Yalnızca Zıraat Odaları ya 
da dığer U·retici birlikleri de
!:il Muhtarlar da Cephe'nin yu 
muşak ka rnını bulup saldırıya

yu yu 

geçmiş du rumda. Anka ra '  da 

"iiUSA' il
Kapitalizmi yeni bir bunal ım yaııyor. Bu 

ı ,kapitalist dUzenin kendi yasaları '"' 
t Si stem en bUyUk buna l ımın ı  1930 ' 

ınan yeni tedbırler sayesinde,artık bir 
olmaz deniyordu. Ama tsyle olmadı;  Us teUs teUs 

koıul ların değiımesi ,yeni durumla -
s ı , bunal ımlara yeni tszel l ikler kazan
dUnyada bir tek sosyal i st Ulke vardı . 

Sosya list Sistem, Sosyalist bir dUnya var. 
IItarihin nesne leriII olon UçUncU dUrı 
sasya l ist sistemle i l iıkilerini geliıti

p ıc ı ları arosına katıl ıyorlar. DUnya kc>
koruma ka�gası verirken her cephe 

da bulunuyor. 1930'ların bunalımı Key 
yaratmııtı . Yeni buna l ım  do yeni UrUnle-UrUnle-UrUnle-

yandan devlet mUdahalesi ,planlama gi 
silahlara boıvurvlurken,öte yandan : 
lomok Uzer. "ul tro-rtıodern" iktisat te 

leri taplumsal bUtunlUğUnden soyutloyan,k ısacası, ka
pitolizmden bo�ko dUzen tanımayan bir " i l im" . Örne 
ğin, teke lci piyasa koıul larında fiyatların daha yUksek 
olacağ ın ı  stsyler,orada kal ır. Teke l lerin neden dağdu
ğuna, ne gibi sonuçlar getirdiğine hiç dakunma<. Ya 
da,al ınan tedbirlerle kapita lkapita lkapit ist dU�enin "rasyanel leı
tiğini" söylemekle yetinir;bu "rosyonel leımenin" te
melinde daha çak kar dUrtUsUnUn yattığını  bir yana bı
rak ır. Ekonomi Pol i tik ise,ekonamiyi dinamik bir geli
ıim içinde değerlendiren, toplum biçimlerine tszgU yc>
solorı ortaya çıkaran ve en önemlisi bu yasaların top -
1um tarafından toplum yarorına ytsnlendirilebi leceğini 
tsneren bir niteliğe sahip. Baıka bir deyiıle, " iktisot iktisot iktis
i lmi" veri a l ıc ı  ve mozur gösterici i Ekonomi Pol i tik i
se eleıtirici ve değiıime ytsnel ik.  

ANCAK TUrkiye'de 
söz konusu. TUrkiye'de ilÇi 
"ul tra-modern" iktisat 
tisadın i lkel silahları kullanıl
rtstuılarla. Stsylenenler, 
rı jllyle: Serbest rekabet 
zi "tarihsel dinamizmi"ni 
durumundad ır; bUrokrasi
ral oynamaktadır. Bunun 
yUzy ı l larda yaııyoruz. Sanki 
en i leri Uretici gUçlerin 

SERMAYE cephesi
yapacaktır. Önemli olan,
dır ı  karıısında gerilememesi
gerileme onları teslimiyete 
mUcadelenin bu  alanın
çak neden var. Bunların 

TÜRKIYE, DUnya Kapitalist Sistemi içerisinde yer 
alan bir Ulke . Özel l iği , gerl kalmııl ığ ı  ve emperyal iz



sermaye çevrele rinin öteden 
beri üzerinde durdukları Ta
rım kesiminin vergilendiri�lt:e 
si ise Milliyetçi Cephe Hükü -

metinin işi deği L Sermaye. bir 
süredir kişiseL tasarrufLara 
göz dikmiş durumda. Tahvil ve 
hisse senedi piyasası bu ta
sarnınarın sermaye kesimi 
ne akta n lmasını amaçlıyor. Bu 
nun da sınırları var. Fiyat ar-



tışlarıyle başedemeyen, ge
çim sıkıntısındaki halk nasıl 
tasarruf yapacak da parasını 
bankaya yatırscak, hisse sene
di ya da tahvil alacak?İşadam 
lan da bunun bilincinde. B'; 
nedenle, özellikle gıda madde
lerinde tasarrufları a rtırmak 
ve pazan geniş letmek içinyük 
sek fiyat artışlannın karşıBın� 
da görünüyorlar. Ama flyat 
artışlannın sebebi kendileri ol 
duğu için, önerdikleri çozum
üretim a rtışı değil, ithalat.Bö:ı. 
lece hükümet ve sermayenin u 
YUŞU'l1 nokta larından biri daba



ortaya çıkıyor. TÜsİAD Başka 
nı Feyyaz Berker, açık açık i 
da maddeleri itbalatına gidil -



mesini öneriyol'. 
Bu tablodan sonra , gerek 

kamu kesimi, gerekse sanayi 
ciler için son günlerde dış 
borçlanmadan söz edilmesi -
nin nedeni ortaya çıkıyor. (Hü
kümet iç kaynaklan seçim 
ekonomisinde kullanacak; dış 
kaynaklara baş vurmak zorun
da. Sermaye kesimi de flnans
man .sorununa içeride şimdi -
ıık köklU çözüm bulamıyor. O 
da dışandan kredi almak zo
runda. ) 

SoGUK SAVAŞ 

Dört partili ve dört renkli 
hükümet, Türkiye için zaten 
yeterince renkli bir tablo ve
riyor. Buna rağmen dış politik 
i l · şkilerdeki gerginlik tabloya 
yeni renkler katıyor. Yunanis
tan'la ilişkilerde soğuk savaş 
ortamına girildi. Cephe hükü 
meti bu gerginliği kullanmak 
isteyebilir. Soğuk savaş,  Cep 
he'nin işçilere, öğrencilere ve 
yurtsever memurlara karşı 
yürüttüğü savaşı örtbas et-
mede ku Ilanı labili r. " Seçim 

'yatınmları" politikasına kar
şı demokratik güçlerden ge
lecek tepkilerıımilli birlik ve 
beraberliğe en çok muhtaç ol
duğumuz bir dönemde'1 baskı at 
tına a lınabilir. işverenlerin 
işçilere karşı açıkça savaş i
len ettiği bir ortamda Erbakan 
"işçi-işveren kavgası Batı� ya 
özgüdür, bizde görülmez" di
yerek ilk sinya lleri veriyor. 

Milliyetçi Cephe'nin hükü 
met ettiği ortam bu, niyetleri 
de bunlar. Cephe.her ortamı '" 
her olanağı, seçim şansını kul
lanmak ve demokratlk cephe
yi susturmak için ku llanacak . 
Beklenen de zaten buydu. 

YARAmGI FEıiStER 

" URlOMVİRA : KORUTURK - DEMİREL -SANCAR " 
23 Nisan 197 5- Son havadls 

Gendkurıniy Başkanı Sayın Orgenet 
ral Semih Sancar ,askerlerin daha iyi de· 
ğerlendirebileceği gibi ,Türk Silahlı Kuv 
vetlerinin yetiştirdiği mümtaz ve değer· 
6 kumandanlanmızdan biridir. 

1970 yı!ından bu yana son beş yıllık 
kritik dönemde , Ordıı Komutanı, Kara 
Kuvvetleri ır omutanı ve " l;enelkurmay 
Başkanlığı libi en önemli ve yüksek gö
revlerde bulunmuş bilhassa son yıllar · 
da yaşadığımız anarşik ortamda Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığını da yapmış · 
tır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin rayına ·otur· 
tııJmasl disiplin, eğitim ve sefer görevleri 
ne intibak bakımından Sayın Sancar' ın 
sarfettiği gayretler çok büyük olmuş,bil
·hassa ordu içine sızma gayreti gösteren 
sol ve aşın sol faaliyetlerini de kökün· 
den temizlemiştir. 

Bunun yanında Silahlı Kuvvetler men 
suplanmızın maddi ve manevi yönden 
refaha kavuşması için bütün imkanlan 
kuDaıımış ve bunda da başan sağlamış. 
tır. 

. 

Orgeneral Sancar ,devlet istihbaratı · 
na en çok vakıf olan kişilerden biri ola· 
rak Ecevit Hükümetinin çıkardığı af ka · 
nunu için de ağırlığını koymuş,bu tutu· 
mu ile Atatürkçü,MiIliyetçi,Hiir Demok 
ratik Parlamenter rejimi daima fl!Üdaf .. 
etmiştir. 

Sayın Genelkurmay Başkanı,Ecevit 
ve Sadi Irnıak'm Başbakanlık dönemleri
ni yaşadıktan 'SOnra,bugün Parlamento · 
dan güvenoyu almış �iIJiyetçi Atatürk • 
ç� yeni bir hükümetin liaşbakanlığı • 
na getirilmİf Sayın Demirel ile de birlik 
te çal"ma durumundadır.SiIahll Kuv· 
vetlerle-Hikümet ve hatta Sayın Cumhw 
.... kanı arasındaki iIiŞkiJm titiz bir iti • 
aa ile muhafaza etmesini başanın 0rJe • 
nenl Sancar'ın daima meşru olan tutu· 
munda bir değişiklik olacağını saıımıyo. 
ruz. 

Ancak,Sancar'm yeni Başbakan De • 
mirel ile kendinden önceki iki başbakan 
IrllSlnda bazı far\dann ve göritş ayrıhkla· 
nnın bulunduğunu kesinlikle ıiıüşalıiıde 
edecektir.Evvela şunu belirtelim ki, sa · 
ym Ecevit,Türk Silahlı Kuvvetlerinin ba 
şaıdıh Kıbns Zaferini kendisine �t • 

miş ,bunu partisi için oya tahvile çal,, · 
mış,devleti yıkmaya uğrapn komünist . 
anarfistleri affettirebilmek içiıı bütin 
gayretini sarfetmi, ve devletin TRT'Iini 
Ulusal Kurtulwı Ordusu orgaru haline /if 
tirmiştir.Bunun1a yetinmeyip memleket 
te fikir özgürlüğü oIopnı ile kOrıWıUzm 
tehlikesini örtbas etını:ye ç .... � buna 
mani olmak ise F .. ist daınp
sını vurmuştur Sayın sancar Gend· 
kurmay Başkanı olarak _inelle bunb 
n göğüslenıiş ve böyle bir llaflıakaııuı tn 
kritik dönemde vazifeyi bırakarak na · 
sı! fırar ettiğini de görmişIÜr. 

Ikinci llafbakan,hoca1lllZ Soym Ir· 
mak'ın hükümeti ise güvenoyu alma ...... 
na .ağmen, normal devlet i,lerini giicii' 
yelerince yüriltmeye çalı,nu"ır. · 1Iınııı 
Idlreyi maslahatçı!ık da denebilir. An . 
cak,döneıniııd� büyük aksiyoıı« iç olay 
ların çılufında Sayın ırmak 101 ve ..,n 
solun saldırılanru _Ile ifade edlp,or. 
laya koyamamlftır.Bu ouretle ıu. hir 
dönemde yurt athında keııdisini ebedi· 
yete kadar yüceltebilec:ek tutum 'w dav· 
ranışlan değ<Oılendirememi,tir. 

Haibuki 1945-I946 ların . ",bakaaı 
Sayın şükrii Sökıııeıuıiier TB��'. kc>
milnizm tehllk.aini açılda ...... _1ııI 
JÖSlerıniştir. 1nnak ioe,beiılın __ 
da bir olay çıkmaan,zihnlyeti ile ı..re . 
ket etmİftir.Sayın OrJeııenl SMaır IMa 
dönemi de y ... � ve sönııiftir. 

Bıı8iIn propıruna açık fdWde ko
münizm ve anaqi ile miı:addeyi ilke 
olarak alan Clımlıuriyet � ye 
ni lIafbakanı s.y. Deıııirel,l96S ve"" 
.... nlııbetle çok daita t..".. ye biiiaç 
U vuifeye .......... tır . 

Bııpiıı aynı lIIdr ye ay .. difiıic=e .. 
rinde birtefen bir tA iomrin(KontIIdt . 
Demlrd-Sancar·) wınediyoruz ki, _ 
Tir!< devletini iç ve dı, telılikeleft lıJW.. 
ŞI en eıniıı ve en yetaıekli tokiIde kOlU. 
yup kol1ayaMk bir lider kadro halinde 
oI ... mwı bulunmaktadır. 

Bu yolda bqarılar kazanllllllannı.-, 
Iık,sıhlıat ve mutluluk içiade JÖreV yap
malonnı dileriz. 

me fetiıizmill ve bunun sonucu olon burjuva kuyrukç� 
luğu.Çeıitli i stotistik lerde, Plonlomo Roporlorondo ge;. 
rUyoruz, okuyoruz:  TUrkiye 'nin Mi l l i  Gelirinde sonayl 
nin poy. giderek ortıyor; tSnUmUzdeki y ı l lordo sonoyi
nin Mi l l i  Ge l i re katkısı tarım ınkin; aıacak; Tarım ke
siminin toplam nufus içerisindeki payı azal ıyor vs. vs. 

BUNLAR hep doğ",. Herkes bu verilerden yoror -
!anmo zo",ndo . Amo ç .plok istotistikler tek boılorıno 
çok ıey söylemezler. Öyleyse bu veri lerin � ve 

içerisjn�e değerlendiri leceği sorunu q:k 
öneml i .  Sermaye ve ono tesl i m  olanlarla iıçi s ın ıfı so,... 
yol i stleri bu verileri fork ı .  yöntemlerle değerlendirir
ler;fork l ı  sonuçloro uloıırlor. Veri ler, DUnyo ve TUrki
ye'nin bugUnkU koıu l l or ondon soyutlon.p "iktisot i l 
m i "  çerçevesinde değerlendiri l i nce,emperyo l izme bo
� ıml ı l ık ,  sanoyi leım_nin, kentleıınenin çorpıkl ı � .  ve 
sınırları ,daha i leri Uretici gUçlerin varl ığ ı  bir yana bı. 
rok.ı ır,unutulur.  200 y ı l l ık bir torih yon ı l g lSono dUıu 
lerek, geçmiıin burjuvo önderl i�indeki dinomik sano -
yi leımesi , emperyol i zme bo� .m l ı  çorpık sanoyi leıme i
le oynı kefeye konur. 

i i ediyor. BUyUk sermayenin siyasal örgUtlerine ii i leri
ci l ik" i "demokratik i  ik" yakı�tırı l ıyor. Oysa, Uretici 
gUt;der alan ında olduğu gibiıdernokrasi alanında do 
burjuvazi çoktan oıı lmı�t ır.  Bu unutuluyor. Buriuvozi , 
" i lerici" kobul edi ldi�i için, oksok l ı klorın, kölUıukle
rin sorumlusu olarak bOiko lorı aranıyor. Sözde bulunu_ 
yor do.  Örneğin, her dönem burjuvoziye sodokotle hi� '  
nıetten baıko bir kusuru olmayan bUrakresi , onti de -
mokratik uygulamaların suçlusu , ge l i ıimin frenleyicisi 
olorok gösteri l iyor, ıı Mortlo birlikte bu yonı lg ı lor � 
gınl ık kazand ı .  BUrakrosi , kimi lerinin e l inde, burjuva
zinin "gUnoh keçisi" yop ı ld ı . ıı Mort hUkUmetleri , bt>
rakrasin;n "UçUncU yol Ucu, " Bonopartistil temsi lci leri , 
olarak gösteri ld� " BonapartistU uygulamanın,dııto ii LL 

çUncU yol"cu görUnerek temelde bUyUk sermoyeye hi� 
met etmekle gör�vli olduğu yine unutuldu. Erim-DemL 
rel kapı�malarına, Bonapartizm-Burjuvazi , daha da ö 
te.i bUr.okrosi -holk çeliıkileri yokııt o r ı ld ı .  

turlu" ve sinematekçi kapital jstlere hemen IIdinomiznY 
ve "gerçek burjuvali l ık yak ııtı r ı ld l . Oeğindiğimiz te
mel yon ı lg .do, böyle ıortlonmolor ve bunloro duyulon 
tepki de rol oynuyor. 

YANıLGıLARıN nedeni ıu yo do bu olobi l i r ,  00-
ha önemlis i ,  bunların etkilerinin k ı r ı lması . Temel yanıl 
g ı ların öze l l ikle i�çi sınıfı hareketinin bask ı a l t ına a-
l ond l�l , böIUndU�U dönemlere denk dUımesi , bu etkile
rin k ı r ı lmasına j l i �kin ipuçlarını veriyor. Baskı döne� 
lerinin sonuçları olarak ya ln ızca kapatılan örgUtleri i 
hopse oı . ıon yo do öldUrulen insonlorı, yosoklonon ki
toplorı görmemek gerek. Burjuvozinin ideolojik o londa 
kazand ıklarını do değerlendirme zorunlulu§u var. "Ko. 
Ç l l  Edebiyot . " ,  seks yoyınloro ve filmleri neyin UrUnU)(. 
se "burjuvazinin dinamizmi" ,  u i lerici l iği"  tUrUnden g tt 
rUıler de oynı yerden koynoklQnmoktod or. 

YENj BjR toporlonmo dönemine giri l iyor. Bu dönem 
de, sermayenin kopard ıklarını teker teker geri i almak 
gerekiyor. Sermoyeye korıı mUcodeleyi yeniden ön PI'L 
no cr ıkarmak gerekiyor. Sennaye ve kuyrukçuları "vu i -
gars ın ızl l ,  'l sömUrU edebiyatı yapıyorsunuz" diyecekler 
di r. Varsın desinler. Hedef, dediği miz gibi sermayeye 
korı' mUcodele;ona okı l  hacoı .ğı etmek , bUrokrosi vb. 
gibi "dUımonlordon" korumok deği I. B iR  KEZ yonl .ı  yop. ıd ı  m ı  gerisi de gel i yor. Sözü

nU ett;�imiz yon . ıg .  kendini siyosal plondo sık sık be 1_ 

SACLAM teme le, bi l ime oturu lmodıkço, bir uç yo
n . ıg ı  te" uçto yon ı lg ı lorı dUrtUk lUyor. TUrkiye 'de, hc>
kim sınıf diye y ı l lor y ı l ı  göbek l i , kosketl i , çizmel i  ve 
kimilerince de "kamç ı l ı'I ağalara, sonradan görme vur
gunculoro öylesine ıortlon. ıdı  k i ,k ibor görUnUılU, "kuL 
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Başka i Başka i Başka 

maddeleri itbalatına gidil -


sonra , gerek 


dış 
-

(Hü
seçim 

kullanacak; dış 
zorun

flnans
-

bulamıyor. O 
zo

he'nin işçilere, öğrencilere ve 
yurtsever memurlara karşı 
yürüttüğü savaşı örtbas et-
mede ku Ilanı labili r. " Seçim 

'yatınmları" politikasına kar
şı demokratik güçlerden ge
lecek tepkilerıımilli birlik ve 
beraberliğe en çok muhtaç ol
duğumuz bir dönemde'1 baskı at 
tına a lınabilir. işverenlerin 
işçilere karşı açıkça savaş i
len ettiği bir ortamda Erbakan 
"işçi-işveren kavgası Batı� ya 
özgüdür, bizde görülmez" di
yerek ilk sinya lleri veriyor. 

Milliyetçi Cephe'nin hükü 
met ettiği ortam bu, niyetleri 
de bunlar. Cephe.her ortamı '" 
her olanağı, seçim şansını kul
lanmak ve demokratlk cephe
yi susturmak için ku llanacak . 
Beklenen de zaten buydu. 

YARAmGI FEıiStER FEıiStER 

kuDaıımış ve bunda da başan sağlamış. 
tır. 

. 

Orgeneral Sancar ,devlet istihbaratı · 
na en çok vakıf olan kişilerden biri ola· 
rak Ecevit Hükümetinin çıkardığı af ka · 
nunu için de ağırlığını koymuş,bu tutu· 
mu ile Atatürkçü,MiIliyetçi,Hiir Demok 
ratik Parlamenter rejimi rejimi re daima fl!Üdaf .. fl!Üdaf .. fl!Üdaf 
etmiştir. 

Sayın Genelkurmay Başkanı,Ecevit 
ve Sadi Irnıak'm Başbakanlık dönemleri
ni yaşadıktan 'SOnra,bugün Parlamento · 
dan güvenoyu almış �iIJiyetçi Atatürk • 
ç� yeni bir hükümetin liaşbakanlığı • 
na getirilmİf Sayın Demirel ile de birlik 
te çal"ma durumundadır.SiIahll Kuv · 
vetlerle-Hikümet ve hatta Sayın Cumhw 
.... kanı arasındaki iIiŞkiJm titiz bir iti • 
aa ile muhafaza etmesini başanın 0rJe • 
nenl Sancar'ın daima meşru olan tutu· 
munda bir değişiklik olacağını saıımıyo. 
ruz. 

Ancak,Sancar'm yeni Başbakan De • 
mirel ile kendinden önceki iki başbakan 
IrllSlnda bazı far\dann ve göritş ayrıhkla· 
nnın bulunduğunu kesinlikle ıiıüşalıiıde 
edecektir.Evvela şunu belirtelim ki, sa · 
ym Ecevit,Türk Ecevit,Türk Ecev Silahlı Kuvvetlerinin ba 
şaıdıh Kıbns Zaferini kendisine �t • 

laya koyamamlftır.Bu ouretle 
dönemde yurt athında keııdisini 
yete kadar yüceltebilec:ek tutum 
ranışlan değ<Oılendire

yücelt
değ<Oılendire

yücelt
memi,tir. 

Haibuki 1945-I946 ların . 

Sayın şükrii Sökıııeıuıiier TB��'. 
milnizm tehllk.aini açılda ...... _1ııI 
JÖSlerıniştir. 1nnak ioe,beiılın 
da bir olay çıkmaamaan,zihnlyeti 
ket etmİftir.Sayın OrJeııenl SMaır IMa 
dönemi de y ... � y ... � y ve sönııiftir. 

Bıı8iIn propıruna açık fdWde 
münizm ve anaqi ile miı:addeyi 
olarak alan Clımlıuriyet � 
ni lIafbakanı s.y. Deıııirel,l96S 
.... nlııbetle çok daita t..".. 
U vuifeye .......... tır . 

Bııpiıı aynı lIIdr ye ay .. difiıic=e .. 
rinde birtefen bir tA iomrin(KontIIdt . 
Demlrd-Sancar·) wınediyoruz 
Tir!< devletini iç ve dı, telılikeleft 
ŞI en eıniıı ve en yetaıekli tokiIde 
yup kol1ayaMk bir lider kadro 
oI ... mwı bulunmaktadır. 

Bu yolda bqarılar kazanllllllannı
Iık,sıhlıat ve mutluluk içiade JÖreV 
malonnı dileriz. 

sonucu olon burjuva kuyrukç� 
Plonlomo Roporlorondo ge;. 

'nin Mi l l i  Gelirinde sonayl 
tSnUmUzdeki y ı l lordo sonoyi

ım ınkin; aıacak; Tarım ke
deki payı azal ıyor vs. vs. 

Herkes bu verilerden yoror -
istotistikler tek boılorıno 

bu veri lerin � ve 
değerlendiri leceği sorunu q:k 

l i m  olanlarla iıçi s ın ıfı so,... 
yöntemlerle yöntemlerle yönt değerlendirir

uloıırlor. Veri ler, DUnyo ve TUrki
don soyutlon.p "iktisot i l 
diri l i nce,emperyo l izme bo

kentleıınenin çorpıkl ı � .  ve 
gUçlerin varl ığ ı  bir yana bı. 

i i ediyor. BUyUk sermayenin siyasal örgUtlerine ii i leri
ci l ik" i "demokratik i  ik" yakı�tırı l ıyor. Oysa, Uretici 
gUt;der alan ında olduğu gibiıdernokrasi alanında do 
burjuvazi çoktan oıı lmı�t ır.  Bu unutuluyor. Buriuvozi , 
" i lerici" kobul edi ldi�i için, oksok l ı klorın, kölUıukle
rin sorumlusu olarak bOiko lorı aranıyor. Sözde bulunu_ 
yor do.  Örneğin, her dönem burjuvoziye sodokotle hi� '  
nıetten baıko bir kusuru olmayan bUrakresi , o, onti de -
mokratik uygulamaların suçlusu , ge l i ıimin frenleyicisi 
olorok gösteri l iyor, ıı Mortlo birlikte bu yonı lg ı lor � 
gınl ık kazand ı .  BUrakrosi , kimi lerinin e l inde, burjuva
zinin "gUnoh keçisi" yop ı ld ı . ıı Mort hUkUmetleri , bt>
rakrasin;n "UçUncU yol Ucu, " Bonopartistil temsi lci leri , 
olarak gösteri ld� " BonapartistU uygulamanın,dııto ii LL 

çUncU yol"cu görUnerek 
� 

görUnerek 
� 

temelde bUyUk sermoyeye hi� 
met etmekle gör�vli gör�vli gör olduğu yine unutuldu. Erim-DemL 
rel kapı�malarına, Bonapartizm-Burjuvazi , daha da ö 
te.i bUr.okrosi -holk çeliıkileri yokııt o r ı ld ı .  

turlu" ve sinematekçi kapital jstler
ve "gerçek burjuvali l ık yak ııtı r ı ld l .
mel yon ı lg .do, böyle ıortlonmolor 
tepki de rol oynuyor. 

YANıLGıLARıN ARıN nedeni nedeni ıu yo do 
ha önemlis i ,  bunların etkilerinin k ı r ı lm
g ı ların öze l l ikle i�çi sınıfı hareketinin hareketinin har
l ond l�l , böIUndU�U dönemlere denk 
rin k ı r ı lmasına j l i �kin ipuçlarını veriyor. 
lerinin sonuçları olarak ya ln ızca 
hopse oı . ıon yo do öldUrulen insonlorı, 
toplorı görmemek gerek. Burjuvozinin 
kazand ıklarını do değerlendirme 
Ç l l  Edebiyot . " ,  seks yoyınloro ve filmleri 
se "burjuvazinin dinamizmi" ,  u i lerici
rUıler de oynı yerden koynoklQnmoktod

YENj BjR toporlonmo dönemine 
de, sermayenin kopard ıklarını teker teker 



DONYADA 
YORCIYD$ 

Önce bır uyarı. Kıbrıs so 
rununun bugün ıçın blrincli yc!. 
nü,Ada 'nın batpmsızlıtp veDE 
rak bütUnlUği!. Bugün düştile -. 
biiecek en büyük yanıigı bun
dan farklı düşünmek. E lbette 
toplumsai lieriemeden yana 
olanlar Için. 

Toplumsal lierlemeye kat 
şı olanla rın sllalu belliAda -
nın batpmsızlıtp sorununu ar
ka plana Itecek gerekçeler yi! 
ratabilmek. İ lerlclierin yapa
catp şey önce bu oyunu boz
mak. Kıbrıs trajedislnln, Ada' 
nın batpmsız lıtpna el uzatılma 
sının sonucu olduğunu her de: 
fasında hatırlatmak. Bunu kıt 
leler önünde kanıtlamak. 

-

Herkes bu trajedlyl doltru 
kavramak zorunda. Kıbns i da 
acıların tek sorumlusu, geç
mişte ve bugün, Ada 'yı emper
yalizmin denetım ve sömürü 
alanına sokmak Isteyenier ve 
buna ses çıkarmayanlar. Ada i 
yı sıyasal ve ekonomik yön
den emperyalist denetim a ltı
na sokacak her gidiş, çekilen 
acıları ve toplumsal gerillitt 
artıracak. Faşist yöntemin h ... 
vesIIle rinin rüyası da bu. Fa -
şlst baskılara emperyalizm -
den neden aramamalı. 

HANGi .1 
Bugünlerde Viyana tlaki top

lumlararası görüşmeler başı!! 
mış olacak. Başarı şansını 
ölçmek ıçın toplantıya katılan
ları tanımak yeterli Ama ar
kalarında bugün kimlerin ol
duğunu da unutma ma lı. Hazırl!!. 
nan mlzansenl görmek gerekiL 

ABD Dışişleri Bakan Yar
:iımcısı Hartmann 'ın Ankara 
ziyaret! bu çerçevenin dışında 
deltlL Bu ziyaretin özU, Kıbrıs'  
ın NATO ıçı pazarlıklara ko
nu edilmesi. Bu ziyaretin, bır 
yandan toplumlararası görüş 
mele r�n dığer yandan da NA TO 
Bakanlar Konsep toplantısı
nın yaklaşmasıyla yakın Ilişki
si var. 

Türkiye'de MC hUkümetinln 
kurulması da Kıbrıs ' la ilgili ge 
Iişmelerl belirleyen ana halka
lardan blrl MC olayının dlplo
ması kana ilarındaki etkileri
n! ilk bakışta görmek müm -

"FEDERE 
DENKlAS 
DEVLETI" 

kün değiL Tahminlerin gerçek 
lIittni zaman gösterecek. Fakat 
başka yöndeki etkilerini gör� 
memek kör olmak 

KIMIN 1 
Kıbrıs'ın TUrk "kesim" in 

de at oyuatan çıkar çevreleri, 
MC hükümetine en çok sev! -
nenlerin a rasında. Faşizan e
meiler peşinde koşanlar, ye
şıı ışıltı a lmak için Türkiye ' 
de MC hükümetinin güven .oyu 
a lmasını dahi beklemediler.E
cevit HükUmeti zamanında ni:t 
kiye'den Kıbrıs'a atanan P la!! 
lama ve Koordinasyon Bakanı 
A lper Orhon'un "azledilmesi" 
bunun göstergesL Bu sayfada 
yer alan bır dost mektubu 
Denktaş 'ın bu son üç katpdmı 
gerçekçi biçimde degerlendlrj 
yor. 

Kıbrıs'ın Türk kesiminde
ki bizans oyunları ve faşist 
baskıtar yeiıi deittL Bunlar , 
Denkiaş sultasının ayrılmaz 
parçaları. Ancak, 1974 yazın
dan bu yana faşist tasarıların 
yenı bi r evreye gl rdlitt de ger 
çek. "Federe 'Uenktaş DevleU" 
nin ilanı bu yeni dönemin ahır 
gesi. 

Kurucu Meclis'In oluştu -
ruiması sırasında çevrilen d()
laplar Türkıye kamuoyunna 
yankısım buldu. Denktaş'ın tals 
tiğl açıktı. Amacı, kendl sö
zUnden çıkmayacak dar bir çı 
karcılar kU Itini bir oldu bi.! 
tlyle Türk topluluğunun başı -
na musallat etmek. Geniş bır 
ııerlcl aydınlar topluluğunu ... 
rıye etmek. Bu plan yeteriuc; 
Işlemedi. BütUn çabalara ralt
men sayıları az da olsa bır i
lerici grup Kurucu Mecııs' e 
girmeyi başardı. Üsteıık kimi 
yerde Denktaş 'ın en çok güV6l 
diltl kuruluşların temsiıcıı ... 
rı ola rak. 

Denktaş'ıo " Anayasa"tasa
rısl,Kıbns'ı birbizaoala çevip. 
me düşlerinin Ikinci büyUk 
belgesi. İnsamn evinde yalnı,.,.. 
ken kurabileceği planları bır 
Anayasa tasarıs' olarak orta
ya çıkarma cüretlnl nasıl bul
duğunu sormak gereklı' Kıbrıs 
ta ve TUrklye'de egemen çev
reler bu "Anayaaa" lasansı
nı a lkışladılar. Demokratların 

tepkisi Ise sanılandan büyük 
oldu. 

OYNAMAK İSTEYEN 
GELİN DE "YERİM DAR" 
DER. 

Bu dlkta planlarının hangi 
gUçler ta rafından beslendlltlnl 
bulmak zor deittL Hangi ama 
ca yönelik olduğu da ortada . 
Dost mektubu buna da ışık tu 
tuyor. Kısa ve öz:Kıbrls' takl 
TU rı, büyUk sermaye çevrele -

TARim BU HAFTA 

DÜNYA 
29 NisAN-5 MAYIS 

• 30 Nısan 1945 

Mi lyonlarca Insanın öLUmU 
ne yol açan, bUtUn dUnyada mı:rl 
dı ve manevi yıkıntı lar yara
tan, faşlzmln ağabepsi Hitler, 
hasta ruhunun yarattıtp . dUnva 

egemenıığl masalının çöktüitU
nU görUnce karısı Ile birlikte 
Intihar ettl 

• i 1960 

Pliot Gary Powers'm kul
landığı U-2 Amerıkan cnsus 
uçatp Sowetler'de dUşUrUldU . 
16 Mayıs'ta yapı lması karar -
laştırılan Paris zirve toplan 
hsma Sovyet delegeleri kn
tılmadı. U-2 casus uçaltının dU 
şUrUlmesl soğuk savaşın en ö-

nemıı olayıa rından biri olmuş 
tur. 

• i 1961 
KUba sosyalist Halk Cum -

hurlyetl ilan edildi. Batı yarım 
kUresindeki ıık Sosyalist Cum
huriyet olan Küba 'da sosyali". 
min kuı'Ulması, Amerlkan em 
peryaıızmlne Indirııen en bU
yUk da rbe le rden bl rldi r. KUba 
S08yalist Ulkele r a rasındak l dı  
yanışmayı e n  ıyı \1ygulayan UL
kelerden biri olarak say�ın bır 
yere sahiptir. 

• KIBRIS:TA ACıLARıN TEK SORUMLUSU 
GEÇMI ŞTE VE BUGÜN 
ADA'YI EMPl:RYALiZMiN DENETiM VE 
SÖMÜRÜ ALANıNA SOKMAK iSTEYENLER 
VE BUNA SES Ç ı KARMAYANLAR. 

rı 1974 yazından bu yana pem
be düşler görilyoı·. Amaçları , 
TUrklye'de büyük burjuvazi -
den alacakları destekle gani 
metLerln üstüne oturmak. Yani 
sermaye blrlktlrlml. Oynama
ya hevesli geUn yerını dar bu
luyor , açılsın Istiyor. Faşist 
tertiplerin hedefi de bu. 

Kıbrıs'ta bUyük sermaye , 
daha-tam aradıtpm bulamadı . 
Bır kısmı hariç. Örneğin, bU
yük Ithalat-Ihracat şırketı ETi 

• i 1970 

Amerıkan askerleri K",m -
boçya 'ya girdi. ABD VIetna m 
daki Amerıkan askerlerinin VI 
etnam ulusal Kurtuluş Kuvve" 
lerı ve Kuzey Vietnam IIs1e
rlne saldırmak amacı ile Kam 
boç sınırını aştıklarını bildir
di. Kamboç hUkUmetl ,  ABD' nın 
bu harekeıı kendilerine haber 
vermeden başlattığını söyledI. 
Kamboçya mıııı I{Uçlerl Ile A
me rika aft1 sındnJ..t savaş son 
günlerde gördUil;lbIU? biçimde 

DENKTA Ş , 
SÖMÜRGE 
SAVc ı L l � I NDAN 
"FEDERE 
DEVLET" 
BAŞKANLI�INA 

K iME + ÖZGÜRLÜK 7 

ETİ 'nın geçen yazdan beri yap
tıitı Ithalatın tutarı 2. 5 milyon 
sterline ulaşta. Deitme bır "te
kel" oldu. Ama bır kısmı daha 
rabmet görmedi. Bunun nedeni 
savaş ortamlnln getlrdiitt e
konomik tıkanıklıklar. Döviz 
kıtlıtp bunların başında. Bunlı>
nn sermayenin di ledlitt yönde 
çözülmesi gerekli. 

Sermayenin gözünde asıl ty 
ten "Kamu İktisadi Kuruluşla
rı", Bunlnnn başında Kıbrıs 

emperyalizmin kesin yenl�
si Ile sonuçlandı. 

• 5 1936 

ıtalyan kuvvetleri AddiaA· 
baba'yı aldı. FaşlstltalyanKııv 
vetlerlnln saldırganlıklnrmın 
ve İtalyan Imparatorlu� ha
yalln!n ilk kurbanı olan Haba
şlstnn, tUm çabala rına raitmen 
üstUn düşman kuvvetlerine ye
nildi. Halle Selassiye F\Ustln ' 
e , o radan da İngıltere'ye kaçu 

2'1 NiSA N  1975 

hatırlatmak. Bunu kıt 
kanıtlamak. 

-

trajedlyl doltru 
zorunda. Kıbns i da 

sorumlusu, geç
Ada 'yı emper

denetım ve sömürü 
Isteyenier ve 

çıkarmayanlar. Ada i 
ekonomik yön

denetim a ltı
gidiş, çekilen 

umsal gerillitt 
yöntemin h ... 

rüyası da bu. Fa -
şlst baskılara emperyalizm -

aramamalı. 

.1 
Viyana tlaki top

görüşmeler başı!! 
Başarı şansını 
toplantıya katılan
yeterli Ama ar

kimlerin ol
unutma ma lı. Hazırl!!. 

görmek gerekiL 
Dışişleri Bakan Yar

rtmann 'ın Ankara 
çerçevenin dışında 

ziyaretin özU, Kıbrıs'  
pazarlıklara ko

ziyaretin, bır 
umlararası görüş 

yandan da NA TO 
Bakanlar Konsep toplantısı

yaklaşmasıyla yakın Ilişki

MC hUkümetinln 
da Kıbrıs ' la ilgili ge 

rleyen ana halka
olayının dlplo

arındaki etkileri
görmek müm -

bunun göstergesL Bu sayfada 
yer alan bır dost mektubu 
Denktaş 'ın bu son üç katpdmı 
gerçekçi biçimde degerlendlrj degerlendlrj degerlendlr
yor. 

Kıbrıs'ın Türk kesiminde
ki bizans oyunları ve faşist 
baskıtar yeiıi deittL Bunlar , 
Denkiaş sultasının ayrılmaz 
parçaları. Ancak, 1974 yazın
dan bu yana faşist tasarıların 
yenı bi r evreye gl rdlitt de ger 
çek. "Federe 'Uenktaş DevleU" 
nin ilanı bu yeni dönemin ahır 
gesi. 

Kurucu Meclis'In oluştu -
ruiması sırasında çevrilen d()
laplar Türkıye kamuoyunna 
yankısım buldu. Denktaş'ın tals 
tiğl açıktı. Amacı, kendl sö
zUnden çıkmayacak dar bir çı 
karcılar kU Itini bir oldu bi.! 
tlyle Türk topluluğunun başı -
na musallat etmek. Geniş bır 
ııerlcl aydınlar topluluğunu ... 
rıye etmek. Bu plan yeteriuc; 

topluluğunu 
yeteriuc; 

topluluğunu 

Işlemedi. BütUn çabalara ralt
men sayıları az da olsa bır i
lerici grup Kurucu Mecııs' e 
girmeyi başardı. Üsteıık kimi 
yerde Denktaş 'ın en çok güV6l 
diltl kuruluşların temsiıcıı ... temsiıcıı ... temsiıcıı 
rı ola rak. 

Denktaş'ıo " A" Anayasa"tasa
rısl,Kıbns'ı birbizaoala çevip. 
me düşlerinin Ikinci büyUk 
belgesi. İnsamn evinde yalnı,.,.. 
ken kurabileceği planları bır 
Anayasa tasarıs' olarak orta
ya çıkarma cüretlnl nasıl bul
duğunu sormak gereklı' Kıbrıs 
ta ve TUrklye'de egemen çev
reler bu "Anayaaa" lasansı
nı a lkışladılar. Demokratların 

tepkisi Ise sanılandan büyük 
oldu. 

OYNAMAK İSTEYEN 
GELİN DE "YERİM DAR" 
DER. 

Bu dlkta planlarının hangi 
gUçler ta rafından beslendlltlnl 
bulmak zor deittL Hangi ama 
ca yönelik olduğu da ortada . 
Dost mektubu buna da ışık tu 
tuyor. Kısa ve öz:Kıbrls' takl 
TU rı, büyUk sermaye çevrele -

BU HAFTA 

DÜNYA 
AN-5 MAYIS 

Nısan 1945 

egemenıığl masalının çöktüitU
nU görUnce karısı Ile birlikte 
Intihar ettl 

• i 1960 

Pliot Gary Powers'm kul
landığı U-2 Amerıkan cnsus 
uçatp Sowetler'de dUşUrUldU . 

nemıı olayıa rından biri olmuş 
tur. 

• i 1961 
KUba sosyalist Halk Cum -

hurlyetl ilan edildi. Batı yarım 
kUresindeki ıık Sosyalist Cum
huriyet olan Küba 'da sosyali". 
min kuı'Ulması, Amerlkan em 
peryaıızmlne Indirııen en bU

rı 1974 yazından bu yana pem
be düşler görilyoı·. Amaçları , 
TUrklye'de büyük burjuvazi -
den alacakları destekle gani 
metLerln üstüne oturmak. Yani 
sermaye blrlktlrlml. Oynama
ya hevesli geUn yerını dar bu
luyor , açılsın Istiyor. Faşist 
tertiplerin hedefi de bu. 

Kıbrıs'ta bUyük sermaye , 
daha-tam aradıtpm bulamadı . 
Bır kısmı hariç. Örneğin, bU
yük Ithalat-Ihracat şırketı ETi 

• i 1970 

Amerıkan askerleri K",m -
boçya 'ya girdi. ABD VIetna m 
daki Amerıkan askerlerinin VI 
etnam ulusal Kurtuluş Kuvve" 
lerı ve Kuzey Vietnam IIs1e
rlne saldırmak amacı ile Kam 
boç sınırını aştıklarını bildir
di. Kamboç hUkUmetl ,  ABD' nın 



Turhan Selçuk 
SAYGON'U TERKEDEN AMERiKAN ORDUSU GERiDE YAR IM Mi LYON GAYRI ME ŞRU ÇOCUK B lRAKTI (BAS I NDAN) 

'({ )) 

Sanayi İşletmeleri Holding ge 
liyor. Holding'in sermayesi % 
50 Türkiye 'nin, yüzde 50 de Kıb 
na "Federe Türk Devleti" ni� 
Holdıng'e ait �OO küsur fabri 
ka var. Bunlann tümü Rumlar 
dan "devralınan" işletmelec lh  
dan I?remite kadar geniş bir
mal a lanını kapsıyor. Bunların 
bir losnu Lefkoşe ve Magosa ' 
daki organize sanayi bölgele -
rlnde. Denktaşzede A lper Or 
honlun "münasebetsizliği" bul} 
ların kamulaştınlmasını iste
mesi Özel sermayenin bek
lediği ise bu Holdıng'in ve ben 
zerlerinin "halka" açılması� 
Hesap bu kadar basit. 

KALKıNMADA 
HİSSE SAHİBİ OLMAK 
Denktaş'ın bu "kalkınma 

hamlesiHile ne gibi bir iliş
kisi olabilir?Bu ilişki " hisse 
senedi" biçiminde. Örneğin E
Ti şirketindeki , Sa ray Ltd. ' d� 
ki hisse senetleri. BankaLar -
daki "büyücek" hesapları da 
Denktaş 'ın bu kalkınma ham
lesine duyduğu ilgiyi a rtı rabi
IIr. 

Ekonomı politikayı belirıı
yar. Türk "kesim"inde güç
lerini toplamaya ça lışan fa
şist-ı rkçı örgütlerin üahı bu. 
Denktaş Türkiye'den faşizm 
ithaıınl de Ustlenmiş durumda 
Her kazada bir tllkü Oca� ku
ruluyor. Bedava Unlverslte ha
zırlık kurslan ı rkçı- faşistle
rin diğer bir örgütlenme a lanı 

"Hazırlanılan" bu üniversiteler 
tabii TU" kije Universlteleri . 
Denktaş, bu komando "ba reka
tı"nı Gençllk Spor dairesi ve 
o�lunun çıkardı� Zaman Ga
zete"i aracılığıyla yönetlyor. 

DEMOKRATLARıN 
SORUMLULUGU 
Kıbrıs'lı lIerlcl-Jemokrat 

TUrkler bunun karşısında so
nıldı� kadar güÇ"UZ dellll. Kır 
rucu Mecııs seçimleri bunun 
ilk kanıtı oldu. Anayasa tartı� 
ma larında dalbu görUldü. İle -
rlci kesim Anayasa 'ya bazı ta
leplerini sokabildi. " Federe 
Mecııs" Uyelerl sayısı 30' dan 
40'a çıkanldı. "Devlet Başka -
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ruHnm, bakanların görevine sm 
verme yetkisi kaldırıldı. Ba
kan la r 'Ku ru lu için I!Ü ven oyu 
mekanizması getiriLemedi' an
cak güvensizlik oyu kabui�tti
rilebildl. 

Denktaş kUği şimdi Mec
Lis seçim lerinin t. 5 yıl erte -
tenmesini sağlama çabasında . 
Bunu kendi söylemiyor. Adam
Larına söyletiyar. Bunun gerek 
çesi de bir Siyasal Partite r y! 
sa sının dahaçıkarllamamaslQ( 
sa zaten hazır olan tasarımn 
bir ayda çıkarılması işıen bi
le değiL Asıl amaç, sağa vakit 
kazandırmak. Denktaş kUği bu 
planı gerçekleştirecek kada r 
gUçlü gözükmüyor. 

Alper Orhan Anka ra 'ya son 
gelişinde, Kıbrıs'ta "sosyal de 
makrat" çizgide yeni bir Türl;
partisinin kuru lacağını doğru
ladı. İlerici ve demokralLarın, 
faşist tertiplere karşı güçle -
rini birleştirmelert yolunda i
leri bl r adım bu. Yanı "Sosyal 
demokrat" partinin Cumhuri 
yetçi Türk Partisl'yle birleş
mesi olasılığı kuvvetli. 

"801 muha lefet"adıyla anı
lan bu kesimin sorumluluğu bü 
yUk. He rşeyden Önce Ada ' nın 
ba�msız lığından ve toprak bU 
tUnlUğUnden sorumlu oldu� : 
nu unutmamak zorunda. Fa
şizm kişilere ve gruplara bağ 
lı değiL. Faşizm sermaye e
gemenliğine balllı. Sermaye e 
gemenııği, her tUrlU dışa ba
� m lılı�n zorunlu sonucu. Top 
lumsal ilerleme, başta ekono
mik bağımsızlık� mUmkUnBu 
nun ilk koşulu a�il bır barış. 
Barışın ve toplumsal Ilerleme 
nın bır bUtUn olduğu ve barış ' 
ın parçalara bölünemeyeceğl '!. 
kı ldan çıka rılmamalı. İkıncı ko 
şul Ise, toplumsal ilerleme mÜ 
cadelesi Içinde olan halkları; 
eşit ekonomik lşbirıığl. Bunun 
önUndeki en bUyUk enge i em -
peryaıızm ve NATO. PanzehI 
ri Ise, tUm yabancı askeri kuv 
vet ve üslerden arındınlmış i 
tarafsız, barıştnn yana , bağım
sız ve demokratik Kıbrıs Cum 
huriyetl 

KIBRIS 'll İLERİcİ BİR A YDININ TÜRKİYE 'DEKİ BİR DOSTUNA GÖNDERDİCİ 
MEKTUBUNU YA YINllYORUZ. 

Sevgili Kardeşim , 

Uzun zamandan beri sana yazamadım. Kusuruma bakma. Zamanın akışı için 
de yuvarlanıp gidiyoruz. 

. Sen gideli burada değişen pek fazla birşey yok. Tabii değişen çok şey olmak
la beraber esas ta d.eğişen bi" şey yok. İdare aynı çıkarcıların elinde. Yağma aynı 
şahısların inhisarında. 

Son günlerin en büyük süprizi.A ıper lin azledilmesi. Gerçi biz ıızun zamandan 
beri bekliyorduk ama güven oylaml.sından iki gün önce böyle bir. harekete cesa -
ret edileceğine pek ihtim.al veremiyordıık. Heriflerin istihbaratı komandoların is 
lihôaratı kadar varmış. 

Kurt/cıı Meclis umulandan başarılı çalışmalar yaptı. Kuruluş şekli bizleri 
korkutmuştu. Demokralik kuruluşların temsilcileri umulandan başarılı oldu. Ka -
mu oyunun etkisi Im çalışmalarda etkisini gösterdi. Genel seçimlere katılmaya ni 
yetli iktidar yanlıları demokrasiye açıkça karşı çıkamadılar. Sessiz iktidar ço -
ğımluğu aktif mııhalefet karşısında etkisiz kaldı. 

İdeal bir anayasa olmamakla beraber şimdilik idare eder. İleride daha iyisi
ni yapmaya gayret ederiz. 

İdare eski tutumunu sürdürüyf!Y. Set, burada iken Türk Bankası genel miidür
lüğihı.den atfedilen şahıs Holding Idare Meclisi başkanı oldu.Anlayacağın iktidar 
çevreleri, ekonominin kilit noktalarını dayandıkları çevrelere dağıtıyorlar. Bu da 
kendi açılarından haklı sayılabilir. Meseleye topIlim açısındatt bakılırsa bu ' de
rece hal,sız davranışlar düşiinülemez. 

çarpışmaları bodrumlarda viski yııdumlayak geçiren çevreler ele geçen ola
nakların sahibi olmaya çalışıyor. Ecevit iktidarında ima etmeye bile cesaret ede 
medikleri şeyleri şimdi açıkça söylemeye, yapmaya başladılar. Sen InIradayken , 
başladıkları devlet işletmeleri1ıi baltalama, kötüleme, köstekleme çalışmalarına 
geniş çapta devam etmektedirler. Şimdi ortamın oluştuğu kanaatına varan çevre
ler hücuma geçtiler. 20 Temmııza kadar Rum TıığlaSanay'ii'ninkomisyonculuğunu 
yapan Sağlık Bakanı ının (Manyera) damadı (on bir sene Türk bölgesinde bir tuğ 
la fabrikası kurulmasını önlemiştir) şimdi de PREMlX Amerikan asfaltı tesisle
rine el koymak istemektedir. Amerikan asfaltı yapan btdesıslerin haıen karayol 
ları tarafından çalıştırılmasına çalışılmaktadır. Söylentilere göre, tesislere göz 
koyanlar bu tesislerin önemli parçalarını sökerek çalışamaz duruma gelmeleri
ni sağlamışlar. Şimdi de "Biz tesisleri en kısa zamanda çalışır duruma getiri -
riz " diyorlarmış. 

PREMİX tesisleri Bakanlar Kurulu 'nun çatlamasına-zaten bir bütün değildi :p. 
yol açtı. Manyera bu konuda ısrar ettiği takdirde Kabinede değişiklik gerekecek
tir. Aıper 'in Bakanlıkta olduğu müddetçe bu konuda taviz vermemiştir. Şimdi ne 
olacağı. merakla lieklenmektedir. Bu tesisler bir şahsa devredildiği takdirde dev 
let elindeki tesisi bir şahsa devrediP. onun yeğttne müşterisi olacaktır. Bilindiği 
gibi açılan yolların asfaltlanması için geniş çapta malzemeye ihtiyaç duyulacak
tır. 

Bu tesislerin özel teşebbüse devredilmesine cesaret edtlebilirse kapı açıl -
mış olacaktır. Kapının açılması da uzun zamar.dan · beri yapılan çalışmalann he
defe ulaşması demek olacaktır. 

Bana kalırsa her gün daha fazla bilinçletıdiğine şahit olduğumuz kamıı oyu ü
mitlerin üstünde etkili olmaya başlamıştır. Bıı bilinçlenme Yönetim 'i ürkütmeye 
başlamıştır. Hele Aıper kısa zamanda partinin başına geçip pUlnlı bir mııhalefete 
başlarsa seçim lerden önce Sanayi tesislerinin özel sektöre devredilmesine cesa 
ret edilemeyecektir. Seçimler demokratik yapılırita da bir daha iktidara gelme 
leri düşünülemez. 

Tüm tamdıklara ve eşine hürmet, sevgi ve seUlmlanmı sımanm. 

c lh  

MADAM BATE R F LAY 1 975 • • •  

ruHnm, bakanların görevine sm 
verme yetkisi kaldırıldı. Ba
kan la r 'Ku ru lu için I!Ü ven oyu 
mekanizması getiriLemedi' an
cak güvensizlik oyu kabui
mekanizması getiriLemedi' 

kabui
mekanizması getiriLemedi' 

�
mekanizması getiriLemedi' 

�
mekanizması getiriLemedi' an

�
an
tti

rilebildl. 
Denktaş kUği şimdi Mec

Lis seçim lerinin t. 5 yıl erte -
tenmesini sağlama çabasında . 
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partisinin kuru lacağını doğru
ladı. İlerici ve demokralLarın, 
faşist tertiplere karşı güçle -
rini birleştirmelert yolunda i
leri bl r adım bu. Yanı "Sosyal 
demokrat" partinin Cumhuri 
yetçi Türk Partisl'yle birleş
mesi olasılığı kuvvetli. 

"801 muha lefet"adıyla anı
lan bu kesimin sorumluluğu bü 
yUk. He rşeyden Önce Ada ' nın 
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Sevgili Sevgili Sev Kardeşim , 

Uzun zamandan beri sana yazamadım. Kusuruma bakma. Zamanın akışı 
de yuvarlanıp gidiyoruz. 

. Sen gideli gideli gi burada değişen pek fazla birşey yok. Tabii değişen çok 
la beraber esas ta d.eğişen bi" bi" şey yok. İdare aynı çıkarcıların elinde. 
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Son günlerin en büyük süprizi.A ıper lin azledilmesi. Gerçi biz ıızun 
beri bekliyorduk ama güven oylaml.sından iki gün önce böyle bir. harek
ret edileceğine pek ihtim.al veremiyordıık. Heriflerin istihbaratı komandoların is 
lihôaratı kadar varmış. 

Kurt/cıı Meclis umulandan başarılı çalışmalar yaptı. Kuruluş şekli 
korkutmuştu. Demokralik kuruluşların temsilcileri umulandan başarılı 
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ğımluğu aktif mııhalefet karşısında etkisiz kaldı. 

İdeal bir anayasa olmamakla beraber şimdilik idare eder. İleride 
ni yapmaya gayret yret ederiz. 

İdare eski tutumunu tutumunu sürdürüyf!Y. Set, burada iken Türk Bankası genel 
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çarpışmaları bodrumlarda viski yııdumyııdumyııd layak geçiren çevreler ele 
nakların sahibi olmaya çalışıyor. Ecevit iktidarında ima etmeye bile 
medikleri şeyleri şimdi açıkça söylemeye, yapmaya başladılar. Sen 
başladıkları devlet işletmeleri1ıi baltalama, kötüleme, köstekleme çalışmalarına 
geniş çapta devam etmektedirler. Şimdi ortamın ortamın ort oluştuğu kanaatına 
ler hücuma geçtiler. 20 Temmııza kadar Rum TıığlaSanay'ii'Sanay'ii'Sanay ninkom'ii'ninkom'ii' isyonculuğunu 
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KARl MARKS 
Sosya l izmin kurucusu bUyuk devrimci Karl Marks 5 Mc>-

y" 1818 de doğdu. . Alman felsefesinden, Ingi l i z  ekonomi bi l iminden veFt:ı n 
51Z· devrimci mUcodelelerinden etkilenen Marks evrensel Bi
l imse l Sosyal i zm öğretisini yaratt ı .  Olayları materya l i st o':.... 
ç ıdan değerlendirerek ve diyalektik ana l iz  metodunu ku l 
lanara k toplumların gelijimin; v e  değiıimin; açıklad ı .  
Marksizmin özU olon ekonomi pol itik teori sini ge l ijtirdiJo
rihin s ın ıf  mUcodeleleri tarihi olduğunu ve bu mUcodelede 
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DUŞENİN DOSTU 
Bay Kissinger, kişisel dlplo 

masİ kozlarını tüketme nokta
sına geldi. Bunun göstergeleri 
pek çok. GUneydoğu Asya' daki, 

Orta DOğu 'dakl, Portekiz '  deki 
dun..n ilk akla gelenler. Ame
rikan emperya lizmin açmazlq 
rı e lbette KIssinger'in kişisel 
başarısızlıkları sonucu değil 
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ÖnUmUzdeki Hazıran 'da ya
pılacak kısmı yerel seçimler 
yaklaşırken Ortak Pazar ' ın 
"hasta adam" 1 İta lya 'da 8iy� 
sal tansiyon birdenbire yUksel 
di. Ağır yaralı genç bir koml>
nistin 20 Nisan 'da ölUmü ile 
son haCtalardakl Caşist terör 
hareketlerının kurbanları Uçe 
çıktı. 

U Ikedeki demokratik gUçle
rin cevabı sert oldu. Soidakl \ 
partilerin ve sendikaların çağ' 
rısı ile LO milyon işçi 20 Ni -
san 'da bir saatlik genel grev
le Caşizml protesto etti. Bin -
lerle devrimci faşist sUrpün 
tillerln peşine dUşıu, hadlerini 
bildirdi. İtalyan KomünistPa� 
tlsi Genel Sekreteri Berllngu
er Başbakan Moro Ile görüşe
rek faşist ha reketlerin ezilme 
sini, silahlı komando gruplar>' 
nın dağıtı lmasını istedi. Pa rla 
mentodaki tüm demokratik par 
tileri faşizme karşı gUçblrllğı 
ne çağırdı. 

KİMİN DESTEGİYLE? 
İtalyan halla bugUnlerde Mu� 

Bolini faşizminin mezara gö -
mülüşünün otuzuncu yılını kul
luyor. Fakat Caşlzm bu son 0-
laylarla kanının tüm kuruma,!! 
ğını gösteriyor. U lkenln için -
de bulunduğu ekonomik buna -
hmdan yararlanarak başını za_ 
man zaman dellğinden .çıkara
cak cüret! gösteriyor. Girişti
ğı cinayetle rin bugUnkü hedefi 
demokratik gUçleri ve işçi sı- . 
nıfını yıldırmak. Küçük burju 
vazinin ve İta Lyan toplumunun 
diğer orta katmanlarının göz\t 
nU korkutmak ve faşist bir yö
netimin psikolojik temellerini 
yaratmak. 

İtalya'da neo-faşis!lerln bu 
eylemleri özellikle 1968' den 
bu yana yoğunlaştı. Bu eylem
ler Iki biçim a lıyor. Birincisi 
doğrudan saldırı ve cinayet bl 
çiminde. Yakıp yıkma, sabataj, 
bombalama. İkincisi kendı Işle 
dıkleri cinayetleri solun üzeri 
ne yıkma. Faşistler bu tertip
lerinde provokatör goşist grup 
çuklardan özel bir yardım gö
rüyorlar. Faşistler ve resmi, 

Dünya gelişiminin doğal sonu
cu. Fakat diplomatla rın göre 
vi, devletlerin politikasını ken 
di kişiliklerinde somutlaştır
mak. Emperyalist devlellerin 
herkesten çok "aktör"lere ih
tlyacı var. Politikayı eğlence
li bir tiyatro gıbı göstermek , 
kitleleri politikadan uzak tut
manın en iyi yolu. Kissinger � 
in "yıldızl'lnın bir ara Holly 
wood kahramanlarına taş çı -
kartacak kadar parlaması bu 
yUzden. 

Ama Hollywood yıldızları -
nın oldukça ortak bır kaderi 
var. Yıldızı sönen dUşer.Ve dü 
şenln dostu olmaz. Yıldızların 
sönUp yenilerinin parlaması , 
film piyasasının süreklllijı;i i 
çin şa rL. Kapila lIzmln bl r ku 
ralı bu. Devlet adamları da 
bu kuralın dışında değil. Kls 
slnger'ln Bon zamanla rda da
ha çok "yalnız adam" rollerI
ne çıktığı dikkatie rden kaçmı
yor. 

Yıldızının sönmemesi için , 

kışkırtıcı ajanlar ve grupçuk
ların ıçınde rahatlıkla yer bu
luyor. 

İtalya 'da neo-Caşıstlerln baş 
lıca örgUtü İtalyan Sosyal Ha
reketi. -MSI-. MSı "militan " 
la rını kU çUk bu rjuvazinin . alt 
kesimlerinden ve lumpenpro
letaryadan devşlrlyor. Fakat 
asıl desteğini bUyUk burjuvazi 
nın gerici kesimlerinden alı -
yor. Daha doğru bır deyimle , 
MSI, İtalyan bUyük burjuvazisi 
nin hazırda beklettiği yedek 
gUcü. Devlet aygıtının Ust ka -
deme yetkililerinin bl r kısmr 
nın bu örgUtle lçll dışlı olma
sı bunun kanıtı. Bunun son ör
neği geçtiğimiz yıldan. Ulusal 
GüvenUk ve İstihba rat örgUtü
nün başı General MlceU geçen 
Kasım ayında "da rbeye teşşeb 
bUs"ten tutuklandı. Bu darbe Ca 
şitlerin son beş yılda giriştik 
leri üçUncü darbe girişimiydi 

NİçİN . . . . .  ? 

İtalya . dUnyadaki kapltaUst 
ekonomik bunalımın en yoğun 
olduğu bır Ulke. Fakat bu buna 
lımın temel nedeni dUnyadaki, 
buna Iımın İta Iya 'ya da yansı -
ması değil Temel neden,lçer
de büyük tekellerin çıkarları, 
doğrultusunda yürütülen eko -
nomik politika. Bu politikanın 
ÖZÜ, tanrndan ve sanayide bU
yük sermayenin, dev petro l şl r  
ketlerinin, spekülatörlerln ka
yırılması. Toplumsal gerekBin 
meler� yönelik y.atırımlann ", 
ri bırakılması, kamu hizmetle 
rinin paha lılaştınlması, ma -
halli Idarelerin ekonomık ab 
lukaya alınması. Enflasyon hı
zının yüzde 20'ye ulaştığı İtal 
ya'da ücretler AET'deki en 
düşUk düzeyde. . 

Bu durum tüm toplumsal ta 
bakala rda artan bir huzursu ... 
luğa ve köklU bır dönUşüm iste 
ğine neden oluyor. Büyük bur
juvazi orta katmanLann huzur 
suz luğunu faşist yönetim özle
mine çevirme çabasında. Fa -
şist kampanyalann ilk nedeni 
bu. Hi"istiyan Demokrat parti
nin yönetici kUği bu a landa 

MSı Ile el a ltından lşblrllğlya 
yapıyor. 197I'de Leone MSI� 
larıyla Cumhurbaşkanı seçi l 
d i  1973 Nısan 'ında Andreottı 
hUkümetl yine MSI'nln desteği 
sayesinde gUvenoyu a ldı. 

. .  VE KİME KARŞI? 
Buna karşı demokratik gU9" 

lerln gUçlerlnl birleştirmele
rı ve köklU bır toplumsal dö -
nUşUm programıyla bUyük bur 
juvazlnln karşısına çıkmalan 
zorunlu. İtalyan KomUnist Par 
tlslnin polltlkası en başta bu 
görevin yerıne getirilmesine 
yönellk. KomUnist partisinin 
köklU dönUşUm programı hazı� 
İtalya 'da demokratik sUrecln 
yeni bir evreye Bıçranmasını 
zorunlu görüyor. Bunun Için , 
proletarya Ile orta katmanla 
rın sıyasal ve toplumsal blrll 
ğinl sağlayacak bır " tarıhsel 
uzlaşma" programı sunuyor 
ıuru demokratik gUçlere. Sen
dika lann, tam isııhdam, daha 
yüksek Ucretler ve daha ıyı 

-ça lışma koşullan için ortak 
bır mUcadeleye girmeleri de 
zorunlu. KomUnist Partısı 'nin 
"tarihsel uzlaşma" çağnaı 
Hrlstiyan Demokratik Parti -
nin sol kesimlerine de yöneU
yor. Bu parti, gerlcI - dinsel 
ideolojinin etkisi altında ol -
makla beraber geniş bır emek 
çı yığınlar, katollk Işçi tabanı 
na dayalı. Bu "tarıhsel uzlaş 
malı programımo başarı olası 
lığı tekelleri Urküttiyor. Fa -
şlst saldırıların ikinci amacı 
da, bu programın gerçekleşme 
sini engellemek. Sa ldınların 
yerel seçimler öncesine gel 
mesi bir raslantı değıl 

Son olaylar faşistlerin bu 
umudunu kursaklarında bı ralt
mış olmalı. Çünkü Demokratik 
gUçler gerçek bır uyanıklık ör 
neği gösterdiler. İşçi sınıanın 
faşist rüyalann gerçekleşme
sine izin vermeyeceği en sert 
biçimde gösterildi. İşçi sınıfr 
nın, devrimci gençliğe yöneltı 
len saldırılara göz yum maya
cağı, onu kendi tarihsel Ulkü 
sünUn kanatlarına aldığı fa 
şistlere öğretildL. 

KissiMIER VE 
h e r  aktörün , ilginç b i r  sena r 
y o  bulması gereklı. Emperya
list devlellerde politik senar
yolar da tekellerin elinde.KIs 
singer bu yeni sena ryoyu şim 
dilik Ame rikan petrol tekelle
rinden ısmarlamış gıbı' 

AVRUPA'DA NE VAR? 
Petrol tekelleri öteden beri 

ABD dış politikasının egemen 
unsurları. Amerıkan dış poliıi 
kasımn ağırlığı şımdı yeniden 
Avrupa 'ya yöneltyor. Bunun ne 
denlerı çeşıtlı. Bir kere , Avru 
pa Ulkele rinde tekellerin ikti
darını hedef alan sınıf mUcade 
lesinin safları hem genişliyor 
hem de pekleşiyor. Bu "bulaşı
cı" hastalığı bloke elmek ge -
rekli. İkincisi, son ekonomık hı 
nalım Avrupa'nın kapitalist e
konomllerinde önernil gedikle .. 
açtı. A vrupa ' lı yöneticiler 
maddi ve parnsal kaynakların 
bu gecllklari kapatacnk biçim
de kullanılmasını sııl(layacak 
politika la rı a rıyot"la r. Bunu ta, 
başla rına başa rmaya gUçlerl 

yetecek gibi göztikmuyor. Ye 
ni çelişkiler yaralmadan SO -
ruoları çözmelen olanaksız . 
Bu durumun emperya lis t "  cep 
he"de caUamalara yol açması 
olasılık dışı değiL. Ortak Pa -
zn r'm bunu engellemekte başa 
rılı olmadığı ,yeni yeni çeliş 
kiler yarattığı görUldü. Bu cep 
heyi korumak ABD'nin sorunu. 
Bunun yolu, Amerikan mali 
sermayesinin öncU lUğünden ge 
çiyor. OECD ülkelerini kapsa
yan 25 milyar dolarlık 11 �_ 
tekIerne" fonu bu amacı gtidU
yor. Bu fonun mucidi bay KIs
singer. 

Kissinier "patent"lI dl�er 
"ica!" da UnlU Enerjı AJansı . 
Bu konuda çok yazı ldı. Enerji 
Ajansı 'nın Işlevinin, Ameri -
kan tekellerinın hegemonyası 
altında bir "enerji" cephesi 0-
luşturmak oldullu biliniyor. İ
şin gerisinde vlne bir danışj( 
lı dövilşUn ya\tıl{ı sırıtıyor."E
nerji buna lımı" denen bume -
�'ı dev petroı ıeke� 
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m devrimci mUcodelesinde aktif olarak yer 
mUcade le biçimlerini hala gUnce l l iğini yiti,.. 

estoda beli rtti . 1 57'ci doğum y ı ldönUmunde bu· 
asını  SO,91Ylo onarız. 

DOSTU 
Kissinger, kişisel dlplo 

tüketme nokta
Bunun göstergeleri 

GUneydoğu Asya' daki, 

Orta DOğu 'dakl, Portekiz '  deki 
dun..n ilk akla gelenler. Ame
rikan emperya lizmin açmazlq 
rı e lbette KIssinger'in kişisel 
başarısızlıkları sonucu değil 

mülüşünün otuzuncu yılını kul
luyor. Fakat Caşlzm bu son 0-
laylarla kanının tüm kuruma,!! 
ğını gösteriyor. U lkenln için -
de bulunduğu ekonomik buna -
hmdan yararlanarak başını za_ 
man zaman dellğinden .çıkara
cak cüret! cüret! cür gösteriyor. Girişti
ğı cinayetle rin bugUnkü hedefi 
demokratik gUçleri ve işçi sı- . 
nıfını yıldırmak. Küçük burju 
vazinin ve İta Lyan toplumunun 
diğer orta katmanlarının göz\t 
nU korkutmak ve faşist bir yö
netimin psikolojik temellerini 
yaratmak. 

İtalya'da neo-faşis!lerln neo-faşis!lerln neo-f bu 
eylemleri özellikle 1968' den 
bu yana yoğunlaştı. Bu eylem
ler Iki biçim a lıyor. Birincisi 
doğrudan saldırı ve cinayet bl 
çiminde. Yakıp yıkma, sabataj, 
bombalama. İkincisi kendı Işle 
dıkleri cinayetleri solun üzeri 
ne yıkma. Faşistler bu tertip
lerinde provokatör goşist grup 
çuklardan özel bir yardım gö
rüyorlar. Faşistler ve resmi, 

Dünya gelişiminin doğal sonu
cu. Fakat diplomatla rın göre 
vi, devletlerin politikasını ken 
di kişiliklerinde somutlaştır
mak. Emperyalist devlellerin 
herkesten çok "aktör"lere ih
tlyacı var. Politikayı eğlence
li bir tiyatro gıbı göstermek , 
kitleleri politikadan uzak tut
manın en iyi yolu. Kissinger � 
in "yıldızl'lnın bir ara Holly 
wood kahramanlarına taş çı -
kartacak kadar parlaması bu 
yUzden. 

Ama Hollywood yıldızları -
nın oldukça ortak bır kaderi 
var. Yıldızı sönen dUşer.Ve dü 
şenln dostu olmaz. Yıldızların 
sönUp yenilerinin parlaması , 
film piyasasının süreklllijı;i i 
çin şa rL. Kapila lIzmln bl r ku 
ralı bu. Devlet adamları da 
bu kuralın dışında değil. Kls

lımın temel nedeni dUnyadaki, 
buna Iımın İta Iya 'ya da yansı -
ması değil Temel neden,lçer
de büyük tekellerin çıkarları, 
doğrultusunda yürütülen eko -
nomik politika. Bu politikanın 
ÖZÜ, tanrndan ve sanayide bU
yük sermayenin, dev petro l şl r  
ketlerinin, spekülatörlerln ka
yırılması. Toplumsal gerekBin 
meler� yönelik y.atıy.atıy. rımlann ", 
ri bırakılması, kamu hizmetle 
rinin paha lılaştınlması, ma -
halli Idarelerin ekonomık ab 
lukaya alınması. Enflasyon hı
zının yüzde 20'ye ulaştığı İtal 
ya'da ücretler AET'deki en 
düşUk düzeyde. . 

Bu durum tüm toplumsal ta 
bakala rda artan bir huzursu ... 
luğa ve köklU bır dönUşüm iste 
ğine neden oluyor. Büyük bur
juvazi orta katmanLann huzur 
suz luğunu faşist yönetim özle
mine çevirme çabasında. Fa -
şist kampanyalann ilk nedeni 
bu. Hi"istiyan Demokrat parti
nin yönetici kUği bu a landa 

Kiss
h e r  aktörün , ilginç b i r  sena r 
y o  bulması gereklı. Emperya
list devlellerde politik senar
yolar da tekellerin elinde.KIs 
singer bu yeni sena ryoyu şim 
dilik Ame rikan petrol tekelle
rinden ısmarlamış gıbı' 

AVRUPA'DA NE VAR? 
Petrol tekelleri öteden beri 

ABD dış politikasının egemen 
unsurları. Amerıkan dış poliıi 
kasımn ağırlığı şımdı yeniden 
Avrupa 'ya yöneltyor. Bunun ne 
denlerı çeşıtlı. Bir kere , Avru 
pa Ulkele rinde tekellerin ikti
darını hedef alan sınıf mUcade 
lesinin safları hem genişliyor 
hem de pekleşiyor. Bu "bulaşı
cı" hastalığı bloke elmek ge -
rekli. İkincisi, son ekonomık hı 
nalım Avrupa'nın kapitalist e
konomllerinde önernil gedikle .. 
açtı. A v ' l yöneticiler 
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PETROl DiplOMASisi 
lattı. Geri dönen oyuncak Ilk 
darbesini Avrupa 'nın kapita -
list ekonomilerine IndirdI. Um 
madık taş baş yardı. "Petrol': 
emperyalizmin yenı sömürge
cl mekanizmasını da çatlattı . 
Gelişmekte olan Ulkelerln, do 
�al kaynaklan Uzerlndeki e
gemenıık bakları ıçın ortak 
bır mUcadeleye girmelerini , 
kolaylaştırdı. Amerıkan tekel
lerinin şimdiki hedefl , Avru -
pa 'nın emperyaııst devletlerI
nın zayıflı�nı onlara karşı kıJ 
Ianmak. ABD 'nın onlara sa� -
layaca� deste�n bedeli bu. 
Klsslnger de bu sena ryonun 
baş oyuncusu olma çabasında. 

EVDEKI HESAP 
VE çARşı 
Enerll buna lımını petrol 

tekellerinin sabneye koydu�
nu farketmeyen kalmadı.Şlm
dı de petrol flyatla nnın dUş -
meslnden en çok onlar endişe 
ediyor. ABD 'nın petro-dlplo -
matlan bam petrolUn ithal 
fiyatı ıçın bır "taban" konma-

sını Avrupa ilikelerine kabul 
ettirmeye çalışıyor. Amerika' 
nın sözUnden çıkmayı becere
meyen Avrupa hUkUmetlerl , 
yUksek petrol fiyatlarının so 
rum lulu�ndan ABD'yI kur
tarmak ıçın ne yalan kıvıra -
caklarını bilemez haldeler. Pa 
rls'tekl son Enerll Konferansı 
hazırlık toplantısında yalancı
ların mumu yatsıya kadar d� 
yanmadı. Toplantı da� ldı. Top 
lantının daitılmasında özellik
le ABD 'nın sabotalları etkııı 
oldu. ABD . kendı IsteklerlnL 
empoze edebilmek ıçın vakit 
kazanma derdinde. 

ABD 'nın bu politikasını an
lamak ıçın 1970-71'e dönmek 
yeterli. De�şlk enerll kaynak
lannın yaratılmasını teşvik i
çIn petrol fiyatlannın artırı l 
masını lık akı i eden Nixon. 
Ford yönetımı sadece bunu g� 
ııştlrlyor. lthal edılen petrol 
Uzerine konan vergiler ABD 
hazinesine yı ıda 30 ml lya r do
lar geıır sa�lıyor. Bu paralar, 

Ulke lçlnde.yenl enerji kaynak 
larının gelıştırılmesı ıçın te
kellerin kullanımına sunuluya: 
Avrupa'da da bu poııtlka ge
çersiz de�l. Fransa'da tUke -
ticllerin petrole ödedl� flya -
tın yUzde 38 'I 

Amerıkan bu 
nalım sırasında bUyUk birikim 
ler gerçekleştlrdl. Yenı ener
lı  kaynaklarına yöneıınmeslnln 
ilk nedeni bu. Ikıncı bır neden 
de, ABD ekonomisinin dış e
nerll kaynaklarına bağımlılıitı
nın azaltılması arzusu. ABD te 
keUerlnln ilk hedefi yenı tek -
nOI�lilerın tekeııni ele geçir -
mek.ABD tekelleri lle Avrupa 
tekelleri arasındaki teknolollk 
uçurum kUçUmsenecek gıbı 
de�LAvrupa Ulkelerl, yen! 
nUkleer santralleri Amerıkan 
ıısanslanyla kurmayı şlmdııık. 
kabullenmış durumda. GUneş: 
enerllsl ve leotermlk enerll -. 
nın gelişti r11mes!ne yöneltllen : 
fonlar ABD 'de tUm OECD Ulke
lerinde ayrılan fonları aşı -
yor. ABD petrol tekelle ri , 

197 5 'de Ulke ıçınde 26. 2 mil
yar dolarlık araştı rma harca 
ması yapacakla r. Fakat her ya 
tırım asgarı Ölçüde rantabl ol
malı. Bu da potansıyel kAr mar 
lına baltlı. Bu marlı petrol fi:: 
yatlan belirliyor. Bu fıyatlar 
ne kadar yUksek olursa o ka-

. dar Ivl 
" II Mİ, 7 Mİ ? "  

ABD'nin Avrupa ' lı emper
yaııstlerl kendı hegemonyası 
a ltında hizaya geti rmesi, bu 
petrol poııtlkasının benimsetii 
mesine sıkı sıkıya ba�lı. Kls: 
sınger'In son kozu bu. Petrol' 
fıyatlannın "mUnasıp" ölçUde 
yUksek tutulması Enerll Alan
sı Uyelerlnce kabul edilmi, gl 
bl Fakat neyin ıımUnasip " 01-
du� paza rlık konusu. Klssln
ger'ln kafasındaki soru şımdı 
şu:" II mit 7 ml?" 1'abanrıya
tı II dolara yakın saptanırsa , 
bu Klsslnger'ln başarı hanesI
ne yazı lacak. Torbadan çıka
cak rakam e�er 7 dolar olur
sa partiyi kaybeden Klsslnger 

olacak. Bu da Klsslnger'ln kıs 
kacı. Bu kıskaç son gUnlerde 
daha da dara lıyor. ABD tekel 
lerine göre 7 dolar da çok dU
şUk. Alt sınır olarak LO dolar 
daha uygun. Tekellerin niyeti 
Kissinger'e "iktis8t"ö�retmek. 

Fakat evdeki hesabın yal
nızca dışardaki "çarşıli ya uy 
ması yetmiyor. içerde de ka
labalık bır çarşı var. Yüksek 
taban rıyatı ABD ıçınde de en{ 
lasyonu körükleyecek. Fakat 
buna karşı çıkanlar yalnız Uc
ret karşılı� çalışan kitleler 
de�IL Uluslarara"ı tlcarette 
önemıı pay sahibi olmayan set 
maye de petrol poııtlkasına 
karşı. PetroIU gırdı olarakkul 
lanan sanayııerdeki tekeller 
de onun yanında. Bu gUçler 'De 
mokrat"ları Kisstngerte karşı 
sUrUyor. Kongre-HUkUmet çe
klşmeslnln bır yönU de bu. Yaş 
lı bır akllire bu kadar yUklen 
rnek de fazla. Fakat yapacak 
bır şey yok. Usteıık bu rolde 
dublör kullanmak da olanak.ıı. 
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DÜNYA 
DENGESiNiN 
OEGEHlEMOiHiLMESi 

Sosyalist teoriyi, uygulanacak yöntemi bilmenin, toplumsal yapı 
nın nasıl oluştuğunu saptamanın, ana çelişkiyi bulmanın, yetenek 

li ve bilgili öncü kadronun bulunmasının, işçi 'sınıfının bilinçli ve 
örgütlü olmasının, doğru taktik kullanmanın da, bir ülkede sosya
lizmin kurulmasına yetmediğini çağımızda yaşadığımız kimi olay
lardan anlamaktayız. 

Örneğin ıspanya içsavaşı, demokratik güçlerin utkusuyla sonuç
lanabilseydi, eski dünya dengesinin bozulup yeni bir dünya denge
sinin kurulmasını gerektirecek büyük bir olaydı. Kurulu dünya den 
gesini bozabilecek bir olay olduğu içindi'l':'ki, İspanya içsavaşı yal 
nız İspanya 'nın bir iç sorunu değildi. Buyüzden birçok devletler 
açık-gizli, dOlaylı-dolaysız yollarla, gönüllü birlikleriyle İspanya 
içsavaşına karışmış, katılmışlardı. Faşizmin İkinci Dünya Sa
vaşı 'na hazırlığı ve savaş denemesi olan İspanya içsavaşında de
mokratik güçler neden yenik diiştü ve nedenfaşizm yengiye ulaşa
bildi ? Bunların nedenlerini anlatan çok yazılar yayınlanmıştır.Bun 
lar, sonucu.önceden belli ve hangiformülle çözümleneceği de bi- ' 
linen bir matematik probleminde, yanlışın nerede yapıldığını son
radan bulmaya falışmak gibidir. Bugün sonucu belli olan İspanya 
içsavaşında demokratik güçlerin kullandıkları yöntem de bilin
mektedir. Yenilgi sonucunu doğuran nedenler olarak, yapılmış yan 
lışlar yorum biçiminde ortaya konulmuştur. Her ne olursa olsun, 
sonuçta, kimi devletler, küre 'nin İspanya bölgesindeki bir deği
şimle dünya dengesinin bozuluP yeni bir denge kurulmasını çıkar
ları için uygun bulmamışlardır. Ve onların dengeyi koruma isteği 
üstün gelmiştir. 

Komşumuz Yunanistan halkının, emekçi ve köylüsünün' . İkinci 
Dünya Savaşı 'nda yarattığı büyük destan sonucunda bile halk ikti
darının neden kuY7flamamış olduğu üstünde düşünmenin bize yararı 
büyük olacaktır., Ikinci Dünya Savaşı 'nın daha başlangıcından beri 
(28 Ekim 1939) ltalyan faşistl,erinin, sonraları Bulgar ve A lmanfa
şistlerinin dalga dalga saldırılarına yiğitç-z karşı koyan ve o sal
dırıları püskürten, bu uğurda yüzbinlerce insanı yokluktan ve sa
vaştan kırılan Yunanistan 'da Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS) halkın 
büyük desteğiyl�, bağımsız demokratik Yunan devletini kurmıiş
ken, sonraları Ingiliz ve Amerikan emperyalizminin desteğindeki 
iç faşistler karşısında, 1949 da, neden yenilmiştir ? 7 milyon no. -

fusıU Yunanistan 'ın 550 bin yiğit insanı, yani nüfusun yüz<lesekizi
nin ölmesi karşılığında kurulan halk iktidarı sonra nasıl  yıkılmış -
tır ? 

Sonucu ve kullanılacak formülü önceden belli bir matematik J:Itb 
lemini yeni baştan çözümler gibi, yani iş işten geçtikten sonra, ls 
panya ve Yunanistan 'da halk güçlerinin yenilgisinin nedenlerini an
latan, yapılan yanlışları yorumlarla gösteren pek çok yazı yazılmış 
tır. Bunları okurken, bu yazıları yazanlar, yenilgiye bilimsel ge
rekçeler bulanlar, sanki yüz kez ölüp dirilmişler, daha da pek çok 
kez ölebilirlermiş gibi, insan yaşamına uzak ve soltukturlar. 

Türkiye 'dengiden bir Türk Moskova 'da Nazım Hikmet 'le karşı� 
şıpkonuşmasında ,her ne yaparlarsa yapsınlar,ha,tta öldürse!e;d

.
i �.ı-: 

le Nazım Hikmet 'in yine de Türkiye 'den ayrılmaması gerektiğinı soy 

leyince, Nazım bu adamın yüzüne bir süre bakıp, 

:-Acaba siz şımdiye dek kaç kez öldünüz ? diye sorar. 
ıspanya ve Yunanist�n iç savaşla'Y'fnda halk güçlerinin yenilgı 

lerine neden olarak ideolojik , teorik,taktik,stratejik pek çok yanlış 
bulup gösterenler, bu ülkelerin halklarıiuJanen yiğit, en bilinçli yüz 
binlerce insanın kurulacak halk iktidarı uğruna can verdiklerini he 
saba katmalı ve kendile1'i gibi lıer insanın yalnız birkez öldüğü 
no. düşünmelidirler. Ayrıca İspanya, Yunanistan , Türkiye gibi ülke
lerde bir emekçinin bilinçlenmesinin , bilinçli emekçi- yetişmesinin 
ne denli zor olduğu da diişiiJıiilerek bu zor yetişen insanların ya
şamları üstüne çömertçe hesap oyunlarından sakınılmalıdır. 

Karşılaştırmalı edebiyat,karşılaştırmalı tarihgibi karşılaştır
malı' bir savaş coğrafyası da dfJ,ünülerek,ikiııcidüııya savaşı soıltl1ub 
halk iktidarı kurulamayan Yunaııistaıı 'la , halk iktidarı kurulaıı öte
ki ülkelerin durumlarını da karşılaştırmak yararlı olur. Y,maııis -
tan 'da bol bol yapıldığı sonradan anlaşılaıı yaıılışların hiçbiri öte
ki ülkelerde yapılmadığı içiıı mi oralarda sosyalizm kl/rulabi/miş
tir? 

Her iki iilkede de yeııilgiııiıı baş nedmi O !<iiniıli dünya denl!esi -

nin işlevinin doğru sapt'.lnmamıs ve bu dünya dengesinin İspanya 
ve Yunan halklarından yana işleyemeyı<ı:eğiningÖ'Y'Ülmemiş olması -
dır. Her iki ülke halklarının büyük tarihsel dramı, dünya dengesini 
kendilerinden yana bozup değiştirecek /!Üçte olmamalarıydı. 

Tarihin her anında var olan belli gilçler dengesinin ogünkü iş
levini iyi kestirmek , lehte yada aleyhte işleyeceğini doğru hesapla
mak gerekiyor. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Yugos lavya 'nın Kominfarm ' dan 
yani sosyalist ülkeler bağımlı birliğinden ayrılabilmesi o günkü 
dünya dengesinin bu ayrılışa uygun düşmesindendir. Bu ayrılış, da
ha sonraları yeni bir dünya dengesinde başka bir güç olarak orta -
ya çıkan üçüncü dünya ülkelerinin birleşmelerinin de nedeni olmuş 
tur. Yugos lavya Kominfarm 'dan ayrılabilirken , Kominfarm 'un kal 
dırılmasından sonra bile 1956 'daki Macaristan olaylarında, 1968 
deki Çekoslovakya olayında o günkü dünya dengesi bu iki ülkedeki 
olaylar doJ1nt.ltusunda işleyememiştir. 

İspanya ve Yunanistan 'daki halkların tarihsel dramı bilin-
mek'tedir. Ama başka bir ülke halkının tarihsel dramından dünya 
kamu oyu pek de haberli değildir. İran Azerbeycan 'ındaki bir yıl 
iktidarda kaldıktan sonra yıkılan halk iktidarının ne olup bittili , ls 
panya ve Yunanistan 'daki denli olsun bilinmemektedir. Birhalk ik 
tidarının kurulup bir yıl sürmesi kolay iş değildir,ve o halk iktidarı -
nın yıkılması pek sessiz olmuştur. 

Endonezya 'daki kanlı solcu kıyımı üzerine Endonezya K. Psinin 
yaptığı yanlışlar yazılmış ve bu kıyıma neden olduğu ortaya konul 
muştur. 

. .  Şili'de tarihte ilk kez seçim yoluyla sosyalizm iktidara gelmiş, 
ama sosyalizmin bu utkusu kanla boğulup halk iktidarı yıkılmıştır , 
ŞiU'de sosyalizm denemesüiin yenilgiyle sonuçlanması üzerine de, 
nasıl ve Kerelerde ideolojik, teorik,taktik yanlışlar yapıldığı ortaya 
konulmuştur A llende ve partisi bu yanlışları yapmamış olsaydıdün 
ya dengesi Şili 'de sosyalizm !Uygulamasına, elverişli olmadığı için 
sosyalist iktidar yine devrilecek, o, zaman da daha başka , yanlışlar 
bulunup ortaya konulacaktı. Oysa Şili sosyalizm denemesinin başa
rısızlığının başlıca nedeni, sosyalist her ülke için kuruluş ve baş 
langıçta bir zorun olan ekonomik bunalıma girilmiş olmasıydı. Şili, 
ekonomik bunalımdan kurtarılamadı. Oysa, Amerika Birleşik Devlet 
leri açısından aynı koşullarda olan, üstelik iktidara gelişi seçimle 
de olmayan Küba 'da sosyalist iktidar tutunup yürüyebildi, Birleşik 
Amerika 'nın,  jeopolitik bakımdan, Şili 'nin sosyalist olmasına göz 
yumamayacağını ileri sürenlere, Birleşik Amerika 'nın Küba ' ya 
göz mü yumduğunu, Küba 'nın jeopolitik eneminin daha mı az ol
duğunu sormak gerekir. 

Bir ulusal kurtuluş savaşı ya da bir sosyalist iktidar eylemi 
için dünya dengesini doğru değerlendirmenin ne denli gerekli 01-
duğunu, son olarak Barzani önderliğindeki Kürt hareketi !1ir kez 
daha ortaya koymuştur. Barzani önderliğindeki Irak 'tak i Kürt u
lusal savaşı, dünya dengesinin o günkü durumuna göye, zaman za
man kürtlerin lehiıı!! ve aleyhine zikzaklar çizen bir çizelge gös
termiştir. Sosyalist bir eğitimle yetişmiş olan Barzani komutasn 
daki Kürtler başlangıçta İran 'da İran silahları karşısında Irak ' a 
çekilmiş lerdi. Irak 'da Kürt halkı kimi haklar da elde edebilmişti . 
Irak 'ta sosyalist bir yönetim kurulduktan sonra Barzani kuvvetle
ri hem de Iratl 'ın aracılığıyla Birleşik Amerika 'nın yardım ve des 
teğini aldı. Bir zamanlar İran askerlerini?ı silahları karşısında i
rak 'a çekilen Barzaııi kuvvetleri, bu kez Iran 'da kortınl/yor ve iran 
a sığınıyordu. �merika aracılığıyla İran 'dan yardım ve destek gö
rüyordu. Ama [raıı, [rak 'la çatışmalı olduğu sürece koruduğu eski 
düşmanı Barzani kuvvetlerini [rak 'la bir pazarlık konusu yapıPda 
çıkartın elde edince , !Wrt ulusal gi/cli de yıpıik diişmiiş oldu.Kürt
leri.ı bu süredeki bu yeniklilti de, diiııya dengesini tam değerlend� 
rememenin sonucudur. 

Özellikle 1960 'dan bu yana yurdımıuzdaki sosyalist eylemlerin, 
dünya dengesini değe1'lendinne açısından eleştirilmesini1ı gele
cekteki sosyalist eıılemler içüı bUyiik yararları olacağı kaınsında
yım. Evet teoriyi bilmek, evet teori,ıiıı uygulanacağı iilkemizi bil
mek buna göye stratejiyi saptamak . . .  Diiııya dengesini doğru de -
ğerlendinnedikçe, bu bilgilet" de, bir sosyalist eylemi.ı başarıya 
ulaşması içü, sosyalizme geçiş için yetmiyor. 

'nın bir iç sorunu değildi. Buyüzden birçok devletler 
dOlaylı-dolaysız yollarla, gönüllü birlikleriyle İspanya 
karışmış, katılmışlardı. lardı. lar Faşizmin İkinci Dünya Sa

hazırlığı ve savaş denemesi olan İspanya içsavaşında de
güçler neden yenik diiştü ve nedenfaşinedenfaşinedenf zm yengiye ulaşa

Bunların nedenlerini anlatan çok yazılar yayınlanmıştır.Bun 
sonucu.önceden belli ve hangiformülle formülle fo çözümleneceği de bi- ' 

matematik probleminde, yanlışın nerede yapıldığını son
bulmaya falışmak falışmak f gibidir. Bugün sonucu belli olan İspanya 

içsavaşında demokratik güçlerin kullandıkları kullandıkları kull yöntem de bilin
Yenilgi sonucunu doğuran nedenler olarak, yapılmış yan 

yorum biçiminde ortaya konulmuştur. Her ne olursa olsun, 
kimi devletler, küre 'nin İspanya bölgesindeki bir deği

dünya dengesinin bozuluP yeni bir denge kurulmasını çıkar
uygun bulmamışlardır. Ve onların dengeyi dengeyi deng koruma isteği 

gelmiştir. 

Komşumuz Yunanistan halkının, emekçi ve köylüsünün' . İkinci 
Savaşı 'nda yarattığı büyük destan sonucunda bile halk ikti

neden kuY7flamamış olduğu olduğu ol üstünde düşünmenin bize yararı 
olacaktır., Ikinci Dünya Savaşı 'nın daha başlangıcından beri 

1939) 1939) 1939 ltalyan faşistl,erinşistl,erinşistl in, sonraları Bulgar ve A lmanfamanfamanf
dalga dalga saldırılarına yiğitç-z karşı koyan ve o sal

püskürten, bu uğurda yüzbinlerce insanı yokluktan ve sa
lan Yunanistan 'da Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS) halkın 

teğiyl�, teğiyl�, teği bağımsız bağımsız ba demokratik Yunan devletini kurmıiş
, sonraları Ingiliz ve Amerikan emperyalizminin desteğindeki 

karşısında, 1949 da, neden yenilmiştir ? 7 milyon no. -
anistan 'ın 550 bin yiğit insanı, yani nüfusun nüfusun nü yüz<lesekizi

karşılığında kurulan halk iktidarı sonra nasıl  yıkılmış -

ve kullanılacak formülü önceden belli bir matematik J:Itb 
baştan çözümler gibi, yani iş işten geçtikten sonra, ls 

Yunanistan 'da halk güçlerinin yenilgisyenilgisyenil inin nedenlerini an
yapılan yanlışları yorumlarla gösteren pek çok yazı yazılmış 

okurken, okurken, okur bu yazıları yazanlar, yenilgiye bilimsel ge
bulanlar, sanki yüz kez ölüp dirilmişler, daha da pek çok 
lirlermiş gibi, insan yaşamına uzak ve soltukturlar. 

'dengiden bir Türk Moskova 'da Nazım HikmetHikmetHi 'le karşı� 
nuşmasında ,her ne yaparlarsa yapsınlar,ha,tta öldürse!e;d;d; .

i �.ı-: � �.ı-: � 

kmet 'in yine de Türkiye 'den ayrılmaması gerektiğinı 
;

gerektiğinı 
; .gerektiğinı . soy 

�.ı-: 
soy 
�.ı-: 

azım bu adamın yüzüne bir süre bakıp, 

Acaba siz şımdiye dek kaç kez öldünüz ? diye sorar. 
ve Yunanist�n iç savaşla'Y'fnda halk güçlerinin yenilgı yenilgı yenil

lerine neden olarak ideolojik , teorik,taktik,stratejik pek çok yanlış 
terenler, bu ülkelerin halklarıiuJanen yiğit, en bilinçli yüz 
insanın kurulacak halk iktidarı uğruna can verdiklerini he 

katmalı ve kendile1'i gibi lıer insanın yalnız birksanın yalnız birksanın yalnız bir ez öldüğü 
şünmelidirler. Ayrıca İspanya, İspanya, İsp Yunanistananistananist , Türkiye gibi ülke

emekçinin emekçinin emekçi bilinçlenmesininnmesininnmesi , bilinçli emekçi- yetişmesinin 
zor olduğu da diişiiJıiilerek bu zor yetişen insanların ya
üstüne çömertçe hesap oyunlarından sakınılmalıdır. 

laştırmalı edebiyat,karşılaştırmalı tarihgibi karşılaştır
savaş coğrafcoğrafco yası ğrafyası ğraf da dfJ,ünülerek,ikiııcidüııya savaşı soıltl1ub 

iktidarı kurulamayan Yunaııistaıı 'la , halk iktidarı kurulaıı öte

ha sonraları yeni bir dünya dengesinde başka 
ya çıkan üçüncü dünya ülkelerinin birleşmelerinin 
tur. Yugos lavya s lavya s l Kominfarm 'dan ayrılabilirken 
dırılmasından sonra bile 1956 'daki Macaristan 
deki Çekoslovakya olayında o günkü dünya den
olaylar doJ1nt.ltusunda işleyememiştir. işleyememiştir. işleyememi

İspanya ve Yunanistan 'daki halkların tarihsel tarihsel tari
mek'mek'teditedimek'tedimek'mek'tedimek' r.tedir.tedi Ama Ama başka başka bir ülke bir ülke halkının halkının taritarihsel hsel tarihsel taritarihsel tari
kamu oyu pek de haberli değildir. İran Azerbeycan 
iktidarda kaldıktan sonra yıkılan halk iktidarının 
panya ve Yunanistan 'daki denli olsun bilinmem
tidarının kurulup bir yıl sürmesi kolay iş değildirdeğildir
nın yıkılması yıkılması yıkı pek sessiz olmuştur. 

Endonezya 'daki kanlı solcu kıyımı üzerine üzerine 
yaptığı yanlışlar yazılmış ve bu kıyıma neden neden 
muştur. 

. .  Şili'de tarihte ilk kez seçim yoluyla sosyalizm 
ama sosyalizmin sosyalizmin sosyalizmi bu utkusu kanla boğulup halk 
ŞiU'de ŞiU'de Şi sosyalizm denemesüiin yenilgiyle sonuçlanması 
nasıl ve Kerelerde ideolojik, teorik,taktik yanlışlar 
konulmuştur A llende ve partisi bu yanlışları 
ya dengesi dengesi deng Şili 'de sosyalizm !Uygulamasına, elverişli 
sosyalist iktidar yine devrilecek, o, zaman da 
bulunup ortaya konulacaktı. Oysa Şili sosyalizm 
rısızlığının başlıca nedeni, sosyalist her ülke için 
langıçta bir zorun olan ekonomik bunalıma giri
ekonomik bunalımdan kurtarılamadı. Oysa, Ame
leri açısından aynı koşullarda olan, üstelik iktidara 
de olmayan Küba 'da sosyalist iktidar tutunup 
Amerika 'nın,  jeopolitik bakımdan, Şili 'nin sosyalist 
yumamayacağını ileri sürenlere, Birleşik Am
göz mü yumduğunu, Küba 'nın jeopolitik eneminin 
duğunu sormak gerekir. 

Bir Bir ulusal ulusal kurtukurtuluş luş savaşı savaşı ya ya da da bir bir sosyalist sosyalist 
için dünya dengesini dengesini deng doğru değerlendirmenin 
duğunu, son olarak Barzani önderliğindeki önderliğindeki önderliğ Kürt 
daha ortaya koymuştur. Barzani önderliğindeki 
lusal savaşı, dünya dengesinin dengesinin deng o günkü durumuna 
man kürtlerin lehiıı!! ve aleyhine zikzaklar çiz
termiştir. Sosyalist bir eğitimle yetişmiş olan 
daki Kürtler başlangıçta İran 'da İran silahları karşısında 
çekilmiş lerdi. Irak 'da Kürt halkı kimi haklar 
Irak 'ta sosyalist bir yönetim kurulduktan sonra Barzani 
ri hem de Iratl 'ın aracılığıyla aracılığıyla ar Birleşik Amerika 
teğini aldı. Bir zamanlar İran askerlerini?ı silahl
rak 'a çekilen Barzaııi kuvvetleri, 

askerlerini?ı 
kuvvetleri, 

askerlerini?ı 
bu kez 

askerlerini?ı 
bu kez 

askerlerini?ı 
Iran 

a sığınıyordu. �merika aracılığıyla İranİranİr 'dan 
rüyordu. Ama [raıı, [rak 'la çatışmalçatışmalçat ı ışmalı ışmal olduğu 
düşmanı Barzani Barzani Bar kuvvetlerini [rak 'la bir pazarlık 
çıkartın elde edince , !Wrt , !Wrt , ! ulusal gi/cli de yıpıik 
leri.ı bu süredeki bu yeniklilti de, diiııdiiııdi ya deng
rememenin sonucudur. 

Özellikle 1960 'dan bu yana yurdımıuzdaki 
dünya dengesini dengesini deng değe1'lendinndeğe1'lendinndeğ açısınd




