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"Roman Gibi" bir bağımsızlık, demokrasi, sosya
lizm sova.ıçısının onılarıno, daha d�rusu tUm hayatına 
verdiği addır. 1895'te Selônik'te bOjloyon bu roman, 
TUrk basın hayatının en mUcodeleci kalemlerinden Sobiha 
SertePin savcı dolu hayatının romanıdır. 

iıgal yıllarını bUtUn acılığıyla ycıayan Sabiha 
Sertel, kocasının tutuklanmosıyla, çıkarmakta olduğu 
"Buyuk Meanua" adlı dergininso·umluluğunu Ustlenmek 
zorunda kaldı. Basın alanındaki sava�ı burada ba�lar. 
i�gal kuvvetlerinin ve gerici yönetimin sansUrU ve baskı
larına direnerek Dergiyi yayınladı. 

Sonra Amerika'da sosyoloji öğrenimi. 1923'te 
yurda dönU� ve "Resimli Aylı dergisi. 

"Resimli Ay" tom 7 yıl yayınlandı ve gerçek bir 
kultUr olayı oldu. 1924'ten sonra Mehmet Rauf, Reıat 
Nuri, Yusuf Ziya, Mahmut Yesari gibi yazarları içeren 
yazı kadrosu 1925'de değiıti; Nôzım Hikmet, Sabahat
tin Ali, Suat Dervi�, Vôlô Nureddin, Sad ri Ertem ve 
diğer sol yazarlardan alu�an ilerici, sosyalist bir odak 
durumunu aldı. 

Sabiha Sertel, 24 Mayıs 1924'te yayın hayatına 
ba�layan G.ımhuriyet gazetesinin de ilk fı kra yazarların
dan. Bu gazetedeki !osyal ve siyasal içerikli yazı
larının ağırlığı derhal yon kı yaptı. Bir kadının yoksul
luktan bakarnayaceğını onladığı 5. çocuğunu sokağa 
bırakması nedeniyle mahkum olmasını konu olon " Bir 
Fazla Tabak Sofrayı Dağ Gibi Ezdi" baılıklı yazısı yU
zUnden mahkemeye veri Idi. &eraat etti. Fakat, demok
rasi, sosyal ve ekonomik yapı,dı� politika, kadın hak
ları vs. konularındaki yazılarının arkası kesiimedi. 

"Resimli Ay", demolCrosinin ve ilerici dönUıUm
lerın kararlı ve etkin bir savunucusu olma niteliğini sUr
dUrUyordu. Fakat bu Ilzell iği yüzunden geri ci baskılar
dan yakasını kurtaromadı. Zekeriya Sertel ve Cevat 
Şokir(Halikarnas Bolıkçısı) Unlu istiklôl Mahkemeleri n
ce tutuklandıler. Derginin bu iki ağırtop..ı içeri girince 
"Resimli Ay"ın ve yanındaki "Resimli Perıembe"nin, 
"Çocuk" dergisinin, "Çocuk Ansiklopedisi"nin hem yö
netimi hem de butun teknik i�l"eri Sabiha Sertel'in 
omuzlarına yUklendi. Bôb-ı ali ilk olarak bir kadın 
teknik sekreter gBrdU. Bu dllnemde hemen her sayıda 
savcılığa çağrı ldı. Buna ro?jmen "Resimi i Ay"da kanu
oyunu silkeleyen, uyandıran "Putları Kırıyoruz", "Mis
yon�rlerle Savai" gibi kampanyalar yUrUtUldU. 

Bu dönemde sanık sandalyesi sık sık "Resimli Ay" 
yazarları ve özellikle Sabıha Sertel tarafından ii9al 
edildi. Ve sonunda "Resimli Ay" kapondı. 

Sonra "Ton Gazetesi" dönemi ba�lıyor.Zekeriya 
Sertel ve Halil Lutfi DllrdUncü o zamana kadar iı Bon
kası'nın desteğiyle çıkan Ton gazetesini satın aldılar. 
Ton ikide bir kapatılarak, yazarları tutuklanarak, bin
bir turlu baskıya uğrayarak 1945'e kadar yayınlandı. 
Bu orada bizzat hukumet tarafından 3 kez Sabiha Ser
tel'in yazı yozması yasaklandı. 

SOVOl yıllarında Turancılık, PanrUrkizm vb. gibi 
fa�ist akımlar ve örgUtlenmeler devletin hoıgöru ve 
teıvikiyle alabildiğine geliıti. Gtıstermelik tutuklama 
ve yargılamalar i leri ci lere uygulanan baskı i ara parava
no olmaktan ötebir anlam taıımıyordu. Savaıın demok
rosi cephesinin zaferiyle sonuçlanması Uzerine dUzene 
demokratik bir g&UnUm verme zorunlu oldu. Buriuva
zinin bir kesimi sol ile iıbirliöine gitme eği !imi gösterdi. 

Nitekim, Celôl Boyor, Tevfik RUılU kas, Adnan Men
deres, Fuat KllprUIU, Serteller, Cami Baykut gibi ile
ricilerle bir dergi çıkarmaya karar verdiler. Dergi, 
Sabiha Sertel'in Tan Gazetesi'ndeki sUtununun adını 
taııyacaktı: "GÖruıler". Ayrıca, Ankara'da "TUrk ve 
DUnya" ve "Adımlar" dergilerini çıkarmakta olan Ni
yazi Berkes , Behice Boran, Pertev Boratov, Sabahattin 

. Ali gibi tanınmıı sosyalist aydınlar do Dergi'de yaza
coklardı. 

Ancak, derginin birinci sayısında yazarlar ara
sında isimleri açıklanan Adnan Menderes, Fuat Köpru
lu, Tevfik RUjtU yazı gllndermediler. Oysa Celôl Bo
yar, yazı yazamayacağını, fakat dem eç vereceğini, 
Menderes, Kııprulu ve Tevfik RUıtU ise k .. inlikle ya
zacaklarını, isimlerinin yazı kadrosunda açıklanması
nın pek uygun olacağını belirtmiılerdi. Sabiha Sertel 
Ankara'ya gidip hesap sorduğunda Menderes, Ilçok 
me�guluz, fakat 2. nUshaya mutlaka yazacağız" de
miıti. Ertesi gUn Fuat KBprulu ile beraber Sabiha Ser
tel'i uğurlomaya istasyona geldiklerinde bu sözUnU 
yinelemi�ti . 

Fakat daha ikinci sayı çıkmadon, Derginin ba�
lığındaki "GörU�ler" yazısının "G" harfi orağa benze
tiidi . "GBruıler" ve Ilzellikle Serteller hakkında yo
ğun bir kampanya baılatıldı. isteni len sonuca do ula
�ıldı .. Boyar, öngörUimelerde Dergiyi finanse .etmeyi 
teklif etmesine rağmen "GörViler"le hiçbir iliıkisi ol
madığı nı i lôn etti. Menderes ve diğerleri de bir kaç 
gUn önce verdikleri sözleri unutarak Bayar gibi açıkla
malarda bulundular. Burjuvazinin kUçuk bir kesiminin 
bile Sol 'lo iıbirliğini hoı gllrmeyen inllnU ve faıist hu
kUmeti bir politik zafer kazanmııve yaramaz burjuvazi ye 
lUkUrduklerini yalotmııtı. 

Bu arada Tan gazetisininyazı kadrosu genijletil
di. Esat Adil MUstecaplıağlu, Behice Boran, Adnan 
Cemgil, Muvaffak Şeref, Sabahattin Ali, Dr. HulUsi 
Dosdoğru, Aziz N ... in gibi sosyalist aydınlar Serteller 
ile'birlikte Tan gazetesinin anti -emperyol ist, anti-foıist 
ilerici bir yayın organı olmasını sağladılar. 

Artık "Ton" ve "Göruıler" bir boy hedefi olmuı
tu. Faıist Saraçoğlu hukurnetinin resmi kalemleri HUse
yin Cahit Valçın, Cihat Bobon, Ziyat EbUzziya, Orhan 
Seyfi Orhon, Peyami Safa, Mithat Perin vb. yoğun bir 
kııkırtmo ',ampanyasına baıladılar. Bu kampanya UrUnU
nU, ba�latılııının hemen ertesi gUnU verdi. O zamanki 
CHP'nin istanbul il,llrgUIU 3 Aralık 1945 okıamı Ilğren
ci yurtlarına direktif vermij ve ertesi sabah "Tan" ga
zetesi aleyhine bir gösteriye hazırlanmalarını bildir

,mijti. , 
4 Aralık 1945 sabahı Universite bahçesinde, el

lerinde jnönu'nin resimleri bulunan binlerce öğrenci, 
polis ve serseriden oluıan bir kı lobalık dolmuıtu. Gu
nUn sıkıyönetim savcısı Kôzım AIljç'Un 1967'de, Yeni 
Gazete'deki bir açıklamasından, bu faıist sUrUyU Ali 
ihsan GıığUı'un yllnettiğini ve port i mUfettiıi Alaattin 
Tiritoğlu'nun da alayların içinde olduğunu öğreniyoruz. 
Faıist sUrU, bir kısım ilerici yayınlar satan kitapevlerini 
tahribederek Ton gazetesinin önUne geliyor; ellerinde 
kilolarca kırmızı murekkeple Sabiha Sertel 'i arıyorlar. 
Binaya zorle girerek rotatifi demir sopalarla, balyoz
larIo iyice parçalıyorlar. Ust kattaki dizgi makinaları 
oynı akıbete uğruyor. Hurufat, orıiv, mobilyalar, bel-
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Biz en kıııu ıartlarda demokresi için,'dikto
tıırllJ/le korıı savailik. Memleketimizin boiiımsız
Iığı için, geri kolmıı memleketleri boyunduruöu 
oltına olon emperyalizme karıı savcıtık. Geniı 
kııylu, ilÇi, dar gelirli halkı ezen s&nuruculere 
karıı savailik. Din, milliyet, ırkçılık propoganda 
ları ile kUçuk milletleri silah zoruyla hegemonyesı 
oltıno olmak isteyen foıizme kCl"11 savOjtık. Gerici 
burjuvazi, bu hUrriyet, sosyal adalet, demokrasi 
savcıını boğmak için, fikre boltalarıo, bolyozlarıo 
hUcum etti. HUrriyet savcı' yapon matboolaı değil, 
memlekette geliımekte olon bUtUn ilerici hareket
leri yıktı. 

Bizim yarıda bıraktı�ımız savcı, bugUn, mem
leketin ilerici unsurları canla beıla savunuyorlar. 
Fakat Amerika'ya bağlı kompradorlar, CIA, bu ha
reketleri bağmak için yine pusuda bekliyor. ileri
cilere, memleketinim insanlarına bu hurriyet ve 
bağımsızlık uğruna yaptıkları çetin sovcıta bcıarı-
lar dilerim. SABiHA SERTEL 

geler parça porça ediliyor. Depodaki bobin kağıtlar 
Sirkeci'ye doğru yuvarlanıyar. "Yeni DUnya", "Lo 
Turqui" gibi diğer ilerici yayınlar do bu foıist sUrUnUn 
tahribatından nasiplerini" alıyorlar. Ton Gazetesi, bir 
daha yayınlanomoz duruma getiriliyor. 

Sertel 'ler bir daha yazarnadılar. Genel olarak 
bUlUn sosyalistleri kapsayan tutuklamalar, ipizlik, iz
lenme, konutların yasa dııı aranması peılerini hiç bı
rakmadı. Tekrar hapsedildiler. Tan'ın saldırıdan bir 
gUn tSnceki sayısında Sabiho Sertel'in "Muvafakatin 
Feryadı" boılıklı yazısı yUzUnden Cami lI?Ykut ile bir
likte 6 yıl hapis istemi ile yorQılandılar. Iki celse ara
sında bir hanım avukat eliyle Istanbul parti sekreterin
den, "Sobiha Hanım sawnmasını yumulak yaz"n. Ka
bul ederse onu beraat ettireceijiz" ı_klinde bir mesaj 
geliyar. Sabiha Sertel, daha Ilnce Şokru Kaya'nın 
eıeıtirilerini yumuıetnıosı ıor tıyla "mebuı yopnak" tek
lifi gibi bunu da geri çeviriyor; "Sekreter beye selôm 
söyleyiniz. Haklı bir davayı savunanior, mahkUm ol
maktan korkmazlar." 

Salim Bojol baıkanlığındaki mahkeme onları birer 
yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Temyiz kararı bozdu. 
4 Aylı k bir tutukluluk sonrasında tahliye edildi ler. 

Fakat iısizlik, izlenme, aramalar, provokasyon
lar kesilmiyardu. Sabahattin Ali iıIdUrUldU. Niyazi 
Berkes, Pertev Boratav, 8ehice Boran Universitede" 
çıkartıldılar. NÔzım Hikmet uzun bir açlık grevini de 
içeren bir mUcadeleden sonra 14 senedir kaldığı ceza
evinden çıktı. 

Baskılar sUrUyor ve hiçbir yararlı çalııma yapıla
mıyardu. Sertel'ler yurtdııına çıktılar. 

Sabiha Sertel'in "Raman"ı 1968 EyIUIU'nde billi. 
Iıgal 'i, Kurtuluı savcıını, ii. Dunya Sav"!ı 'nı, inıınu
nUn fcıist hUkUmetlerini, sayısız tutuklarvna, yargılan
ma olaylarını içeren bir romandır bu; anti-foıist, 
anti -emperyalist, borııÇı ve sosyaliıt bir ramon. 
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YALÇiN KÜÇÜK 

�ırı iyimserlik, uyuiukluğa yol açar. Kötumserlik ise yılgınlık doğu
rur. YOiondon günlerin gebe olduğu geliimclere bakarken iyimserliğin uyu
!ukluğu kod ar k1ltUmserliğin yılgınlığından da kaçınmak gerekli. Çıkı! yalu 
oran.rken, gerçekçi değerlendirmeyi önleyebi lecek rahatsız I. kların ikisi bun-
lar. 

. 

Bvnun dliındo yöntem sorunu var. Buradaki yöntem sorunu, geliimeler 
içinde kiiilerin rolU ve etkinliği ile ilgili. GeliF'lelerin oluiumundo osd be
lirleyici etkeni" siyasal gUçler dengesi olduğu hep biliniyor. Bunun anlomı, 
olaylorın geliilminde kiiilerin rolUnUn ikinci dereceden bir öneme sahip oL
ması. Yalnız ikinci dereceden öneme sahip olma do açıklık gerektiriyor. Ge
rekli açıklıklardan birisi iöyle: Sınıfsal ve siyasal gUçlerin geli�imi, bazen, 
bazı siyasal ki�ilerin kendi sınıfları için kendilerini feda etmelerini zorunlu 
hale getirebiliyor. Sınıf iktidarının sUrdUrulebilmesi veya perçinlenmesi için 
aynı sınıfın temsilcisi ki�ilerin siYCJ5ol ya�amlarının sona ermesi gerekebiliyor. 

Turkiye 'de bugUn buna benzer bir durum görUlUyor. Sermaye, açı k bir 
12 Mart özlemi içinde. ilk 12 Mart, sermaye partilerinin lideri Demirel'in 
siyasal iktidarına ara verdi. ilk 12 Mart, Demirel'in liderliğini yaptığı ser
maye egemenliğini perçiniedi. ilk 12 Mart, fa�izmi yerle�tirmek, fa�izmi 
kurumsal dayanaklarına kavuiturmak için çok ciddi bir deneme oldu. Bu de
neme, arkasında bir yığın tahribat bırakarak, pUskUrtUldU. Şimdi yeni bir 
denem(- hazırlanıyor. Yeni deneme, Demirel'in siyasal ya�amına kesin bir 
son verecek. Ancak sermayenin diktmını, sınıf tanımaz bir biçimde ve çıplak i 
gözle g!l<ulebilecek açıklıkta artaya kayacak. 

Sınıfsal gUçler dengesi ile ki�ilerin rolleri arasındaki iki/em burada. 
Sermaye, kendi iktidarını sUrdUrrnek, korumak ya do perçiniemek için en so
dık hizmetkôrlerını bile feda etmek zorunda kalabiliyar. Kendi eliyle feda 
edebiliyor. Bunu yaparken de sadık hizmetkôrlarının iradesini hiç merak et
miyar. i�in bu yanı hiç önemli değiL. TUrkiye'nin yeni bir fa�izm denemesi
ne hazırlanmasında Demirel'in ki�isel iradesi hiç önemli değil. Önemli olon 
Demirel'in bu hazırlıklar içinde elinden geleni yapmaktan geri kalmaması. 
Doğrusu, yetenekleri ölçUsunde elinden geleni yapıyor. 

80 yöntemsel sorundon sonra 12 Mart özleminin dayanaklarıyla ilgili 
bir değerlendirme yapmak gerekli. iyimserlik ve kötUmserliğin abartılmasına 
kapılmaksızın. Sermayenin yapısal ve devresel sorunlarıyla ilgili açmazları
nın dı�ında 12 Mart özlemine kaynaklık yapan asıl neden, sermaye çevrele
rindeki iiÇi sınıfı korkusu. Asıl korku, sosyalizmden geliyor. Sosyalist du
iUncenin iıçi sınıfı içinde kök solmasından, örgUtlenmesinden ileri geliyor. 
Korku, bu. Yalnız 12 Mart tezgôhlanırken sermayenin dU�UndUğU asıl engel 
bu değil. Özlem, iiÇi sınıfı hareketine karil. iiÇi sınıfı hareketini bastırma
yı amaçlıyor. Ancak 12 Mart'ı tezgôhlark�n engel olarak Halk Partisi 'ni gö
rUyor. 

Son zamanlarda yeniden açıklık kazanan iki oyun da, bu engeli aıın
dırmaya yönelik. Yeni oyunlardon birisı, 73 seçimlerinden beri sık sık piya
saya sUrulen ve ıimdi tazelenen CHP-AP koalisyonu önerisi. Bu önerinin 
nemel amacı, CHP'de özellikle liderinde toplanan kUtlesel umutları kırmak. 
12 Mart stratejisinde, CHP'nin kUtlesel tabanını daraltmak ve Halk Partisi 'ni 
nötralize etmek önemli bir yere sahip. ?eçim ko�uluna bağlı olmayan bir 
koalisyonun ise tek sonucunun bu olacağında �uphe yok. Bunu herkes biliyor. 
Halk Partisi de biliyor. Bu yUzden dirsek çeviriyor. 

Yakın zamanların iıçi eylemlerinde Halk Partisi'nin Ust dUzeydeki yö
neticilerinin demeçlerine kar�ın, milletvekili ya da orta dUzeydeki bazı 
yönetici lerinin marifetlerini de herkes bi liyor. Bunlar, sadece i�çi eylemleri � 

ni kırmak görevini Ustlendi ler. Pek boıardı olamadılar. Ama Ust yöneti cile
rin her hangi bir eleıtirisiyle de karııla�mcxJ'ılar. Hem yaptıklorı hem de ele)
tirilmedikleri ortada. Ortada olanı sermaye partilerinin liderleri de göruyor. 
Buna rağmen i�çi eylemlerini dUzenleyenlerin içinde; zanan zaman do bo
ıında, Halk Partisi 'ni gösteriyorlar. 

Bu çaba ikinci oyunun bir parçası. ikinci oyun Halk Partisi'ni iki ate� 
arasında bırakmayı amaçlıyor. Halk Partisi'ni, bir parti olarak, bu direni�
lerin karılSında bir tutum olmaya zorlayarak soldan gelecek sert ele�tirilere 
hedef yapmayı amaçlıyor. Bu yılın ba�larından beri solun geniı yelpazesine 
egemen olon ciddiyet ve sorumlul� dolu tutumu ortadan kaldırmaya yöneli
yar. 

Bu tutum, ciddiyet ve sorumlulukla yapılan ele)tirilerin yanında Halk 
Partisi 'ni marksist-leninist bir parti olmadığı, olmayacağı ve olmosının ge
rekmediği onlayııına dayanıyor. Ancak marksist-leninist olmayan her akım 
ya do örgUtUn mutlaka tekelci sermayenin bir uydu su olmasının gerekmediği 
görüjUnden hareket ediyor. Bir siyasal örgUtUn yapobi leceği iılerden bazıla
rının tekelci kesimin bekleyiilerine uygun dUımesinin bu örgUtU tekelci se
petine koymak için yeterli olmadığı dUıUncesinden kaynaklanıyor. Bu tutum, 
son çözumlemenin her zaman ilk çözUmlemeye özdei olmamasını veri alıyor. 

Sermaye, farklı çözUmleme yöntemlerini kullansa do, benzer bir de
ğerlendirmeye ulaııyor. Halk Partisi'ni diğer sermaye partilerinden ayırıyor. 
Halk Portisi'ni 12 Mort özlemini gerçekleıtirmenin bir engeli olarak görUyor. 
Sermaye partilerini ise bu özlemi gerçekleıtirmenin bir aracı olarak kullanı
yor. 

Yalnız sermayenin Halk Partisi'ni bir engel olarak görmesi, Halk Par
tisi 'nin salt varlığının 12 Mort'ı önlemeye yeteceği anlamına gelmiyor. Engel 
olarak görUlmesi baika �ey, gerçekten engel olması banbcıka. DUnyanın her 
yanında olduğu gibi TUrkiye'de de fa�izmle mUcadelenin öncU gUcU ijçi sı
nıfı hareketi. Fa�izm iıçi sınıfı hareketinin verdiği korku ile harekete geçer
ken, yerleıirken de en bUyUk karıı koymayı yine iıÇi sınıfından göreceğini 
bilir. 80 yUzden fa�izmle mUcadelede en etken tsgenin iıÇi sınıf,nın örgUtsel 
dUzeyi i le direnç gUcU olduğundan kimse ku�ku duymaz. Bu yUzden yakın za
manların i�çi eylemleri ve bunların ·yaygınlığı, sermaye için, bUyUk ölçUde 
dUjUndUrUcU almalı. 

Fakat ijçi sınıfının önculUğu, iıÇi sınıfının yalnızlığı demek değil. 
Faiizmle mUcadele, kUtleleri içine alan bir mUcadele olmak zorunda. e.oıta 
kır emekçileri olmak uzere, bUtUn demokratik gUçleri harekete geçirmek du
�umunda. Bu ise parti dUzeyinde bir örgUtlenme ve mUcodeleyi gerektiriyor. 
Işçi sınıfının ekonomik örgUtlerinin boyutunu a�ıyor. Aynı zamanda, ulkele
rin somut kaıullarına göre, birden fazla portinin paralel yönde hareketini ge
rektirebiliyar. 

Ayrıca toplumların somut durumlarına göre her anın olanaklarından ya
rarlanmayı gerektiriyor. Boıka bir deyi)le, her anın zorunlu kıldı�ı olanaklar 
içinde kUtlelerin demokratik özlem ve tepkilerini dile getirmeyi gUncel bir 
görev haline sokuyor. Bir buçuk oy sonra yapılacak olan ara seçimleri, kUt-· 
lel�rin çJemokrotik öz.lemlerinin konalize edilebilmesi için ayrı bir imkan 
hazırlıyor. . 

Ara seçimleri, adı Uzerinde, genel seçimler de�iI. Fakat Torkiye'nin 
guncel somutunda en az genel seçimler kod or önemli. Çunku ara seçimlerinin 
sonuçları, 12 Mart heveslileri için belirleyici bir gösterge olocak. Alınacak 
sonuçlara göre ya planlarını hızlandıracaklar ya do yavaılatacaklar. Yovo�
Iatmoları 12 Mart özlemi kar�ısında kUtlelerin demokrasi ve sosyalizm yönUn
de�i özlemlerinin daha baskın olduğunun gösteri Imesine bağlı. 

YALÇiN KÜÇÜK 
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Kendı yerını s ağlıı.mlaştırabllmek 
Için arkadaşlarının 
''bIraz elektrik" tedavisine 
t abı tutulmasında sakınca görmedI. 

Faruk Gürler 
Sermaye 12 Mart özlemini gerçekleıtirmek için 

hergUn oyun Uzerine oyun sahnelerken sermayenin bi li
nen yay,n organ,nda yer alan bir yaıom öykusu: ıöyle 
baıl'yordu: "1913 yol,n,n bir bahar sabah" U,kUdor'ln, 
ıimdi tarihe kafııan evlerinden birinde doöon bebeğe 
'Faruk' adı verildi. Mavi gözlU, gUr kaılı ve kumrol 
çocuk, topçu subay i Nazmi Bey'in OÖluydu. 

Sermayenin yayın organı, bu "mavi gözlU, gur 
kaılı ve kumrol" çocuğun YOjam öykıısunu yazarkep 
29 ilGustos 1972 tarihinde TUrkiye Cumhuriyeti Ordusu
nun Genel Kurmay Baıkonı olduğunu yazdı. Ancak bun
dan sonrasını ve biraz do bundan öncesindeki olaylara 
hiç değinmedi. 12 Mart Muhtırosında imzası olan Faruk 
Gurler'in Genel Kurmoy Baıkanlığından kontenjan se
natörlUğune geçiıi ve daha sonraki baıarısız G.ımhurboı
kanfığı denemesi unutuldu. Baıorısız denemeleri unut
mak bu tUr hevesleri olonlor için yerinde bir ödUn olu
yor. 

Faruk Gurler TUrkiye'de politikayla ilgilenenle
rin belleğinde cuntocı birsubay olarak yer ediyor. Uzun 
sUre Ordu içinde en çok okuyan ve Ilen ilerici" bir ki�i 
olarak tanıtıldı . 12 Mort'tan öncesi "radikal" cunta 
içinde ve cuntanın liderlerinden birisi olaraköneml i bir 
rol oynadı. Ancak 12 Mart'tan sonra en yakın arkada�
larının emekli edilmesinden hiç rahatsız olmadı. Kendi 
yerini koruyarak ve sağlamla�tırarak i lerici eylemlerini 
gerçekle�tirebileceğine inanıyordu. Kendi yerini sağ
lomla�tırabilmek için arkodaşlarının "biraz elektrik" 
tedavisine tabi tutulmasında sakınca görmedi. Arkadal'';" 
lığın bu kadarcık redakôrlı�ı gerektirece�ine inanıyor
du. 

Genel Kurmay baıkanl,�ına kuvvet zoruyla geldi. 
Daha Hnce hazırlanmı) ve başkasına ait kararnameyi 
yırttırdı. Ancak Genel Kurmay Boıkanı olunca, siyasal 
kulisini Feyzioölu ile Melen'in yUrUttUğU karanlık cun
to ile özdeıleıti. Cumhurbaıkanlı�ına geçmek için 
emekli olurken yerini, kendisinin Genel Kurmay Başka
nı olmasına kar�ı olanlara bıraktı . 

Cumhurba�konlı�ı, AtatUrk'e benzetilen "gUr kaı
Iı" fatoöraflarla desteklenilmeye Çalıııld, . Cumhurbaı
kanlığın,n kesin sayıldığı bir zamanda ilk siyosal deme
cinin Turkiye'nin en buyuk tirailı gazetesine verdi. Bu 
demeçte TUrkiye'de bUtUn gUçıuklerin i lericilerden gel
di�ini açıkladı. Sermayenin zaten az olon ku)kutarını 
gidermek için özel bir dikkat gösterdi. 

Yerine bıraktığı kimseler Cumhurbaıkanlığ,n, 
desteklediklerini göstermekten geri kalmadı. AP'nin de 
gtsrUntUde karşı çıkmaya r�men birkoç tur sonra oy ve
receği hesaplanıyordu. Ama umulmodık iki geli�me ol
du. Dı�arda Ecevit, içerde Hava Kuvvetleri Komutanı 
Muhsin Batur, GUrler'in GJmhurba)kanllgına karşı açık 
tutum aldılar . Bu hikôye böylece kapondı. Bir cuntacı 
kiıisel istiskallerin en bUyUğU ile karııloıtı . 

Bu cuntacı geçen hafta öldu . 12 Mart özlemleri
nin ayakta oldu�u bir zamanda öldU. Sermayenin yayın 
organı, cuntacının kiıisel istiskalini gözlerden uzak 
tutmak için ve GUrler'in sermayeye yaptığı hizmetlerin 
kUçuk bir karıılığ' olarak heyecanla kaleme aldığı ya
ıam öykUsunde kiıisel istiskal le i 19i i i gel iımelere değin
memek için özel bir dikkat gösterdi. Her halde heves
Iilerin hevesini kırmak istemiyor. 

"Not deftercİsi"nden notlar 
ÖDceld haftanın sonu, yüksek tlrajlı bır gaze

tenin ''haftalık'' yazarı .,ınları yazdı: 
''TUrldye öyle bır noktaya gelmiştir Id, esas 

meselenln Uzerine cesaretle eğilmelde daha geç kalın
dığı takdirde bır takım mUdahaleler kaçınılmaz gö
rüntuye girecekler fırsat yerıne geçeceklerdlr . • .  " 

''TUrldye'nln geldIği nokta" nedır? 
"Cesaretle Uzerine eğilinilecek nokta "hangi 

noktadır? 
"Geç kalındığı takdirde kaçınılmaz görüntuye 

girecek mUdahaleler" nelerdır? .. 
Hangi ''fırsat'' kollanmaldadır? 
Yazının başlığı tum bu soruları cevaplandırı

yok: "Grev ve GreveHer ... " 
Tllrldye'yI bu noktaya getiren de onlardır; Uze

rine cesaretle eğıunlcek -herhalde biraz ezilecek 
denmek 18tenlyar- olanlar da onlardır: Greveller. 

Eğer cesaretle Uzerlerlne eğilinmezse, ''kaÇı
nılmaz mUdahaleyl ve fırsatı" hakedecekler de on
lardır: Greveller! .. 

"Haftalık" yazarın ağzında bır değil bIrçok 
",yler geveledlğI belll. Ama bunu yaparken beyllk 
'cLn'Iiklere de başwruyor, !ıGrevetLer"i de dU ,UnUyor! • 

"TUrldye'nln akılcı bır gelırle Ucretler pall
ttkası saptaması şarttır. Zengın gltttkçe daha çok 
kazanıyor, faldr gittikçe daha az"lkayett haklı, In
.anı ve Insanca duyguları elbette zedeleyen bır hu
sustur" diyor. 

"Haftalık" yaza.r Için bu "insanca duygular" 
Ivedl değiL. şıyle devam ediyor. 

"Onunçaresi vardır, zatenTllrldye'nln bugUn
kı! ortamda derdi de bu değildir . . •  " 

''Peki ya nedır?" diye .orınadan kendisi ek-
lıyor: 

"Zira sağlam kuvvetler zenginin daha çok, 
taldrln dalıa az kazanması yolunu kapamak Iç In sefer
berdlr! ... 

TUrkiye'de mUdalıale davetiyeellerinin "Sağ
lam kuvvetler" Ile nazikane ordu'yu kastettiklerini 
bilmeyen yok. Ancak ordunun, "TUrkiye'de akılcı 'blr 
geıırler-Ucretler poUtlkasl saptamak ıçın seferber 
olduğunu" Ittrlll eden de kendisi. 

Şeftaıının çekirdeğini dU,Unmeden yutınaya 
k4lkarsa sonuçlarına k4t1anmak da, elbette kendisi
ne dU,ecek. Ve elbette akla, sılayönetim uygulama-

ları sırasında, hlç bır lokavt yasaklanmazken grev 
yasaklamalarının, TUrkiye'de belll bır "Gellrler-Uc
retler politikasınınIl saptanma!ı yolunda seferberlik 
uygulaması olduğu geleceldl r, 

"TUy d1kmek" her zaman ünlü tekerlemen1� 
anlatımı çerçevesinde knlmıyar ... "Not deftercl.ı" 
yukarıda, "Zenginin glttıkçe daha çok, faklrln gittik
çe daha az kazandığı" şlkayettne "Insancn duygularla" 
yaklaşıp. "'lUrkiye'nin bugUnkl! polıtık ortamda der
di de bu değildir" derken, Pekl ya nedır? ""rusuna 
verdiği cevapta şu: 

"Bır devlet, Genelkurmay başkanına gereklı 
seçlm-lıerhalde bır tashllı hatası olacak, geçlm de
mek lııt1yar- Imkanını ancak Iş rlsld paravanası ar
k4sında verebıur_e o devletin gellrler-Ucretler pall· 
ttkasında akılayan bır nokta var demektir. " 

"Milli damat" "TUrktye'nin derdıni" açıklayı
veriyor böylece! 

İş bu kadarla kalmıyor, bır satır sonr� şöyle 
devam ediyor: 

"Dlrada Iş, rejime gelip dayanmaktadır ... " 
Nıçın dayanmaktadır ? 
"Akılcı gellrler-Ucretler polltık4s1 ancak kuv

vetU hUldlmetlerln karıdır" da ondan. 
Geveleye geveleye ası i yapmak ı.tedlğlnln 

arapçasın, yapıyor. Aslında şunu demek Istiyor ken
dilerI: 

'lUrklye'de devlet, Genelkurmay bnşkanlarının 
geçlm imkanlarını hAla IIlş riski zam" larıyl:t salIar
ken, yığınla Işçinin Uç beş kuruşluk zam Istekleri 
Için Ulkeyl "Grevfuryası1ına ulrıılmaları, komUnlelll
ğın dık ala.ıdır. Genelkurmay başkanının geçlm Im
kanlar, meoeleolnl ak,lo, gellrler-lIcretler palltlk.
sıyla çözmeden önoe zenginin dalıa çok zenginliğe, 
faklrln daha çok fakirllite Itılme.1 'lUrkiye'nin bugUn
kı! derdi değildir; Eğer bunun tersi sawnulacak olur
sa Iş gelır rejime dayanır! .. Dlnun da bır çaresi 
vatdır: Kuvvetli bır hUldlmet! 

Eee mademki ordu gellrler-Ucretler polltl
kasım sağlama yolunda seferberdlr� o zaman kuv
vetU bır hUkI!mete ne gerek var? Kuvvetıı hUk'Jrnetın 
yapacağı da o değil mJ ? .. 

"Not derterolsı" de oynadığı oyunun farkında. 
Tahrik mekanizmasını kuııanıp tehdide yönelecek; 
arkasını da "l!Ial'la.m kuvvetlereli dayadılctan sonra 

Aylar önce Klsslnger' ln 
bir sabah kahvaltısında Ecevit'e 
yaptığı öneriyi ş imdi Vehbi Koç 
Sermayenin amerıkancı kalemi de 
"Tiirklye'yl birşeyler bekllyor" 
diye aba altından sopa gösterip 
APtCHP koalisyonu ıç ın 12 Ekim'e 
süre t anıyor. 

baklayı ağzından çıkaracak: 
"TUrklye'de demokratık rejimI askıya almadan 

kuvvetli hUkI!met kurmanın yolu belli ve açık: Solda 
demogojlden arınmış CHP Ile .ağda demagojlden a
rınmış APInin yanyanll. gelmesI. . . " 

Ya bu reçete uygulanamazs. ? .. 
''Mıııı güvey" 12 Ekime k4dar sUre verıyor. 

Cf!P-AP ortaklığı 12 Ekimden sonra kurulmazsa 
"TUrkiye'yi bır şeyler bekliyor! ... " diyor. 

Metin Toker, TUrklye kapitalizmInin çılanazı
nı, dışa bağımlı gerlol burjuvazinin çareslzıığlnl pek 
gUzel olmasa bUe pek şlrretçe yazıyor. Dam.tın 
" Mlııı "sı de böyle oluyor! ... 
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yerini koruyarak ve sağlamla�tırarak i lerici eylemlerini 
gerçekle�tirebileceğine inanıyordu. Kendi yerini sağ
lomla�tırabilmek için arkodaşlarının "biraz elektrik" 
tedavisine tabi tutulmasında sakınca görmedi. Arkadal'';" 
lığın bu kadarcık redakôrlı�ı gerektirece�ine inanıyor
du. 

organı, cuntacının kiıisel istiskalini 
tutmak için ve GUrler'in sermayeye 
kUçuk bir karıılığ' olarak heyecanla 
ıam öykUsunde kiıisel istiskal le i 19i 
memek için özel bir dikkat gösterdi. 
Iilerin hevesini kırmak istemiyor. 

"Not deftercİsi"nden deftercİsi"nden notlar 
yüksek tlrajlı bır gaze

.,ınları yazdı: 
noktaya gelmiştir Id, esas 

eğilmelde daha geç kalın
mUdahaleler kaçınılmaz gö

yerıne geçeceklerdlr . • .  " 
nokta" nedır? 
eğilinilecek nokta "hangi 

takdirde kaçınılmaz görüntuye 
nelerdır? .. 
kollanmaldadır? 

bu soruları cevaplandırı

getiren de onlardır; Uze
-herhalde biraz ezilecek 

onlardır: Greveller. 
Uzerlerlne eğilinmezse, ''kaÇı

fırsatı" hakedecekler de on

ağzında bır değil bIrçok 
Ama bunu yaparken beyllk 
!ıGrevetLer"i de dU ,UnUyor! • 

bır gelırle Ucretler pall
Zengın gltttkçe daha çok 

daha az"lkayett haklı, In
elbette zedeleyen bır hu

bu "insanca duygular" 
ediyor. 

zatenTllrldye'nln bugUn
değildir . . •  " 

.orınadan kendisi ek-

kuvvetler zenginin daha çok, 
yolunu kapamak Iç In sefer

davetiyeellerinin "Sağ
ordu'yu kastettiklerini 

ları sırasında, hlç bır lokavt yasaklanmazken grev 
yasaklamalarının, TUrkiye'de belll bır "Gellrler-Uc
retler politikasınınIl saptanma!ı yolunda seferberlik 
uygulaması olduğu geleceldl r, 

"TUy d1kmek" her zaman ünlü tekerlemen1� 
anlatımı çerçevesinde knlmıyar ... "Not "Not deftercl.ı" 
yukarıda, "Zenginin glttıkçe daha çok, faklrln gittik
çe daha az kazandığı" şlkayettne "Insancn duygularla" 
yaklaşıp. "'lUrkiye'nin bugUnkl! polıtık ortamda der
di de bu değildir" derken, Pekl ya nedır? ""rusuna 
verdiği cevapta şu: 

"Bır devlet, Genelkurmay başkanına gereklı 
seçlm-lıerhalde bır tashllı hatası olacak, geçlm de
mek lııt1yar- Imkanını ancak Iş rlsld paravanası ar
k4sında verebıur_e o devletin gellrler-Ucretler pall· 
ttkasında akılayan bır nokta var demektir. " 

"Milli damat" "TUrktye'nin derdıni" açıklayı
veriyor böylece! 

İş bu kadarla kalmıyor, bır satır sonr� şöyle 
devam ediyor: 

"Dlrada Iş, rejime gelip dayanmaktadır ... " 
Nıçın dayanmaktadır ? 
"Akılcı gellrler-Ucretler polltık4s1 ancak kuv

vetU hUldlmetlerln karıdır" da ondan. 
Geveleye geveleye ası i yapmak ı.tedlğlnln 

arapçasın, yapıyor. Aslında şunu demek Istiyor ken
dilerI: 

'lUrklye'de devlet, Genelkurmay bnşkanlarının 
geçlm imkanlarını hAla IIlş riski zam" larıyl:t salIar
ken, yığınla Işçinin Uç beş kuruşluk zam Istekleri 
Için Ulkeyl "Grevfuryası1ına ulrıılmaları, komUnlelll
ğın dık ala.ıdır. Genelkurmay başkanının geçlm Im
kanlar, meoeleolnl ak,lo, gellrler-lIcretler palltlk.
sıyla çözmeden önoe zenginin dalıa çok zenginliğe, 
faklrln daha çok fakirllite Itılme.1 'lUrkiye'nin bugUn
kı! derdi değildir; Eğer bunun tersi sawnulacak olur
sa Iş gelır rejime dayanır! .. Dlnun da bır çaresi 
vatdır: Kuvvetli bır hUldlmet! 

Eee mademki ordu gellrler-Ucretler polltl

Aylar önce Klsslnger' ln 
bir sabah kahvaltısında Ecevit
yaptığı öneriyi ş imdi Vehbi 
Sermayenin amerıkancı kalemi 
"Tiirklye'yl birşeyler bekllyor" 
diye aba altından sopa gösterip 
APtCHP koalisyonu ıç ın 12 
süre t anıyor. 

baklayı ağzından çıkaracak: 
"TUrklye'de demokratık rejimI 

kuvvetli hUkI!met kurmanın yolu 
demogojlden arınmış CHP Ile .ağda 
rınmış APInin yanyanll. gelmesI. 

Ya bu reçete uygulanamazs. 
''Mıııı güvey" 12 Ekime k4dar sUre 



· .. . ' 

TIP: "önümüzdeki seçimler 

"PARTIMİz SEçİMLERİ BOYKOT ETMEMEKLE 
BİRLİKTE DOLA YLI YOLLARDAN 

bir 
HERHANGİ BİR BİçİMDE 
SEçİMLERE KATILMAYı 
YARARLı 
GÖRMEMEKTEDİR. 
PARTİMİz, ESAS AMAÇ OLAN SINIFSAL 
GüçLERİN ANTİ-EMPERYALİS!' VE 
DEMOKRA TİK HEDEFLER 
DOORULTUSUNDA GÜç VE EYLEM BİRLİGİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK YOLUNDA, 
BUGÜN İçİN, MEVCUT pOLİTİK 
ÖRGÜTLER ARASINDA 
PARALEL EYLEMLERLE 
BERABERLİK SAGLANMASININ BİR İLK ADIM 
OLACAGI GÖRÜşUNDEDİR. " 

'lUrklye İşçI Partlsl Merkez YO
netım Kurulu 24 Alustos tarlhlnde o
lağanUstU toplanarak, TSİP Genel Baş
kanı Ahmet Kaçmaz'ın, "CHP'nin 80-
lundald partllerl " gUçblrıığl olanakla
nnı araştırmak amacıyla ortak çalış
malar yapmaya ç$ran mektubunu gö
rUştU. Toplantıda, bır cevap yazı sının 
TSİP Genel Başkanlı�na netilmeslne 
oyblrıığlyle karar verlldL. TİP Genel 
Başkanı Behlce Boran'ın Imzasını ta
şıyan 25 Alustos tarihli cevap yazısı
nı 'lUrklye sosyaııst hareketı icin ö
nemH bır belge olarak gördliğUmUzden 
tUmUnU yayınlıyoruz. 

"Seyın Ahmet Kaçmaz 
'lUrklye Sosyalist İşçi Partlsl 
Genel Başkanı 

Mektuplarınız Merkez Ydnetlm 
Kurulu'nda görUşUlmUş, aşa�dald 
cevap yazısının tarafınıza iletlimesine 
oyblrllltlyle karar verilmiştir. 

12 Ağustos tarihli mektubunuzda 
Uzerlnde anlaşmaya varılacak demok
ratik Ilkeleretrafında eylem blrııl!ln
den söz edilmektedir. Bu Ilkelerin 
birincisi, her halde, Işçi sınıfinın 
sosyaııst hareketının ve bu hareketln 
temsilcisi olma Iddiasıyla ortaya çı
kan partilerin seçimlerde Işçi sınıü
nın sesini ayrı, ba�ımsız bir ses ola
rak duyurup duyurmamaları konusuna 
ilIşkln olandır. 

İljçl sınıhnın sosyalist hareketı
nin b$msızh�nı korumak, Işçi sı
nıfının olaylara bakış açısını. eleştl-
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rl ve önernerini ortaya koymak gere
ğl, sanınz, tartışmasız kabul edlle
cek bır Ilkedır. Yine, tUm antl-em
peryallst ve demokratik gUçlerln "or
tak demokratik zeminde davranmala
rı ii ve böyle bir davranışın işçi ve 
emekçi sınıfların çıkarları ile uyuşa
cağı da genel bır doğrudur. Ne var 
ki, ilkeLer soyut, "genel do�nılar" 
olarak ele alınarak değll, verili du
rumun koşullarında somut uygulama 
olanakları, seçenekleri incelenip 
saptanarak değerlendirlUr. 

ı;u halde önlimUzdekl sorun; gUz 
seçimlerinde "sosyaıızmln b$msız 
politikası "nı yUrUtebllmek, sesini 
duyurabilmek ıçın ne gıbı olanaklar, 
seçenekler vardır, neler yapılabilir? 
sorusunun doğru cevabını saptamak-
tır. 

Seçimlere parti olarak katı lmak 
hukuken mUmkiln değllse de, bazı 
yollardanylne de seçimlere bır ölçUde 
katılmak dUşUnlilUyor mu? Mektupta 
bu konuda bır açıklık olmamakla bera
ber, "seçim faaııyetierl ortak bır şe
klIde yUrUtUlebillr" sözlerinden böyle 
bır olanağın dUşUnUldUğU Izlenimi 
alınmaktadır. Ayrıca vaktin darh� 
Uzerlndekl ısrar da bu Izienim! kuv
vetlendl rmektedlr. 

Elter, Işçi sınıfının bağımsız 
sosyalist polıtıkasının yUrUtUlmesl 
'gerektiltı doğrusundan, seçimlere ş� 
veya bu biçimde bır ölçUd .. katılıp 
bır seçim kampanyası yUrUtUlmesl 
sonucuna vanlıyorsa, söz konusu 
doğrudan mantık! zorunluluk olarak 
böyle bır sonuç çıkmaz. Se91mlere 
şu veya bu biçimde katılma yollarını 

MC 
iktidarı 

konusunda 
referandumdur" 

aramak ve kıi.tılmak, ıomut koşullar 
ve olanaklar ışı�nda çok Iyt tartılıp 
bır karara vanlmaoı gereken bır ko
nudur. 

Aynı nitelikte bır ıhtırazı kayıt 
antl-emperyaııst, demokratik gUçle
rln gUç ve eylem blrllğl ıçınde Söz 
konusudur. Bu genel Ilke tartışmasız 
doğrudur; ama pratiğe döndUltUmilzde, 
somut bır zaman bölUmlinde var olan 
somut örgUtlerln nltellğl ve durumu 
ön pıana çıkar. Gilç ve eylem blrıığl
ne girecek örgUtler belU sınıf ve ta
bakaların, en azından, bunların belli 
kesimlerinin temsllclsl vebu kitlele
ri harekete geçirecek durumda olma
lıdır. Ancak bu durumdald örgUtler 
toplumsal bır gUcil ifade ederler ve 
belI! hedeflere yöneıık belU ortak ey
lemlere glrdlklerlnde gerçekten bır 
gUçblrıığl oluşur, B öylebır gUclin 01-
madı� yerde gUçblrıığl de söz konusu 
olamaz. ÇUnkti esas amaç biçImsel 
örgUtlerln değll. sınıfsal kltlelerln 
gUç ve eylem blrUğlnin sağlanması
dır. Bunun ıçın, tUm antl-emperya
list, demokratik gUçlerln gUç ve ey
lem blrıığl sorunu önceHkle bu açıdan 
ele alınmalıdır. 

BugUn Türklye'de önemıı bır sos
yalist birikim vardır. Ama bu blrl
klml potansıyel gUç olmaktan çıkarıp 
aktif gUç halıne geti rmek zaman Iste
yen bır lştlr. BugUnden yarına hemen 
gerçekleştırılecek gıbı deltl\dlr. Se
çimlere girmek bu potansıyelı yansı
tabllecek ölçUde sonuç alınması olana
� görUlUrse dUşUnUlmelldlr. Yoksa 
alınaoak yetersiz sonuçlar sosyalist 
birikimin gerçek boyutları, potansi
yel gucU hakkında kamuoyunda yanhş 
bır Izlenim yaratır, gerçeğe aykırı 
yargılara yol açar. Ayrıca bu sonuç
lar bu blrlklmln Uzerlnde de olumsuz 
etkller doğurur, karamsarlık yarata
bilir ve bu potansıyel gUcli örgUtleme
yı ve harekete geçlrmeyl gUçleştlre
bilir. Bu nedenlerle, şu veya bu yol-

dan aday gillteı:mek ouretlyle önUmUz
deld kımıl seçimlere katılmak blzce 
uygun gilrUnmemektedlr. 

Kaldı Id. önerdlğlnlz partıler t0p
lantısında seçime ııışldn çeşıtlı ola
naklan ve seçeneklerl tartışıp bır ka
rara bağlamak durumu da nllen mev
cut değildir. Kitle gazetesInde Genel 
YClnetlm Kurulu'nuza1llşldn baberden 
anlaşıldı�na gilre, Kurulunuz LO Alus
tos 1975 gUnlU toplantısında i) Seçımı 
boykot etmeme, 2) C HP'ye oy verme
me konusunda kesin karar almıştır. 
öte yandan, gUçblrllğlne çağırdı�nız 
partıler arasında blrlsl -Türklye Blr
ıık Partlsl- seçime katılacaktır. Bu 
Uç husus gilzönilnde 'tutulunca. çıkan 
sonuç. ya TBP'nln tek başına çıkara
ca� ııstenln veya dığer partllerIn 
onaylıyaca� b$msız adayların da 
yer almasıyla oluşacak karma TBP 
ıısteslnln desteklenmesidir. Durum 
böyle olunca önerilen toplantı Ister 
Istemez ancak bu seçeneğln gerçek
leştirilmesi doğrultusunda aynntıla
rın görUşlilmeslnden Ibaret kalacak
tır. 

Bızım görUşUmUze göre önUmUz
dekl seçimler MC iktidan konusunda 
bır referandum nlteliğlndedir. Mlllet 
MecHs!'nln bileşimini değlştlrmeye
ceğl ıçın, seçim sonuçlarına göre MC 
hUkUmetinln otomatikman Iktidardan 
dUşmesl ve yerıne bır başka hlikUme
tin geçmesi söz konusudeğlldlr. Ama 
bu seçimlerin sonucu, MC partllerl
nın ve hUkUmetınln halk kitlelerinde 
desteklenmedlğlnl gösterebııır ve gö ... 
termelldlr. Seçim sonuçlan böyle 
olursa, esas en kendı içhıden çeklşme
LI olan, MeoHs arltmeHl!1 açısından 
sağlam dayan$ bulunmayan ve en 
önemıısı, karşı karşıya olduğu poli
tik. ekonomık ve sosyal sorunlara ka
pitalizm açısından dahi geçerlı olabi
lecek çözUmler getiremeyen, acz lçln
dekl MC hlikilmetı daha faz la Iktidarda 
'kalamaz. MC hUkUmetinln Iktidardan 
dUşUrUlmesl anti-faşist, demokrasi 

SEçİMLERİ BOYKOT ETMEMEKLE 
DOLA YLI YOLLARDAN 

bir 
BİR BİçİMDE 
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GÖRMEMEKTEDİR. 
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GERÇEKLEŞTİRMEK YOLUNDA, 
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araştırmak amacıyla ortak çalış

ç$ran mektubunu gö
Toplantıda, bır cevap yazı sının 

Başkanlı�na netilmeslne 
karar verlldL. TİP Genel 

Boran'ın Imzasını ta
Alustos tarihli cevap yazısı

sosyaııst hareketı icin ö
olarak gördliğUmUzden 

yayınlıyoruz. 

Ahmet Kaçmaz 
Sosyalist İşçi Partlsl 

Başkanı 

Mektuplarınız Merkez Ydnetlm 
görUşUlmUş, aşa�dald 

tarafınıza iletlimesine 
karar verilmiştir. 

tarihli mektubunuzda 
anlaşmaya varılacak demok

IlkeleretrafındaIlkeleretrafındaIlkeleretrafın eylem blrııl!ln
edilmektedir. Bu Ilkelerin 

halde, Işçi sınıfinın 
hareketının ve bu hareketln 
olma Iddiasıyla ortaya çı

seçimlerde Işçi sınıü

rl ve önernerini ortaya koymak gere
ğl, sanınz, tartışmasız kabul edlle
cek bır Ilkedır. Yine, tUm antl-em
peryallst ve demokratik gUçlerln "or
tak demokratik zeminde davranmala
rı ii ve böyle bir davranışın işçi ve 
emekçi sınıfların çıkarları ile uyuşa
cağı da genel bır doğrudur. Ne var 
ki, ilkeLer soyut, "genel do�nılar" do�nılar" 
olarak ele alınarak değll, verili du
rumun koşullarında somut uygulama 
olanakları, seçenekleri incelenip 
saptanarak değerlendirlUr. 

ı;u halde önlimUzdekl sorun; gUz 
seçimlerinde "sosyaıızmln b$msız 
politikası "nı yUrUtebllmek, sesini 
duyurabilmek ıçın ne gıbı olanaklar, 
seçenekler vardır, neler yapılabilir? 
sorusunun doğru cevabını saptamak-
tır. 

Seçimlere parti olarak katı lmak 
hukuken mUmkiln değllse de, bazı 
yollardanylne de seçimlere bır ölçUde 
katılmak dUşUnlilUyor mu? Mektupta 
bu konuda bır açıklık olmamakla bera
ber, "seçim faaııyetierl ortak bır şe
klIde yUrUtUlebillr" sözlerinden böyle 
bır olanağın dUşUnUldUğU Izlenimi 
alınmaktadır. Ayrıca vaktin darh� 
Uzerlndekl ısrar da bu Izienim! kuv
vetlendl rmektedlr. 

Elter, Işçi sınıfının bağımsız 
sosyalist polıtıkasının yUrUtUlmesl 
'gerektiltı doğrusundan, seçimlere ş� 

yUrUtUlmesl 
ş� 

yUrUtUlmesl 

referandumdur" 

aramak ve kıi.tılmak, ıomut koşullar 
ve olanaklar ışı�nda çok Iyt tartılıp 
bır karara vanlmaoı gereken bır ko
nudur. 

Aynı nitelikte bır ıhtırazı kayıt 
antl-emperyaııst, demokratik gUçle
rln gUç ve eylem blrllğl ıçınde Söz 
konusudur. Bu genel Ilke tartışmasız 
doğrudur; ama pratiğe döndUltUmilzde, 
somut bır zaman bölUmlinde var olan 
somut örgUtlerln nltellğl ve durumu 
ön pıana çıkar. Gilç ve eylem blrıığl
ne girecek örgUtler belU sınıf ve ta
bakaların, en azından, bunların belli 
kesimlerinin temsllclsl vebu kitlele
ri harekete geçirecek durumda olma
lıdır. Ancak bu durumdald örgUtler 
toplumsal bır gUcil ifade ederler ve 
belI! hedeflere yöneıık belU ortak ey
lemlere glrdlklerlnde gerçekten bır 
gUçblrıığl oluşur, B öylebır gUclin 01-
madı� yerde gUçblrıığl de söz konusu 
olamaz. ÇUnkti esas amaç biçImsel 
örgUtlerln değll. sınıfsal kltlelerln 
gUç ve eylem blrUğlnin sağlanması
dır. Bunun ıçın, tUm antl-emperya
list, demokratik gUçlerln gUç ve ey
lem blrıığl sorunu önceHkle bu açıdan 
ele alınmalıdır. 

BugUn Türklye'de önemıı bır sos
yalist birikim vardır. Ama bu blrl
klml potansıyel gUç olmaktan çıkarıp 
aktif gUç halıne geti rmek zaman Iste
yen bır lştlr. BugUnden yarına hemen 
gerçekleştırılecek gıbı deltl\dlr. Se
çimlere girmek bu potansıyelı yansı
tabllecek ölçUde sonuç alınması olana
� görUlUrse dUşUnUlmelldlr. Yoksa 
alınaoak yetersiz sonuçlar sosyalist 
birikimin gerçek boyutları, potansi
yel gucU hakkında kamuoyunda yanhş 
bır Izlenim yaratır, gerçeğe aykırı 
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"BUGÜN TÜRKİYE'DE 
ÖNEMLİ BİR SOSYALİST BİRİKİM VARDIR. 
AMA 
BU BİRİKİMİ POTANSİYEL GÜç OLMAKTAN 
ÇIKARIP AKTİF GÜç HALİNE GETİRMEK 
ZAMAN İSTEYEN BİR İŞfİR. BUGÜNDEN YARINA 
HEMEN GERÇEKLEŞfİRİLEBİLECEK GİBİ DEGİLDİR. 
SEçİMLERE GİRMEK BU POTANSİYELİ YANSITABİLECEK· 
ÖLÇÜDE SONUÇ ALINMASI OLANAGı 
GÖRÜLÜRSE DÜşUNÜLMELİDİR. YOKSA 
ALINACAK YETERSİZ SONUÇLAR SOSYALİST BİRİKİMİN 
GERÇEK BOYUTLARI, 
POTANSİYEL GÜCÜ HAKKINDA 
KAMUOYUNDA YANLIŞ BİR İZLENİM YARATm, 
GERÇEGE A YKIRI YORUMLARA 
YOL AÇAR. 
AYRıCA BU SONUÇLAR 
BU BİRİKİMİN ÜZERİNDE DE OLUMSUZ 
ETKİLER nOOOOUR, KARAMSARLIK YARATABİLİR VE 
BU POTANSİYEL GÜCÜ ÖRGÜTLEMEYİ 
VE HAREKETE GEçİRMEYİ GÜÇLEŞfİREBİLİR. 
BU NEDENLERLE, 
şu VEYA BU YOLDAN ADAY GÖSTERMEK 
SURETİYLE ÖNÜMÜZDEKİ KIsMİ SEÇİMLERE 
K ATıLMAK BİzCE UYGUN 
GÖRÜNMEMEKTEDİR. " 

mücadelesinin kısa vadede en Ivedl 
sorunudur. Milliyetçi Cephe. emper
yaUzmle bütünleşmiş ve ona bağımlı, 
antl-demokratıkgerlcl güçlerin topla
nıp birleşme girişiminin ürünüdür. 
Bu cephedağıtılmalıdır. MC hükUme
tı, bu gerici güçler koaıısyonunun Ik
tidarı. ODun baskıcı, wnıcu aracıdır, 
bu araç yok edılmeııdır. Demokratik 
ortamın ferahlamuı, demokratıkleş
me .üreclnln ilerletilmesi ıçın Ilk I' 
bu engeıın ortadan kaldırılmasıdır. 

�na da Işaret edelim ki. burjuva
zinin birbIriyle çeıı,en kesimlerinin 
en gericI, faşIst güçlerinin toparla
nıp bırletme, ıktıdan ele geçirip bas
kı ve şıddet rejımını sürdürme etııım 
ve hareketı, MC'nln Iktıdardandü,me
oIyle bItmeyecek belld de daha yolun 
bIçimde sürecektir. Zira burjuvazi
nin ve Iktıdarlarının çıkmazının nede
ni yapısaldır. Dışa bakımlı geri kapI
talizmIn sanayileşme çabalarının çık
mazıdır bu. Malı, ekonomık sorunla
nn ve bunlarla bağıntı lı olarak sosyal 
sorunların çok ağırlaştığı böyle bır 
durumda burjuvazI demokratIk ortamı 
daraltarak, kItlelerI ve ilerIcI, de
mokratık güçleri baskı altında tutarak 
ancak IktIdarını sürdüreblleceğlnl bl
ııyor. Onun ıçın demokratik. ilerici 
güçlerIn yalnız bu seçimler ıçın değil, 
daha uzun vadeli demokrasi mücade
lesi ıçın güç ve eylem bırlığı düşünUl
melldlr, yukardaki Ihtlraz kayıtları 
saklı kalmak şartıyla. 

Bu tahUller ışığında: 
- Partimiz, seçimleri boykot et

memekle bırlıkte dolaylı yollar
dan herhangi bir bIçimde seçlm
lere katılmayı yararlı görme
mek;.edlr. 

- Partimiz, esas amaç olan sınıf
sal güçlerin antl-emperyaUst 
ve demokratik hedefler doğrul
tusunda güç ve eylem birliğini 
gerçekleştirmek yolunda, bugUn 
ıçın, mevcut polıtık örgütler 
arasında paralel eylemlerle be-

raberllk saklanmasının bır Ilk 
adım olacağı görüşündedır. 

- PartimIzIn görüşüne göre seçim 
lere ilIşkin görev. "MC partI
lerinin oylarının gerlletllmıisl, 
MC'nln Iktidardan düşürülmesi" 
olmalıdır. MC i ktidarının sınıf
sal niteliği, Iç ve dış politikası 
IşçI sınıbnın sosyalist bakış açı
sından demokratikleşme sUrecl
ne ilişkin olarak eleştlrllmeıı, 
kamuoyu önünde açık seçik ser
gllenmeııdlr. 

- Aynı bakış açısından, C!fP In
celenmell, ele,tlrllmell, kitle
lere anlatılmalıdır. Seçim bil
dIrgesI ve kampanyası yakından 
Izlenerek· politika ve tutumun
daki tutarsızlıklar, bulanıkIık
Iar, boşluklar açıklanmalıdır. 
Demokratik BzgUrlUkler konu
sundaki vaadierini tutma yiIkUm
lülUğU ısrarla hatırlatılmalıdır. 

- Thtarlı, geçerıı, sonuç verecek 
ve toplumu ileriye götürecek 
bır demokrasi mücadelesinin ve 
programının polıtık, ekonomık, 
ve sosyal esasları sade, basıt, 
kesin biçimde kamuoyuna açık
lanarak, genış kitlelere aktarıl
maya çalışılmalıdır. 

PartimIz, böyle bır platform üze
rinde yürütülecek bır paralel propa
ganda ve demokratik eylemler kam
panyasının hem MC oylarının gerlle
tllmeslne, MC'nln Iktidardan çekilme 
durumunda bırakılmasına katkıda bul ... 
nac.ğı, hem de, bl r yandan tUm antl
emperyaııst ve demokratik gUçlerln 
eylem beraberıığlnl sağlarken, öbür 
yandan da sosyalist hareketin ve poli
tikanın bağımsız varlığını koruynblle
ceğl ve kitlelere duyurabileceği Innn
cmdndır. 

Bılgı edinmenIz ricası ve saygı
larımla. 

Behloe BORAN 
Genel Başkan" 

Her ne 
pahasına 
birlik , değil 

BEHicE BORAN 

Sermaye sınıfları kor�ısında iıçi sınıf, hareketinin gerek ekonomik, ge
rekse politik mUeodele dUzeylerinde birli§ini so§lomok, korumak ve gUçlen
dirmek, sosyalizmi he?ef olon iı�i sınıfı partilerinin boı sorunlarından biri 
ologelmiıtir .  Ayrıco, Ikinci DUnyo Savaıından bu yana geçen yıllarda em
peryalizme, tekellere, faıizm tehlikesine karıı tom demokratik gUçlerin gUç 
ve eylem birliğini sağlamak sorunu do ön plana çıkmııtır. GUnOmUz TUrki
ye 'sinde de her iki birlik sorunuson bir yıldır tortııma konusu yapılmaktadır. 

Her ıerden önce, bu iki birlik sorunu birbirine korııtırılmomolıdır . Ve
rili bir zcmon bölUmUnde, veralan somut ıatlada, iıçi sınıfının sosyalist 
hareketi için ancak tek bir doğru politik çizgi olabilir ve vardır. Birbirinden 
farklı politik çizgiler aynı zamanda doğru olamaz, hatta, "her biri ferklı 
derecelerde do§ru olabilirll de denilemez ve bunlCl"ln arasında bir uzlayno 
ile lIortalanall bir çizgi Uzerinde bir birlevne önerilemaz. sınıfının sol

ve bir önerilemez. Ya
pılmosı gereken iı, bUyUk bir dikkat ve titizlikle tek do§ru çizgiyi saptmıak, 
ortaya çıkarmak, bunun kabulUnU, yayılmasını, saygınlığını soğlanaya ço1lı
maktır. Bu tek doğru çizgi Uzerind7 ve etrafında iıçi sınıfının politik birlik 
ve bUtunlUğunu gerçekleıtirmektir. lıçi sınıfının birliğini soğlanak ne denli 
önemli olursa olsun, bu birliği sağlama uğruna iıçi sınıfı hareketinin tek do§
ru çizgisinden fedakôrlık edilemez, bundan sapma niteliğinde olon diğer çiz
gilerin.sahipleri veya temsilcileri ile uzlaımaya gidilmez . 

lıçi sınıfının politik hareketinde bu belirttiğimiz anlanıvenitelikte bir 
bUtunleıme ve birliği gerçekleıtirme ise, hemencecik baıanlacak bir iı de
ğildir . Zamanla, sistemli, ısrorlı örgUnel ve ideolojik uğraıı ve mUcodele
lerle varılabilecek bir hedeftir. Bu zaman sUresinde, doğru çizgiye yönelme
ler , yaklaımalar belirdiğinde bunları itelememek, kapıları kopamamak, ter
sine bu doğrultudaki oluıum ve geliımelere açık ve yardımcı olmak bUtUnlel
me ve birleımen�n ıartıdır. Sekter olmamak bu demektir, uzlaımacı olmak 
demek değildir. lıçi sınıfının tek doğru politik çizgi Uzerinde örgUtlenmesi 
tek portisini olu�turup geliıtirmesi ve bu porti etrafında ilÇi sınıfı kitlesinin 
taparlanması, kısa�ası, iıçi sınıfının politik hareketinin birliği böyle gerçek
leıtirilebilir. hna ıunu da belirtelim ki, ,ıe denli uğroıılsa ve tek doğru çiz
gi ilÇi sınıfı hareketine egemen kılınso, yine de değiıen sayılerda ve boyut
larda "onofor akımları! olacaktır. Sorun, bunları olabildiği kodar dar sınırlar 
içinde tutup etkisiz kılabilmektir. 

Anti-emperyolist demokratik gUçlerin eylem birli§i ve giderek bir 
plotform Uzerinde !SrgUtsel bUtunleımesi boıka dUzeyde bir sorundur. Oluı
turma ıortları boıkodır; butUnleıme, birliği so§lmıa .[)red boıkodır.  Önce
likle hatırda tutulması gereken husus, anaçlanan birliğin kitlelerin QQS� 

Sorun, kitleleri horekete geçirmek, eylem birliğine 
sokmaktır . Çeıitli örgutlerin biraraya gelmesi ve bir platform Uzerinde anIOl
malar. , söz konusu örgutlerin kitlesel bir tabanı, sınıf ve �itlelerin bir kesi
mini olsun harekete geçirme yeteneği aldu§u ölçOde geçerlidir. Bir anlam ve 
önem taıır. HenUz biçimsel olmaktan öte, belli bir ölçode olsun toplumsal 
gUçleri temsil etmeye gitmeyen, belli bir ölçode olsun toplumsal gUçleri 
temsil etmeyen örgUtlerin biraraya gelmesi, birleımesi, biçimsel olmaktan 
öteye gitmez; toplumun politik hayatında bir ağırlık tOjımaz; korkarım, cid
diye bile alınmaz. 

Bu Çeıit bir gUçbirli§i giriıimi 1971 !Sneesinde görUldU. KUçuk kUçUk 
guruplar ismi var cismi yok dernekler kurdular. Ortak bi Idiri lerle bir sUrU 
derneğin, kuruluıun adı, imzası boy gösterdi, ama kôğıt UstUnde adlar olma
nın ötesinde toplumsal birgUç olomadllar. Aynı yanlııı tekrorlamamak gerek . 

Anti-emperyalist demokratik gUçlerin eylem birliğini sağlamoda ve gi
derek bir cephe örgUtlenmesine gitmede, katılan örgUtlerin politik çizgi 
farkları kabul edilir; bu çalı�ma ve birleımelerde uzlaıma, ktırıılıklı ödUn 
verme doğaldır hatta zorunludur. Tabii ki, iıçi sınıfı partisi bu uzlavna ve 
ödUnlerin kendi çizgisini saptırıcı, kendi bo§ımsız hareketini zedeleyici ol
mamasına, tersine, verili somut ıartlarda, sosyclist mUcodele ile içiçe geçen 
demakratikleJme sUrecini ilerletici olmasına dikkat eder . 

Anti -emperyolist demokrotik gUçlerin gUç ve eylem birliğini so§lomoda 
çok önemli olon bir nokta, katılan örgUtlerin kitlesel temsilciliği yanı sıra, 

hedef ve davranıJları n d�ru saptanmasıdır . Bunda yapılacak yanı ıı
lar, anti-emperyalist demokratikleıme sUrecine yorar değil, zarar getirir . 
Oysa gUç ve eylem birli§inin esas amccı ve böyle bir birlik hareketine giriı
menin gerekçesi, söz konusu sUrecin önUndeki engelleri kaldırmak ve onu ire
riye götUrecek ıartları oluıturmaktır. 

Ayrıca, gerek iıçi sınıfının politik hareketinin birliği, gerekse anti
emperyalist demokratik gUçlerin eylem birli§i TUrkiye iıçi sınıfı hareketinin 
gUndeminde yer alan ve mutlaka bir çözUme ergeç kavuıturulacak olon önem
li sorunlardır . 

Birlik, evet� Ama her ne pohasıno olursa olsun değil. 
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raberllk saklanmasının bır Ilk 
adım olacağı görüşündedır. 

- PartimIzIn görüşüne göre seçim 
lere ilIşkin görev. "MC partI
lerinin oylarının gerlletllmıisl, 
MC'nln Iktidardan düşürülmesi" 
olmalıdır. MC i ktidarının sınıf
sal niteliği, Iç ve dış politikası 
IşçI sınıbnın sosyalist bakış açı
sından demokratikleşme sUrecl
ne ilişkin olarak eleştlrllmeıı, 
kamuoyu önünde açık seçik ser
gllenmeııdlr. 

- Aynı bakış açısından, C!fP In
celenmell, ele,tlrllmell, kitle
lere anlatılmalıdır. Seçim bil
dIrgesI ve kampanyası yakından 
Izlenerek· politika ve tutumun
daki tutarsızlıklar, bulanıkIık
Iar, boşluklar açıklanmalıdır. 
Demokratik BzgUrlUkler konu
sundaki vaadierini tutma yiIkUm
lülUğU ısrarla hatırlatılmalıdır. 

- Thtarlı, geçerıı, sonuç verecek 
ve toplumu ileriye götürecek 
bır demokrasi mücadelesinin ve 
programının polıtık, ekonomık, 
ve sosyal esasları sade, basıt, 
kesin biçimde kamuoyuna açık
lanarak, genış kitlelere aktarıl
maya çalışılmalıdır. 

PartimIz, böyle bır platform üze
rinde yürütülecek bır paralel propa
ganda ve demokratik eylemler kam
panyasının hem MC oylarının gerlle
tllmeslne, MC'nln Iktidardan çekilme 
durumunda bırakılmasına katkıda bul ... 
nac.ğı, hem de, bl r yandan tUm antl
emperyaııst ve demokratik gUçlerln 
eylem beraberıığlnl sağlarken, öbür 
yandan da sosyalist hareketin ve poli
tikanın bağımsız varlığını koruynblle
ceğl ve kitlelere duyurabileceği Innn
cmdndır. 

Bılgı edinmenIz ricası ve saygı
larımla. 

politik çizgiler aynı doğru 
derecelerde do§ru olabilirll de denilemez ve bunlCl"ln arasında 
ile lIortalanall bir çizgi Uzerinde bir birlevne önerilemaz. 

ve bir 
pılmosı gereken iı, bUyUk bir dikkat ve titizlikle tek do§ru 
ortaya çıkarmak, bunun kabulUnU, yayılmasını, saygınlığını 
maktır. Bu tek doğru çizgi Uzerind7 ve etrafında iıçi sınıfının 
ve bUtunlUğunu gerçekleıtirmektir. lıçi sınıfının birliğini 
önemli olursa olsun, bu birliği sağlama uğruna iıçi sınıfı hareketinin 
ru çizgisinden fedakôrlık edilemez, bundan sapma niteliğinde
gilerin.sahipleri veya temsilcileri ile uzlaımaya gidilmez . 

lıçi sınıfının politik hareketinde bu belirttiğimiz anlanıvenitelikte 
bUtunleıme ve birliği gerçekleıtirme ise, hemencecik baıanlacak 
ğildir . Zamanla, sistemli, ısrorlı örgUnel ve ideolojik uğraıı 
lerle varılabilecek bir hedeftir. Bu zaman sUresinde, doğru 
ler , yaklaımalar belirdiğinde bunları itelememek, kapıları 
sine bu doğrultudaki oluıum ve geliımelere açık ve yardımcı 
me ve birleımen�n ıartıdır. Sekter olmamak bu demektir, 
demek değildir. lıçi sınıfının tek doğru politik çizgi Uzerinde 
tek portisini olu�turup geliıtirmesi ve bu porti etrafında ilÇi 
taparlanması, kısa�ası, iıçi sınıfının politik hareketinin birliği 
leıtirilebilir. hna ıunu da belirtelim ki, ,ıe denli uğroıılsa 
gi ilÇi sınıfı hareketine egemen kılınso, yine de değiıen sayılerda 
larda "onofor akımları! olacaktır. Sorun, bunları olabildiği 
içinde tutup etkisiz kılabilmektir. 

Anti-emperyolist demokratik gUçlerin eylem birli§i 
plotform Uzerinde !SrgUtsel bUtunleımesi boıka dUzeyde bir 
turma ıortları boıkodır; butUnleıme, birliği so§lmıa .[)red 
likle hatırda tutulması gereken husus, anaçlanan birliğin 

Sorun, kitleleri horekete geçirmek, 
sokmaktır . Çeıitli örgutlerin biraraya gelmesi ve bir platform 
malar. , söz konusu örgutlerin kitlesel bir tabanı, sınıf ve �itlelerin 
mini olsun harekete geçirme yeteneği aldu§u ölçOde geçerlidir. 
önem taıır. HenUz biçimsel olmaktan öte, belli bir ölçode olsun 
gUçleri temsil etmeye gitmeyen, belli bir ölçode olsun 
temsil etmeyen örgUtlerin biraraya gelmesi, birleımesi, biçimsel
öteye gitmez; toplumun politik hayatında bir ağırlık tOjımaz; 
diye bile alınmaz. 

Bu Çeıit bir gUçbirli§i giriıimi 1971 !Sneesinde görUldU. 
guruplar ismi var cismi yok dernekler kurdular. Ortak bi 
derneğin, kuruluıun adı, imzası boy gösterdi, ama kôğıt UstUnde 
nın ötesinde toplumsal birgUç olomadllar. Aynı yanlııı tekrorlamamak 

Anti-emperyalist demokratik gUçlerin eylem birliğini 
derek bir cephe örgUtlenmesine gitmede, katılan örgUtlerin 
farkları kabul edilir; bu çalı�ma ve birleımelerde uzlaıma, 
verme doğaldır hatta zorunludur. Tabii ki, iıçi sınıfı partisi 
ödUnlerin kendi çizgisini saptırıcı, kendi bo§ımsız hareketini 
mamasına, tersine, verili somut ıartlarda, sosyclist mUcodele 
demakratikleJme sUrecini ilerletici olmasına dikkat eder . 

Anti -emperyolist demokrotik gUçlerin gUç ve eylem birliğini 
çok önemli olon bir nokta, katılan örgUtlerin kitlesel temsilciliği 

hedef ve davranıJları n d�ru saptanmasıdır . Bunda 
lar, anti-emperyalist demokratikleıme sUrecine yorar değil, 
Oysa gUç ve eylem birli§inin esas amccı ve böyle bir birlik 
menin gerekçesi, söz konusu sUrecin önUndeki engelleri kaldırmak 
riye götUrecek ıartları oluıturmaktır. 

Ayrıca, gerek iıçi sınıfının politik hareketinin birliği, 
emperyalist demokratik gUçlerin eylem birli§i TUrkiye iıçi 
gUndeminde yer alan ve mutlaka bir çözUme ergeç kavuıturulacak 
li sorunlardır



1 2  Mart • 
• serm�yenın 

12 Mart özleminin açıkça dil. getirildi�i LU gunl.rde 
Yalçın KUçuk'un yakında Bilim Yayınları 'ndan 
yayınlanacak olon "Planlama, Kalkınma ve Tlkkiye" 
adlı kitabının 12 Mort'la ilgili bıılumunun bir 
özetini yayınlıyoruz. 

"BURJUVAZiNiN EKONOMİK VE SiYASAL Aczİ, ASLINDA 1960'LI YıLLARıN SONUNDA 
BAŞLAYIP BUGÜNLERE KADAR UZANAN BİR SÜREÇTİR. TÜRKiYE KAPİTALizMi. 
YAPıSAL BUNALlMlNl DERİNLEŞTİREN VE iYiCE AÇIGA ÇıKARAN DEVRESEL 
BUNALIMI DA O YıLLARDAN BERi YAŞAMAKTADıR. BUNALIMlN ÜSTESİNDEN GELMEK 
İçİN BURJUVAZiNiN O GÜNLERDE İLERİ siJRoÜGÜ İSTEKLER VE TALEPLER 
BUGUNKULERLE KARŞILAŞTIRlLDlGINDA HEMEN AYNI ŞEYLER GÖRÜLMEKTEDİR. 
SÖZCÜLER DEGİŞİK DE OLSA. BUGÜN OLDUGU GİBİ O ZAMAN DA IşçiLERIN 
"EKONOMiYi YlKlNTlYA GÖTÜRECEK YÜKSEK TALEPLERDEN şIKAYET" EDILMEKTEYOİ. 
O ZAMAN DA ''YUKsEK ÜCRET TALEPLERİNE SENDIKALAR ARASI REKABETİN 
NEDEN OLDUGU" SÖYLENMEKTEYOİ VE BUNU ÖNLEMEK İçİN, SENDIKA SEÇME 
ÖZGÜRLÜGÜNÜ ORTADAN KALDıRAN YASALAR MECLİSLERDEN GEÇIRiLMEKTEYOİ. 
ÖZE L SEKTÖRÜN FiNANSMAN SORUNU O ZAMAN DA V ARDı VE DAHA soNRA TÜRKiYE 
İşçİ PARTİSİ'NIN BAŞVURMASIYLA ANAYASA MAHKEMESI TARAFINDAN İPTAL EDILEN 
''YETKİ YASASı" GİBı YASALAR BUNUN İçİN ÇıKARıLMAK İSTENMIŞTL. BURJUVAzİNIN 
VE ONUN SÖZCÜLERiNIN TALEPLERİ BUGÜN DE AYNI YÖNDEDIR . YAPTıKLARı GiZLi 
TOPLANTıLARDA AYNI TALEPLERİ PERVASıZCA iLERi SÜRMEKTEDİRLER VE işçİ 
SINIFlNA, ONUN EKONOMİK VE DEMOKRATiK HAKLARıNA TOPYEKUN BİR SALDIRININ 
PLANLARINI YAPMAKTA; BUNUN İçİN KONSEYLER KURMAKTADIRLAR. 12 MART 
FAŞİzMi, O DÖNEM HVKVMETLERININ GİRişİMLERi VE ANTi-DEMOKRATİK 
UYGULAMALARI, BURJUVAZiNiN, SORUNLARINI AŞMA OLANAGINI ELDE ETMESİNDE 
YETERSİZ KALMıŞTL BUNDAN DOLAYı BUGÜN iKTİDARDA OLAN MC HüKUMETi VE 
BU HVKVMETİN ALMAK İSTEDiGi TEDBİRLER. DÜZENLENEN POLiTiK TERTİPLER, 
YİNELENEN OLAYLAR. 1971 ÖNCESİNDE OLUŞMUŞ VE SORUNLARA AYNI DoGRULTUDA 
çözVM ARAMA ÇABALARlNIN BIR DEVAMlDIR. " 

NEDEN 12 MART ? 
12 Mart'ın nedenlerine Inmek, bugünU anlama

nın, yarına doğru blr balaş getirebilmenin gerekU ko
şulu. Bu yenlden değerlendırme ıkı bakımdan önemli. 
İlkın burjuvazinin yalanını yUzUne çarpmak, kitleler 
önUnde teşhir etmek gerekli. İkıncı olarak da ilerici 
bıunen, demokrasıden yana bl linen ki,ı yada örgUtlerln 
yanılgılarını, yanlışlarını vurgulamak, benzer yanıl
malann yinelenmesini önlemek gerekıı. 

Burluvazlnln bUyUk yalanl, öğrenci olaylarının 
12 Mart'ın gerekçesi olarak gösterilmesidir. Oysa 
öğrenci o!ı.ylan, "anarşi", 12 Mart'ı doğuran gell,
melertn nedeni değil, olsa olsa bır sonucu olarak 
değerlendlrtlebııır. Kapitalizmin artan ve derlnleşen 
sorunlarına bır tepkidir öğrenci olaylan, sorunların 
kendisi değildir. 12 Mart'ı yaratan Ise bu sorunların 
temelinde Ise TUrldye kapltalizmlnln bunalımı yatı
yor: TUrldye kapltaıızmlnln. 1971 yılı başına kadar 
bl rlken ve Iktidardak! sermaye partilerinin çözeme
dığı sorunlarına çözüm getirmek ıçın dUzenlendl. Te
mel ve nesnel neden burada yatıyor. TUm öteki neden
�er, ancak bu temel nedeni tamamladığı ve buna uy
duğu ölçUde anlam kazanabııır. 

12 MART'IN SİYASAL ETKENLERİ 
Bu temel olguyu vurgulamak, 12 Mart'ı doğu

ran geıışmeler arasında sıyasal olanlara hiç yer ol
madığı anlamına gelmez, gelmemeli. 

l2 Mart'ın ortaya çıkinasını çabuklaştıran 
gelişmeler arasında dört etken saptamak mUmkUn. 
Bunlardan birincisi, Iktidardak! sermaye partısı AP' 
de ortaya çıkan gelişmelerdır. AP'nln hazırladıl!'ı 
bUtçenin kendı mllletveklllerlnce de reddedilmesi 
ve giderek AP'nln parçalanması, sermaye partisi
nin bölUnmesl ve zayıflaması anlamına geliyordu. AP 
nin daha çok bUyUk sermayeden yana uygulamaları, 
bu parti ıçınde çatlamalaro yol açıyor, önemli boyut
lara ulaşan sermayenin kendı Içindeki sUrtUşmeler 
böylece sıyasal dUzeyde kendini gösteriyordu. 

İldncl önemıı gelişme, o zamana kadar dUze
nin "akıllı" çocu� ve "yedek" Iktidarı rolUnU oyna
yan CHP'nln arınma sUreclnin devam etmesi oldu. 
Yenı planlarla ortaya çıkan Ecevit'In liderlil!'lndekl 
ortanın solcularının partl Içindeki egemenlil!'I peklştlk
çe sermayenin C ııP'ye olan kuşkuları arttı. 

üçUncu önemli olay. TİP'ln, DördUncU BU
YUk Kongre'sıyle, tam bır solcu parti olma yolunda 
önemli bır adım atmasıdır. Doğrudan doğruya sana
yi Işçilerini örgUtlemeyl amaçlıyan bır politikanın 
Ilk göstergelerinin Inandırıcı birbiçimde ortaya çık
ması, sermayeyi UrkUtecek bır gelişme oldu. 

DördUncU ve kuşkusuz en önemli gelişme, 15-
16 Hazıran 1970'te proleteryanın sendikal haklarını 
korumak ıçın mevcut yasal sınırlamaları zorlayan 
"BUyUk ışçi Dlrenlşl"nI gerçekleştırmesldlr. Daha 
çok DISK'e bağlı Işçi liderlerinin önderıığlnde geli
şen bu eylemlere TUrk-Iş tabanının da katılması ö
n�mııydl. Bu olay, hem blUnçli bır sanayl ldtleslnln 
varlığını, hem de bu Işçilerin gUcUnU göstermesi ba
kımından öğretıcı ve sermaye açısından da ürkUtUcU 
oldu. 

İId ana gelişme vurgulanmalı. İmalat sana
yiinde, kapasite kullanımı 1970'1ere gelinlrken sU 
rekli bır dUşUş gösteriyor. TUketlm, ara ve yatırım 
malları sanayileri v. toplam Imalat sanayıı ıçın ge
çerli olan ÜçUncU Beş Yıllık plan rakamları, TUrkl
ye kapitalizminin bu bunalımını vurguluyor. Bal!'la
mış olduğu sermayeyi tam kapasite lle çalıştırama
yan sermayedar, bu gelişmenin sUrmeslne elbette 
göz yumamazdı. 

İkıncı önemli gelişme, TUrklye kapitalizmi
nin karşılaştığı satış dar-boğazı. Gerçeklen, DİE' 
nUn özel keslm İmalat sanayıı stokları lle IlgIU ola
rak verdiği rakamlar, ekonominin bır satış ve pazar 
bunalımıyla karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor. 
1970 yılındak! özel kesim Imalat kolundald stok artı
ŞI, 1969'a oranla ıkı katı oldu. Bu hız artışı 1971'e 
gellndll!'ınde de sUrUyor. 

Bu Ikl sorun, sermayeninku llanımının dUşme
sı ve stokların artması, sermayenin bunalımını gös
terir. Sermaye sahipleri ıçın durumun clddlleştlğl
ni gösterır. Sermaye sınıfının çıkarlarını savunmak
la görevli Iktidarın bu bunalıma çare ve çözUm ge
tlrmesl gerekir. 

DEMİREL İKTİDARININ ÇÖZÜMLERİ 

İktldardald sermaye partisinin başı Demirel 
ekonominin ıçınde bulunduğu bunalımın bilincindedir. 

Bunalıma çare olarak getirdiği önertierini 1970 Ekl
mlnde şöyle açıklıyor dönemin Başbakanı. "'I1Irklye, 
ekonomık dUzey değiştıriyor. Bu ameliye bazı tedbırler 
gerektirml ştir, 1969 yı lı ltlbarlyle ekonomlmlzde bır 
şlşklnUk meydana gelmiştir. Bu şlşklnllğl gidermek 
ve onun Uzerine bazı tedbırler koyabilmek ıçın bu 
kararları aldık. Bundan maksat, memleketimizin 
ekönomlslnI hiç olmazsa önümUzdekl on yıl, sağlam 
esaslar UstUne oturtulması ldl". Ve Demlrel devam 
ediyor konu şmasına: "1970 senesi aslında çeşltıı 
sıkıntıları Ihtiva eden bır senedir. çUnkU bır derlenme 
bır toparlanma senesldır. dediğimiz zaman kafamı
zın arkasında bazı şeyler vardı. 1970 s;neslne girer
ken bazı mUhIm manlalan aşmak mecburlyetl lle karşı 
karşıya ldık, " 

Bu gözlemleri yapan DemirePin çözUm olarak 
ileri sUrdUğU tedbırler yalnızca ıkı adet: Biri, memur 
maaşlarını arttırarak tUketlm araç ları Ureten rırma
lara alıcı yaratmak. Diğeri, 1970 yazında gerçekleş
tlrllen devalUasyon. DevalUasyonun amacı dış satış
ları kolaylaştırıp Ithalatı zorlaştırarak yenı pazar
lar yaratmak ve flyatların artışını hızlandırarak top
lu sözleşmelerle verıleni geri almaktı. Senaaye bu 
yapılanlara karşı del!'lldl, ama bunları yeterli bul
madığı da ortadaydı. 

SERMAYENİN ÇÖZÜMÜ 
Bu ıkı tedbırden en 15nemlis� hem politık hem 

ekonomık etkılerı bakımından, devalUasyondu ve l'apı� 
masından Uç ay kadar 15nce sermaye salt bır devalUas
yonu yetersiz bulduğunu belU ediyordu. Tıcaret Oda
ları, S.,nayl Odaları ve Borsaları Birliği Başkanı 
Medeni Berk ş15yle diyordu: "Paramızın del!erlne ya
pılacak bır mUdahale lle Ihracat piyasasına yenı bır 
mal arzedllemlyecek ve Ithal mallarına olan talep de 
kısıtlanmsyacaktır. Fıyat Istlkrarının sağlanm.sı ıçın 
bulunacak dış flnansm.mn meydana getlreceğl geıışme 
hızıyla ağırlaşan borç yUkUnU taşıma!!'a Imkan yoktur. 
Herkesin bildiği bu haklkaUere rağmen para değeri
ni tanzim etmeden beklenen nedır? Bu, bazı politika
cılarınher Istlkr.rtedblrlmlzln sonunda meyılana ge
len sosyal bır dalgalanmayı beklediklerini ve bundan 
med et umduklarını gösteriyor. Nitekim, 1946 ve 1958 

OLDUGU" SÖYLENMEKTEYOİ VE BUNU ÖNLEMEK İçİN, SENDIKA SEÇME 
ÖZGÜRLÜGÜNÜ ORTADAN KALDıRAN YASALAR MECLİSLERDEN GEÇIRiLMEKTEYOİ. 

SEKTÖRÜN FiNANSMAN SORUNU O ZAMAN DA V ARDı VE DAHA soNRA TÜRKiYE 
PARTİSİ'NIN BAŞVURMASIYLA ANAYASA MAHKEMESI TARAFINDAN İPTAL EDILEN 

YASASı" GİBı YASASı" GİBı YASALAR BUNUN İçİN ÇıKARıLMAK İSTENMIŞTL. BURJUVAzİNIN 
ONUN SÖZCÜLERiNIN TALEPLERİ BUGÜN DE AYNI YÖNDEDIR . YAPTıKLARı GiZLi 

TOPLANTıLARDA AYNI TALEPLERİ PERVASıZCA iLERi SÜRMEKTEDİRLER VE işçİ 
SINIFlNA, ONUN EKONOMİK VE DEMOKRATiK HAKLARıNA TOPYEKUN BİR SALDIRININ 

LARINI YAPMAKTA; BUNUN İçİN KONSEYLER KURMAKTADIRLAR. 12 MART 
O DÖNEM HVKVMETLERININ GİRişİMLERi VE ANTi-DEMOKRATİK 

UYGULAMALARI, BURJUVAZiNiN, SORUNLARINI AŞMA OLANAGINI ELDE ELDE EL ETMESİNDE 
RSİZ KALMıŞTL BUNDAN DOLAYı BUGÜN iKTİDARDA OLAN MC HüKUMETi VE 

HVKVMETİN ALMAK İSTEDiGi TEDBİRLER. DÜZENLENEN POLiTiK TERTİPLER, 
YİNELENEN OLAYLAR. 1971 ÖNCESİNDE OLUŞMUŞ VE SORUNLARA AYNI DoGRULTUDA 

ARAMA ÇABALARlNIN BIR DEVAMlDIR. " 

NEDEN 12 MART ? 
Mart'ın nedenlerine Inmek, bugünU anlama

yarına doğru blr balaş getirebilmenin gerekU ko
Bu yenlden değerlendırme ıkı bakımdan önemli. 

burjuvazinin yalanını yUzUne çarpmak, kitleler 
teşhir etmek gerekli. İkıncı olarak da ilerici 
demokrasıden yana bl linen ki,ı yada örgUtlerln 

yanılgılarını, yanlışlarını vurgulamak, benzer yanıl
yinelenmesini önlemek gerekıı. 

Burluvazlnln bUyUk yalanl, öğrenci olaylarının 
Mart'ın gerekçesi olarak gösterilmesidir. Oysa 

o!ı.ylan, "anarşi", 12 Mart'ı doğuran gell,
nedeni değil, olsa olsa bır sonucu olarak 

değerlendlrtlebııır. Kapitalizmin artan ve derlnleşen 
sorunlarına bır tepkidir öğrenci olaylan, sorunların 
kendisi değildir. 12 Mart'ı yaratan Ise bu sorunların 
temelinde Ise TUrldye kapltalizmlnln bunalımı yatı

TUrldye kapltaıızmlnln. 1971 yılı başına kadar 
ve Iktidardak! sermaye partilerinin çözeme

sorunlarına çözüm getirmek ıçın dUzenlendl. Te
nesnel neden burada yatıyor. TUm öteki neden

ancak bu temel nedeni tamamladığı ve buna uy
ölçUde anlam kazanabııır. 

MART'IN SİYASAL ETKENLERİ ETKENLERİ ETKEN
Bu temel olguyu vurgulamak, 12 Mart'ı doğu

geıışmeler arasında sıyasal olanlara hiç yer ol
anlamına gelmez, gelmemeli. 

Mart'ın ortaya çıkinasını çabuklaştıran 
gelişmeler arasında dört etken saptamak mUmkUn. 
Bunlardan birincisi, Iktidardak! sermaye partısı AP' 

ortaya çıkan gelişmelerdır. AP'nln hazırladıl!'ı 
kendı mllletveklllerlnce de reddedilmesi 

giderek AP'nln parçalanması, sermaye partisi
bölUnmesl ve zayıflaması anlamına geliyordu. AP 

çok bUyUk sermayeden yana uygulamaları, 
ıçınde çatlamalaro yol açıyor, önemli boyut

ulaşan sermayenin kendı Içindeki sUrtUşmeler 
sıyasal dUzeyde kendini gösteriyordu. 

İldncl önemıı gelişme, o zamana kadar dUze
llı" çocu� ve "yedek" Iktidarı rolUnU oyna

üçUncu önemli olay. TİP'ln, DördUncU BU
YUk Kongre'sıyle, tam bır solcu parti olma yolunda 
önemli bır adım atmasıdır. Doğrudan doğruya sana
yi Işçilerini örgUtlemeyl amaçlıyan bır politikanın 
Ilk göstergelerinin Inandırıcı birbiçimde ortaya çık
ması, sermayeyi UrkUtecek bır gelişme oldu. 

DördUncU ve kuşkusuz en önemli gelişme, 15-
16 Hazıran 1970'te proleteryanın sendikal haklarını 
korumak ıçın mevcut yasal sınırlamaları zorlayan 
"BUyUk ışçi Dlrenlşl"nI gerçekleştırmesldlr. Daha 
çok DISK'e bağlı Işçi liderlerinin önderıığlnde geli
şen bu eylemlere TUrk-Iş tabanının da katılması ö
n�mııydl. Bu olay, hem blUnçli bır sanayl ldtleslnln 
varlığını, hem de bu Işçilerin gUcUnU göstermesi ba
kımından öğretıcı ve sermaye açısından da ürkUtUcU 
oldu. 

İId ana gelişme vurgulanmalı. İmalat sana
yiinde, kapasite kullanımı 1970'1ere gelinlrken sU 
rekli bır dUşUş gösteriyor. TUketlm, ara ve yatırım 
malları sanayileri v. toplam Imalat sanayıı ıçın ge
çerli olan ÜçUncU Beş Yıllık plan rakamları, TUrkl
ye kapitalizminin bu bunalımını vurguluyor. Bal!'la
mış olduğu sermayeyi tam kapasite lle çalıştırama
yan sermayedar, bu gelişmenin sUrmeslne elbette 
göz yumamazdı. 

İkıncı önemli gelişme, TUrklye kapitalizmikapitalizmika
nin karşılaştığı satış dar-boğazı. Gerçeklen, DİE' 
nUn özel keslm İmalat sanayıı stokları lle IlgIU ola
rak verdiği rakamlar, ekonominin bır satış ve pazar 
bunalımıyla karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor. 
1970 yılındak! özel kesim Imalat kolundald stok artı
ŞI, 1969'a oranla ıkı katı oldu. Bu hız artışı 1971'e 
gellndll!'ınde de sUrUyor. 

Bu Ikl sorun, sermayeninku llanımının dUşme
sı ve stokların artması, sermayenin bunalımını gös
terir. Sermaye sahipleri ıçın durumun clddlleştlğl
ni gösterır. Sermaye sınıfının çıkarlarını savunmak
la görevli Iktidarın bu bunalıma çare ve çözUm ge
tlrmesl gerekir. 

Bunalıma çare olarak 
mlnde şöyle açıklıyor dönemin 
ekonomık dUzey değiştı
gerektirml ştir, 1969 
şlşklnUk meydana
ve onun Uzerine 
kararları aldık. 
ekönomlslnI hiç olmazsa 
esaslar UstUne oturt
ediyor konu şmasına: 
sıkıntıları Ihtiva eden 
bır toparlanma senesldır. dediğimiz 
zın arkasında bazı 
ken bazı mUhIm manlalan 
karşıya ldık, " 

Bu gözlemleri 
ileri sUrdUğU tedbırler 
maaşlarını arttırarak tUketlm 
lara alıcı yaratmak. 
tlrllen devalUasyon. 
ları kolaylaştırıp 
lar yaratmak ve flyatların 
lu sözleşmelerle 
yapılanlara karşı 
madığı da ortadayd

SERMAYENİN 
Bu ıkı tedbırden 

ekonomık etkılerı 
masından Uç ay kadar 
yonu yetersiz bulduğunu belU ediyordu. 
ları, S.,nayl Odaları 
Medeni Berk ş15yle 
pılacak bır mUdahale 
mal arzedllemlyecek 
kısıtlanmsyacaktır. 
bulunacak dış flnansm.mn 
hızıyla ağırlaşan borç 
Herkesin bildiği bu 



sürekli dikta özlemi 
yı lları operasyonlarından sonra politik Iktidarlar de
ğlşml, ve her tUrlU harekete mUsalt bır ortam mey
dana çıkmıştır. "SermayeDin sorunları çok, bunalı
mı da bır devalUasyonla çözilmlenemlyecek kertede 
derindir. Bu blllnçledir ki o daha genış 'kapsamlı çö
zümler ileri sUrmekte, sıyasal iktidardan bu çözilm
Ieri gerçekleştirmesini Istemektedir: "BugUn en bU
yUk sorumluluk, hangi partiye mensup olurlarsa ol
sunlar, siyaset adamlarına dUşmektedlr. Türkmille
ti, karşılaştığı bUyUk telılikeler karşısında blrleştlğl
DI mazlde çeşitli zamanlarda Ispat etmıştır • . .  De
mokrasi siyasi partıler olmaksızın yaşamaz. Fakat 
muayyen ahval ve şartlarda gerekli tedbırlerı almak
ta blrle",meyen siyasi partıler yUzUnden demokrasi 
öleblllr de. " (B. Osmanağaoğlu, İstanbul Tıcaret O 
daıı Başkını II Mart 1971) 

ANAYASA SANIK SANDALYESİNDE 
Peld sermaye ne Istiyor? Bunu �Odalar 

Blrliğl'nln sözçUsU Namık Z. Aral 12 Mart'tan yedi 
ay lwIar önce açıkça belirtiyor: "Bugün artık Anaya
ayı ve buna mUteferrl kanunları tadll etmeksizin or
!adald anar,IYı söküp atamazsınız. Memleketle kol 
gezen anarşi bizzat anayasanın dlbaceslnde yazılı dl
renme hakkından ayrıca bır kuvvet alıp kullanarak bu 
hakio zabıta kuvvetlerlnln yUzllne karşı haykırmakta
dır. . •  Maksada veya maksatıara varmak babından bu 
gün eldeld mevzuat Ile lşgörmek imkanı hiçbir hükU
met ıçın varld görUlmez. Başta Anayasaolmak Uzere, 
mevzuatta tadlller yapmak zaruretl gUn gıbı aşIkar
dır. " SermayeDin ısteklerı öylesIne gUnceıuk kazan
mıştır id sözcUsü N. Z. Aral 12 Mart'tM bır ay kadar 
önce sıyasal kadroyu açıkça suçlamaktadır: "Eıınde 
kanun Ile beraber top tUfek tutan koskoca bır devle
tin ıcra milmesslllerl kanuna ve devlet kuvvetlerine 
kar,ı ylirUtulen mliyatı daha kuvvede Iken bastırmak 
Uzere harekete geçmeyl dUşUnmek dahl I_temezler. 
Ne ıçın? ÇilnkU memleket kaderi ellertne mevdu sl
yu! heyetin, iktidar ve mulıalefet bır arada siyasI 
heyetln, Iş batında dıkkat mlhrakı, ortadakl anarşI
dea .Iyade iktidar koltuğunun el değiştlrmesl korku
_ '"' Umldlne bağlı bulunmaktadır. Tıplo geçen as
nıı _larına doğru, bır vilayetlmiz olan Mısır'da 
patlak vermiş anarşiyl bastırmak Uzere bır lId tabur 
aaker göndertlmemesl yUzUnden bu milmtaz memle
ket parçasının ingiliz lşgaıı altına dUşmeslne yol açıl
mı, olması gıbı. 

''Eıınde top tUfek tutan" devlet, dönemin 
AP ıktıdandır, UzerIne "bır [Id tabur asker" gönderll
mesl Istenen ''dUşmart'' kimdlr ? 

TİP SANIK SANDALYESıNDE 
Sermayenin daha sonra "lUka" bulup rafa 

kaldıracağı bu Anayasa'nın temel suçu, ilerIcI ve de
mokratlk bır özde olması, bu Dlteliğl Ile de Işçi sınıfı
na sıyasal dUzeyde örgUtlenme olanağı vermesI. Daha 
da önemlisi, İşçI sınıfının bu hakların sınırını her ge
çen gUn blraz daha geDlşleterek onları hayata geç Ir
mesl. Öyleld anayasa, giderek onunla bIrlikte demok
rasi, ortadan kaldırılmadan IşçI sınıfına ve onun ör
gUtlerlne dokunmak olanaksızdır. Ama sermaye gön
lUnde yataıı aslanın homurtularını beıu etmekien çe
Idnmemektedlr. Ve Ş-ıbat 1971'de açıkça TİP'ln kap.
tılmasını Istemektedir: "Anayasadan başlamak sure
tlyle mevzuatı Icaplara göre mUesslr hale getlrmeden 
tehlikeleri bertaraf etmeye bugUn artık Imkan kalmamış 
tır. Eldeki mevzuat milli bır koaıısyon hUkUmetl ve
ya Iktldarıyla zamanında tatbıkata geçlrllseydl mem
lekette marksist cereyanın doğurduğu anarşi daha 
kUrfe haıınde Iken önlenlp söndUrUlebııırdl. Camı.da 

Anayasaıyı ve buna mUteferri kanunları anlayış hava
sı buna pek ala mUsalt ldL. DUşUnUnUz id Ceza K:ınu
nundald 141-142. maddelerı bizzat kollektlvl"t P�rtl 
tarafından Anayasa mahkemesine götUrUlınUştUr. Me
sela Mıllı Birlik KomItesi yerını devrln slya"1 heye
tlne terkettiğI gUnlerde veyahut hiç olmazsa 21 M_yıs 
1963 ayaklanmasını mUtealdp ortadakl cereyan eden 
kanun dışı Parti mahkemeye verilip kapıları sed-U 
bend edilmiş olsaydı, maksat da hasıl olurdu. Olma
dı, olamadı. Ne ıçın olamadı ? 141-142. maddelerIn 
Anay_saya _ylorı olmadığı yolunda mahkemeden çı-

kan kararı mUteaklp olsun Partinin kapatılması ıçın 
mutlaka teşebbUse geçılmesı Iktlza ederdi. " 

GERÇEK ÜCRETLER nUşUYOR 
İşçilerin blllnçlenlp örgUtlenmelerl sonucu 

mutlak Ucretlerl dUşUrmek mUmkUn olmayınca ser
maye ''toplu sözleşme masallarıoa wrulan yumruk
ların önlerinde bağlı kalacağı" tehdldlyle ortaya çılo
yor. Bunun ıçın Işçileri susturmak ve slndlrmek ge
rekliydl. Ancak, toplu sözleşmelerle "verilenleri" 
geri almanın bır tek yolu vardı: O da, fiyatları, 
satılan mal ve hizmetlerin fiyatlarını, Ucretlerden, 
başka bır deyışle, Iş gUcUnUn fiyatından daha hızlı 
arttırmaktan geçiyordu. Bu, mutlak olarak olmasa 
bile gerçek Ucretlerl Indirmek, Işçinin satınalma 
gUcUnU azaltmak demektl. Aşağıdaki Tablo 12 Mart 
sonrası Ucretlerde meydana gelen bu dUşUşU belgeııyor 
ve bır anlamda 12 Mart'ın gerçek nedenlerinden bl
rl nl ortaya koyuyordu. 

ORTALAMA NAKDİ VE REEL ÜCRETLER 
Ortalama Yıllık 

Yıllar Ortalama Geçinme Ucret Reel Artışlar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Ücret Endeksi Endeksi 

17. 91 100. O 100. O 
19. 50 102. 2 108. 8 
21. 61 108. 4 120. 6 
23. 53 113. 1 131. 3 
25. 84 120. O 144. 2 
28. 22 125. O 157. 5 
32. 13 131. 2 mj'. i 
35. 32 143. 3 197. 3 
39. 32 167. 8 219. 5 
43. 88 190. O 245. O 
50. 59 227. 8 282. 4 

Kaynak: S. S. K. İstatlstlklerl. 

HERŞEY SERMAYE İçİN 

100. O 
106. 4 6. 4 
LLL. 2 4: 5 
116. O 4. 3 
120. 1 3. 5 
126. O 4. 9 
136. 5 8. 3 
137. 6 . 8  
130. 8 -5. 1 
128. 9 -1. 4 
124. 0 -3. 9 

Sermaye, kendı partısı olan AP'nln Iktida
rından pek memnun değlldlr. Sanayl kesim! dışında 
vergı reformu Istemekte, "ödeme gUcU olan bUtUn 
zilmrelerden" vergı alınmasını önermektedir . Iktidarın 
"gelişen sanayilmizI köstekleylcl vergı tasanları" 
Ionanmakta, yatırımlara yeDi kaynaklar bulunması 
amacıyla tarımın vergilendirIlmesi Istenmektedlr. 
Ne var id bu yol tehlikeler de taşımaktadır. Sermaye 
partlslnl böleblllr. Sadece bUyük sanayicI ve bankacı 
ya dayanan bır parti tek başına iktidar olacak kadar 
gUçlenmlŞ değiL. Öyleyse tarımdan sanayle kaynak 
aktarmanın yolu, Izlenecek Iç fıyatlar poııtlkasından 
geçecektır. Tarım ve sanayi UrUnlerl arasındakı fi
yat Illşklsl, 12 Mart döneminde hızla tarım aleyhine 
geıışecek, Ancak C HP-MSP koalisyonunun Ilk döne
minde tarım/sanayı dengesi gerçekleşebllecektlr. 

Sermayenin daha çok kazanma, daha çok 
sömUrme azmi öylesine ilerlemiş id kendı partısı 
AP'nln sıyasal nedenlerle almak zorunda kaldığı bazı 
tedbirlere tahamınU! edemiyor. Gıder vergIsini arttı1'
mak ıçın HilkUmete yetki veren 1215 Sayılı Yasanın 
&lnay tarafından veto edilmesi, sermayenin bu taham
mUlsUzlUğUnU belgeııyor. &lnay veto gerekçeslnl Ana
yasa'da ''kanun gücünde kararname" yetkisi yer alma
dığı blçlmll)de açıklamıştı. Oysa, aynı Anayasa yUrUr
lUkte Iken, 1967 yılında, bır "yetld yasası" çılonış, 
bu yasa lle Demirel hUkilmetl sermayeye gUmrilk ver
gilerIni kaldırına, yatırım IndIrimi yollarıyla mllyar
lar kazandırmıştı. TIP'nln başvurması ile pek çok 
maddesı Iptal edılen 933 sayılı yasayla IlglU gerekçe 
12 Mart 1971 gUnU Resmi Gazete'de yayınlandı ve aynı 
gUn savcı da Türkiye İşçi Partısı'nın kapatılması ıçın 
harekete geçtI. Eğer AP, elinde bulundurduğu yasama 
çoğunluğu lle 12 Mart sonrası sermaye lehine bazı yo
salara evet demek yoluna gltmedlyse bu. ileride kit
lelerin kendisine sırt çevlreceğlnden korktuğu Içindir. 
Bu durumda, sermaye, kaynak bulmanın bır başka 
yolunu daha denemek durumunda kaldı: Krediler. 

Resmi rakksmların gösterdlğl Uzere, ll'ler 
sermayenln ileriye yönelik çıkarları uğruna özel ke
sime verilen kredileri öneml! oranlarda dUfÜrdUler. 
1. Erlm hUkllmetlDln dUşUş nedeDl de böylece daha bl, 
açlıkkazanıyor. 1972/13 yılları kredilerde olağanUstü 
bır artış var. CHP !MSP koalisyonunun Ilk aylarında 
belirıı bır dUşme, sonra yenıden bır yükselme göze 
çarpıyor. 

FAŞİzM E GİLİMİ 

(Özetle, şunu gördUk: 12 Mart, kapitalizmin 
belirli bır gelişme aşamasından karşılattığı bunalımın 
gerektlrdlği bır olaydır. Sıyasal olgu olarak da belli 
başlı dört gelişme bu sUreçte etken olmuşlardır. A
sıl etken olan ekonomide 12 Mart döneminde gerçek 
Ucretlerln dUşmesl, Iç fiyatların sanayl lehlne ve ta
rım aleyhlne gelişmesi, özel kesime açılan krediler
deki başdöndUrUcU artış, bu saptamayı dotruJ.ar Dlte
liktedir. )  Ne var ki sermaye, bu tedbirlerle yetlnme
dl, "lUks" bulduğu 1961 Anayasasını değlttlrlrken ye
nl bır kalkınma stratejlsl de beDlmsedl. Eakl etntejl
Din aşırı Iyimser sosyal adaletçlliğlnl terkedlyor ye
nl strateji, ve "Iosa dönemde bazı lktlsadl ve sosyal 
haklarda ciddl ve dlslpıınli fedakarlıklar" öngörUyor. 
Japon modeıınde olduğu gıbı "Bu fedakarlık1ar, .blr. 
yandan mlıu yUcelme UlkUsUnUn. öte yandandevletin 
Iktisadi ve sosyal ödevlerlDln 'yeterince' yerıne geti
rilmesinin teminatı olacaktır. ii 

Ücretleri kısmazsanız kalkınaroazaınız,ı 
cilmleslyle özetlenebilecek olan bu strateji ,  bu gUn
lerde gUndeme gelen "savaş sMayll ıçın de Japon 
modelinl benlmsemlş: "Mlııı savunma hlzmetlerlnln 
gerektlrdlğl araç ve gereçlerin yeterli ölçüde sağlan
ması Ile milli sanayileşme çabaları arasında sistemli 
bır

. 
bağıntı kurulacaktır. " 

GERİCİLERİN CEPHESİ 

İşte sermaye, bUtUn bu aşamalardan geçe
rek ve kendı Iç çelişldlerlyle birlikte 14 Eldm 1973 
seçimlerine geldI. Bu seçimler, sermayenln açık 
baslo ve terörüne karşı demokratik gUçlerln zaferi 
oldu. 

"1970 öncesinde belirglnleştlğl Uzere, bur
juvazlDln kendl Içindeki ayırım devam etmekle bir
likte 12 Mart hUkllmetlerlDln faşlzan uygulamalarına 
1973 seçimlerinde verilen cevap, burjuvaziDin bUtUn 
gerici partilerini ve guruplarını MC hükUmetl etrafın
da biraraya getlrmlştlr. Burjuvazlnln ayrı,tığı bö
lUmlerln ekonomık çıkarlarının temslll bakımından 
yama lı bır bebçaya benzeyen MC hUkllmetl burjuvazl
Din politik egemenliğiDi, koşullar ne olursa olsun, 
devam ettirme çabalarının bır UrUnUdür. Burjuvazi, 
bır araya getlreblldlğl bUtun gUç lerlnl sahneye sürmUş 
bulunuyor. Burjuvazinin, tekellerin bUtfuı karanlık 
emelleri MC hUkllmetlnde temsil edilmektedir. Demok
ratik gUçlere karşı baslo ve saldırılar, şıddet uygula
maları artmakta ve poııtlk gerIUm yükselmekte devam 
ediyor. " 

ÖZET 
Türkiye kapltallzmlnln bunalımı yapısal bır 

bunalım , bunun 12 Mart öncesi, sırası ve sonrasında 
hangi aşamalardan geçtiğini gördUk. Devresel buna
lımları da bu yUzden daha şiddetli oluyor. Bu durum 
sıyasal hayatı derinden etkiliyor. Kuşkusuz bugUn . 
sermayenin bunalım karşısındayenı bır 12 Mart done - '  
mesl gUndemde deği L. 12 Mart yalnızoa Işçi sınıfına de
ğil, sermayeye de çokşey öğrettl.En başta Işçi sınıfının 
12 Mart'a rağmen dimdik ayakta durduğunu. 

Yalnızca lşQI sınıfı ve onun sendikal 
ve sıyasal llrgUtlorl değil, öteld demokratik kışı, 
gUç ve örgUtler de 12 Mart'tan çok şey öğrendller. 
Ama sermaye Iktidarını gUçlendlrmedl, gUçlendlr
menln 12 Mart dışı yöntemlerle gUçlendlrllmeslnl 
denemiyecek demek değil bu. MC'nin kurulabilmiş 
olması bile sermayenin bu uğurda neleri göre alabl
leceğlni gösteriyor. Bu bakımdan ona Iktidar yolları
nı kapamanın kaçınılmazlığı ortada. Bu bakımdan, 
önilmUzdeki kısmı senato seçimlerinde MC partileri 
gerlletllmell MC 'nın Iktidardan dUşmeslnin koşulları 
yaratılmahdır. 
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12 Mart'tan yedi 
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ORTALAMA NAKDİ VE REEL ÜCRETLER 
Ortalama Yıllık 

Yıllar Ortalama Geçinme Ucret Reel Artışlar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Ücret Endeksi Endeksi 

17. 91 100. O 100. O 
19. 50 102. 2 108. 8 
21. 61 108. 4 120. 6 
23. 53 113. 1 131. 3 
25. 84 120. O 144. 2 
28. 22 125. O 157. 5 
32. 13 131. 2 mj'. i 
35. 32 143. 3 197. 3 
39. 32 167. 8 219. 5 
43. 88 190. O 245. O 
50. 59 227. 8 282. 4 

Kaynak: S. S. K. İstatlstlklerl. 

HERŞEY SERMAYE İçİN 

100. O 
106. 4 6. 4 
LLL. 2 4: 5 
116. O 4. 3 
120. 1 3. 5 
126. O 4. 9 
136. 5 8. 3 
137. 6 . 8  
130. 8 -5. 1 
128. 9 -1. 4 
124. 0 -3. 9 

Sermaye, kendı partısı olan AP'nln Iktida
rından pek memnun değlldlr. Sanayl kesim! dışında 
vergı reformu Istemekte, "ödeme gUcU olan bUtUn 
zilmrelerden" vergı alınmasını önermektedir . Iktidarın 
"gelişen sanayilmizI köstekleylcl vergı tasanları" 
Ionanmakta, yatırımlara yeDi kaynaklar bulunması 
amacıyla tarımın vergilendirIlmesi Istenmektedlr. 
Ne var id bu yol tehlikeler de taşımaktadır. Sermaye 
partlslnl böleblllr. Sadece bUyük sanayicI ve bankacı 
ya dayanan bır parti tek başına iktidar olacak kadar 
gUçlenmlŞ değiL. Öyleyse tarımdan sanayle kaynak 
aktarmanın yolu, Izlenecek Iç fıyatlar poııtlkasından 
geçecektır. Tarım ve sanayi UrUnlerl arasındakı fi
yat Illşklsl, 12 Mart döneminde hızla tarım aleyhine 
geıışecek, Ancak C HP-MSP koalisyonunun Ilk döne
minde tarım/sanayı dengesi gerçekleşebllecektlr. 

Sermayenin daha çok kazanma, daha çok 
sömUrme azmi öylesine ilerlemiş id kendı partısı 
AP'nln sıyasal nedenlerle almak zorunda kaldığı bazı 
tedbirlere tahamınU! edemiyor. Gıder vergIsini arttı1'
mak ıçın HilkUmete yetki veren 1215 Sayılı Yasanın 
&lnay tarafından veto edilmesi, sermayenin bu taham
mUlsUzlUğUnU belgeııyor. &lnay veto gerekçeslnl Ana
yasa'da ''kanun gücünde kararname" yetkisi yer alma
dığı blçlmll)de açıklamıştı. Oysa, aynı Anayasa yUrUr
lUkte Iken, 1967 yılında, bır "yetld yasası" çılonış, 
bu yasa lle Demirel hUkilmetl sermayeye gUmrilk ver
gilerIni kaldırına, yatırım IndIrimi yollarıyla mllyar
lar kazandırmıştı. TIP'nln başvurması ile pek çok 
maddesı Iptal edılen 933 sayılı yasayla IlglU gerekçe 
12 Mart 1971 gUnU Resmi Gazete'de yayınlandı ve aynı 
gUn savcı da Türkiye İşçi Partısı'nın kapatılması ıçın 
harekete geçtI. Eğer AP, elinde bulundurduğu yasama 
çoğunluğu lle 12 Mart sonrası sermaye lehine bazı yo

deki başdöndUrUcU artış, bu saptamayı dotruJ.ar 
liktedir. )  Ne var ki sermaye, bu tedbirlerle yetlnme
dl, "lUks" bulduğu 1961 Anayasasını değlttlrlrken 
nl bır kalkınma stratejlsl de beDlmsedl. Eakl 
Din aşırı Iyimser sosyal adaletçlliğlnl terkedlyor 
nl strateji, strateji, strate ve "Iosa dönemde bazı lktlsadl ve 
haklarda ciddl ve dlslpıınli fedakarlıklar" öngörUyor. 
Japon modeıınde olduğu gıbı "Bu fedakarlık1
yandan mlıu yUcelme UlkUsUnUn. öte yandandevletin 
Iktisadi ve sosyal ödevlerlDln 'yeterince' yerıne 
rilmesinin teminatı olacaktır. ii 

Ücretleri kısmazsanız kalkınaroaz
cilmleslyle özetlenebilecek olan bu strateji ,  
lerde gUndeme gelen "savaş sMayll ıçın de 
modelinl benlmsemlş: benlmsemlş: benlmse "Mlııı savunma hlzmetlerlnln 
gerektlrdlğl araç ve gereçlerin yeterli ölçüde 
ması Ile milli sanayileşme çabaları arasında 
bır

. 
bağıntı kurulacaktır. " 

GERİCİLERİN CEPHESİ 

İşte sermaye, bUtUn bu aşamalardan 
rek ve kendı Iç çelişldlerlyle birlikte 14 Eldm 
seçimlerine geldI. Bu seçimler, sermayenln 
baslo ve terörüne karşı demokratik gUçlerln 
oldu. 

"1970 öncesinde belirglnleştlğl Uzere, 
juvazlDln kendl Içindeki ayırım devam etmekle 
likte 12 Mart hUkllmetlerlDln faşlzan uygulamalarına 
1973 seçimlerinde verilen cevap, burjuvaziDin 
gerici partilerini ve guruplarını MC hükUmetl 
da biraraya getlrmlştlr. Burjuvazlnln ayrı,tığı 
lUmlerln ekonomık çıkarlarının temslll bakımından 
yama lı bır bebçaya benzeyen MC hUkllmetl burjuvazl
Din politik egemenliğiDi, egemenliğiDi, ege koşullar ne olursa 
devam ettirme çabalarının bır UrUnUdür. Burjuvaz
bır araya getlreblldlğl bUtun gUç lerlnl sahneye 
bulunuyor. Burjuvazinin, tekellerin bUtfuı karanlık 
emelleri MC hUkllmetlnde temsil edilmektedir. 
ratik gUçlere karşı baslo ve saldırılar, şıddet uygula
maları artmakta ve poııtlk gerIUm yükselmekte 
ediyor. " 

ÖZET 
Türkiye kapltallzmlnln bunalımı yapısal 

bunalım , bunun 12 Mart öncesi, sırası ve sonrasında 
hangi aşamalardan geçtiğini gördUk. Devresel 
lımları da bu yUzden daha şiddetli oluyor. Bu 
sıyasal hayatı derinden etkiliyor. Kuşkusuz 
sermayenin bunalım karşısındayenı bır 12 Mart
mesl gUndemde deği L. 12 Mart yalnızoa Işçi sınıfına 
ğil, sermayeye de çokşey öğrettl.En başta Işçi 
12 Mart'a rağmen dimdik ayakta durduğunu. 

Yalnızca lşQI sınıfı ve onun sendikal 
ve sıyasal llrgUtlorl değil, öteld demokratik 
gUç ve örgUtler de 12 Mart'tan çok şey öğrendl
Ama sermaye Iktidarını gUçlendlrmedl, gUçlendlr
menln 12 Mart dışı yöntemlerle gUçlendlr
denemiyecek demek değil bu. MC'nin kurulab
olması bile sermayenin bu uğurda neleri göre alabl



ıstanbul'da TIP üyelerine 
işkence yapıldı 

TİP Kartal İlçe Sekreteri !şıtan 
GündUz geçen hafta salı gUnU evine 
giderken dört sivi i kışı tarafından 
karakola davet edildi. Sonradan birin
ci şube memunı oldukları anlaşılan 
poUsler. Ikametgab tesbıtı babane
siyle GUndUz'U Maltepe Karakolu'na 
getırdller. Ancak az sonra kendlslnl 
aramaya gelen TIP Kartal İlçesı Uye
leri, İlçe Sekreteri'nln Bırıncı ŞUbe

,ye gHturUld�nU öirendller. !şıtan 
GUndUz BirincI �be'de bır hUcreye 
kapatıldı ve ertesı sabaha kadar. 0-
raya apar topar hangi nedenle getlrll
dI�nl ötrenemedI. Bu arada, bırıncı 
şubeyetkilileri TIP Genel Merkezfnln 
başwrmasına karşılık. kendilerinde 
bu Islmde bır şahsın bulunmadığını, 
konudan hiç haberleri olmadığını söy
IUyorlardı. Dığer başwrulan yerler
den de aynı cevap alınınca, TUrkiye 
"çı Partlsl'nln İl Batkanı ve bır yö
_tıcl Emnlyet MUdUrlUğline giderek 
GIIndUz'e yemek vermek Istediler. 
Aldıkları cevap daha öncekiler gıbı 
oldu: !Şıtan GündUz adlı şahıs orada 
yoktu! 

Ertesı sabah !şıtan GIIndUz Hay
darpaşa Numune Hastahanesine gHtU
rUldU ve suçlama nedenini öir_nmlş 
oldu. Harun Karadenız'In cenaze tö
renlnde fotoiraf çeken bır polis me
muru dövUlmUştu ve kendlslnl döven
ler arasında Işıtan GUndUz'iln bulun
duğunu söylemIştI. Polts Memunı o 
kadar kararlıydı ki yUzleştırme sıra
sında daha sanığı gHrmeden "evet be
ni bu. !şıtan GündUz dövdU" deyince 
gHrevlllerden biri dayanamayıp ''bak
da söyle" uyarısında bulunmak zorun
da kaldı. Bu teşhis (!) Uzerine. GIIn
dUz, hastahanenın bır odasında yum
ruk ve tekme Ile dövUldU. 

Aynı gUn TİP'ln Kartal İlçesinin 
Iki Uyesl daha, Haııı S1mer v e  Rama· 
zan Çolak poUs tarafından çahştıkları 
fabrikalardan alındılar. 

Dayak daha fabrikada başladı; 
Bırıncı �e'de Kartal Emnlyet Amir 
U�'ndeveyoldatekrarlandı. HalIl Sl-

mer falakaya çekilirken !şıtan Gün
dUz'e arkadaşının durumu seyrettın. 
Uyordu. 

İşin içindeki iş 
Işkence bu kadarla da kalmıyor. 

Iki IşçIye Kartal Emnlyetl'nde torba 
Ile tuz yutturuluyordu. Ancak tahklka
tı yUrUten şahıs 12 Mart dönemlnın 
UnlU Işkencecilerinden Fahrettin Ben
U olunca başka tUrlU sU debeklenemez_ 
d!. Bu gHrevıı (!) 34 AU 370 plakalı 
krem rengi Renault arabanın ıçınde 
bile bır kızılcık sopası bulunduruyor 
ve araba hareket haıınde Iken sanık
ları dayaksız bırakmıyordu. 

Fabrettln BenU, sanıklara dayak 
olayının TIP'In bır tertibi olduğunu 
kabul ettirmeye boşuna uiraştı. Za
ten gHrgU tanıkları her Uç sanığın 0-
lay yerinde olmadıklarını kesınlıkle 
söylUyorlardı. Teşhısı yapan sadece 
dövUlen poUstl. Oysa Çolak ve SUmer 
tören sırasında TIP'ln çeleiılderlnl 
taşımışlardı. Anlaşılan "esas suçla
rı" buydu. 

UsteUk Halil S1mer Işyerinde 
sendika de�ştlrilmesl mUcadeleslnln 
başını çekmesiyle bIlinlyordu. Sorgu 
sırasında sık sık bu da söz konusu 
oldu ve S1mer IşyerInde DiSK' e bait
lı Maden-İş'1 örgUtledl� ıçın de da
yak yedı' Fahrettin Benıı sanıkları 

, ölUmle ve erkeklI�nden etİnekle teh
dIt ediyordu. 

Orman kanunları 

Bu arada TIP awkatları ve yet
kilileri gerek savcılık gerek vaUllk 
makamlarına yazı Ile başwrarak Uç 
Uyelerinl aradılar. CUma akşamına 
kadar. hiçbir makam söz konusu kişi
lerin nerede olduklarına Ilişkin bır 
cevap vermedi. Perşembe akşamı 
gHz altında tutulma aUresl dolan !şı
tan GündUz savcılıkça serbest bıra
kılmış fakat bIrincI şube me�supları 

TERÖR HAVASININ 
ANADOLU'YA YAYILMA ÇABALARI 
YENİ URÜNLER VERİYOR. 
KAYSERİ'DE ŞEHRİN EN BÜYÜK SANAYİ 
KURULUŞLARINDAN SARAY HALI FABRİKASINDA 
PATRONLA SARI SENDİKA İŞBİRLİGİ 
HALİNDE İşçİLERE VE DEVRİMCİLERE KARşI 
SALDffiILAR DÜZENLİYOR. 

tarafından bır gUn daha mlsarır edil
mişti. Cuma akşamı çıkarıldıkları 
mahkemede haklmln saatlerce bekle
tılmesl; poUsln. maarlfetlerlnI 8ak
lama, tahUyeyl tatıl gUnlerine getirme 
yi denkgetirerek resmI rapor alınma
sını gUçleştlrme Iste�nI akla getırl
yordu. HaUl S1mer ertesı gUn Işba
şı yapmak Uzere fabrıkaya gltti�nde 
patronun emriyle Işe 8Okulmadı.  E
ite 5ıınayll Işvereni, kendı eUyle po
Use teslim ettl� IşçiyI "mazeretsiz 
olarak ıkı gUn Işe gelmemek" nedeniy
le ı,ten çıkarıyordu. 

Bır provokasyonu TİP'e bula,
tırma başarılamadıysa da, hiç olmaz
sa bır I,veren memnun edllml, olu
yordu. 

Kayseri 'de terör havası 

Toplumun faşlstleştlrllmeye ça
lışıldığı, faşlzan tırmanmada Ber
mayenlnyenl basamaklar almaya kal
kıştığı şu gUnlerde terör havası, Işçi 
sınıfının siyasi ltderierinden Anadolu
nun gUnden gUne hızla bııınçlenen Iş
çilerine, tUm ilerIcilere yayılıyor. 

Kayseri'nın DeveU ılçesı 15-20 
gUndür sömUrenle sömUrUlenln şId
detlI mUcadeleslnI yaşıyor. Saray 
Halı 'Fabrikası KayserI'nln DeveU 
ilçesinde kunılmuş. Yenı kurulan 
fabrikada şu anda 350 Işçi çalışıyor. 
Yakında 1200 olacak. işçiler ıçınde 
yakın ve uzak yerlerden gelenler var. 

işçiler. fabrikada 9 saat çalı,tı
rıldıklarını söylUyorlar. Fabrikaya 
siyasi e�Umlerlne gHre seçilerek 
''tavsiye Uzerlnet! alınıyorlar. Bunlar 
önce fabrikanın inşaat hal1ndekl bölU-

mUnde bır aUre çalışıyorlar. "Ta". 
yeler"ln yerini bulduğu kI,lIer birkaç 
gUnde asıl Uretlm bölUmUne geçIyor
lar . Patronun gHzUnUn tutmadığı ki
şiler Ise ya kapı dışarı edıııyor, ya 
da aylarca Inşast bölUmUnde çahştı
rı lıyorlar, Içeriye geçmekten Umldl
nl kesen Işçiler de çekip gidiyor. 

Sarı sendika 

İşveren, fabrikaya herhangi bır 
sendlkamn girmemesine özellikle 
dıkkat etml,. 3 ay kadar Hnce, sarı 
bır Bendlka olan TEKBlF temsilcile
rinin ge 11,1 nl de pek hoş karşı lamamı. 
TEKBlF, Işçilerden sendlkal&f1l1a 
konusunda yoğun bır Istek geUnceye 
kadar bu Işyerinde örgUtlenmemeye 
söz verml,. atnu en gUzei. Kayserı 
Bölge Çalışma MUdUrU, Tekatil GII
ney Bölge TSmsllclsl Selahattin Uyar' 
a şöyle belirttI. "Burası yenı bır fab
rika. İşveren bIraz klr edip kendini 
toparlayıncaya kadar TEKBlF oraya 
girmeyecektı' Şımdı DİSK bu bötııe
ye girince bızım Işler de zorlaştı. " 
Bu yetklUnln sözleri, sarı sendika
patron IşblrU�nln açık bır kamtıydı. 

Tekstil 
Tekııil'ln Uye giriş fI,leri patroo 

bizzatkendI memurlarına doldıırtmUf
tu. sadece I,çllerin Imza yerleri 
boştu. "çllerden Tekslf çın Imza IIt
tendl�nde umulmadık bır tepld dol
du. işçiler TSkaıre keatn cephe ala
rak yenı bır sendika aramaya 
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lar ve Işçilerin Iste� Uzerine TEKS
TIL send1kaaı geldi. Bu arada ,..... 
yöneticileriyle patron elele .,.rw* 
Işçiler Uzerinde yoğıın bır b .. iıar
dular. Tekslf temsilcileri her ııtJıı 
fabrikada nutuk atarken Tekatil tem
silcileri ancak şehirde ev ev dola,a
rak kayıtyapabıııyorlardı. Birkaç gUn 
ıçınde de Işçilerin çoğunluğunu Uye 
kaydettiler. Fabrikada Ise baskı ha
len sUrUyor ve bu baskı Işini de başta 
makine şefi Fehml ÖZdemIr. perso
nel mUdUrU Enver Yolaç ve patron
lardan yemını bolca alan ustabaşılar 
yUrUtuyordu. Tekslf Kayserı ı;lıbe 
Başkanı Tahir Horoz ' gUnlük nutuk
Ianndan birinde şöyle diyordu : "Biz 
sarı sendIkayız. ÖVünerek söyleriz. 
TUrk-İş'e baitlıyız. Benim şu kadar 
arabam, şu kadar aparbnanım var. " 
Tahir Horoz da bır IşçI ldl. 

TUm bu baskılara ve Işten atına 
tehdItlerine raAınen Işçiler Tekaıre 
Imza atmıyarak Tekstile girdiler. İ
çinde MHP İlçe ba,kanının oitlu da bu
lunan Uç-dört IşçI Tekstile girerken 
''bIz herşeyden önce hakkımızı en Iyi 
sawnan sendlkB,yı Beçerlz "dlyorlard� 

Fabrika dışında 
Bundan sonra baskı lar fabrika 

dışına taşırıldı. Patron bu Işte faşist 

cevap alınınca, TUrkiye 
Partlsl'nln İl Batkanı ve bır yö

Emnlyet MUdUrlUğline giderek 
yemek vermek Istediler. 
cevap daha öncekiler gıbı 

GündUz adlı şahıs orada 

sabah !şıtan GIIndUz Hay
Numune Hastahanesine gHtU
suçlama nedenini öir_nmlş 

Harun Karadenız'In cenaze tö
fotoiraf çeken bır polis me

dövUlmUştu ve kendlslnl döven
arasında Işıtan GUndUz'iln bulun

söylemIştI. Polts Memunı o 
kararlıydı ki yUzleştırme sıra

sanığı gHrmeden "evet be
!şıtan GündUz dövdU" deyince 
lerden biri dayanamayıp ''bak

uyarısında bulunmak zorun
Bu teşhis (!) Uzerine. GIIn

hastahanenın bır odasında yum
tekme Ile dövUldU. 

gUn TİP'ln Kartal İlçesinin 
daha, Haııı S1mer v e  Rama· 
poUs tarafından çahştıkları 

rikalardan alındılar. 
daha fabrikada başladı; 

�e'de Kartal Emnlyet Amir 
yoldatekrarlandı. HalIl Sl-

ten gHrgU tanıkları her Uç sanığın 0-
lay yerinde olmadıklarını kesınlıkle 
söylUyorlardı. Teşhısı yapan sadece 
dövUlen poUstl. Oysa Çolak ve SUmer 
tören sırasında TIP'ln çeleiılderlnl 
taşımışlardı. Anlaşılan "esas suçla
rı" buydu. 

UsteUk Halil S1mer Işyerinde 
sendika de�ştlrilmesl mUcadeleslnln 
başını çekmesiyle bIlinlyordu. Sorgu 
sırasında sık sık bu da söz konusu 
oldu ve S1mer IşyerInde DiSK' e bait
lı Maden-İş'1 örgUtledl� ıçın de da
yak yedı' Fahrettin Benıı sanıkları 

, ölUmle ve erkeklI�nden etİnekle teh
dIt ediyordu. 

Orman kanunları 

Bu arada TIP awkatları ve yet
kilileri gerek savcılık gerek vaUllk 
makamlarına yazı Ile başwrarak Uç 
Uyelerinl aradılar. CUma akşamına 
kadar. hiçbir makam söz konusu kişi
lerin nerede olduklarına Ilişkin bır 
cevap vermedi. Perşembe akşamı 
gHz altında tutulma aUresl dolan !şı
tan GündUz savcılıkça serbest bıra
kılmış fakat bIrincI şube me�supları 

Use teslim ettl� IşçiyI "mazeretsiz 
olarak ıkı gUn Işe gelmemek" nedeniy
le ı,ten çıkarıyordu. 

Bır provokasyonu TİP'e bula,
tırma başarılamadıysa da, hiç olmaz
sa bır I,veren memnun edllml, olu
yordu. 

Kayseri 'de terör havası 

Toplumun faşlstleştlrllmeye ça
lışıldığı, faşlzan tırmanmada Ber
mayenlnyenl basamaklar almaya kal
kıştığı şu gUnlerde terör havası, Işçi 
sınıfının siyasi ltderierinden Anadolu
nun gUnden gUne hızla bııınçlenen Iş
çilerine, tUm ilerIcilere yayılıyor. 

Kayseri'nın Kayseri'nın Ka DeveU ılçesı 15-20 
gUndür sömUrenle sömUrUlenln şId
detlI mUcadeleslnI yaşıyor. Saray 
Halı 'Fabrikası KayserI'nln DeveU 
ilçesinde kunılmuş. Yenı kurulan 
fabrikada şu anda 350 Işçi çalışıyor. 
Yakında 1200 olacak. işçiler ıçınde 
yakın ve uzak yerlerden gelenler var. 

işçiler. fabrikada 9 saat çalı,tı
rıldıklarını söylUyorlar. Fabrikaya 
siyasi e�Umlerlne gHre seçilerek 
''tavsiye Uzerlnet! alınıyorlar. Bunlar 
önce fabrikanın inşaat hal1ndekl bölU-
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TİP UYELERt HAKKıNDAKi BORUşrURMA YI 
12 MART DÖNEMiNtN 
UNLÜ İŞKENCEC tLERİNDEN FAlffii BENLİ YtlRUTTU 
FAlffiETTİN BENLİ, SANIKLARA, 

. 

HARUN KARADENİZ'İN C ENAZESİNDEKİ 
DAYAK OLAYININ TİP'İN BİR TERTİBİ OLDUGUNU 
KABUL ETTİRMEYE UGRAşrı. 
BUTUN SORUşrURMA OLAYı TİP'İN BİR 
TERTİBİ GİBİ GÖgrERME AMACıNı GUDUYORnU. 

komaDdo taslaklarıDdan yararlandı. 
Çarşı Camii 'nın Imam kadrosu da 
tam tekınll patronun !ıIzmetinde yer
lerini alarak Tekstil ıçın "komUnist 
seDdlkasıdır"yaygarasıııa başladılar. 
işçiler, bunların da gerçek yilzUnU 
bır kere daha görerek kimlerin !ıIz
metıDde olduklarını çok ıyı anladı. 

işçllerdenyana yurtseverlere Ilk 
tuzak 9 Ağustos akşamı kuruldu. Te
kin Evli adlı genç yanında arkadaşıyla 
blrUkte 7 komaııdotaralmdan çevrile
rek, bır eve kaçmasına r�en evin 
camlannı kırarak Içeri giren faşist
lerce alır şekllde dövUldU vetornavl
da !le yaralandı. Karakoıda sorguya 
çekileıı ,ıııe dayak ylyendi. 

ErtHI gUn fabrikanın makine şe-., 
tl FehıaI ÖZdemir'In, seDdlka konusun
da Itçllerden yana bazı yurtseverle
rin evınl te .. ıt ettl� dikkati çekiyor
du. Fabrika yöneticilerinden Enver 
Yolaç'ın da her nedense Izine aynla
rak bır BUre ıçın Dev_lI'yI terkettl� 
IlÖrUldU. Faşistlerden Bızan Ilaber
\ere göre de Işçilerden yana birtakım 
devrimcilerin "halledllece�" &öyle
iıiyordu. Akşamları, hedef blllnen 
bezı devrimcilerin evleri Baatler bo
yu faŞIBt BUrUlerlnce kuşatıldı. Sırtı 
sermayeye dayalı faşistlere_ ller ak
şam birkaç devrımcı dövUlüyor. ge
celeri geç vakltlere kadar şehrin gö
be�nde birtakım ulumalar duyuluyor
du. Bu arada faşistlere çeşıtlı Bllah
lann geldl� de Böylenlyordu. 

Ksrakoldakomandolann poUBten 
bUyilk mUBamaha gördükleri gözden 
kaçmıyordu. Devrimcilere karşı da 
yıldırma politikası uygulanıyordu. 
Devrimciler özellikle pollBlerd_n 
Tah.ln adlı birinden aşırı ölçUde ya
kınıyorlardı. 

DeveU 'de halen Bon yılların en 
BUrekll baskı dönemı yaşanıyor. Bas
kı bugUn artık emekçııere yönelmiş 
durumda. 

MCtnin belediye politikası 
Bu arada BitliB belediye işçl-

lerinin grevi geçtl�mlz PazarteBI 
başarıyla BOna erdi. Köhne eski bır 
binada kurulu belediyenin başkanı ön
c� bağımBIZ Beçllen BOnra (CHP-MSP 
koalisyonunun Bon SI rahranda) MSP' 
ye geçen Adlı Şerefiıanoltlu. MSP'ye 
geçmekle Adıı Şerefiıanoltlu ''yenıden 
BUyük TUrkiye'n!n yaratıcıları I'arası
na katılmış. 

Bıtlıs'te Genel-iş Sendikası Ş-Ibe 
başkanı Hayrettin GUler ııe konuştuk. 
Ş-Inlo " söyledi şube başkanı:  

"Beledl�e'de 80 Işçi, 24 memur 
çalışıyor. hlılp.r 7 aydan beri maaş 
ve Ucretlerlmlz! 'lamadık. Bu neden
le 19. 8. 19n nlı gUnU Baat 7. 00 de 
başladıkgreve. GrevimIzIn tek amacı 
ödenmeyen Ucretlerlmlzl alabIlmek. 
Memurların grev hakkı olmadıltı ıçın 
onlar hala Ucret alamadan çalışıyor. 
Bır kısmı Ise başka IşyerlerIne geç
tt. 6 aydan berI eBnalların InBall He 
geçInIyoruz. Ancak alacaitımız aylık
Iarırnız borçlarımıza dahi yebneye
cek. ZIra i kHo domates i TL. oldultu 
halde esnaf bize 5. -TL. yazıyor. Uc-

retlerimlzln ödenmesi ıçın heryere 
başwrduk çıkar yol bulamadık. şim
di son sHalumızl yanı grev hakkımızı 
kullanıyoruz. BeledIyenin parası var 
ama vermiyor. Para yok diye. Baş
kanın amacı açık bIzleri Ismaya zor
lamak. Böylece seçim öncesi söz ver
dl� kı ,ileri Işe almak IBttyor. Para 
yok dedl� halde kendisI her ay maaşı 
nı alıyor. Daha geçenlerde 100 bın It
ra ödeyerek se. cIhazı, amfi ve plak 
aldı. ii 

Hastalar 
" Hastanıızı hastaneye yatıramı

yoruz. işçllerden Melımet All Erte
kln'ln 4 yaşındaki oltlu Ilastalandı. Ha ... 
taneye götUrmek ıçın Başkan'dan borç 
para IstedIk bizleri kovdu. Vizite ka
ltıdı vermedI. Ve çocuk öldü, YIne 
parasız1ıktan cenazesi 3 gün ortada 
kaldı . Para toplayıp kaldırdık. " 

işçilerden Sabrı Yetişkin şöyle 
anlatıyordu derdIni : 

"5 Hazıran'da 5 yaşındaki çocuğu
mq hastaneye götUnnek ıçın BeledIye 
Başkanı 'ndan vizIte kaltıdı ıstedim. "

" "Hanımına dudak boyasımı alacaksın ? 
dIyerek vermedI. 6 Hazıran'da çocu 
itumun durumu altırlaştıltını belirte
rek yenıden Istedim kovdu beni. Bit
Us ValtB!'ne gidip durumu anlattım. 
Valt vlzlte kaltıdınıBelediye Başkanı'na 
zorla imzalattı. ii 

Bır de IşçI Aydın Duruk'u dln
leyeltm: "MC HükUmetinin sonsuz 
blrpartlzanhltın ıçınde ÇalıŞtıltt açık
ça ortadadır. Yapılan bUtUn hareket
lerIn temel noktası MC' II olup olma
maktadır. BeledIye Başkanı Erbakan' 
a yaranmak için ve kişisel çıkarlar 
gözettlltlnden MSP'ye geçmiştir, 0-
nu MSP'ye geçmesi ıçın de bir gezl 
sırasında Bittisie gelen Erbakan zor
lamıştır. " 

Gellr sorunu 
Grevi yilrUtmekle görevli Genel 

iş SendikaBI Genel Merkez Organlza
törU Cengiz Kandlyeli de şunları söy
ledi:  

"İşçI Ucretlerlnln ödenmesI ko
nUBunda çeşltI1 önerHer getirdIk Be
ledIye Başkanı'na. Ankara'ya geldIltt 
takdirde kendIsine para bulmasında 
yardımcı olacaltımızı beHrttik. Söz 
venneslne karşın gelmedI. GelmedI
ği gibI IşçI alacaltı 01.n400bln Hrayı 
ödemek ıçın de hIçbir girişimde bu
lunmadı. 

Belediye Gelirleri Kanununun Çl
karılmamış olması işçi Ucretlerlnln 
ödenmemesIne neden gösterIltyor. 
Ancak hUkUmet beledIye borçlarını 
durdurdultu gıbı TUrklye'nln lH.çblr 
beledıyesınde de Ucretlerl 7 aydan be
r! ödenmeyen IşçI ve memur yok. 
BIWB VaUslnln takdlredelter çabala
rı Ile 300 bın lira Işçilere verilmek 
Uzere bulundu. Kalan 100 bın Itr.yı 
bulmak Ise beledlyeye dUştUıtu halde 
başkan bu Işle hiç ııgllenmedi. iBte
dlltt takdirde beledlyeye yardım ede .. 
cek kışı çok bulabilir. " 

Hukukilige 
kurban 
edilmek 
istenilen' : 

i LHAN AKALIN 

haklılık 

Bir y ı l l ı k  s ık ıyönetim dönemi nde iiçi lere kcn kusturulurken , iıçi s ınıf,  
ve emekçi kitleler Uzerine baskı ve zul Um yoğunlaıtırı l ırken susmayı yeğleyen 
bas ı n ,  PATRON A�ZI tavrını gizlemeye gerek duymadan,  s ık ıyönetim uygu
lamasına son veri lmesinden sonra gUn geçtikçe yUkselen ilÇi s ın ı fı eylemleri 
karıı s ında tavır almaya ba}lad l .  

Buriuvazin in  e n  �öven, e n  gerici kes iminden, en i lerici kes imine kadar 
uzanan göru�leri yansıtan yay ı n  organlar ı nda Ileylemlerin onarıiye dönUıtUğU" 
nden tutun da "k ı }kırt ıc ı  aian" formul lerine kod or varan s ı ralamalor yapı l ı r
ken sessiz sedasız gerçekleıtirilen i ş MÜFETTişLERi operasyonunun alt ,nda 
yatanları ara}tırmak bir yana, olayı haber olarak bi le geçmek zahmetine kat
lanmad ı lar . 

Adeta hukUm haline getirilen bir söz de yUkselen i}çi s ın ı (ı eylemlerinin 
"sendi ka rekabetiline bağlanmas ı .  

Oysa görmezl i kten gelinen, geçmi} deneylerin ilÇi s ın ıfı na kazand ırdığı 
örgUtlU mUcodele b i l incid ir ;  h ız lanan ise örgUtlU mUcadeled i r .  Kazanı ım ı }  
hakların b i le  ayaklar alt ına a l ı ndığı bir  dönemden, s ık ı  yönetim dönemi nden 
ç ı k ı lm ı }t ı r .  iıçi ler elbet bunları do talep edecekler, ediyorlar do; uğrunda 
mUcade le veriyorlar i verecekler de . 

Olayları teker teker ele olarak incelemek�bu yazımı z ı n  amacı deği ld i r .  
Ama hepsinde ortak yanı bel irtmek gere,kı oda i}verenlerin acımazısca i}çi le
r i  aç l ığa , i}sizl iğe itti klerid ir ,  daha çok kazanmak uğruna kazanı ımı} hakla
rın kullandırı lmak istenmemesidir,  veri Imemesidir.  

Göze botan bir diğer husus do, sermaye çevreler inin verdi kleri görevi 
( � )  yerine getiremez duruma dUıen sarı ıebeke lerin durumudur.  Bu ıebekenin 
odak noktası olan TUrk-iı ' i  ayakta tutmaya , ne tabii senatörl uk,  ne de radyo
televizyondaki paroSlz REKLAMLAR yetmemekted ir .  Olaylor o kodar yak,n
don takip edi Imekte ve iıçileri n gözUnden koçmamaktad ır ki i ı i ke grev karar
ları hemen de}ifre olmakta, iıveren ç ıkarına sUrdUrulmek isteni len sözde ey
lemler, iıçi lerin nmır l ı  e l lerinin tersi i le  itelenme kted ir. 

Kamu oyuna sunulan mi lyonu aıkın Uye say ı l ı  ( � )  bi lgi ler rağbet görme
mekte, " referandum ların % 75 in i  ben kazandım" palavralarıno kimsecikler 
itib?r etmemekted i r .  TUketi l mekte olan sıfırı korumak amacı ile iş MijFETTiş
lERi operasyonu uygulanmııt ır  as l ı nda. Gerçekten taraf tutmadan,  o�iektif 
olarak .inceleme yapan Bölge Çal ' ıma MUdurluklerinden bağ ımsız iş MÜFET
TI ŞLERI , sarı ıebekeleri ve bunların ağa babalarını n uykusunu koçırmaya baı
lamııtır . Nice sahte gir iı  belgeler i ,  n ice sahte noter ist i fanameleri resmi bel
gelere geçiri lerek saptanm ı�tır .  

Şimdi ne olacak? Gerek gurup baıkan l ıkla"na, gerek bölge çal :ımo mU
durlUğU makamlarına getirilenler, bir yandan i �  yasası ve yUrurlukteki söz leı
meleri ç iğneyen i�verenler için gerekenleri en azından sovsakl amaya çal ıı ır
ken, yetki  uyuımazl ık larında sarı ıebekelere gereken yard ımı ( � )  yapmaktan 
geri kalmayacaklardır. Diğer yandan yeni atomalar karııs ı nda yeni görev bö l 
gelerine g itmeyecek, gidemeyeceklerin sayısı e n  iyimser tahminlere göre %40 
d ı r .  Bunlardan bo�alon yerlere de faıist mi i itanların yerleıtiri leceği gerçekti r .  
Sarı ıebekelere ek gUçlerin uygulamalarına yakında tan ık  olacağ ı z .  

Bir de yUkselen ilÇi s ı n ı f ı  eylem lerini "hukuki l i k" zırhına bUrUnerek irde
leyenler var. Bunlara göre patronuıı i�çileri iıten çı karme lorı "hukuki" dir de , 
buna kar}ı HAKlı direniıe geçen iıçilerin eylemleri hukuk dıı ı ; Patron ların 
toplu görUıme hUkumlerini uygulamaneları " hukuki" dir de, kazanı lmıı hak
ları veri lmeyen iıçilerin direniıe geçmeleri hukuk dı}ı . Bu mantı k ,  temsi l et
t ik leri s ı n ı rın , devenı ı nda yarar gördUkleri dUzenin mantığına uygun elbette. 

Adeta HA K l ı l ı K ,  hukuki l iğe bağduru lmak isteniyor; hak l d , k  ortadan 
kald ır ı lmak isteniyor, 

Tekelci  burjuvazi ve sözcUler i ,  yukselen iıçi s ınıfı eylemler in in  "enarı i 
y e  dönUıtUğunU" sovuna , sosyal demokratlar Urkek tavırlarıo " kııkırt ıcı  aian" 
formU IUne sığına dursunlar, gUn geçtikçe keskinleien s ın ı f  çel iıki leri nin UrU
nU eylemler doha de yUkseierek sUrecekt ir .  

Ne k ıık ırt ıc ı  ajanlar hakl ı  mUcadeleyi pasifleıtirip y ı ld ı rabi l,ecek, ne 
de iıçi s ın ı f ı  ve emekçi kitleler faıizme geçit vereceklerdir . 
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Hastalar 
" Hastanıızı " Hastanıızı " H hastaneye yatıramı

yoruz. işçllerden Melımet All Erte
kln'ln 4 yaşındaki oltlu Ilastalandı. Ha ... 
taneye götUrmek ıçın Başkan'dan borç 
para IstedIk bizleri kovdu. Vizite ka
ltıdı vermedI. Ve çocuk öldü, YIne 
parasız1ıktan cenazesi 3 gün ortada 
kaldı . Para toplayıp kaldırkaldırkal dık. " dırdık. " dır

işçilerden Sabrı Yetişkin şöyle 
anlatıyordu derdIni : 

"5 Hazıran'da 5 yaşındaki çocuğu
mq hastaneye götUnnek ıçın BeledIye 
Başkanı 'ndan vizIte kaltıdı ıstedim. "

" "Hanımına dudak boyasımı alacaksın ? 
dIyerek vermedI. 6 Hazıran'da çocu 
itumun durumu altırlaştıltını belirte
rek yenıden Istedim kovdu beni. Bit
Us ValtB!'ne gidip durumu anlattım. 
Valt vlzlte kaltıdınıBelediye Başkanı'na 
zorla imzalattı. ii 

Bır de IşçI Aydın Duruk'u dln
leyeltm: "MC HükUmetinin sonsuz 
blrpartlzanhltın ıçınde ÇalıŞtıltt açık
ça ortadadır. Yapılan bUtUn hareket
lerIn temel noktası MC' II olup olma
maktadır. BeledIye Başkanı Erbakan' 
a yaranmak için ve kişisel çıkarlar 
gözettlltlnden MSP'ye geçmiştir, 0-
nu MSP'ye geçmesi ıçın de bir gezl 
sırasında Bittisie gelen Erbakan zor
lamıştır. " 

Gellr sorunu 
Grevi yilrUtmekle görevli Genel 

iş SendikaBI Genel Merkez Organlza
törU Cengiz Kandlyeli de şunları söy
ledi:  

"İşçI Ucretlerlnln ödenmesI ko
nUBunda çeşltI1 önerHer getirdIk Be
ledIye Başkanı'na. Ankara'ya geldIltt 
takdirde kendIsine para bulmasında 
yardımcı olacaltımızı beHrttik. Söz 
venneslne karşın gelmedI. GelmedI
ği gibI IşçI alacaltı 01.n400bln Hrayı 
ödemek ıçın de hIçbir girişimde bu
lunmadı. lunmadı. lunma

Belediye Gelirleri Kanununun Çl
karılmamış olması işçi Ucretlerlnln 
ödenmemesIne neden gösterIltyor. 
Ancak hUkUmet beledIye borçlarını 
durdurdultu gıbı TUrklye'nln lH.çblr 
beledıyesınde de Ucretlerl 7 aydan be
r! ödenmeyen IşçI ve memur yok. 
BIWB VaUslnln takdlredelter çabala

i LHAN AKALIN 

Bir y ı l l ı k  s ık ıyönetim dönemi nde iiçi lere kcn kusturulurken
ve emekçi kitleler Uzerine baskı ve zul Um yoğunlaıtırı l ırken susmayı 
bas ı n ,  PATRON A�ZI tavrını gizlemeye gerek duymadan,  s ık ıyönetim 
lamasına son veri lmesinden sonra gUn geçtikçe yUkselen ilÇi s ın ı f
karıı s ında tavır almaya ba}lad l .  

Buriuvazin in  e n  �öven, e n  gerici kes iminden, en i lerici kes
uzanan göru�leri yansıtan yay ı n  organlar ı nda Ileylemlerin onarıiye 
nden tutun da "k ı }kırt ıc ı  aian" formul lerine kod or kod or kod varan s ı ralamalor 
ken sessiz sedasız gerçekleıtirilen i ş MÜFETTişLERi operasyonunun 
yatanları ara}tırmak bir yana, olayı haber olarak bi le geçmek zahmetine 
lanmad ı lar . 

Adeta hukUm haline getirilen bir söz de yUkselen i}çi s ın ı (ı 
"sendi ka rekabetiline bağlanmas ı .  

Oysa görmezl i kten gelinen, geçmi} deneylerin ilÇi s ın ıfı na kazand
örgUtlU mUcodele b i l incid ir ;  h ız lanan ise örgUtlU mUcadeled i r .  
hakların b i le  ayaklar alt ına a l ı ndığı bir  dönemden, s ık ı  yönetim 
ç ı k ı lm ı }t ı r .  iıçi ler elbet bunları do talep edecekler, ediyorlar 
mUcade le veriyorlar i verecekler de . 

Olayları teker teker ele olarak incelemek�bu yazımı z ı n  amacı 
Ama hepsinde ortak yanı bel irtmek gere,kı oda i}verenlerin acımazısca 
r i  aç l ığa , i}sizl iğe itti klerid ir ,  daha çok kazanmak uğruna kazanı
rın kullandırı lmak istenmemesidir,  veri Imemesidir.  

Göze botan bir diğer husus do, sermaye çevreler inin verdi
( � )  yerine getiremez duruma dUıen sarı ıebeke lerin durumudur.  
odak noktası olan TUrk-iı ' i  ayakta tutmaya , ne tabii senatörl uk,  
televizyondaki paroSlz REKLAMLAR yetmemekted ir .  Olaylor o 
don takip edi Imekte ve iıçileri n gözUnden koçmamaktad ır ki i ı i k
ları hemen de}ifre olmakta, iıveren ç ıkarına sUrdUrulmek isteni len 
lemler, iıçi lerin nmır l ı  e l lerinin tersi i le  itelenme kted ir. 

Kamu oyuna sunulan mi lyonu aıkın Uye say ı l ı  ( � )  bi lgi ler rağbet 
mekte, " referandum ların % 75 in i  ben kazandım" palavralarıno 
itib?r etmemekted i r .  TUketi l mekte olan sıfırı korumak amacı ile iş 
lERi

?r 
lERi

?r 
operasyonu uygulanmııt ır  as l ı nda. Gerçekten taraf tutmad

olarak .inceleme yapan Bölge Çal ' ıma MUdurluklerinden bağ ımsız 
TI ŞLERI , sarı ıebekeleri ve bunların ağa babalarını n uykusunu koçı
lamııtır . Nice sahte gir iı  belgeler i ,  n ice sahte noter ist i fanameleri 
gelere geçiri lerek saptanm ı�tır .  

Şimdi ne olacak? Gerek gurup baıkan l ıkla"na, gerek bölge 
durlUğU makamlarına getirilenler, bir yandan i �  yasası ve yUrurlukteki 
meleri ç iğneyen i�verenler için gerekenleri en azından sovsakl amaya 
ken, yetki  uyuımazl ık larında sarı ıebekelere gereken yard ımı ( � )  
geri kalmayacaklardır. Diğer yandan yeni atomalar karııs ı nda yeni görev 
gelerine g itmeyecek, gidemeyeceklerin sayısı e n  iyimser tahminle
d ı r .  Bunlardan bo�alon yerlere de faıist mi i itanların yerleıtiri leceği 
Sarı ıebekelere ek gUçlerin uygulamalarına yakında tan ık  olacağ ı z .  

Bir de yUkselen ilÇi s ı n ı f ı  eylem lerini "hukuki l i k" zırhına bUrUnerek 
leyenler var. Bunlara göre patronuıı i�çileri iıten çı karme lorı "hukuki" 
buna kar}ı HAKlı direniıe geçen iıçilerin eylemleri hukuk dıı ı
toplu görUıme hUkumlerini uygulamaneları " hukuki" dir de, kaza
ları veri lmeyen iıçilerin direniıe geçmeleri hukuk dı}ı . Bu mantı
t ik leri s ı n ı rın , devenı ı nda yarar gördUkleri dUzenin mantığına uygun 

Adeta HA K l ı l ı K ,  hukuki l iğe bağduru lmak isteniyor; hak l d , k  
kald ır ı lmak isteniyor, 

Tekelci  burjuvazi ve sözcUler i ,  yukselen iıçi s ınıfı eylemler in in  
y e  dönUıtUğunU" sovuna , sosyal demokratlar Urkek tavırlarıo " kııkırt ıcı  



MC - sermaye 

• 26 YATffiIM PROJESİNE 
MSP SAHİP ÇIKMAK İSTİYOR. 
AP İSE 
BU OLANAGI 
MSP'YE VERMEK İSTEMİYOR. 
YÜKSEK PLANLAMA KURULU TOPLANTISINDA 
su YÜZÜNE ÇIKAN ÇEKİŞMEDE 
DEMİREL, DPT UZMANLARINA YÖNELTTİGİ 
BAZI SORULARLA 
ERBAKAN i i  
YAVAŞLATMAK İSTEDİ 

Ekonomi k  sorunların gUnce l l iğini 
koruması , bu sorunl ara kısa dClneml i  
tedbirler getirilmesine, M C  hukUmeti
nin mimarı olan sermaye sınıfı n ın  dahi 
kor�ı Çı kmosı cepheci leri gUç durumda 
bıraktı . Ekonomi k  sorunlara kitlelerin 
i lg i  duyması , sokaktaki odamın, enf
lasyonun ya do deva i Uosyonun ne oldu
ğunu kavraması ,  TUrkiye 'de, ekonomik 
sorunlar ın,  sUrek l i  gUnce l l iğini koru
yocoğıno ve hep gUndemde kalocoğıno 

T. C. 

en bUyuk del ; 1 .  Buda cephec; !er;n te
IÔ�1 nı  arttırıyor. 

26 Yatırım projesı 

ve 

AP-MSP çeki ŞIIlesi 

CephecHer, teme l i  atdm ı )  bazı 
yatırımlara i bUyUk tören lerle harç koy
monın ,  projesi olmayan yatırımlorın 
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Yi;rti:YÜş - 2 1·;yIUI 1975 - 12 

sınıfı ortaklı gı 

ne yapıyor 

temel in i  atman ı n  kamuoyuna yutturula
mıyacağ ını anladı lar .  Şimd i ,  buyuk 
projeler pe�inde ko�uyorlar . Bitirmek 
için değ i l ,  seçim öncesindeba�latabi l 
mek iç in.  Bunların seçime yönel ik  ya
tırımlar olduğu öylesine açık ki , bu 
yatırımlara sahi p ç ı kmada hangi parti 
nin etkin olacağı konusunda birbirleri
ne giriyorlar. 

26 yatırım projesine MSP sahip ' 
ç ıkmak istiyor. AP ise bu olanağı MSP' 
ye vermek istemiyor . Yuksek Planlama 
Kuru l u  toplantısı nda su yUzUne Çı kan 
çeki�mede Demirel DPT uzmanlarına 
yönelttiği bazı sorularla Erbakan 'ı  ya
va�latmak istedi . Sorular, ÜçUncU 8e� 
Yı l l ı k  Plan'dabu projeler in bir sapmaya 
yol açıp açmıyacağ ı ,  Meclis kararı ge
rektirip gerektirmiyeceğ i ,  planda pa
ra olup olmadığı  biçimindeyd i .  

Erbakan sorulara ve veri len cevap
lara karıı kızgı nl ığını  DPT yetk; ı ; !eri 
ne ağır bir bi çimde çatarak giderdi . 
Ş;md; projeler Sanay; T eknolop Bakan
l ığ ı nda MSP l i ler tarafından haz ı rlan ı 
yor. Öte yandan DPTveMal;ye Bakan
l ığ ı  da projeler Uzerinde çal ı �molar 
yapıyor. 

MSP önerisinde, kurulacak �ir
ketler in,  özel �irket statUsUnde olması 
isteniyor. Hazine kaynaklarıyla kuru
lan bu �irketlere sonradan sermaye art
tırımıarı yoluyla sermaye sın ıfı egemen 
olacak. Önerinin,  APlyi tedirgi n  eden 
yönU ise , ba�langıçta bu �irketlerin 
kurulu�unda yer olocak devlet kurum
lar ın ın  MSP'ni n kontrolunda olmas ı . 
AP buna �iddetle it iraz ediyor. 

Çal ı ımaları görUımek ve b;r kara
ra varmak iç in  YUksek Planlama Kuru-

DPT'de 
yenı 
tayin 
oyunları 

Cepheciler, Devlet Planlano 
Te�ki lôtr 'n ın yönetici leri nden memnun 
değ ; /öze l l i kle da;re baıkanlarına olan 
kar� ı t l ı kları b i l i nen bir gerçek . MC 'nin 
MSP kanadı ,  bu daire ba�kanlar ın ı  hu
kUmete gel i� lerinden bu yana deği�'tir
mek istiyor. Ancak bu kadronun bugU
ne kadar baıta kalmasını sağlayan ba�
ka etkenler var. Kadronun gi tmesi 
Canturk'Un de gitmesine ba� lanml�tl . 
CantUrk 'Un Çankaya i le yakı n i i i�ki leri 
dolaylı yoldan daire ba�kanlar ın ın  da 
ba�ta kalmasına neden oldu . 

Geli�en olaylar artık bu sorunun 
çözUmUnU zorunlu k ı l ıyor. Cephenin 
h ınk  deyicisi odamlar ın,  daire boıkon
l ı klarına getiri lmesi gerek. Plan ın  
programın  öngörmediği yatırımlara evet 
diyecek mutemet adomlara gerek AP ge
rekse MSP ihHyaç duyuyor . Bu ;sterler 
doğru ltusunda b;r çtızUm bulundu . 

AP, DPT iç inden kendisine ya
kın l ığ ı  i le  bi l i nen Uç uzman yardımcı
s ın ı  doire ba�kanl ı k larına getirmek iç in  
eyleme geçti . Uzman olamomı�  bu AP 
yan l ı larını n doğrudan atamnesı sakın
cal ıydı . Buna da çtızUm bulundu . 
Mehmet DUlger, Hasan Celal GUzel ve 
Att ; ! a  Peyni rc;oğlu adlar ındak; bu uz
man yardımcı /arı 8a�bakan l ı k  MUıavir-

l iğine birinci dereceyle atandı / ar .  
Böylece yuksek memur oldular. 

Atonma kararnameleri resmi ga
zetede yayın landı . i�in i lg inci karar
namelerde "uzmanyardımcı s ı "  olan bu 
mutemet adaml ardan lIuzman" diye 
bahsed ; ! ;yar. Cumhurbaıkanı da bu 
kararnameleri imzalıyor . Uzman yar
dımcı / or ın ın  uzman olarak gösteri Imesi 
a�ırı i�gUzar l ı k .  Sanki iimdiye kodar 
çevri len kararname olmu� gibi . 

Değiıtiri /rnek istenen daire bo�
kanları , Hikmet Çetin, icen BörtUce
ne ve faruk Malu. Bunlardan Koordi 
nasyon Dairesi Ba�kanı Faruk Molu 
Kayse'; 'den Feyz;oğlu'yla beraber 
CGP'den m i l letveki l i  adayı idi . Ka
zanaııadı . Tek özel l iğ i  dUrUst bir bu
rakrat olmas ı . Cepheci ler ona bi le 
katlanomıyar. 

Bcı�bakanl ı  k mU�avirl iğine ata
nan uzman yardımcı l ar ın ın  bu Unvanla
r ın ın  doğruluğunu , fotokopisi ver i len 
DPT resmi yazısı da kanıtlıyor. Yaz ı 
nın tarih; 1 8 .8 . 1975. Yazıda " Teık;
lalımız Uzman Yardımcı ları ndan Meh
met DUlger" deniyor. imza Genel 
Sekreter Carer 001'0 ait .  Şimdi esas 
tayin bekleniyor. Bakal ım ne zomon� 

i k  sorunların gUnce l l iğini 
sorunl ara kısa dClneml i  

getirilmesine, M C  hukUmeti
olan sermaye sınıfı n ın  dahi 

cepheci leri gUç durumda 
Ekonomi k  sorunlara kitlelerin 

sokaktaki odamın, enf
do deva i Uosyonun ne oldu

kavraması ,  TUrkiye 'de, ekonomik 
sUrek l i  gUnce l l iğini koru

hep gUndemde kalocoğıno 

T. C. 

en bUyuk del ; 1 .  Buda cephec; !er;n te
IÔ�1 nı  arttırıyor. 

26 Yatırım projesı projesı pro

ve 

AP-MSP çeki ŞIIlesi 

CephecHer, teme l i  atdm ı )  bazı 
yatırımlara i bUyUk tören lerle harç koy
monın ,  projesi olmayan yatırımlorın 
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olacağı 
ne giriyorlar. 

26 yatırım projesine MSP sahip ' 
ç ıkmak istiyor. AP ise bu olanağı MSP' 
ye vermek istemiyor . Yuksek Planlama 
Kuru l u  toplantısı nda su yUzUne Çı kan 
çeki�mede Demirel DPT uzmanlarına 
yönelttiği bazı sorularla Erbakan 'ı  ya
va�latmak istedi . Sorular, ÜçUncU 8e� 
Yı l l ı k  Plan'dabu projeler in bir sapmaya 
yol açıp açmıyacağ ı ,  Meclis kararı ge
rektirip gerektirmiyeceğ i ,  planda pa
ra olup olmadığı  biçimindeyd i .  

DPT'de 
ye
ta
oy

Cepheciler, Devlet Planlano 
Te�ki lôtr 'n ın yönetici leri nden memnun 
değ ; /öze l l i kle da;re baıkanlarına olan 
kar� ı t l ı kları b i l i nen bir gerçek . MC 'nin 
MSP kanadı ,  bu daire ba�kanlar ın ı  hu
kUmete gel i� lerinden bu yana deği�'tir
mek istiyor. Ancak bu kadronun bugU
ne kadar baıta kalmasını sağlayan ba�
ka etkenler var. Kadronun gi tmesi 
Canturk'Un de gitmesine ba� lanml�tl . 
CantUrk 'Un Çankaya i le yakı n i i i�ki leri 
dolaylı yoldan daire ba�kanlar ın ın  da 
ba�ta kalmasına neden oldu . 

Geli�en olaylar artık bu sorunun 
çözUmUnU zorunlu k ı l ıyor. Cephenin 
h ınk  deyicisi odamlar ın,  daire boıkon
l ı klarına getiri lmesi gerek. Plan ın  
programın  öngörmediği yatırımlara evet 
diyecek mutemet adomlara gerek AP ge
rekse MSP ihHyaç duyuyor . Bu ;sterler 
doğru ltusunda b;r çtızUm bulundu . 

AP, DPT iç inden kendisine ya
kın l ığ ı  i le  bi l i nen Uç uzman yardımcı
s ın ı  doire ba�kanl ı k larına getirmek iç in  
eyleme geçti . Uzman olamomı�  bu AP 
yan l ı larını n doğrudan atamnesı sakın

l iğine 
Böylece 

zetede 
namelerde 
mutemet 
bahse
kararname
dımcı
a�ırı 
çevri 

kanla
ne ve 
nasyon 
Kays
CGP'den 
zan
rakrat 
katlano

nan 
r ın ın  
DPT 
nın 



Amerika'da 

• MSP ÖNERİSİNDE, 
KURULACAK ŞİRKETLERİN 
ÖZEL ŞİRKET STATÜSÜNDE OLMASI 
İSTENİYOR. 
ÖNERİNİN AP'Yİ TEDİRGİN EDEN YÖNÜ, 
BAŞLANGIÇTA YER A LACAK DEVLET KURUMLARININ 
MSP'NİN KONTROLÜNDE O LMASL 

lu geçen hafta toplantıya çağrı ldı . 
Ancak Demirel toplantıyı iptal etti . 
Bunun yerine konu BakanlarKuruluında 
ele a l ı ndı . Ancak bir onl avnoya vor ı 
lanıyorok çol ı �molorın sUrdUrulmesi 
kararl,,!tırı ldı . Konu yakında Bakanlar 
Kurulu 'ndereniden ele 01 1 nocak. Baka
lım macera"ın sonu ne olacak? 

Değinnenin suyu • • •  

ii Buyuk Turkiye" mimarları buyuk 
projeler peıinde koıarken, bu projele
rin ekonomideki öneml i  darboğazlor 
çözUmlenmeden gerçekle�emiyeceğ i ni 
de b i l iyorlar. Projelerin seçim yatır ı 
mı olduğu bir gerçek. Ancak diğer ka
mu yatırımlar ın ın  bugunku durumu iç 
açıcı deği l  . .  

Mal iye Bakanl ı ğ ı ,  kamu sektısru 
yatırımları için gerekl i yatırım mal l arı  
ithali için döviz tahsislerini 50vsokl l 
yor. Bir yanda göstermel i k  yatırım ka
rarları a l ırken öte yondan mevcut konu 
yatır ımlarını engel l iyorlar. Mal i yede 
döviz tahsisi bekleyen Uç bin kadar 
dosya var . 

• MALİYE BAKAN! 
ERGENEKON 
BAŞKANLlGINDAKİ 
BİR HEYET 
28 AGUSTOS'TA 
AMERİKA'YA GİTTİ. 
GERÇEK NEDEN 
PARA DİLENMEK. 
TüSİAD DA 
AYNI GÜNLERDE 
AMERİKA'YA 
İŞADAMLARINDAN 
OLUŞAN 
BİR HEYET 
GÖNDERDi. 

Öte yandan , Ticaret Bakanl ığ ın
da sermayesınıfı n ı n döviz tahsis talep
leri ; i tirazsız karıı lanıyor. Sermaye 
s ın ıfı n ı n  ithalatçı kesiminin, spekula
tif amaçl ı  ithalatına kimse ses ç ı kar
mıyor. Spekulatif amaç l ı  yatırım mal ı  
i thalatı d a  sUrdUrUlUyor. M C  hUkUmeti 
böylece sermaye s ın ı fına borcunu ödu
yor. 

Kamu sektörU döviz tahsis talep
lerinin karı ı lanmaması , çok s ın ı r l ı  dö
viz rezervlerinin sermaye s ın ıfı na ak
tarı lması amacına yöne l i k .  Bu ,  serma
ye s ın ıfına pervosızcaolanak lOÖloma
nın somut örneklerinden biri . 

Amerika'da buluşalım 

Sermaye sınıfıyla cepheciler iç l i  
dl} l ı . Birini diğerinden ayırmak olanak
s ız .  Yalnı zca sağlanan olanaklar bo
kım ı ndan değ i l ,devletin yönetiminden, 
d ı }  pol it ikanın belirleMlesine kadar bu 
bir l ik  ve beraberl i k  sözkonusu . 

Mal iye Bakanı Ergenekon baıkan
l ığındabir heyet 28 �ustos'da ABD'ne 
hareket etti . GörUnUıteki neden Dunya 
Bankası ve Para Fonu Inun yapacağı gu
vernörler toplantısına katılmak. Ger
çek neden ise porIJ d i l enmek.  Döviz 
s ık ınt ıs ının gizlenemez bir dUzeyde 
olması MC'yi buna zorladı . Ambargo 
kararları, Turkiye inin haysiyeti sorun
ları bir yana atı ldı . ABDinin emperya
l ist omoçlarına hizmet eden bu banka
lardon }imdi yeni olanaklar sağlanmak 
isteniyor. 

Maliye Bakanın ın  ABD gezisi bir 
baıka geziyle de iz dUıUyor. TUrk Sa
nayici leri ve ii Adamları Derneği de 
aynı gUnl erde Amerikalyo i}odamla
rı ndan ola}an bir peyet gönderiyor . 
Bunun bir raslantı olmadığı çok açı k .  
YUrüyllş'Un geçmiı sayıları nda da ya
zı ldı . Kısa adıyla TÜSjAD olan bu 
dernek TUrkiye inin dı} polit ikasına 
kodar el att ı .  Şimdi sermaye sınıfı cep
hes i ,  bi r butUn olarak Amed ko Idan 
kredi sağlama peıinde. 

Seçimden sonraki zamlar 

MClnin sermaye s ın ıfına hizmet
leri bunlarla bitmiyor. Zam kokusunu 
iyi olan buyuk tira j l ı  bir gozete seçim 
sonu zamlerını  mUjdeledi . Zamların 
nedeni açıkjıçi sınıfına toplu' sözleı
melerle sağl anan maddi olanak ların 
geri al ı nması . Sermaye s ı nıf ın ın tatlı 
kôrları nı sUrdUrm�ye devam etmes i .  

Maliyet yuksekliğinden yakınan 
sermaye s ın ıfı % SOlye varan kôr l ı l ı 
ğ ı nı di kkate olmaks ız ın  z am  talebin
de bulunuyor . Maliyet artl}lorına ne
den olarakda iıçi Ueretlerindeki ortıı
ları gösteriyor. Böylece bir taıla iki 
kuı vurulmuıoluyor. Paha l ı l ığ ı n  sebe
bi iıçi s ın ıf ın ın sırtına yUklenirken 
ideoloj ik  bir zafer kazanı l ıyor, fiyat
lar artt ı r ı larak da eski kôrl ı l ı  k sUrdu
rUlUyor. 

Artı k bu yutturmacayı sUrdUrrnek 
gUç. Ne iiÇi sını' ı  ne de onun yanı
beıında yerini olon emekçi sınıf ve 
tabakalar bu polavral ara kanıyor. 
Birleıik sermaye cephesinin içyUzU 
ortaya çıktı . Bu cephe, iıçi s ın ıf ın ın  
tokodını  önUmUzdeki senato seçimle
rinde, ıamarını ise en yakın genel 
seçimde yiyecektir .  MC mutlaka ge
rileti lecektir. 

Sınıf 
mücadelesi 

ve 
maliyetler 

jSMAjı COŞAR 

İıj�1 sınıfıyla sermaye sınıfı arasındaki mücadele, artanbır se
yir IzUyor. Kitle haberleşme araçları bu mUcadeleye ııı,kln haberlere 
genlş yer verıyor. Dikkatle üzerindedurulması gereken nokta Idtle haber
leşme araçlarının yanlı yayınları. Sermaye sıru.fından beslenen ya da ser
maye sınıfı mensupluğunu, gerek sermayesi, gerekse çalıttırdığı Işçi Ba
yısı ve elde ettlğl karla kanıtlıyan büyllk tiraJlı basın ve MC hUldlmeti 00-
razanlığı yapan TRT, beslendl�1 kaynağın, ya da sınıfın IBterlerinl yerine 
getirmekten sakınmıyor. 

Sermaye sınıfıadan yana $rlığını koymayan gazeteler de var. 
Ancak bunların açıkça Işçi sınıfından yana old�u, onun IdeoloJlsinl 
benimseyip savunduğunu söylemek de gUç. işçi sınıfı açısından basın (lz
gUrlUğU, haberlerin sansUrsUz verilmesi değU (lnemU olan. Yayın organ
larının sermayenln baskısından kurtanıması. 

Türklyelde Idtle haberleşme araçları sermaye ıiınıfının eUnde. 
Basımda sorun çıkmasa, dağıtım (lnem kazanıyor. Böylesine bir ortamda 
ise kamuoyunun tek yanlı oluşturuld� ku,kusuz. İ4te soo günlerin basın 
tezgahında, kamuoyunu, Işçi 81nıfına karşı cibsd açan sermaye sınıfının, 
ieterlerl doltrultuırunda ko",llandırma yer alıyor. 

ÖLelllkle bUyIIk tlraJlı basın kendı açısından görevinl iyl yerine 
getlriynr. Oynanan oyun açık. Sermaye sınıfı ve onun basınına göre sınıf 
mUcadelesinl başlatan Işçi sınıfı: işçi sınıfının ekonomik ieterlerine kar
şı kullanılan ısıl<ıyönetlmln. kalkmasıyla, baakı altındakl Işçiler, sınıf 
mücadelesine başladı. Sermaye sınıfının, yeterince blllnçU olmayan dlğer 
emekçi sınıf ve tabakaları kendi yanına çelanek ıçın yaratmaya çalıştığı 
görüntü oyun bu. 

AnayaslıYa aykırılığı açık bir uygulamayla, amacının dı"nda 
kalan bır doğrultuda kullanılan sıkıyönetimin son bulması, sermaye sını
fını yenı ç(lzUmler bulmaya zorluyor. Sermaye sınıfı son kozunu kullanıyor. 
Türldye ekonomisinin hızla patlama nokta_ınayaklaşmasında yenl çözUmUn 
faturası g�ne Işçi sınıfına ödettlrilmek istenlyor. 

işçi sınıfını sermaye kar,ı_ındagUçlükılan/toplu s(lzleşmelerln 
başanlı olmasında önemU bir silah olan grev hakkını engellemede önemU 
araç sıkıy(lnetimse, bunu yenlden uygulamaya koymada nedenler ve ortam 
yaratmak _ermaye sınıfının görevi. 

Geçmi,te işçi _ınıfı doğrudan kar,ı alınmaksızın, (lğrencl hare
ketleri balı.ane edilerek tezgahlanan sıkı yönetim oyunları, ,imdi gerçek 
hedefine y(lneldi. İıjçi sınıfını sömUrmekten <ıte bır kaynağı sahlp olmayan 
sermaye sınıfı çıkarlarını .urdUrmede, demokratik talepleri engel olarak 
görüyor. 

i,çl _ınıfının Ucret artı,ı taleplerin! bir malıyet Ul18Uru olarak 
gösteren _ermaye sınıfı, kJ.rdan fedalearlığı aklına dahi getlrmiyor. Ge
tlrse de sömUrUnUn ortadan kalkmıyacağı bır gerçek. Ancak bugUnkll 8ÖmU
rUnUn ağırlığı da ortada. İıj91 sınıfının 8 saatte yarattığının 6 _aatlne ser· 
maye sınıfı el koyuyor. Sermaye sınıfının işçi Ucretlerinl arttırmada ma
liyet yIIksekliğl gerekçesi doğru değil. Doltru olan karına ortak istememesi. 

Gazetelerde çarşaf, çarşaf "Banker Zeld" "Kastellller" ilanla
r, var. Bazı gerçekleri görmek ıçın bu Ilanlara gözatmak bile yeterU. 
Otosan'ın % 50, Akçlmentonun % 20, Unlroyal'ın % 25, Rabak'ın % 40 
temellU verdlğl ya da vereceği bu Ilanlarda yazılıyor. Örneğın 100 Uralık 
Oto_an hi_ .. _enedine sahıp olan, bır yıl lçinde, 50 lira kazanıl'or. Us
telik amortismanlar ve ihtiyatlar dU,Uldilkten sonra daA'ıtılan kar bu. 

at kadarla da bitmiyor iş. Sermaye sınıfının % 18 faizle tahvil 
çıkardığı ve bu yolla Işletme yada yatırım kredısı _aA'ladığıdablr gerçek. 
Bu kredi Uzerlnden bir % 18 de kendisi kazanma .. bu kadar yılksek bir fai
zi sermaye sınıfı göze alabillrml (! ) Alamadığı dağıtılan temettUlerden de 
belll. 

at çok basıt, hergUn gözUmUze gözUmUze sokulan gerçekler 
gösteriyor id TUrldye'de karlılık oranı çokyllksek. Maliyetlerln yIIk_ekUğl 
iddiasının tutarsızhğı ortada. Amaç açık. Sermaye sınıfı atını dllediğlnce 
oynatmak ı_tıyor. 

Bu doğrultuda yenı oyunlar tezgahlanıyor. İşçi sınıfının Ucret 
artışı talepleri ve bu doğrultudaki eylemleri, ya_al değllmlş gibi göste
rilmek Isteniyor. TUm olanaklar, bu arada basın da bu yönde kullanılıyor. 
Böylece Işçi sınıfının, sınıf mUcadelesinl başlattığı görUnUmu yaratılmak 
isteniyor. 

işçi sınıfının, sınıfmUcadele_lnl başlattığı ne pratlkte görülmU, 
ne de teoride yer almıttır. Sınıf mUcadeleslnl başlatan sermaye sınıfıdır. 
Sermaye sınıfının varlığı Işçi sınıfını ve _ınıflarara_ındakl bu mUcadeleyl 
doğunır. BlUmln bize öğrettlğl bu. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak, 
ekonomık taleplere poUtlk Içerik saiılamak i_e işçi sınıfının ve onun öncU 
partisinin görevi. 
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Sermaye sınıfıyla cepheciler iç l i  
dl} l ı . Birini diğerinden ayırmak olanak
s ız .  Yalnı zca sağlanan olanaklar bo
kım ı ndan değ i l ,devletin yönetiminden, 
d ı }  pol it ikanın belirleMlesine kadar bu 
bir l ik  ve beraberl i k  sözkonusu . 

Mal iye Bakanı Ergenekon baıkan
l ığındabir heyet 28 �ustos'da ABD'ne 
hareket etti . GörUnUıteki neden Dunya 
Bankası ve Para Fonu Inun yapacağı gu
vernörler toplantısına katılmak. Ger
çek neden ise porIJ d i l enmek.  Döviz 
s ık ınt ıs ının gizlenemez bir dUzeyde 
olması MC'yi buna zorladı . Ambargo 
kararları, Turkiye inin haysiyeti sorun
ları bir yana atı ldı . ABDinin emperya
l ist omoçlarına hizmet eden bu banka
lardon }imdi yeni olanaklar sağlanmak 
isteniyor. 

Maliye Bakanın ın  ABD gezisi bir 
baıka geziyle de iz dUıUyor. TUrk Sa
nayici leri ve ii Adamları Derneği de 
aynı gUnl erde Amerikalyo i}odamla
rı ndan ola}an bir peyet gönderiyor . 
Bunun bir raslantı olmadığı çok açı k .  
YUrüyllş'Un geçmiı sayıları nda da ya
zı ldı . Kısa adıyla TÜSj

sayıları
j

sayıları
AD olan bu 

dernek TUrkiye inin dı} polit ikasına 
kodar el att ı .  Şimdi sermaye sınıfı cep
hes i ,  bi r butUn olarak Amed ko Idan 
kredi sağlama peıinde. 

Seçimden sonraki zamlar 

MClnin sermaye s ın ıfına hizmet
leri bunlarla bitmiyor. Zam kokusunu 
iyi olan buyuk tira j l ı  bir gozete seçim 
sonu zamlerını  mUjdeledi . Zamların 
nedeni açıkjıçi sınıfına toplu' toplu' toplu sözleı
melerle sağl anan maddi olanak ların 
geri al ı nması . Sermaye s ı nıf ın ın tatlı 
kôrları nı sUrdUrm�ye devam etmes i .  

Maliyet yuksekliğinden yakınan 
sermaye s ın ıfı % SOlye varan kôr l ı l ı 
ğ ı nı di kkate olmaks ız ın  z am  talebin
de bulunuyor . Maliyet artl}lorına ne
den olarakda iıçi Ueretlerindeki ortıı
ları gösteriyor. Böylece bir taıla iki 
kuı vurulmuıoluyor. Paha l ı l ığ ı n  sebe
bi iıçi s ın ıf ın ın sırtına yUklenirken 
ideoloj ik  bir zafer kazanı l ıyor, fiyat
lar artt ı r ı larak da eski kôrl ı l ı  k sUrdu
rUlUyor. 

Artı k bu yutturmacayı sUrdUrrnek 
gUç. Ne iiÇi sını' ı  ne de onun yanı
beıında yerini olon emekçi sınıf ve 

Ancak bunların açıkça Işçi sınıfından yana old�u, onun 
benimseyip savunduğunu söylemek de gUç. işçi sınıfı açısından 
gUrlUğU, haberlerin sansUrsUz verilmesi değU (lnemU olan. Yayın 
larının sermayenln baskısından kurtanıması. 

Türklyelde Türklyelde Türkl Idtle haberleşme araçları sermaye ıiınıfının 
Basımda sorun çıkmasa, dağıtım (lnem kazanıyor. Böylesine 
ise kamuoyunun tek yanlı oluşturuld� ku,kusuz. İ4te soo günlerin 
tezgahında, kamuoyunu, Işçi 81nıfına karşı cibsd açan sermaye 
ieterlerl doltrultuırunda ko",llandırma yer alıyor. 

ÖLelllkle bUyIIk tlraJlı basın kendı açısından görevinl
getlriynr. Oynanan oyun açık. Sermaye sınıfı ve onun basınına 
mUcadelesinl başlatan Işçi sınıfı: işçi sınıfının ekonomik ieterlerine 
şı kullanılan ısıl<ıyönetlmln. kalkmasıyla, baakı altındakl Işçiler, 
mücadelesine başladı. Sermaye sınıfının, yeterince blllnçU olmayan 
emekçi sınıf ve tabakaları kendi yanına çelanek ıçın yaratmaya 
görüntü oyun bu. 

AnayaslıYa aykırılığı açık bir uygulamayla, amacının dı"nda 
kalan bır doğrultuda kullanılan sıkıyönetimin son bulması, sermaye 
fını yenı ç(lzUmler bulmaya zorluyor. Sermaye sınıfı son kozunu 
Türldye ekonomisinin hızla patlama nokta_ınayaklaşmasında yenl 
faturası g�ne Işçi sınıfına ödettlrilmek istenlyor. 

işçi sınıfını sermaye kar,ı_ındagUçlükılan/toplu s(lzleşmelerln 
başanlı olmasında önemU bir silah olan grev hakkını engellemede 
araç sıkıy(lnetimse, bunu yenlden uygulamaya koymada nedenler 
yaratmak _ermaye sınıfının görevi. 

Geçmi,te işçi _ınıfı doğrudan kar,ı alınmaksızın, (lğrencl 
ketleri balı.ane edilerek tezgahlanan sıkı yönetim oyunları, 
hedefine y(lneldi. İıjçi sınıfını sömUrmekten <ıte bır kaynağı sahlp 
sermaye sınıfı çıkarlarını .urdUrmede, demokratik talepleri 
görüyor. 

i,çl _ınıfının Ucret artı,ı taleplerin! bir malıyet Ul18Uru 
gösteren _ermaye sınıfı, kJ.rdan fedalearlığı aklına dahi getlrmiyor. 
tlrse de sömUrUnUn ortadan kalkmıyacağı bır gerçek. Ancak bu
rUnUn ağırlığı da ortada. İıj91 sınıfının 8 saatte yarattığının 6 
maye sınıfı el koyuyor. Sermaye sınıfının işçi Ucretlerinl arttırmada 
liyet yIIksekliğl gerekçesi doğru değil. Doltru olan karına ortak 

Gazetelerde çarşaf, çarşaf "Banker Zeld" "Kastellller" 
r, var. Bazı gerçekleri görmek ıçın bu Ilanlara gözatmak 
Otosan'ın % 50, Akçlmentonun % 20, Unlroyal'ın % 25, Rabak
temellU verdlğl ya da vereceği bu Ilanlarda yazılıyor. Örneğın 
Oto_an hi_ .. _enedine sahıp olan, bır yıl lçinde, 50 lira kazanıl'or. 
telik amortismanlar ve ihtiyatlar dU,Uldilkten sonra daA'ıtılan 

at kadarla da bitmiyor iş. Sermaye sınıfının % 18 
çıkardığı ve bu yolla Işletme yada yatırım kredısı _aA'ladığıdablr
Bu kredi Uzerlnden bir % 18 de kendisi kazanma .. bu kadar yılksek 
zi sermaye sınıfı göze alabillrml (! ) Alamadığı dağıtılan temettUlerden 
belll. 

at çok basıt, hergUn gözUmUze gözUmUze sokulan 
gösteriyor id TUrldye'de karlılık oranı çokyllksek. Maliyetlerln 
iddiasının tutarsızhğı ortada. Amaç açık. Sermaye sınıfı atını 
oynatmak ı_tıyor. 

Bu doğrultuda yenı oyunlar tezgahlanıyor. İşçi sınıfının 
artışı talepleri ve bu doğrultudaki eylemleri, ya_al değllmlş 
rilmek Isteniyor. TUm olanaklar, bu arada basın da bu yönde 
Böylece Işçi sınıfının, sınıf mUcadelesinl başlattığı görUnUmu 
isteniyor. 

işçi sınıfının, sınıfmUcadele_lnl başlattığı ne pratlkte 
ne de teoride yer almıttır. Sınıf mUcadeleslnl başlatan sermaye 
Sermaye sınıfının varlığı Işçi sınıfını ve _ınıflarara_ındakl bu 



Emperyalizmin "Güneydoğu Asya 
da domino oyununü kaybettiği " ön
celd hafta içinde bir kez dah� doğru
landı. 23 Ağustos Cumartesi günü 
başkent Vientian'da bir IIdevrimci 
yönetim komitesi" nin kurulduğunun 
açıklanmasıyla bir Güneydoğu Asya 
ülkesinde daha ik-tidar tüm olarak 
yurtsever ve devrimci güçlerin eline 
lrecmiş oluyordu. 

Laostta tüm iktidarın adım adım 
devrimci güçlerin eline geçmesi, iş
başınd �1d geçici ulusal birlik hüküme. 

Portekiz 

Laos'ta 
devrimci 

tüm iktidar 
güçlere geçti 

tinin görevden ayrılmasına yol açmadı. 
Sıvanna Fuma başkanlığındald htikU
met 21 �bat 1973 tarihıı Vi.nttan Ant
laşması uyannca gelecekyılkl seçim
lere dek sUrecek görevini sürdürU
yordu. 

Başkent Vlenttan'da devrimci yö
netim komitesinin kurulduğunu, bu 
komitenin başındaki Laos Yurtsever 
Cephesi Merkez Komltesi Uyesi Phao 
Phim Pha Chang açıkladı.  Ch.ng, dev
rimci yönetim komitesinın, I'yönetim
deki gericilerin tasfiyesini, tiim anttde
mokratik yasaların kaldırılmasını ve 
yeni bir etldn iktidar oluşturmayı ka
rarlaştırdığıOl" açıkladı. Phao Phim 
Pha Chang, yeni yöneticilerin Laos 
rejimini Bavunacaklarını, memurla
rın işlerinde kalmalarına karşı çıkma
yacaklarım, ülkeden kaçmış aşırı sağ 
e lebaşı larının mallarının devlete dev
redileceğini, fakat Ulkede kalanların 
mülkiyet ve öze ı yatı rım haklarını 
garantl edeceklerini bildirdi. 

Uzun yol 

Böylece Laos haUonın ulusal ve 
demokratlk devrim mücadelesi kan 
dökülmeden son hedefine ulaşıyordu., 
Bu sonuç. ayların veyılların yorulmak 
bilmeyen sabırlı çalışmalarına, ko
şulların doğru ve gerçekçi çözümlen. 
mesini gerektinnişti . Özellikle Ma
yıs ayının başında Kamboçya ve Viet
nam'da ulusal kurtuluş kuvvetlerinin 
zaferi, Laos'taki olayların gelişimin
de kesin bi r dönüş noktası etkisi yap
mış, işbaşındaki hükümette yer alan 

.altcı bakanlar birbiri ardından htikU
metten ayrılmı�, salıcı gUçlere balılı 
.skerl kuvvetler hükUmet ordusuna 
ve Yurtsever Cephe'ye - Patet Lao
katılmıŞ ve Amerikalıların Ulkedekl 
son varlıklan da ayrılmak zorunda 
kalmıştı. 

Laos'ta şimdi iktidarda bulunan 
geçici ulusal birlik hükUmeti 1973 yı
lında yapılan anlaşma He, ve önUmUz
deki yıl seçimleri gerçekleştinne gö
reviyle kurulmuştu. Ancak bu, Lao!>
tald llk ulusal birlik hükiiınetı denem!>
si değildi. Buna benzer hUkiiınetler 
1957 ve 1962 ' de kurulmuş, ancak her 
iki deneme de başarısızlıkla Bonuçlan
mıştı. 19581de sol kanadın yöneticileri 
tutuklanmış, 1964'te ise yine solun 
liderleri aynı sonuçla karşılaşmamak 
için ülkeden ayrılmak zorunda kalmış
lardı. Bu kez 19731de Yurtseverlerı 
Cephesi Vlentian'a gelmek içinbir çok 
güvenceler istemişti. 1973'te ABD' 
nin bölgedeki etldnlilıinln azalması 
son anlaşmanın doğmasınEl olanak 
sağlamıştı. 

1974 Programı 
Yapılan anlaşmayla kurulan, ko

ailsyonun ulusal siyasal konseyi ülke 
deki geUşmelerde önemli bil' rol oy
nuyordu. Bu konsey 24 Mayıs 1974'te. 
Laos Yurtseverler Cephesilnin lide
ri Prens Manuvongtun ba şkanlığında 
18 Maddeııkbirulusal siyasal progra
mı benimsedi. Bu program, genel çiz 
ginin y.anısıra ülkede gerici güçler
le ilerici güçler arasındaki çatışma
nın kesin olarak siyasal bir çözilme 

baltlanmpsını ve .eçlmlerln gerçek
ten özgUr bir hava Içinde ,eçmesi i
çin zorunlu demokratik özgUrlUklerln 
gerçekleştirilmesini ııngörüyordu. 

Vietnam ve Kamboçya 'da kuanı
lan kestn zaferden 80nra Laos'ta da 
sağcı gUçlerin Ulke içinde dlremne
leri yavaş yavaş tamamen olanaksız
laştı. İktidar her geçen gUn yeni bır 
yörede devrimci gUçlerin eUne geçi
yordu. 

Siyasal Konsey üyesi Sisavan 
Chante Pha geçen 8 Temmuz ayında 
Fransız l' Humanite'nio muhabirinin 
sağcıların elindeld askeri kuvvetlerin 
dağıtılmasıyla tlgiU olarak 80rdUğu 
"Bu bir devrim midir'?" sorusuna şu 
cevabı veriyordu : "Bu olumlu bir ge
ıışmedi':, anlaşmaların ve protokol
lerin hakkıyla uygulanmasıdır, . •  �şı
rı sağcıların yurt dışına kaçması, 
anlaşmaların uygulanma8ını bızlan
dırmaktadır. Bugün artık Ulkede ild 
bölge yoktur. Bugün Için önümUzde 
yeni görevler vardır: Vientiıuı ordu
sunun yeniden örgUtleme ve yeniden 
eğitme, yönetimin yenıden düzelttl
mesi ve eğitilmesi .  Esld yönetlml 
laı:vetmek ve halkın hizmetinde bır 
yenisi kurmak gereldyor, Fakat bu 
yeni yönetim de geçici ulusal bırltk 
hUkümetinin bağrından çıkacaktır. 
. . .  Bizim ulusal ve demokraUk devr1-
mlmiz henUz tamamlanmış değildir; 
biz bu devrimi kendı karakterlmize 
göre tamalayacağız, yani barışçı 
yoldan ve kan dökülmeksizin gerçek
leştireeeğız, " 

Karşı- devrim tehlikesi 
• •  • •  

suruyor 
Portekiz'in ve Batı Avrupa'nın 

en gerici çevrelerince kışkırtılan 
faşistler. ülkeyi bir kan banyosuna 
çevinneye çalışıyorlar. En gerici 
klııse saldırıları, söylendiği ve ya
zıldığı üzere yalnızca KomUnist Par
tis!'ni hedef almıyor. PKP yanında 
öteki demokratik ve ilerici partiler 
ve ülkenin tek sendikal örgütii Enter
sendikal de faşist saldırıların ana he
deflerinden biri. Karşı-devrimci gi
rişimlerin altında, Batı Avrupa ve 
Amertkan emperyalizminin çabaları 
yatıyor. 

Heryerde CIA 
Mario Soares'in tutumunu eleş

tirdikleri için Sosyalist Parti yöneti
minden uzaklaştırılan iki Milletvekili 
Silvino Rego ve Joao Outteres ABD' 
nin Lizbon BUyükelçisi Mr. Frank 
Carlucc!'nin başvurdub'U şantaj yol
larını kamuoyuna açıkladılar ve ted
bi" alınmasını istediler. Bilindiği 
ıtibi Başkan Ford, geçenlercle "CIA 
hakkında açılan ankel yUzUnden Porte
Idz'deld gelişmelere müdahaie ede
meyjşimiz çok üzUcUdür" diyordu. 
Willy Br.ndt Vietnam zaferinden 
sonra ABD'yi Portekiz için "birşey
ler yapmaya" çaltırmıştı. ŞanBÖlye 
Schmidt Ise açıkça "Nato'nun Güney 
Batı kanadında bir boşluğuı\ meydana 

. gelmesine asla göz yumulamıyacağı
nı" söylüyor. Emperyalizm, ııelsin
kı 'de altına imza attıltı ilkeleri imza' 
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sının IllUrekkebi daba kurumadan çlğ
niyor. Porteldz ha�nın içişlerine 
karışıyor. 

�inola yine sahnede 

11 Mart gerici darbe girişiminin 
ardından Brezilya'ya kaçırılan 1\:>1-
nola birkaç kezdlr tekrarladığı niyet
lerini yeniden açığa vurarak Porte
Idz devrimine karşı girişilen tertip
lerin gerçek boyutlarını gösterdi. 
Sosyalist Partisi 'nin, savaş atı olarak 
kulianmak istediği Melo Antunes'i 
" azı h bir komUnist" olarak niteleyen 
1\:>inola, kurduğunu ilan ettiği bir 
Porteldz Demokratlk Kurtuluş Hare
keti 'nin Ulkede şimdi eylemde olduğu
nu söylemekten çekinmeyecek kadar 
tleri gidiyor. 

Karşı devrjmin lokomotifi olan 
anti-komünizmin bayrağını taşıyan 
gerici güçlerin başında 50 yıllık fa
şizmin başlıca destekç isi olan kilise 
geliyor. "Bütiin Portekiz'in Katolik
leri, Uyanın! "  çağrısı ile ortaya 
atıldı Braga Başpiskoposu Da Silva. 
"Haçlarımızla yeneeeitIz1', "Zafere 
dek yürüyeceltiz" sloganl�rının arka
sından "KomUnistlere ölUm" loşkırt� 
ması geliyor. 

Elli yıl boyunca sosyalistier da
hil tUm tlerlctleri faşizmin yumruğu 
ile ezenler bugUn Mario Soareslfn 
anti-komUnizm bayrağı altında top
lanmış, haçlı savaşı verıyor. Ali 
Sirmen'in Cumhuriyet'te belirttiği 

gibi "bUyük bır yanıltma ve yalan 
. kampanyası".içlnde "stalinct1tğe kar

şı, özgürlUkler için" ortaya çıkan 
PSP yönetietteri, ha�n ve ordunun 
birıığine kaadetmekten çeldnmiyor. 

Avrupa sosyal demokrasisinin 
teşvildyle Komünist Partisi 'ne, Si
lahlı Kuvvetler Hareketi'nindevrimci 
kanadına karşı uzlaşmaz bir tavır 
içine giren Soares'in bu tutumu kendı 
partisi içinde bile endişe uyandırıyor. 
Üst kademede görevden uzaklaştırı
lan yönetictter yanında Porto'da 50 
kadar sosyaııst Evor. örgütUnU işgal 
ederek PSP'nin KomUnist Partisi Ine 

karşı olmak bahanesiyle en gerici 
ve karşı-devrlmci gUçlerle i tblrıığt 
yaptığıOl beıırtlyorlar. - Gerçekte 
PSP yönetimi de Izledikleri poııttka
Oln gericiliğin ve faşizmin objektif 
mUtterıld olduğunun bi Unclnde. Ama 
yabancı basına "komUnistlere yönel
tllen faşist saldırıları kınadığını" 
söyleyip dünyayı kandıracağını sanan 
Soares, Ulke içinde hiçbir biçimde 
bu faşist saldırılara karşı çıkmadı. 
Tam tersine. yerel düzeyde KomU
nistlerle ortak eylem düzenleyen 
Parti milltanıarını disiplin cezasına 
çarptırdı. 

LiZBON'DA 20 AGUSTOS' DAKİ ANTi- FAŞiST GÖSTERiDE DEVRiMCi SUBAYLAR 

alizmin "Güneydoğu Asya 
oyununü kaybettiği " ön
içinde bir kez dah� doğru
Ağustos Cumartesi günü 

Vientian'da bir IIdevrimci 
komitesi" nin kurulduğunun 

açıklanmasıyla bir Güneydoğu Asya 
daha ik-tidar tüm olarak 

yurtsever ve devrimci güçlerin eline 
oluyordu. 

tüm iktidarın adım adım 
güçlerin eline geçmesi, iş
geçici ulusal birlik hüküme. 

Portekiz tekiz 

garantl edeceklerini bildirdi. 

Uzun yol 

Böylece Laos haUonın ulusal ve 
demokratlk devrim mücadelesi kan 
dökülmeden son hedefine ulaşıyordu., 
Bu sonuç. ayların veyılların yorulmak 
bilmeyen sabırlı çalışmalarına, ko
şulların doğru ve gerçekçi çözümlen. 
mesini gerektinnişti . Özellikle Ma
yıs ayının başında Kamboçya ve Viet
nam'da ulusal kurtuluş kuvvetlerinin 
zaferi, Laos'taki olayların gelişimin
de kesin bi r dönüş noktası etkisi yap
mış, işbaşındaki hükümette yer alan 

nin bölgedeki etldnlilıinln azalması azalması 
son anlaşmanın doğmasınEl olanak 
sağlamıştı. 

1974 Programı 
Yapılan anlaşmayla kurulan, ko

ailsyonun ulusal siyasal konseyi ülke 
deki geUşmelerde önemli bil' rol oy
nuyordu. Bu konsey 24 Mayıs 1974'te. 
Laos Yurtseverler Cephesilnin lide
ri Prens Manuvongtun ba şkanlığında 
18 Maddeııkbirulusal siyasal progra
mı benimsedi. Bu program, genel çiz 
ginin y.anısıra ülkede gerici güçler
le ilerici güçler arasındaki çatışma
nın kesin olarak siyasal bir çözilme 

dırmaktadır. 
bölge yoktur. 
yeni 
sunun yeniden 
eğitme, 
mesi ve 
laı:vetmek 
yenisi 
yeni 
hUkümetinin bağrından 
. . .  
mlmiz 
biz 
göre 
yoldan 
leşti

Karşı- devrim tehlikesi sur
iz'in ve Batı Avrupa'nın 
çevrelerince kışkırtılan 

ülkeyi bir kan banyosuna 
çalışıyorlar. En gerici 

saldırıları, söylendiği ve ya
yalnızca KomUnist Par
almıyor. PKP yanında 

demokratik ve ilerici partiler 
sendikal örgütii Enter

faşist saldırıların ana he
biri. Karşı-devrimci gi
altında, Batı Avrupa ve 

emperyalizminin çabaları 

yerde CIA 
Mario Soares'in tutumunu eleş

için Sosyalist Parti yöneti
uzaklaştırılan iki Milletve

yöneti
letve
yöneti

kili 
ve Joao Outteres ABD' 

BUyükelçisi Mr. Frank 
başvurdub'U şantaj yol

kamuoyuna açıkladılar ve ted
alınmasını istediler. Bilindiği 

Ford, geçenlercle "CIA 
açılan ankel yUzUnden Porte
gelişmelere müdahaie ede

çok üzUcUdür" diyordu. 
Vietnam zaferinden 

Portekiz için "birşey
yapmaya" çaltırmıştı. ŞanBÖlye 

açıkça "Nato'nun Güney 
boşluğuı\ 

sının IllUrekkebi daba kurumadan çlğ
niyor. Porteldz ha�nın içişlerine 
karışıyor. 

�inola yine sahnede 

11 Mart gerici darbe girişiminin 
ardından Brezilya'ya kaçırılan 1\:>1-
nola birkaç kezdlr tekrarladığı niyet
lerini yeniden açığa vurarak Porte
Idz devrimine karşı girişilen tertip
lerin gerçek boyutlarını gösterdi. 
Sosyalist Partisi 'nin, savaş atı olarak 
kulianmak istediği Melo Antunes'i 
" a" azı h bir komUnist" olarak niteleyen 
1\:>inola, kurduğunu ilan ettiği bir 
Porteldz Demokratlk Kurtuluş Hare
keti 'nin Ulkede şimdi eylemde olduğu
nu söylemekten çekinmeyecek kadar 
tleri gidiyor. 

Karşı devrjmin lokomotifi olan 
anti-komünizmin bayrağını taşıyan 
gerici güçlerin başında 50 yıllık fa
şizmin başlıca destekç isi olan kilise 
geliyor. "Bütiin Portekiz'in Katolik
leri, Uyanın! "  çağrısı ile ortaya 
atıldı Braga Başpiskoposu Da Silva. 
"Haçlarımızla yeneeeitIz1', "Zafere 
dek yürüyeceltiz" sloganl�rının arka
sından "KomUnistlere ölUm" loşkırt� 
ması geliyor. 

Elli yıl boyunca sosyalistier da
hil tUm tlerlctleri faşizmin yumruğu 

gibi "bUyük bır yanıltma ve yalan 
. kampanyası".içlnde "stalinct1tğe kar

şı, özgürlUkler için" ortaya çıkan 
PSP yönetietteri, ha�n ve ordunun 
birıığine kaadetmekten çeldnmiyor. 

Avrupa sosyal demokrasisinin 
teşvildyle Komünist Partisi 'ne, Si
lahlı Kuvvetler Hareketi'nindevrimci 
kanadına karşı uzlaşmaz bir tavır 
içine giren Soares'in bu tutumu kendı 
partisi içinde bile endişe uyandırıyor. 
Üst kademede görevden uzaklaştırı
lan yönetictter yanında Porto'da 50 
kadar sosyaııst Evor. örgütUnU örgütUnU örg işgal 
ederek PSP'nin KomUnist Partisi Ine 

karşı 
ve 
yaptığıOl 
PSP 
Oln 
mUtterıld 
yabancı 
tllen tllen 
söyleyip 
Soares, 
bu 
Tam 
nistlerle 
Parti 
çarptırdı. 

LiZBON'DA 20 AGUSTOS' DAKİ ANTi- FAŞiST FAŞiST GÖSTERiDE 



KOLTtIR VE SANATTA YDROYDŞ 

döneimİn hikayeleri 

BE Hiç DUYGUlU 

12 Mart Muhtırosı 'ndon sonra Ö§rencisi , öğretim uye�i , yazarı ,  çizeriyle 
nerede biteceği bel l i  olmayan uzun bir acı dönem geçird ik .  

Yazar çoğını  yansıtmak yUkuml ulUğunu taııdı� ına gııre bunun UrUnleri 
kuıkusuz gelecekt i .  

Geniıleye" operasyon eylem içinde bulunanlar yanında, eylemle i l iıkisi 
olmayan yay/ncıyo, kitapçıya, öğretmene dek uzandı . Solt okuyucu olmaktan 
öte suçu bulunmayanları da, yo tutukluluk, yo tedirginl i k  çemberi iç ine old ı .  
Ulke aydınlarını böylesine bunaltıcı , korkutvcu , sindirici çembere olan dö
nem doğal alarak o kiıi lerin yakınlarını da etkiledi . Bııylece, eylemle i l iılli 
si olmayan , eylemi yonlı! bulan, desteklemeyen aydınlar, bu iılerle i l iıkisi 
hemen hemen olmayan ana-baba ve kordeıler , yakınlarına yapılan haksız l ı k
ları , baskı ları i iıkenceleri göre göre baılangı çto i lg i  duymadıkları eylemci
lere i lg in in  de ötesinde sevgi duymaya baıladdar . Bu kod ar baskın ı n ,  i nsan
I ı kton uzak tutumun sonunda olacağı da buydu . Geniı bir kit le sesini  ç ı kar
maktan korksa do, al ttan alta ezi lmiı in yanında yer olmaya, alt perdeden ya
pılan konuımalarlo zayıf ın  yanı nda olmaya baılodl . 

Toplumumuzu böy lesine kökten sarsan olaylar yazarlarımızın yapı t ları nda 
yer olmas ı n ,  onlara konu olması n �  En bUyUğUnden en kUçUğUne bu toplumun 
iç inde, bu acı ları ya çekmiıler, ya çekmenin eıiğine dek gelmiılerdi . 

Bu olayları roptsrta j ve söylev çekme tuzaklarına dUimeden hi kôye çerçe
vesi i çinde vermek kuıkusuz kolay deği l .  Hele suç iı lemeden vermek� H ikô
yeci bazı simgeler kul lanacaktı . i lk  ç ık i i i  Kurt, GUvercinler gibi önce bir 
dergide yay ı nlanmıı, sonra kitap hal i ne gelmiı ( i) hikôyelerle Erdol Öz yap-
lı . 

Şimdi e l i mde ard arda okumak gereğini duyduğum Uç kitop var. 

Aportman 
içerdeki Oğul 
Yuksek Ger i l i m  

Demirtaı Ceyhun 
faki r Baykurt 
Adalet Ağaoğlu 

Demirtaı Ceyhun ik i  uzun h i kôye ta�ıyan kitabında ik i  hi kôyede de ka· 
nuya yakıcııma yöntemiyle h ikôyeci olarak hi kôye sonotı yönUnden olsun, ça
ğ ın ı  yansıtma, çağından sorumlu olma yönunden olsun baıar ı l ı .  

Aportmon , yaln ız  uzun olmakla deği l ,  aktör- ve karısı , kopıcdar, gUm
ruk komisyoncusunun korısı , aportmon sahibi beyzode, sonunda çatı katında 
saklanan genç kcrı koca gibi  turlu kiıilerin dUnyası n l  ortaya sermekle roman 
boyutlar ı ' iç inde gibi görUnUyorso do, yazar usta l ı kl a  uzun hikôye boyutlarını 
korumuı.  

Gerek Aportmanlda, gerek Kuranıa Ana ıda Ceyhun 'u iyi bir gerçekçi 
olarak görUyoru�. Kiıiterini kusur ve erdemleriyle iç içe veriyor. idealize 
edip zorlamıyar onları . i lerici bir kiı i olon aktörUn ,  karısınco yakalanan er
demıiz l ikleri , kapıcdarın kendi lerinden yana olan ayd ınları para için ihbarı , 
aportmaıı sahibi beyzadenin insanc ı l  yön l er i ,  gene Kuranıa Analdaki devrim-

i. Sayıda - Cengiz Aytmatov: İlericl edebiyat ve .anatın temel "runu 
2. Sayıda - Demokratik Vietnam Cumburlyetlnde .anat ve kUltur 

Ahmed Arif'le bır konuşma 
3. Sayıda - Ça#daş Macar şIIri ve Attila Jozaef 

Slmonov'un Nazım ınkmet Ustllne yazısı 
4. Sayıda - Marks-Engele: İ4çl eınıfı ve kUltur 
5. Sayıda - Kilbalı sava,çı ve ,alr Jo.� Martı 
6. Sayıda - Nazım lUkmet keadl ,ıırını anlatıyor 
7. Sayıda - Orban Kema!'ln eon yapıtı: Romancının Romanı 
8-9. 8Ryılar - Tevfik Flkret Ilzel eayı8ı 

Toplumcu yazarlann ,Ur, b1kaye ve yazıları 
Kltaıplar lGöllterller /Sergiler /Haberler 
Abone olmak ıçın: P. K. 893 IIrkecl ;İatanbul adresine 90 TL. 
(Yurt dı,ı lId katıdır) 
Tek dergl lllteklerl ıçın: Aynı adrese LO TL. pasta pulu 
(Tevfik Ftkret sayııı ıçın 12, 5 TL. ) gönderllmeUdlr. 

ci avukat Mithat l ın  yer yer korkakl ığ ı ,  pısırı k l ığ ı  insana yaklaımoda yazarın 
ne denli usta olduğunu veriyor bize. 

Gerçekleri yans ı tmak, çağ ın ın  tanı ğ ı ,  çağından sorumlu olmak yetmez 
h ikÔYeciye. Önemli olan olay ve dUıUnceleri hi kôye kalıbı içine ustalıkla 
oturtmak. Üste l i k  Ceyhun'un kalıbı da kuıkusuz kendine ıızgu. 

fakir Baykurt içerdeki Oğul'un ıınsıızUnde " Uç gUn i çerde yatlım diye 
yazmadım bu hikôyeleri" diyor. fakir Boykurt a dönemi n  çilesini çekıniıler
den. Uç gUn de yana bir ıey de�iımezdi . Önem l i  olan iyi  yapıtlar verebi l
mek.  Yoksa insan Uç gUn yerine içerde çUrUr de gene b ir  ıey veremez . Nedir 
ki Baykurt her ortamda yazabi len, yaıad ıklarını de�erlendirebilen Ivtarl ı  ya-
zarlarımızdon. 

. 

Çak yazdığ ı ,  ıınsıızde de�indi�i gibi acele etli�i gerçek. Yaıantıyı soğu
modan , sı cağı s ıcağına ele olmak bir yandan iyiyse bir yandan kötu . KötU 
olan yan ki taptaki 32 hi kayeden çoğunu hikôyeden çok, anı olarak okuma
mızda. Hi kôye sanatı yönUnden i lgimizi çeken 4-5 hikôye dıı ında kalanlar ı , 
.. Kemôl Tahir le Hapishaneden Mektuplar" tOO ı nda okuyoruz . Kitaptaki h ikô
yeleri yıl olarak sayıya vurduğumuzda Boykurtlun çallıkanlığına gıpta ediyo
ruz. 1973 de 18 hi kôye yazm ıı .  Az ıey deği L .  

Bir ıey daha: Bir ki tapta bu kadar çok h i kôye olmamalı . Kitap ikiye bıı
IUnse daha iy i  olurdu . Gırtlağıno dek hikôyeye doymama l ı  okur. 

Adalet .AGaoğlu iyi bir oyun yazarı . Roman ın ı  henUz okuyamedığım için 
romanc ı l ığ ın ı  atlayarak iyi de bir hikôyeci diyeceğim . Yuksek Ger i l im lde o 
dönemi ele olon dört hikôyeden Sen de Sor , Yol , Yasemi n  iiç i ler i ,  o gUnleri 
iyi veren h ikÔYel er .  

Bunlar dı� ında, Yuksek Geri l i m ,  Adi Suçlu, ÖzgurlUkçu, Si leyci , Uze
rinde iyi çal li ı lmıı,  yazarı n  adını bize unutturmoyacak hikÔYeler . 

Kitapta okumakta gUçluk çektiğim, bu yUzden tamamlama ger� ini  duy
madığım hi kôye Duvor ÖykUsU oldu . 

Adalet Ağaoğlu'nun Yuksek Ger i l im ' i  ıu iki  yıınUyle ıınem l i  bence: 
i) iyi ' bir ilÇ i l i k ,  usta bir teknik.  Olaydan çok biçimle çarpıyor okuru. 

Yazarı için çok iyi bir not bu . 
2) Kodı n  h ikôyeci lerim izin çoğunlukla dar bir dUnyası vardır.  iyi hi kô

yelerinde bi le çoğunlukla Söz U uzatı r ,  incir çekirdeğini doldurmayacak geve· 
zel ik ederler yer yer. Ya bi lmediklerinden, ya çekindi klerinden bazı konula
ra rahat giremezler. Oor bir alana hapsederler kendilerini . Yu ksek Geri l imlde 
h ikôyeler bu darlıktan, gevezeli kten uzak. 

Tuhaf Bir Kad ı n ' l a  leyla Erbil de kırmııtı kal ıbı , pervasızdı . Ama Ağa
oğlu ı nda ondan öte kodın yazar olduğunu bize unutturacak kodar rahat l ık  
var . Toplumu , bir erkek kadar iy i  tanıyor ve  rahat giriyor konuya. 

Acı dıınemi n  h ikôye leri bu kadarla kalmoyacak kuıkusuz . Ardı gelecek. 
Kimbi l ir  kaç yazarımız haz ı rl ı k  içinde. Zaten çekilen onca acı bu kodar h i
kôyeyle kal ı rsa yazık  olur. 

(I) Yaral ısın.  

• lATİN AMERİKA'DA DEVRİM 
Wilhelm M. Breuer � Berndt Hartmann - Herbert Lederer 

• MARKstZM VE MAoİzM 
V. Krlvtaov 

• ŞİLi DEVRİMİNİN öGRETTİKLERi 
Rene eBatlllo 

• YENİ DEVRİM TEORiLERiNİN ELEŞTIRıst 
i. FANON VE AFRİKADA SINIFlAR 

Jack Waddl. 
• İKİ AÇıDAN TÜRKİYE Işçi PARTist DAVA SI 

Beblce Boran 
• ENDUSTRİLEŞME sURECiNİN TEMEL SORUNLARI 

SOVYET DENEYİMİ 1925 - 1940 
Yalçın KUçUk 

• SENDiKALAR UZERİNE 
K. Marks - F. Engel. - V. t. Lenin 

• KAPITALIzMIN EKONOMİ POLITlöl 
M. Ryndlna - G. Cbernlkov 

• DIYALEKTIK VE TARıHİ MATERYALlZM 
A. �Irkln - O. Yakbat 

• AYDINLAR VE SINIF MÜCADELEst 
A. Casanova - Ci. Prevo.t - J. Metzger 

• BıLİMSEL SOSYALIZM VE SOSYAL DEMOKRAst (Tllkeadl) 
V. Vassine - S. Grlbanov - t. Oundasaynov 

• EMPERYALIzMIN TURKİYE'YE GİRİş! 
Orban Kurmu, 

, . FEODAL TOPLUMDAN 20. YÜZYILA (Tlikendl) 
Leo Ruberman 

15 TL. 

20 TL. 

12, 50TL. 

15 TL. 

15 TL. 

SO TL. 

25 TL. 

25 TL. 

15 TL. 

10 TL. 

8 TL. 

20 TL. 

15 TL. 
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sevgi duymaya baıladdar . Bu kod ar baskın ı n ,  i nsan
tutumun sonunda olacağı da buydu . Geniı bir kit le sesini  ç ı kar

alta ezi lmiı in yanında yer olmaya, alt perdeden ya
yanı nda olmaya baılodl . 

lesine kökten sarsan olaylar yazarlarımızın yapı t ları nda 
olması n �  En bUyUğUnden en kUçUğUne bu toplumun 

miıler, ya çekmçekmçek enin eıiğine dek gelmiılerdi . 
e söylev çekme tuzaklarına dUimeden hi kôye çerçe

kuıkusuz kolay deği l .  Hele suç iı lemeden vermek� H ikô
lanacaktı . i lk  ç ık i i i  Kurt, GUvercinler gibi önce bir 

kitap hal i ne gelmiı ( i) hikôyelerle Erdol Öz yap-

okumak gereğini duyduğum Uç kitop var. 

Demirtaı Ceyhun 
faki r Baykurt 
Adalet Ağaoğlu 

uzun hi kôye ta�ıyan kitabında ik i  hi kôyede de ka· 
h ikôyeci olarak hi kôye sonotı yönUnden olsun, ça

sorumlu olma yönunden olsun baıar ı l ı .  
uzun olmakla deği l ,  aktör- ve karısı , kopıcdar, gUm

, aportmon sahibi beyzode, sonunda çatı katında 
gibi  turlu kiıilerin dUnyası n l  ortaya sermekle roman 

görUnUyorso do, yazar usta l ı kl a  uzun hikôye boyutlarını 

gerek Kuranıa Ana ıda Ceyhun 'u iyi bir gerçekçi 
Kiıiterini kusur ve erdemleriyle iç içe veriyor. idea

gerçekçi 
idea

gerçekçi 
lize 

ilerici 
Kiıiterini 

i lerici 
Kiıiterini 

bir kiı i olon aktörUn ,  karısınco yakalanan er
kendi lerinden yana olan ayd ınları para için ihbarı , 

denin insanc ı l  yön l er i ,  gene Kuranıa Analdaki devrim-

: İlericl edebiyat ve .anatın temel "runu 
Cumburlyetlnde .anat ve kUltur 

konuşma 
Attila Jozaef 

Nazım ınkmet Ustllne yazısı 
eınıfı ve kUltur 

Jo.� Martı 
,ıırını anlatıyor 
yapıtı: Romancının Romanı 

eayı8ı 

ve yazıları 
/Haberler 

modan , sı cağı s ıcağına ele olmak bir yandan iyiyse bir yandan kötu
olan yan ki taptaki 32 hi kayeden çoğunu hikôyeden çok, anı olarak 
mızda. Hi kôye sanatı yönUnden i lgimizi çeken 4-5 hikôye dıı ında kalanla
.. Kemôl Tahir le Hapishaneden Mektuplar" tOO ı nda okuyoruz . Kitaptaki 
yeleri yıl olarak sayıya vurduğumuzda Boykurtlun çallıkanlığına gıpta 
ruz. 1973 de 18 hi kôye yazm ıı .  Az ıey deği L .  

Bir ıey daha: Bir ki tapta bu kadar çok h i kôye olmamalı . Kitap ikiye 
IUnse daha iy i  olurdu . Gırtlağıno dek hikôyeye doymama l ı  okur. 

Adalet .AGaoğlu iyi bir oyun yazarı . Roman ın ı  henUz okuyamedığım 
romanc ı l ığ ın ı  atlayarak iyi de bir hikôyeci diyeceğim . Yuksek Ger i l i
dönemi ele olon dört hikôyeden Sen de Sor , Yol , Yasemi n  iiç i ler i ,  o 
iyi veren h ikÔYel er .  

Bunlar dı� ında, Yuksek Geri l i m ,  Adi Suçlu, ÖzgurlUkçu, Si ley
rinde iyi çal li ı lmıı,  yazarı n  adını bize unutturmoyacak hikÔYeler . 

Kitapta okumakta gUçluk çektiğim, bu yUzden tamamlama ger�
madığım hi kôye Duvor ÖykUsU oldu . 

Adalet Ağaoğlu'nun Yuksek Ger i l im ' i  ıu iki  yıınUyle ıınem l i  bence: 
i) iyi ' bir ilÇ i l i k ,  usta bir teknik.  Olaydan çok biçimle çarpıyor okuru. 

Yazarı için çok iyi bir not bu . 
2) Kodı n  h ikôyeci lerim izin çoğunlukla dar bir dUnyası vardır.  iyi 

yelerinde bi le çoğunlukla Söz U uzatı r ,  incir çekirdeğini doldurmayacak 
zel ik ederler yer yer. Ya bi lmediklerinden, ya çekindi klerinden bazı 
ra rahat giremezler. Oor bir alana hapsederler kendilerini . Yu ksek Ge
hikôyeler bu darlıktan, gevezeli kten uzak. 

Tuhaf Bir Kad ı n ' l a  leyla Erbil de kırmııtı kal ıbı , pervasızdı . Ama 
oğlu ı nda ondan öte kodın yazar olduğunu bize unutturacak kodar raha
var . Toplumu , bir erkek kadar iy i  tanıyor ve  rahat giriyor konuya. 

Acı dıınemi n  h ikôye leri bu kadarla kalmoyacak kuıkusuz . Ardı gelecek. 
Kimbi l ir  kaç yazarımız haz ı rhaz ı rha l ı k  içinde. Zaten çekilen onca acı bu kodar 
kôyeyle kal ı rsa yazık  olur. 

(I) Yaral ısın.  

• lATİN AMERİKA'DA DEVRİM 
Wilhelm M. Breuer � Berndt Hartmann - Herbert Lederer 

• MARKstZM VE MAoİzM 
V. Krlvtaov 

• ŞİLi DEVRİMİNİN öGRETTİKLERi 
Rene eBatlllo 

• YENİ DEVRİM TEORiLERiNİN ELEŞTIRıst 
i. FANON VE AFRİKADA SINIFlAR 

Jack Waddl. 
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" D  · ı' · 
emıre ı 

memleketinden ' 
gözlemcikle 

• 

Halkımız arasında bir sözcuk vardır .  " Devlet için
de devletli diye. Demireller için Isparta 'do bunu söyle
mek yonlıı olmaz. Yazın ın  baıl ığ ı  do bunun hal k ara
s ı nda söyleniıinin bir boıka biçimi .  Isparta demiyor 
kimse. Soruveri n  olacağı nız cevap " Demirel in  memleı' 
ketiII oluyor. 

Isporta'do; "ne Demirellerinil sorusunu sormak y�n
ııı gerçekten.  " Ne Demirellerin değ i ! "  sorunun doğru",: 
su . Fabri kalardan, atelye nitel iğindeki kUçuk iıletme
Jere kadar . Siyasi nUfuzu söylemeye bi le gerek yok. 
Hele MC kurulduktan sonra bunun belirginl iğini  "sokak
taki çocuk" bi le gözleyebi riyor. 

• 

ÜstUndağ ' l n  döneminde Isparta Mi l l i  Eğitim Mü
durl UğU görevine atanan , DemirePin baconağı Sod ı k  
Güneı, otandığı  yere g i tmemiı. Rapor almıı.  Raporu 
da MC Hukurneti kuruluncayp- dek s�rmUı. MC kuru lur 
kuru lmaz, tekrar ge1miı koltuğuno oturmuı. Adı solcu
ya çı kan öğretmenlerin hepsinin tayinleri baılClnıl.  
Öteki "Tayinleri i l le ait olanların l istesini hazı r l ıyor, 
Vali 'ye göturuyor. Onaylanıyor. Kcrnisyon falan topla
mak yok . "  diyorlar Sodık Guneı iç in .  

Yönetici lerden değiıtiri lmeyen ise yok. Kalan b i r  
ik i  kiıiye de çeki lmesi söyleniyor. TUm bunlara rağmen 
TÖS-DER gUn geçtikçe bUyUyor ve sUrdUrUyor onurlu 
mUcadelesini . 

• 

Bunlar böyle almasına böyle de, yine de Isparta 
eski Isparta değ i L .  "Demirel ';n memleketi" de olsa iıçi 
sınıfı ve emekçi halk i le yurtsever ayd ınlarlo i lerici 
gençlerde uyantı ve b i l inç lenme hızla geliıiyor. Bunun 
somut bel irtisi , MC'nin Isparta'ya da son aylarda top
lum pa l isi göndermiı olması ndan bel l i .  Birkaç aydır 01-
muı bu otomolar .  TUm mUcadel e  suskunluk içinde yUrU
tUIUyor . Korku , baskı ve zulUm endiıesinden gel i yor. 
Aç kalma, it i lme yok edilmenin korkusu bu . TUm buna 
rağmen suskunluk bir valkonın suskunluğuna benziyor. 

Fabri kalar açı l ıyor. iıyer leri çağalıyor. ilÇi ler ar
tıyor. Çe l iıkiler keskinleıiyor. Doğrular görulmeye bi
i inçleni Imeye baııanıyar. Kapi ta l  izmin dağal Çeliıkisi 
hukmunu sUrdUrUyar. Tıpkı her i le bir fabr ika diyenlerin 
kendi kapital istsonlarını hazırlamaları gibi . Onun için 
bOyuk özen gösteri l iyar, iıyerlerine al ınanları n "  Biz
den - Bizden değ i l "  ayıklonmasının yapılmasına . .  

• 

i lk  kez devrimci örgUtler kuruluyor Isparta'da . Ni
tel iği , çizgisi açıkça be l l i  o lan  yaklaıık i y ı l l ı k  bir 
geliıim i çinde oluımuılor .  

Bunlar; Isparta Gençl i k  Derneğinin kurulması i l e  
baılamıı .  Bu dernek kapatı l ınca i ki örgUt dağmuı. Biri
si iısiz l i k  ve pahal ı l ı kl a  mUcadele için Ha l k  Birl iğ i ,  
diğeri Eğitim EnstitUsU Öğrenci lerinin kurduğu I . Y . Ö .  
K .  D .  (Isparta Yuksek Öğrenim KUltUr Derneği) .  

Genç l i k  örgUtlerinden tutun, tom ÖfgUtlerin gerici 

ÖZCAN KESGEÇ 

ve tutucu olarak ötedenberi var olduğu, " Demirel ' in  
memleketr'nde devrimci örgUtlenmenin var olmaya baı
laması olgusunu çok iyi değerlendirmek gerekli . 

• 

ÜlkU Ocakları hemde Buyuk Ülku Ocaklcrı da ku
rulmuı. Bunlar ötedenberi var aslında. En görkeml i  bi
nalar da ıehrin göbeğ inde yerleri . BuyUcek tabelôları 
ve u luyon kurt resimleri i le  sUslu camları i le meydan 
okurcasına ortodo lor. Değirmenin suyu nereden gel i r .  
Paraları nerecfen bulurlar .  Bunlar Qel l i ,  bel l i  olmasına 
do; Isparta'da bir i lginç durumdan s�z edi l i yor. 

Ağızdan ağıza dolaıanlaragöre, Buyuk ÜlkUculere 
açılan bir bağıı kampanyasında en çak bağııı C. H . P . 

- I i ler yapmıı. Öyleki bunlardan bir kısmı C . H . P. i ı  Yö
netim Kurulu Üyesi . Bi l ginerler naııı i le môruf bir baı
ka parababası . 

C. H . P. Isparta iı ÖrgutU de sermayenin e l inde . 
Baıkan bir muteahhi.t .  Yöneti ci ler bUyuk i, sahi pleri . 
Bu yönU i l e  A. P. II ÖrgUtU i le C . H . P. II ÖrgUtunU 
bir " rekabet" hem de bir " ti cari rekabetI! onlayı ı ının 
ayrı lmıı l ığ ı  olarak görmek yonııı olmasa gereki r .  , 

T. B. P. de i ı  ÖrgUtUnU kurmuı.  Fakat etkin olması 
olUmkUn deği I .  

Yakın bir gelecekte " Demire l ' i n  memleketinde" 
Sağ portilerin alternatifi olarak sosyol ist bir parti var 
olacak. GörUnen köy bu . 

• 
Sendikalaıma eylemleri de oldukça geliıiyor. i ı

ginç geliıim örnekleri vererek. 
DUne değin ,  sendika deni l i nce Isparta'da akla 

TUrk-il'e bağ l ı  Teksif gelirmiı. Sendika denil ince Tek
sif'i  anlaı ı l ırmıı.  Yeni fabr ikaların açı l ması i le baıka 
iıkollarında da sendikalar gelmiı .  Bunlar ı n  hemen tUmU 
,TUrk-il Uyesi Sendik?lar. çimse-iı, Ağaç-iı, Tes-iı ' 
ıubeleri var. sağı i k-iı Şubesi d. mevcut . So91 1 k-Iı 
TUrk-il l in  içinde en tutucu en asalak sendika. Kapkaç
Çı , dUmenime bakarım diyen. Ve bunun tipik �rneği de 
Isparta'da yine . Bu send ikanın, yani S�l ı k-i�'in Ispar
ta Şubesi Baıkanı D i S K  Uyes i .  Evet, evet DiSK Uyesi . 
Hem de DiSK' ins ıradan bir Uyesi de deği L .  DiS K'e bağl l  
Tek-i, Sendikası n ın  Isparta Şubesi Sekreteri . Ve Tek
I L ,  DISK' in  Isparta 'daıubesi bulunan tek sendikası . Bu
nun ötesinde Sosyaı-iı ' in  S . S .  K. ve Köy iıleri Bakan l ı 
ğ ı  Kooperatifler i i  MUdUrlUğU iıyerleri nde 30 Uyesi var . 

TUrk-iften ayrı lan Bağımsız Geneı -iı' in var l ığ ın ı  
da söylemek gerekl i .  Bu sendika TUrk-il 'ten ayr ı ld ıktcn 
sonra baskı l ar artm ı ı .  A. P. 'Ii Belediye Baıkanı Fuat 
Uyar "boıt dııarı" -i nıaatlordan al ı nan avanta para için 
bu tabir ku l l anı l ı yar- aldığı L O  bin l i ra i l e  bir  maha l l i  
sendika kurdurtarak iıçi leri b u  sendikaya Uye olmaya 
zorluyormuı . Bu çalııma hayatı i l e  i lgi i i çevrelerden 
açıkça söyleniyor. 

Dahası do var. Bir fabrikanın -bu fabrika yeni iı
letmeye açı ld ı- bir yetki lisi ilÇi leri Turk-iı 'e bağl ı  bir 
sendikaya Uye yaparak, hiçbir ıey vermeden söz leıme 
imzalondığ ını söylUyar. Bu yetkili bir emekçi , ve içi 
s ızl ıyarak� ti ksinerek anlatıyor bunları . 

• 
Sendikasız iıçiler, ırgat misali çal ı ıan hal ı dokuma 

i}çi leri , tOm bunların yanında iısizler, topraksızlor ve 
de bir avuç bir eli yoğdo, bir e l i  baldo st5mUrgen sınıf.  

Evet.  " Demirel ' in  Aı\emleketi" tUm bu gÖl'UnUmlere 
rağmen Isparta olma yolunda. Olocaktır da • •  

BuyUk Ozanın dediği gibi • .  Gerçeği görenler ço
ğolmaktadır . 

VATAN HAi N i  

Nazım Hi kmet vatan hainliğine devam ediyor hala 
Amerikan emperyal izmine yarı sömUrgeyiz dedi Hikmet 
Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediy<X' hala 
Bir Ankara gazetesinde ç ı ktı bunlar, Uç sUtun UstUne 
Kapkara haykıran puntolar la,  bir AnkCl"a gazetesi nde 
fotoğrafı yanında Amira! Wilyams l ı n  
66 santimetre karede gUIUyor, ağzı kulaklarında 
Amerikalı 
Amerika, butçemize 120 mi lyon l ira hibe etti 
120 mi lyon l ira. 
Amerikan emperyal izminin yarı sömUrgesiyiz dedi Hi 
Nazım Hi kmet vatan hainl iğine devam ediyor hala. 
Evet, vatan hainiyim, siz vatan seversiniz 
siz yurtseveniniz 
ben yurt hainiyim 
ben vatan hainiyim 
vatan çifti ikleri nine 
kafalar ın ızın ve çek defterlerinizin içi ndeyse vatan 
vatan, ıose yol larında gebermekse açlı ktan 
vatan, soğukta ip gibi ti trernek 
ve sı tmodan kı vranmaksa yaz ı n  

Ifabrikalarınızda ol  kanımızı iılemekse vatan 
vatan topraklarıysa ağalar ın ız ın  
vatan mızraklı i Imihaise, vatan po l is copvysa 
ödeneklerinizse, maoılarını.ı.so vatan 
vatan, Amerikan Usleri , Amerikan bombası 
Amer i kan donanmas i ,  topuysa 
vatan, kurtulmamoksa korkunç karanl ık lardon 
Ben vatan hainiyi m .  
Yazın U ç  sUtun Ustune kapkara haykıran puntolarla 
Nazım Hi kmet vatan hainliğine devam ediyor hal a .  
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do; Isparta'da bir i lginç durumdan s�z edi l i yor. 

Ağızdan ağıza dolaıanlaragöre, Buyuk ÜlkUculere 
açılan bir bağıı kampanyasında en çak bağııı C. H . P . 
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Sendikalaıma eylemleri de oldukça geliıiyor. i ı

ginç geliıim örnekleri vererek. 
DUne değin ,  sendika deni l i nce Isparta'da akla 

TUrk-il'e bağ l ı  Teksif gelirmiı. Sendika denil ince Tek
sif'i  anlaı ı l ırmıı.  Yeni fabr ikaların r ikaların r ik açı l ması i le baıka 
iıkollarında da sendikalar gelmiı .  Bunlar ı n  hemen tUmU 
,TUrk-il 
iıkollarında 
,TUrk-il 
iıkollarında 

Uyesi Sendik?lar. çimse-iı, 
miı .  

e-iı, 
miı .  

Ağaç-iı, Tes-iı ' 
ıubeleri var. sağı i k-iı Şubesi d. mevcut . So91 1 k-Iı 
TUrk-il
ıubeleri 

rk-il
ıubeleri 

l in  içinde en tutucu en asalak sendika. Kapkaç
Çı , dUmenime bakarım diyen. Ve bunun tipik �rneği de 
Isparta'da yine . Bu send ikanın, yani S�l ı k-i�'in Ispar
ta Şubesi Baıkanı D i S K  Uyes i .  Evet, evet DiSK Uyesi . 
Hem de DiSK' ins ıradan bir Uyesi de deği L .  DiS K'e bağl l  
Tek-i, Sendikası n ın  Isparta Şubesi Sekreteri . Ve Tek
I L ,  DISK' in  Isparta 'daıubesi bulunan tek sendikası . Bu
nun ötesinde Sosyaı-i

Isparta
aı-i

Isparta 'daıub
aı-i

'daıub
ı ' in  S . S .  K. ve Köy iıleri Bakan l ı 

ğ ı  Kooperatifler i i  MUdUrlUğU iıyerleri nde 30 Uyesi var . 
TUrk-iften 

Koope
TUrk-iften 

Koope
ayrı lan Bağımsız Geneı -iı' in 

Uyesi 
-iı' in 

Uyesi 
var l ığ ın ı  

da söylemek gerekl i .  Bu sendika TUrk-il 't
-iı' in 

il 't
-iı' in 

en ayr ı ld ıktcn 
sonra baskı l ar artm ı ı .  A. P. 'Ii Belediye Baıkanı Fuat 
Uyar "boıt dııarı" -i nıaatlord al ı avanta için 

Dahası do var. Bir 
letmeye açı ld ı- bir 
sendikaya Uye yaparak, 
imzalondığ ını söylUyar. 
s ızl ıyarak� ti ksinerek 

• 
Sendikasız iıçiler, 

i}çi leri , tOm bunların yanında 
de bir avuç bir eli yoğdo, bir 

Evet.  " Demirel
rağmen Isparta olma 

BuyUk Ozanın 
ğolmaktadır . 

Nazım Hi kmet vatan 
Amerikan emperyal i
Nazım Hikmet vatan 
Bir Ankara gazetesinde 
Kapkara haykıran puntola
fotoğrafı yanında Amira! 
66 santimetre karede 
Amerikalı 
Amerika, butçemize 
120 mi lyon l ira. 
Amerikan emperyal
Nazım Hi kmet vatan 
Evet, vatan hainiyim, 
siz yurtseveniniz 
ben yurt hainiyim 
ben vatan hainiyim 
vatan çifti ikleri nine 
kafalar ın ızın ve çek 
vatan, ıose yol ların
vatan, soğukta ip gibi 
ve sı tmodan kı vranmaksa 

Ifabrikalarınızda ol  
vatan topraklarıysa 
vatan mızraklı i Imihaise, 
ödeneklerinizse, maoı
vatan, Amerikan Usleri
Amer i kan donanmas 
vatan, kurtulmamoksa 
Ben vatan hainiyi m .  
Yazın U ç  sUtun Ustune 




