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VE öZEL OLARAK DA PARLAMENTO SEçiMLERI KONUSUNDA 
BILIMSEL SOSYALISTLERIN BELIRLI ŞARTLAR ALTINDA 
TAKlNMALARI GEREKEN TAVRı; 
TOPLUMUN DEMOKRATIKLEŞTIRILMESI 
VE GERICI GÜÇLERIN YENILGIYE UCRATILMASI YOLUNDA 
DEVRIMCILERE DÜŞEN GÖREVLERI AÇıKLAYAN 
GÖRÜŞLERI DEN BAZıLARıNı 
YAYıNLAMA Yi UYGUN GÖRDÜK. 

Henderson'ların, elynes'la"n, Mac Donald'ların 
ve Snowden'lerin· iOah olmaz birer gerici oldukları 
doğrudur. Aslında burjuvuiyle bir koalisyonu yeğle
yeceklerdiyse de iktidarı almak ve ülkeyi eski burjun 
çizgide yönetmek istedikleri, iktidara geldikleri za
man da Scheidemann ve Noske'lar·· gibi davrana
cakları da aynı ölçüde doğrudur. Ne var ki bundan, 
onlan desteklemenin devrime ihanet olacağı sonucu 
kesinlikle çıkmaz; çıkarılacak sonuç işçi sınıfı dev
rimcilerinin bu baylara belli bir parlamenter destek 
sağlamaları ger.ekıiğidir. 

ingiliz işçilerinin çoğunluğunun hala Ingiliz 
Kerenski'lerinin ve Scheidemann'larının peşinden 
gittiği ve henüz bu kişilerden kurulu bir hükümet 
deneyini yaşamadığı olgusu (ki böyle bir deney Rus· 
ya ve Almanya'da işçilerin kitle halinde bilimsel sos· 
yalizme geçişi için zorunlu olmuştur), ingiliz ko mü· 
nistlerinin parlamenter faaliyete katılmaları- gerekti· 

"Rini; parlamentonun içirıden, işçi kitlelerinin bir 
Henderson ve Snowden hükümetinin sonuçlarını pra· 
tik içinde görmelerine yardımcı olmaları, Henderson' 
larla Snowden'lere L10yd George ve Churchill'in ••• 
birleşik güçlerini yenmede yardım etmeleri ıerektiği· 
ni gösterir şüphesiz_ Başka türlü hareket etmek devrim 
davUlnı engellemek anlamınil gelir, çünkü işçi sınıfı· 
nın çoğunluğunun görüılerinde bir değişiklik olmak
sızın devrim olan.;ıksızdır; bu değişiklik ise kitlelerin 
siYilSilI deneyiyle ıerçekleşebilir, sadece propaganda 
ile ıerçekleımesi olaruksızdır. Hendenon'larla Snow· 
den'lerin Lloyd George ve Churchill üzerindeki ufe· 
rinden sonn işçilerin ç�unluğunun kendi liderleri 
için düş kırıklığın;ı uAnyırak bilimsel sosy;ılizmi des
teklemeye başlayauklırlOl (yilda bilimsel sosy;ılin· 
lere kır,ı tanfsızlık ve asıl önemlisi h;ıywhah tarafsıı· 
iık tutumu alacaklarını) bilen ve güçsüz olduğu belli 
olan nınlık bir işçi urafından dile getirildiği umiın, 
"yolu ödünsüz, dönemeçsiz alma" slopnı açıkça 
yanlıştır. SaviiI illanınil dahil yetişmemiş olan 100 bin 
kişilik destek kuvveti gelene k;ıdilr zaman knanmak 
"için durauğına", "ıeri çekileceğine" veya hatta 
"uzli.şmaya" gideceğine, tutup 10 bin kişilik bir kuv· 
vetle SO bin kişilik bir düşman kuvvetinin üzerine ;ıtıl
mak gerekirmiş gibi birşeydir bu_ 

.. _ Eğer sadece küçük bir devrimci grup değil de 
devrimci ıını(ın partisi isek ve kitlelerin bizi izlemesini 
istiyorsak (ki bunu başaramamak oldum olası sadece 
birer geveze kalma riskini almak demektir), önce Hen· 
derson'un yada Snowden'in L10yd George ve Chur· 
chill'i tepelemesine yardımcı olmalıyız (daha doğrusu 
birincileri, ikincileri tepelemeye zorlamalıyız, çünkü 
onlar hendi za(erlerinden korkarlar). Ikinci olarak işçi 
sınıfının çoğunluğunun bizim haklı olduğumuza, 
yani Henderson'larla Snowden'lerin kesinlikle hiçbir 
işe yaramadıklarına, birer küçük burjuva ve tabiatıarı 
gereği güvenilmez biri olduklarına ve iflaslarının kaçı· 
nılmaz olduğuna kanaat getirmelerine yardım etmeli
yiz. üçüncü olarak, işçilerin çoğunluğunun Hender
son'dan uğradıkları düş kırıklığına dayanarak, ciddi 
bir başarı şansıyla Henderson'ların hükümetini bir 
kerede devirebileceğimiz zamanı y;ıkınlaştırmalıyız; . .  
.... Komünist Partisi Henderson'lara ve Snowden'lere 
aşağıdaki "uzlaşma" seçim anlaşmasını önermelidir: 
1I0yd George ve Muhafazakarlar arasındaki ittifaka 
karşı birlikte mücadele edelim; parlamentodaki san
dalyeleri (özel bir oylamayla) Işçi Partisine ve Komü· 
nist Partisine verilen oyların oranlarına göre bölüşe· 
lim; ve ajitasyon, propaganda ve siyasal faaliyet için 
tam özgürlüRü koruyalım. Şüphesiz bu son kOşul ol
maksızın bizim cephe (blok) konusunda anla.şmamız 
mü�kün değildir; çünkü bu ihanet olacaktır. Ingiliz 
komünistleri Henderson'larla Snowden'leri teşhir 
etmek için tam özgürlük talep etmeli ve bunu elde 
etmelidirler; nasıl Rus Bolşevikleri Rus Henderson' 
ları ve Snowden'leri olan Menşevikler için (1903 ·17 
arasındaki onbeş yıl boyunca) yaptılarsa. 

Henderson'larla Snowden'ler bu maddelere 
dayalı bir cepheyi (blok) kabul ederlerse kazançlı 
çıkan biz oluruz, çünkü parlamentodaki sandalya sa· 
yısı bizim için önemli değildir. 6n sandalya peşinde 
değiliz. Bu konuda taviz vereceğiz; (oysa Henderson' 
lar ve özellikle onlarınyeni dostları . yada yeni 
efendileri· , Bağımsız işçi Partisi'ne katılan Liberal· 
ler çok daha sandalye canlısıdırlar). Bizler kazançlı 
çıkacağız, çünkü Lloyd George'un kendi,;n;n kitle
leri "tütsülediği " bir sırada kitleler arasında kendi 

ajitasyonumuzu sürdüreceğiz. Ve sadece işçi Parti· 
si'nin bir an önce kendi hükümetin; kurmasına yar· 
dımcı olmuş olmayaCilğız, aynı zamanda kitlelerin de, 
bizim hiç ihmal etmeden ve çekinmeksizin Hender· 
son'lara karşı yliüteceğimiz bilimsel sosyalist propa
gandayı bir an önce kavramalarına yardım etmiş 
ola�ğız. 

Eğer Henderson'lar ve Snowden'ler Komünist
lerle bir cephe oluşturrmyı reddederlerse, kitlelerin 
sevgisini kaumnk ve Henderson'larl;ı Snowden'leri 
itibardan dUşiJrerek komünistler derh;ıl bundan 
kazançlı çıkacaklardır. Eğer bu yüzden birhç sandal· 
ye kaybedeceksek bunun bizim için önemi yoktur_ 
Çok az sayıda, fak;ıt kesinlikle tehlikesiz, yani bizim 
;ıdayl;ırımızı" işçi Partisi aleyhine Liberal'lerin san· 
d;ılye k:azanmasına yol açmayacağı seçim bölgelerin. 
de kendi adaylarımızı ileri siireriz_ Seçim kampanyası· 
na katılır, bilimsel sosyalizmi yayan dağıtır, 
ve kendi adaylarımızı koymadığımız bütün seçim 
bölgelerinde seçmenleri Işçi (Parti.i) adayı için ut 

adayına karfl oy kutlanm.aya çağırırız. Sylvia 
Pankhurst ve Gallacher yoldaşlar, bunun bilimsel sos· 
yalizrrıe ihanet ve sosyal-hainlere karşı mücadelenin 
reddi gibi görmekle yanılmaktadırlar_ Tersine, sosya· 
list devrim davası bu yolla hiç şüphesiz kazançlı çıka· 
caktır. 
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Kitlelere yaklaşmak, hatta kitlelerden bir ses 
almak bugün için Ingiliz Komünistlerine zor gelmek. 
tedir. EAcr ben bir komünist olarak onaya çıkıp da 
kitlelerden Henderson için ve Lloyd George'a karşı 
oy kullanmalarını istersem kuşkusuz bana bir ses ve· 
receklerdir. O zaman ben de halkın anlayacağı bir dil· 
le, sadece neden Sovyetlerin parlamentodan daha 
üstün olduğunu ve niçin proletarya diktatörlüğünün 
(hurchill'in (burjuva "demokrasisi" yatUsı ardına giz· 
lencn) diktatörlüğünden daha iyi olduğunu değil, aynı 
zamanda kullandığım oyla HenderSDn'u tıpkı ipin 
idam mahkumunu desteklemesi gibi desteklemek iste· 
digimi anlatabileceğim. Yani, Henderson hükümetinin 
kurulmasının beni haklı çıkaraCilğınl, kitleleri benim 
yanıma çekeceğini, ve Rusya'yla Almanya'da olduğu 
gibi Henderson'larla Snowden'lerin siyasal ölümünü 
çabuklaştıraCilğınl söyleyebileceğim_ 

Eğer bu taktiklerin, kitlelerin a"lamasl için çok 
ince yad;ı çok karmaşık olduğu, bunların güçlerimizi 
dağıtacağı ve böleceği, güçlerimizi Sovyet devrimin· 
den uzaklaştıracağı ileri sürülürse, "Sol" itirazcılıra 
cevabım şu olacaktır: Kendi doktrinerliğinizi kitlele· 
re aıfetrneyiniz ... 

Bir yanda Churchill'irtr ve 1I0yd George'lar ile 
- önemsiz ulusal ayrılıklar dışında bu tipler her ülkede 
vardır · , diğer yanda Henderson'larla Snowden'ler 
arasındaki farklar, saf (yani soyut) komünizm, yani 
kitlelerin pratik siyasal eylemi aşamasına ula.şmamış 
komünizm açısından çok küçük ve önemsizdir. Ne 
var ki, kitlelerin siyasal pratik eylemi açısırldın bu 
farklar çok önemlidir. Bu farkları gereğince dikkate 
almak, bu "dostlar" arasındaki kaçınılmaz ve onlDrın 

topunu birden Zilyıflaucak çelişmeleri" kıvama gele
ceği anı saptamak: işte, sadece bilinçli ve inanmış bir 
propagandacı - değil devrimde kittelerin pntik bir 
öncüsü olmaya çalışan bilimsel sosyalistliğin ilgilendi
ği sorun, onun görevi budur. 

HENDERSON, Arthur 11163 - 1935): Ingltterc'delscl 
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MAC DONALO, Jımes Aıım"V (l866 - 1931): l$Çi 
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ıısı tıOkOmetlndlı blkıınilk )lIPII. 
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SCHEloEMANN, Ptılllpp 11865 - 1939)1 Almıın 50'
YıLı Demokruı.lnln ı,ırı '19 kıınıl vonel1cllerlnden_ 
1919 S.ublUndıın Hillilinını k�lı Almın DurJuvl 
tıllkllmellnln bıı.kını. SetıelOemilnn I'cl harekeıl,... 
kıı',ı seıı blSkı uygulımı, biı polltlkıcıoır. 

NOSKE. Guıtııv (l161 - 1946): SlOcı Aln,ın So.yıl 
DemOkııı", Iscl sınıfının hillnlerlnoon .,. kı"plııın. 
dın biıL. OClk 1919'0. Kııl Llebknectıt .,. Aoııı 
Lu.embufg'un OldU,Olmeılnl tertlploCli_ LleDknectıl 
ve Lu.ombul1, Almın IIC;li.'I"I" 1I0ell.ıi ve Almınvıı 
KomUnist Pırtlll'nın kuıuculıııvdılar_ 

LLOVQ GEORGE, O..,ld (1863 - 1945)1 Llberıl Pı,tl 
IIdorl, 1916 - 22 arıııınoı bısb.kın. LIO)ld Oeo,ge, 
Sovyetler BlrllOl'ne kırSl vıplliln mOClilhllenln dUzen
lev1cllerl .rııınClı)lClı. 

CHURCHILL, Wlnlton 0814 - 1965)1 MutııflUkır 
ParU IIdelle,lndon ünLü ıngUiz deylo' IdAmı. 1901'Oen 
ıtıbaren Churctılll bhçok hükümetle bık.nlık YIPII, 
1918-20 IruınOI 501/)lell.r BltIIOl'ne vıpılın mUdıtıl
leOo bı, rollelOen birini ovnlOI_ 1940 - 45 ve 1951 _ 
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Henderson'ların, elynes'la"n, Mac Donald'ların 
· iOah olmaz birer gerici oldukları 
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Scheidemann ve Noske'lar·· gibi davrana

ölçüde doğrudur. Ne var ki bundan, 
desteklemenin devrime ihanet olacağı sonucu 

çıkmaz; çıkarılacak sonuç işçi sınıfı dev
baylara belli bir parlamenter destek 
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parlamentonun içirıden, işçi kitlelerinin bir 
Snowden hükümetinin sonuçlarını pra· 

görmelerine yardımcı olmaları, Henderson' 
Snowden'lere L10yd George ve Churchill'in ••• 

birleşik güçlerini yenmede yardım etmeleri ıerektiği· 
şüphesiz_ Başka türlü hareket etmek devrim 

engellemek anlamınil gelir, çünkü işçi sınıfı· 
çoğunluğunun görüılerinde bir değişiklik olmak

olan.;ıksızdır; bu değişiklik ise kitlelerin 
ıerçekleşebilir, sadece propaganda 

olaruksızdır. Hendenon'larla Snow· 
George ve Churchill üzerindeki ufe· 

işçilerin ç�unluğunun kendi liderleri 
kırıklığın;ı uAnyırak bilimsel sosy;ılizmi des

başlayauklırlOl (yilda bilimsel sosy;ılin· 
tanfsızlık ve asıl önemlisi h;ıywhah tarafsıı· 

alacaklarını) bilen ve güçsüz olduğu belli 
işçi urafından dile getirildiği umiın, 

dönemeçsiz alma" slopnı açıkça 
illanınil dahil yetişmemiş olan 100 bin 

kuvveti gelene k;ıdilr zaman knanmak 
durauğına", "ıeri çekileceğine" veya hatta 

gideceğine, tutup 10 bin kişilik bir kuv· 
kişilik bir düşman kuvvetinin üzerine ;ıtıl

gibi birşeydir bu_ 

dalyeleri (özel bir oylamayla) Işçi Partisine ve Komü· 
nist Partisine verilen oyların oranlarına göre bölüşe· 
lim; ve ajitasyon, propaganda ve siyasal faaliyet için 
tam özgürlüRü koruyalım. Şüphesiz bu son kOşul ol
maksızın bizim cephe (blok) konusunda anla.şmamız 
mü�kün değildir; 

cephe 
değildir; 

cephe 
çünkü bu ihanet olacaktır. Ingiliz 

komünistleri Henderson'larla Snowden'leri teşhir 
etmek için tam özgürlük talep etmeli ve bunu elde 
etmelidirler; nasıl Rus Bolşevikleri Rus Henderson' 
ları ve Snowden'leri olan Menşevikler için (1903 ·17 
arasındaki onbeş yıl boyunca) yaptılarsa. 

Henderson'larla Snowden'ler bu maddelere 
dayalı bir cepheyi (blok) kabul ederlerse kazançlı 
çıkan biz oluruz, çünkü parlamentodaki sandalya sa· 
yısı bizim için önemli değildir. 6n sandalya peşinde 
değiliz. Bu konuda taviz vereceğiz; (oysa Henderson' 
lar ve özellikle onlarınyeni dostları . yada yeni 
efendileri· , Bağımsız işçi Partisi'ne katılan Liberal· 
ler çok daha sandalye canlısıdırlar). Bizler kazançlı 
çıkacağız, çünkü Lloyd George'un kendi,;n;n kitle
leri "tütsülediği " bir sırada kitleler arasında kendi 

ajitasyonumuzu sürdüreceğiz. Ve sadece işçi Parti· 
si'nin bir an önce kendi hükümetin; kurmasına yar· 
dımcı olmuş olmayaCilğız, aynı zamanda kitlelerin de, 
bizim hiç ihmal etmeden ve çekinmeksizin Hender· 
son'lara karşı yliüteceğimiz bilimsel sosyalist propa
gandayı bir an önce kavramalarına yardım etmiş 
ola�ğız. 

Eğer Henderson'lar ve Snowden'ler Komünist
lerle bir cephe oluşturrmyı reddederlerse, kitlelerin 
sevgisini kaumnk ve Henderson'larl;ı Snowden'leri 
itibardan dUşiJrerek komünistler derh;ıl bundan 
kazançlı çıkacaklardır. Eğer bu yüzden birhç sandal· 
ye kaybedeceksek bunun bizim için önemi yoktur_ 
Çok az sayıda, fak;ıt kesinlikle tehlikesiz, yani bizim 
;ıdayl;ırımızı" işçi Partisi aleyhine Liberal'lerin san· 
d;ılye k:azanmasına yol açmayacağı seçim bölgelerin. 
de kendi adaylarımızı ileri siireriz_ Seçim kampanyası· 
na katılır, bilimsel sosyalizmi yayan dağıtır, 
ve kendi adaylarımızı koymadığımız bütün seçim 
bölgelerinde seçmenleri Işçi (Parti.i) adayı için ut 

adayına karfl oy kutlanm.aya çağırırız. Sylvia 
Pankhurst ve Gallacher yoldaşlar, bunun bilimsel sos· 
yalizrrıe ihanet ve sosyal-hainlere karşı mücadelenin 
reddi gibi görmekle yanılmaktadırlar_ Tersine, sosya· 
list devrim davası bu yolla hiç şüphesiz kazançlı çıka· 
caktır. 
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dağıtacağı ve böleceği, güçlerimizi 
den uzaklaştıracağı ileri sürülürse, 
cevabım şu olacaktır: Kendi 
re aıfetrneyiniz ... 

Bir yanda Churchill'irtr 
- önemsiz ulusal ayrılıklar dışında 
vardır · , diğer yanda Henderson'larla 
arasındaki farklar, saf (yani 
kitlelerin pratik siyasal eylemi 
komünizm açısından çok küçük 
var ki, kitlelerin siyasal pratik 
farklar çok önemlidir. Bu farkları 
almak, bu "dostlar" arasındaki 
topunu birden Zilyıflaucak çelişmeleri" 
ceği anı saptamak: işte, sadece 
propagandacı - değil devrimde 
öncüsü olmaya çalışan bilimsel sosyalistliğin 
ği sorun, onun görevi budur. 

HENDERSON, Arthur 11163 
Pırtlıl'nın sıg k.n.t lideri. 
1915'1101931'. dek Ceıl\
de qOr." .ldl_ 

CLVNES. JOhn Robert 11869 
iisi lIoerlerlnOon biri, Gınıl 
Sındıkısı Bı,kını. 1924'10 
kıınılk VIPII. 

MAC DONALO, Jımes Aıım"V 
Pıııliıi'nln kuruculırındın 
OOnv.1 SıVil'I sıruınOI Meıkezci 
ıısı tıOkOmetlndlı blkıınilk )lIPII. 

5NOWOEN. Ptıillp (1864 
tlsl v6netlcllırlno.n, OportünlSl. 

SCHEloEMANN, Ptılllpp 
YıLı Demokruı.lnln ı,ırı '1
1919 S.ublUndıın Hillilinını 
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r.�ılem ve üç değerlendirme gerekli. Bunlardan birisi ve en �asiti 

şu: Adalet Partisi'nin üç önemli kentte üç adayı var. Birisi I sıan· 
bul'da. işçilerin çok yoğun olduğu i stanbul'da. Aday, işkenceciliği ile 
ünlü birisi. Diğeri, Bursa. işçilerin yoğunlaştığı bir kent. Aday, idamcılı· 
ğı ve hapisciliğiyle ünlü biri. Üçüncü kent ise Gümüşhane. Türkiye'nin 
bozkurt düşmanı yöresinde bir kent. Aday, bozkurtçuluğuyla bilinen 
birisi. 

. 

Bir rastlantı mı? Böyle rastlantı olmaz. Bir hesapsızlık mı? Tam 
tersi. Tam bir hesaplılık. Hesap şu : AP , niyetini ve niyeti i le birlikte zo· 
runluluğunu açıklıyor. Gözler önüne seriyor. "Ben faşizmi getireceğim" 
diyor. Türkiye'nin sorunlarına karşı bulabildiği tek çare, açık ve yalın 
bir faşizm. Bu üç ünlü yerine üç ünsüz aday çıkarsa, her halde daha çok 
oy alır. Ancak şu anda daha çok oy almak pek önemli değiL. Şu anda 
AP, biraz "demokratik" davranarak, kütlelerin nabzını yokluyor. Faşiz· 
mini, kütlelerin önüne, kütlelerin referandumuna sunuyor. Iş ve hesap, 
bu kadar açık. 

Faşizmi, kütlelerin referandumuna sunması korkaklığından. Kişi· 
sel ve sınıfsal korkaklığından. Korkusu kütlelerden. Kütlelerin tepkisin· 
den, kütlelerin faşizmine olan nefretinden korkuyor. Bu tepkiyi, bu 
korkuyu ölçmek ihtiyacında. Üç ünlü, bu ölçme ihtiyacı ile piyasaya sü' 
rüıüyor. AP etiketi ile. Bu üç ünlü, AP'ye damgasını vuruyor. O kadar 
çok vuruyor ki ne AP listesinde, ne diğer listelerde ne listesiz adaylarda 
başka bi nitelik aramaya gerek kalmıyor. Sorunu, sınıfsal konumundan 
ç ıkararak adayların niteliklerini Iabaratuar denemesine tutmak i steyen· 
lere şaşmamak mümkün değiL. 

I· kinci gözlem ve değerlendirme kÜllelerle ilgili: Yı l ların birikimi, 
12 Mart dönemi ile birlikte gözle görülür, elle tutulur bir diyalek· 

tik sıçrama yaptı .  Kütleler, kütle halinde sola ve sosyalizme kayıyor. Bu· 
nun en açık göstergesi , Cumhuriyet tarihinin hiç kapatılmamış ve dola· 
yısıyla da en uzun ömürlü partisi olan Halk Partisi'nin bugünkü tutumu. 
Halk Partisi, kütlelerin önüne, sol sloganlarla çıkıyor. Programının tutar· 
l ı bir sol program olduğunu söylemek hiç bir zaman mümkün değiL. 
Programına ve uygulamalarına tutarlıl ık kazandırmak diye bir ihtiyacı 
da yok. Bütün bunlara karşın, kütlelerin sol bekleyişlerine, sol umutla· 
rına yönelik bir izlenim verebilmek için özel bir dikkat gösteriyor. Iç ve 
dış sermayeyi karşısına almaktan açıkça kaç ınarak sol umut ve bekle· 
yişleri ayakta tutmaya ve kendisine doğru kanalize etmeye çalışıyor. 
Bu da rastlantı değiL. 

U·· çü�cü gözlem ve değerlendirme, Türkiye üzerine. Sınıfsal ve eko· 
n"mik yapı daha açık bir biçimde kilitlenmiş durumda. Tekelci 

sanayi ve �anka sermayesi, geri toprak düzeninin varlığı ve sınıfsal deste· 
ğine daha çok ihtiyaç duyuyor. Sınıfsal tabanı darald ığı için. Geri top· 
rak ağalığı ve Doğu'daki feodal kalıntılardan ekonomik ödün isteyemez 
duruma geldi. Bu yüzden ödün toplamak için geniş halk kütleleri ve 
özellikle işçi sınıfına dönüyor. Işçi sınıfının ekonomik ve siyasal hakla· 
rına sahip çıkmasından rahatsız. işçi sınıfının, hakkını aramasını önle· 
rnek istiyor. Bunun için Anayasada yeni değişiklik isteklerini açık açık 
dile getirmeye başladı. AP ve MHP, Anayasa değişikliği isteklerini se· 
ç im platformuna getirdi. Bu da şaşırtıcı değiL. 

Türkiye, benzer yapıdaki diğer kapitalist ülkelerde olduğu gibi 
"ulusal" sermayesi "l iberal" görünümünü kaybeden bir ülke haline geli .. 

yor. Çağdaş geli şmelere uygun olarak "ulusal" ve "liberal" sermaye ke· 
sitleri, ayrı ayrı, etkinliklerini yitiriyor. Ulusal ve liberal sermaye görüş' 
lerini savunmak ve dile getirmek de küçük burjuvalara düşüyor. Ancak 
küçük buriuvalar ve onların etkin olduğu siyasal örgütler, bu görüşlerle, 
tekelci eğilim ve programlar arasındaki çelişkinin 'bilincinde değiller. 
Bilinçsizlikleri, özellikle iktidara geldikleri zaman, onları, sürprizlerle 
karşı karşıya bırakıyor. Bu yüzden iktidar pratiğinin zorlaması ile ya 
burjuvazi ile bütünleşrnek ya da bilinçsiz bir arayışın zaman kaybına 
katlanmak durumundalar. 

S imdi, Türkiye burada. Ara seçiminin sağladığı olanaktan yararla· 
• narak faşizm, kütlelerin tepkisini ölçmek istiyor. Kütleler, sola 

ve sosyalizme kaymakla birlikte, sosyalizmi tek almaşık sayan bir bi· 
linç düzeyinden uzak. 1 2  Mart'ın sosyalist örgütlenmeye vurduğu darbe 
bunCla en büyük etken. Egemen sınıflarda da kÜllelerde de bu düzenin 
böyle devam etmeyeceği inancı yaygın. Egemen sınıflar, ne istediklerini 
açıkça ortaya koyabiliyorlar. Sosyalist yeniden örgütlenmenin ileri dü· 
zeye ulaşmamış olması nedeniyle kütle ler; düzen değişikliğini Halk Par· 
tisi'nden bekliyorlar. Bekleyişin Halk Partisi'ne yönelmesinde Ecevit 
imajının ayrı bir yeri var. 

Senato ara seçimi, böyle bir somut konum içinde yapılıyor. Ser· 
mayenin niyetleri, Halk Partisi'nin niteliği, sosyalist örgütlenme düzeyi 
ve en önemlisi kütlelerin tutumu bu şekilde. Sermayenin niyetleri, Halk 
Partisi'nin niteliği ve sosyalist örgüt lenme düzeyinden bağımsız olma· 
makla birlikte, bütün bunlar içinde, en önemlisi kütlelerin tutumu. Küt· 
lelerin tutumunu önemserne, "halk dalkavukluğu" ile karıştırılmamalı. 
Çünkü, faşizm de devamlı olabilmek için bir kütle desteğine muhtaç. 
12 Mart denemesi bir devamlılık kazanmadı ise, bunun temel nedeni bir 
kÜlle desteği bulamaması. Sosyalizm de bir kütle desteğinden yoksun 
olarak kurulamaz. Bunun aksini düşünmek bugünün sosyalist ülkeleriyle 
ilgili burjuva görüşleri kabul etmek demek. Bu yüzden sosyalizme giden 
yolda hiç bir sorumlu örgüt kendisini kütlelerden soyutlayamaz. 

Sosyalizme giden yol demokrasiden geçiyor. Bugün Türkiye'de 
demokrasi ciddi bir tehditle karşı karşıya. Bu tehditi ortadan kaldırma· 
nın i lk koşulu, kütlelerin demokrasiye bağl ılığını sarsılmaz bir biçimde 
ortaya koymak. Bunun yolu ise faşizm programı ile seçime giren Ada· 
let Partisi'ni yenmek. Güncel ve Somut olan hedef bu. Dolayısıyla güncel 
görev de bu. Daha somut bir dille güncel görev Halk Partisi'ne oy ver· 
rnek. Ancak sadece oy vermek değiL. Aynı zamanda Halk Partisi'nin 
alacağı oyları artırmaya çalışmak. 

I· ş bu kadar açık. Fakat bu açıklığa rağmen tartışma sürdürülüyor. 
Bu tartışmalara da şaşmamak gerek. Anlaşılan "çocukluk hasıa· 

lıkları" ile hep karşılaşılacak. Marx, sermayedarı, "kişiliklenmiş, bil inç 
ve bir irade i le donatılmış sermaye" olarak tanımlıyor. (Kapita� Cilt I,  
B. 152). Kapital ' in Almanca ikinci baskısına yazd ığı "sonsöz"de ise 
"Hegerde diyalektik başaşağı durur. Mistik kabuğu içindeki akılcı özü 
bulabilmek için onun tersine çevrilmesi gerekir." diyor. Tersine çevir· 
menin bir başka örneği de şöyle: Lenin, kişiliklenmiş, bilinç ve 
irade ile donatılmış işçi sınıfı hareketidir. Lenin, bundan ellibeş yıl ön· 
ce işçi sınıfı hareketine musallat olan çocukluk hastalıkları", sergiledi. 
Şimdi Türkiye'de yeni örneklerle karşılaşıl ıyor. Yalnız, Türkiye'deki, 
çocukluk hastal ıklarından çok, büyümemiş çocukların hastalıkların. 
benziyor. 
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lerini savunmak ve dile getirmek de küçük burjuvalara düşüyor. 
küçük buriuvalar ve onların etkin olduğu siyasal örgütler, 
tekelci eğilim ve programlar arasındaki çelişkinin 'bilincinde 
Bilinçsizlikleri, özellikle iktidara geldikleri zaman, onları, 
karşı karşıya bırakıyor. Bu yüzden iktidar pratiğinin zorlaması 
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S imdi, Türkiye burada. Ara seçiminin sağladığı olanaktan 
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ve sosyalizme kaymakla birlikte, sosyalizmi tek almaşık 
linç düzeyinden uzak. 1 2  Mart'ın sosyalist örgütlenmeye 
bunCla en büyük etken. Egemen sınıflarda da kÜllelerde 
böyle devam etmeyeceği inancı yaygın. Egemen sınıflar, 
açıkça ortaya koyabiliyorlar. Sosyalist yeniden örgütlenmenin 
zeye ulaşmamış olması nedeniyle kütle ler; düzen değişikliğini 
tisi'nden bekliyorlar. Bekleyişin Halk Partisi'ne yönelmesinde 
imajının ayrı bir yeri var. 

Senato ara seçimi, böyle bir somut konum içinde 
mayenin niyetleri, Halk Partisi'nin niteliği, sosyalist örgütlenme 
ve en önemlisi kütlelerin tutumu bu şekilde. Sermayenin 
Partisi'nin niteliği ve sosyalist örgüt lenme lenme düzeyinden bağımsız 
makla birlikte, bütün bunlar içinde, en önemlisi kütlelerin 
lelerin tutumunu önemserne, "halk dalkavukluğu" ile karıştırılmamalı. 
Çünkü, faşizm de devamlı olabilmek için bir kütle desteğine 
12 Mart denemesi bir devamlılık kazanmadı ise, bunun temel 
kÜlle desteği bulamaması. Sosyalizm de bir kütle desteğinden 
olarak kurulamaz. Bunun aksini düşünmek bugünün sosyalist 
ilgili burjuva görüşleri kabul etmek demek. Bu yüzden sosyalizme 
yolda hiç bir sorumlu örgüt kendisini kütlelerden soyutlayamaz. 

Sosyalizme giden yol demokrasiden geçiyor. Bugün 
demokrasi ciddi bir tehditle karşı karşıya. Bu tehditi ortadan 
nın i lk koşulu, kütlelerin demokrasiye bağl ılığını sarsılmaz 
ortaya koymak. Bunun yolu ise faşizm programı ile seçime 
let Partisi'ni yenmek. Güncel ve Somut olan hedef bu. Dolayısıyla 
görev de bu. Daha somut bir dille güncel görev Halk Partisi'ne oy 
rnek. Ancak sadece oy vermek değiL. Aynı zamanda Halk 
alacağı oyları artırmaya çalışmak. 

I· I· I ş bu kadar açık. Fakat bu açıklığa rağmen tartışma 
Bu tartışmalara da şaşmamak gerek. Anlaşılan "çocukluk 

lıkları" ile hep karşılaşılacak. Marx, sermayedarı, "kişiliklenmiş, 
ve bir irade irade i le donatılmış sermaye" sermaye" olarak tanımlıyor. (Kapita� 

B. 152). Kapital ' in Almanca ikinci baskısına yazd ığı 
"Hegerde diyalektik başaşağı durur. Mistik kabuğu içindeki 
bulabilmek için onun tersine çevrilmesi gerekir." diyor. 
menin bir başka örneği de şöyle: Lenin, kişiliklenmiş, 
irade ile donatılmış işçi sınıfı hareketidir. Lenin, bundan 
ce işçi sınıfı hareketine musallat olan çocukluk hastalıkları", 
Şimdi Türkiye'de yeni örneklerle karşılaşıl Yalnız, 



TDRKIYE'DE 

Büyük sermaye 
anayasaya 
hazı 

EKIM SINAVI 

12 Ekim seçmenlerine 

Bugün gideceksen sandık başına 
hatırlamadan gitme verilen kavgayı, 
bir ucu Vietnam'da, Kamboçya'da 
bir ucu Şili'de, Ispanya'da 
kanla sulanmıştır emeğin haritası. 

Bugün gideceksen sandık başına 
hatırlamadan gitme çekilen ac�arı, 
çığlıklar yankılandıysa taş duvarlarda 
onur çiğnendiyse ayaklar altında 
ışımasın diyedir özgürlük sabahı. 

Oy' istiyorlarsa bugün senden 
emekli generalleri karanlıgın, 
suç olmaktan çıksın diyedir 
kırılan kalem, vurulan zincir 
boynuna geçirilen ilmik şafağın. 

Oy istiyorIarsa bugün senden 
hesabı sorulınasın diyedir 
kanlarına girilen bunca insarun. 
alın teri harmarlını yağma eden 
sÖmürünün hesabı sorulmasın. 

Bugün ıstanbul'da, bugün Bursa'da 
oylanan zulümdür doğrudan doğruya 
geçmişi bağışlamaktır senden istenen, 
karar vereceksin bu ekim sınavında 
ya zulmün yarundasın, ya karşısında, 

KEMAL öZER 

Haftalardır başkentte sürdürülen ve 
"Yarı Milli Guvenlik Kurulu toplantıla· 
rı" adı verilen görüşmelerin ve Sanayi 
Odaları Birliği toplantılarının altında ne
lerin tezgahlandığı · geçtiğimiz hafta 
ayan beyan ortaya çıkmaya başladı. 

Alttan alta sinsice sürdürülen hazır
lıkların neyi amaçladığı da, cephe hükü
metinin başının a�zından ilan edildi: 
"Türkiye'nin bu anayasa ile yönetilmesi 
mümkün değildi! .. 

Dışa baAımlı tekelci sermayenin 
"Çukurova" olarak somutlanan kanadı
nın siyasal mutemetliği"i açıkça yükle' 
nen Başbakan ve AP Genel Başkanı SÜ· 
leyman Demirel, 1971 rejimiyle 55 
maddesi de�iştirilen Anayasamn daha 
da değiştirilmesi gerekti�ini ve önümüz
deki günlerde bu sorunun gündeme geli
rileceğini açıklıyordu. 

Demirel'in bu sözleri aslında bir 
başlangıç değil, haftalardır sürdürülen 
çalışmaların iıanıydı. 

MVHTlRA DECIL, DIKTE 

Basında günlerdir haberler çıkıyor
du. "Sanayiciler hükümete muhtıra ver
meye hazırlanıyor" deniyordu. Oysa 
gözlerden kaçırtılan bir husus vardl. Te
kelci sermaye artık muhtıra vermiyordu, 
dikte ettiriyordu ... 

Tekelciler için bir Demirel bir Erge
nekon, görünürdeki etiketleri dışında 
"Katib-i umumi"den öte ronksiyonlar 
de�ildı. 

Cephe'nin Çalışma Bakanı beş vakit 
namazında Ahmet Tevfik Paksu, tekelci
lerden gelen emri çoktan yerine getir
meye başlamıştı. Emir, sendikalar ka
nununda ve işçilerle ilgili yasalarda de
�işiklikler yapılmasıyla ilgiliydi. Paksu, 
aldı�ı direktir uyarınca, ışverenler Sen
dikaları Konfederasyonuna ve Türk-ış'e 
danışmış ve yazılı görüşlerini almıştı. 
fşçi haklarının ve sendikal hakların 

YURUYUS, 7 Ekim 1975·4 

zapt-ü rapt altına ahnması için Anaya
sada de�işiklik yapılmasından başka 
çare yoktu ... Tek sendikaya giden yol 
buradan geçiyordu ... 

Çalışma Bakanlıi}ının kendilerine 
önerilerini sordu�u ışveren Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Sekreteri Rafet 
Ibrahimolılu görüşlerini şöyle açıklıyor· 
du' 

"Tüm işçiler tek ve güçlü bir sendi' 
kal örgütte toplanmaııdır. Bu konuda 
yasal deııişikliklere gitmek zorunludur." 

GÜVENLI IKTIDAR 

Yine aynı konuda görüş bildiren 
Türk·lş Genel Sekreteri Sadık Şide ise 
şöyle konuşuyordu: 

"Çalışma Bakanlığının sendikalar 
kanununda de�işiklik çalışmaları dört 
beş maddeyi kapsamaktadır. Oysa sendi
kalar kanunu 1975 Türkiye'sinin şartla
rına göre tümden de�iştirilmelidir." 

tki büyük sermaye örgütünden ikin
cisi birincisinden de baskın çıkıyor, ya
sanın "Tümden de�iştirilmesini" öneri
yordu. Sermayeden daha sermayeci 
Türk-Iş Genel Sekreterinİn bir uracık 
koşulu vardı: şöyle devam ediyordu: 

"Bu derece önemli bir yasa de�işik
liği dikkatli bir ön çalışmadan sonra gü· 
venli bir iktidar zamanında yapılmalı -
dır ... " 

Nasıl bir "Güvenli iktidar"dı Şide' 
nin sözunü ettiği? 

Bu soru işaretinin çözümü işi de 
Cephe başına düşüyordu. Herhalde bu 
"Güvenli iktidar", Anayasayı deA'iştire
cek kadar "Güvenli" bir iktidar olabi
lirdi. 

Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Pak· 
su, sendikalar kanununda değişiklikler 
yapılması gerekti�ini özetlerken, Sakıp 
Sabancı'dan alıntılar yapıyor, "Sendikal 
rekabetlede bozulan çalışma barışın
dan" söz ediyordu ... 

MSP'nin makarnda namaz kılmakla 
ün yapan bu bakanı kıblesini. Sabancı 
yönün� çevirdi�ini anlatmak için herhal
de bundan başka şeyler söyleyemezdi. 

Orta Ilk ta neler neler dönüyordu? 
Ama nedense basm konuya fazlaca 

eğilemiyordu! ... 
Bir nebze ilerici basın kıyıdan köşe

den haberleri veriyordu. 
Olay neredeyse ayyuka çıkıyordu 

ama nedense bunlardan DISK'in haberi 
olmuyordu. Çalışma Bakanlığı yasa de· 
ııişiklikleri için DISK'in görüşünü alma' 
ya tenezzül buyurmamışlardl. .. 

Neden sonra olay DISK çevrelerin· 
de duyuluyor ve DISK sözü edilen hazır' 
lıklara kesin lavır alaca�ını açıklıyordu. 

TÜRKÇESI 

Tekelci sermayenin cephe takımı 
altı aydıı ülkenin altını üstüne getirmiş 
iş, işçi haklarının kuşatılmnsına gelmiş
ti. Galiba meselenin özü de buydu. An
cak öne bir Anayasa sorunu çıkıyordu 
ve muhakkak la baştan onun kuşatılma
sı ve darbelenmesi gerekiyordu. 

Süleyman Demirel'in aAzında dolaş
tırdılıı bakla da bu idi ... 

Cephe başm. göre, Anayasa Mah· 
kemesi Parlamentonun, Danıştay da 
hükümetin ensesine tünemişti. "Kuvvetli 
icraat" yapmanın mümkünü yoktu. Tür' 
kiye'yi şantiye haline getirmenin, nurlu 
ufuklara koşturmanın bu koşullar altın
da imkanı yoktu !. .. 

Cephe bnşınınftrapçasını yaptığı şey 
şuydu: "Bizim hukukI., demokrasiyle, 

sosyal devlet ilkeleriyle geçirilecek vak· 
timiz yok! .. " 

Mantık kabaca buydu ve ar:naç, 
açıkça Anayasal düzenin tümden de�iş' 
tirilip, demokrasinin dizgin altına alın
masıyd 1. •• Anayasaya çıkartma yapılmalı 
ve demokratik kaleler topa tutulmalıydı. 

Demirel'in seçim gezileri boyunca 
SÖyledikleri de ilginçtir. Bu arada daha 
önceki yıııarda ısrarla söylediklerini tek
radamsması gözden kaçmamaktadır. 

önceki yıııarda "12 Mart'tan sonra 
nasıl demokrasiyi kurtardığını" anlatan 
Demirel hiç bu konuya girmemektedir. 
Bir zamanlar, "Biz 12 Mart'ta hükümet
ten gittik, iktidardan deail" diyen De· 
mireI, 1971 rejiminin aslında büyük ser
mayenin çıkarları açısından ufak bir ma
rangoz hatasını düzelttiginin farkın
dadır. 

"20 MILYON" 

Bir dizi gelişmeler zincirinin böyle
sine halkalandılıı geçtiııimiz hafta, De· 
mirel'in. CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'e yaptılıı bir çeşit barış çağrısı 
da ilginçtir. 

Demirel'e göre, hükümet -muhalefet 
diyalogu kopmuştur ve muhakkak bu
nun düzeltilmesi gerekir. Demirel'in 
diyalogdan anladığı şey ise, artık Türki· 
ye'nin dört bir yerinde üzerinde konuşu
lan sahte mobilya ihracatı ve ceplere in
dirilen milyonların örtülenrnesi isteğidir. 

Kendisine, seçim meydanlarında 
"Şerefsiz" diyen Ecevit acaba barış eli
ni tutamaz mıydı? Demirel bu alanda 
bir de devlet adamhC'ı dersi veriyor, 
"Barışmasını bilmeyenler siy!lset adamı 
olamazlar" diyordu ... 

Kendisi pişkinli�e vurmuş, pekala 
siyaset adamı olmuştu! 

DoRrusu bu saatten sonra Demirel' 
in bu çağrıyı yapması sebepsiz deaildir. 
Yaptı�ı yurt gezilerinde kulaklarını tır
malayan "Hırsız hırsız" ve "20 milyon 
20 milyon" sözleri kendisini rahatsız et
miştir. 

Aslında Demirel'in rahatsız olduğu 
kadar da vardır. İhracat yapmadan mil
yonlarca vergi iadesi alan yalnızca Yigen
ler de�ildir. "Hür teşebbüs" düzeni için
de nihayet çarklar böyle dönmektedir. 

Vedal Daldkay: 

"Ben halkımın haysiyetini düşünürüm. " 

artma 

Demirel hiç deiıilse ıon seçim haf· 
tasında CHP eleştirilerini yumuşatmak 
istemiş rakat çalırı Ecevit tarafından 
sert bir şekilde ters ' yüz edilmi,tir. 

MC'YE HAYıR! 

MC'nin varoluş şartlarını sarsacak 
seçimler önümüzdeki pazar günü yapıla
caktır. Bir referandum niteliiıinde olma
sı bakımından anlam bulan 12 Ekim se
çimlerinde, Türkiye'nin ilerici, yurtsever 
demokrat kadroları, halkın gün geçtikçe 
daha yeni boyutlar kazanan demokratik 
özlemleri eR'iliminde "MC'ye hayır" oyu 
kullanacaklardır. 

Türkiye Işçi Partisi somut koşullar· 
. da somut önerisini, "MC'ye hayır" şek· 
linde anlamlandırılabilecek CHP'ye oy 
verilmesi yönünde karar vermiştir .. 

"Sosyalist Büro"da toplanan TSİP, 
SP ve TEP henüz kesin bir öneri getirmiş 
deııillerdir. 

Diğer taraftan, sandık başına gitme
menin anlamı açıktır: 12 Ekimde sandı
ııa atılmayan her oy, MC'ye atılmış oy 
yerine geçecektir. 

BiR GAZETECINİN POLİTlKACIUCı 

Bu arada Tunceli'de bağımsız aday
Iı�ını koyan fakat sonradan çeken 
Kemal Burkay'dan söz etmek gerekecek
tir. Kemal Burkay TIp üyesidir.Adaylık 
bildiriminin son gününde daha sonra 
partisinin görüşünü almak kaydıyla 
adaylıe-ını koymuştur. Burkay'ın aday· 
h�ını koymasında Halk Partisi'nin ada
yının zayıf kişiliginden dogan Tunceli
ii devrimcilerin baskısı etk.en oldu. 
Adayh�mı çekmesine de Partisinin aldı
ğı ve Burkay'ın bekledi�i karar yol açtı. 

Kemal Burkay, "Bir uçtan bir uca" 
Tunceli'de nabız yoklaması yapmış bir 
gazetecinin beJjrtti�i ve adını anamadığı 
kişidir. Kemal Burkay TIP'li olduiıu için 
mi adı anllmamıştlI, bilinmiyor ama 
aynı gazeteci Kemal Burkay'ı Tunceli'de 
şöyle tarif etmekten kaçınamıyor: "He
nüz dev veya küçük posteri olmadıA:ı 
için, her bir yana resmi Bsılmayan, 
birisİ. .. " 

Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı 
adayı olduğu sırada Ecevit'in adım al
zma almayan, mecbur olunca da sadece 
kürreden bu gazeteci, 'I:unceli'dek\göz· 
lemlerinde "Gide gide" belli gerçekleri 
saklamaya yönelmiştir. Gazeteci ye göre, 
Tunceli CHP'nin kalesidir ... Gezi gözlem 
yazısında bütün partilerden söz edilmek-

senden 
karanlıgın, 

diyedir 
vurulan zincir 

ilmik şafağın. 

senden 
diyedir 

bunca insarun. 
yağma eden 

sorulmasın. 

bugün Bursa'da 
doğrudan doğruya 

bağışlamaktır senden istenen, 
ekim sınavında 

yarundasın, ya karşısında, 

KEMAL öZER 

başkentte sürdürülen ve 
Kurulu toplantıla· 

görüşmelerin ve Sanayi 
toplantılarının altında ne

· geçtiğimiz hafta 
çıkmaya başladı. 

sinsice sürdürülen hazır
amaçladığı da, cephe hükü

a�zından ilan edildi: 
anayasa ile yönetilmesi 

tekelci sermayenin 
somutlanan kanadı

mutemetliği"i açıkça yükle' 
Genel Başkanı SÜ· 

1971 rejimiyle 55 
Anayasamn daha 

gerekti�ini ve önümüz
sorunun gündeme geli

açıklıyordu. 
sözleri aslında bir 

haftalardır sürdürülen 

DECIL, DIKTE 

günlerdir haberler çıkıyor
hükümete muhtıra ver

deniyordu. Oysa 
bir husus vardl. Te

artık muhtıra vermiyordu, 

bir Demirel bir Erge
etiketleri dışında 
öte ronksiyonlar 

Çalışma Bakanı beş vakit 

Yine aynı konuda görüş bildiren 
Türk·lş Genel Sekreteri Sadık Şide ise 
şöyle konuşuyordu: 

"Çalışma Bakanlığının sendikalar 
kanununda de�işiklik çalışmaları dört 
beş maddeyi kapsamaktadır. Oysa sendi
kalar kanunu 1975 Türkiye'sinin şartla
rına göre tümden de�iştirilmelidir." 

tki büyük sermaye örgütünden ikin
cisi birincisinden de baskın çıkıyor, ya
sanın "Tümden "Tümden de�iştirilmesini" öneri
yordu. Sermayeden daha sermayeci 
Türk-Iş Genel Sekreterinİn bir uracık 
koşulu vardı: şöyle devam ediyordu: 

"Bu derece önemli bir yasa de�işik
liği dikkatli bir ön çalışmadan sonra gü· 
venli bir iktidar zamanında yapılmalı -
dır ... " 

Nasıl bir "Güvenli iktidar"dı Şide' 
nin sözunü ettiği? 

Bu soru işaretinin çözümü işi de 
Cephe başına düşüyordu. Herhalde bu 
"Güvenli "Güvenli iktidar", iktidar", Anayasayı deA'iştire
cek kadar "Güvenli" bir iktidar olabi
lirdi. 

Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Pak· 
su, sendikalar kanununda değişiklikler 
yapılması gerekti�ini özetlerken, Sakıp 
Sabancı'dan alıntılar yapıyor, "Sendikal 
rekabetlede bozulan çalışma barışın
dan" söz ediyordu ... 

MSP'nin makarnda namaz kılmakla 
ün yapan bu bakanı kıblesini. Sabancı 
yönün� çevirdi�ini anlatmak için herhal
de bundan başka şeyler söyleyemezdi. 

Orta Ilk ta neler neler dönüyordu? 
Ama nedense basm konuya fazlaca 

eğilemiyordu! ... 
Bir nebze ilerici basın kıyıdan köşe

den haberleri veriyordu. 
Olay neredeyse ayyuka çıkıyordu 

ama nedense bunlardan DISK'in haberi 
olmuyordu. Çalışma Bakanlığı yasa de· 
ııişiklikleri için DISK'in görüşünü alma' 
ya tenezzül buyurmamışlardl. .. 

Neden sonra olay DISK çevrelerin· 
de duyuluyor ve DISK sözü edilen hazır' 
lıklara kesin lavır alaca�ını açıklıyordu. 

TÜRKÇESI 

Tekelci sermayenin cephe takımı 
altı aydıı ülkenin altını üstüne getirmiş 
iş, işçi haklarının kuşatılmnsına gelmiş
ti. Galiba meselenin özü de buydu. An
cak öne bir Anayasa sorunu çıkıyordu 
ve muhakkak la baştan onun kuşatılma
sı ve darbelenmesi gerekiyordu. 

Süleyman Demirel'in aAzında dolaş
tırdılıı bakla da bu idi ... 

Bir zamanlar, "Biz 12 Mart'ta hükümet
ten gittik, iktidardan deail" diyen De· 
mireI, 1971 rejiminin aslında büyük ser
mayenin çıkarları açısından ufak bir ma
rangoz hatasını düzelttiginin farkın
dadır. 

"20 MILYON" 

Bir dizi gelişmeler zincirinin böyle
sine halkalandılıı geçtiııimiz hafta, De· 
mirel'in. CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'e yaptılıı bir çeşit barış çağrısı 
da ilginçtir. 

Demirel'e göre, hükümet -muhalefet 
diyalogu kopmuştur ve muhakkak bu
nun düzeltilmesi gerekir. Demirel'in 
diyalogdan anladığı şey ise, artık Türki· 
ye'nin dört bir yerinde üzerinde konuşu
lan sahte mobilya ihracatı ve ceplere in
dirilen milyonların örtülenrnesi isteğidir. 

Kendisine, seçim meydanlarında 
"Şerefsiz" diyen Ecevit acaba barış eli
ni tutamaz mıydı? Demirel bu alanda 
bir de devlet adamhC'ı dersi veriyor, 
"Barışmasını bilmeyenler siy!lset adamı 
olamazlar" diyordu ... 

Kendisi pişkinli�e vurmuş, pekala 
siyaset adamı olmuştu! 

DoRrusu bu saatten sonra Demirel' 
in bu çağrıyı yapması sebepsiz deaildir. 
Yaptı�ı yurt gezilerinde kulaklarını tır
malayan "Hırsız hırsız" ve "20 milyon 
20 milyon" sözleri kendisini rahatsız et
miştir. 

Aslında Demirel'in rahatsız olduğu 
kadar da vardır. İhracat yapmadan mil
yonlarca vergi iadesi alan yalnızca Yigen
ler de�ildir. "Hür teşebbüs" düzeni için
de nihayet çarklar böyle dönmektedir. 

"Sosyalist 
SP ve TEP 
deııillerdir. 

Diğer 
menin anlamı 
ııa atılmayan 
yerine geçecektir. 

BiR GAZETECINİN 
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te ama nedense Ttp ve onun 1969'da bu 
11dcki gucü saklanmaktadır. 

Çünkü TIp 1969 seçimlerinde bu ii· 
den oyların yüzde 16.8'lnl almıştır. Bu 
ıse CHP'nin gücüne yakındır. 1969'da 
yüzde 18.9 oy alan CHP'nin 1973 se· 
çimlerinde oy yüzdesini yüzde 70'e Çı
karması nedeni nedense razla kurcalan
mamaktadır. 

Elbette bu soruların cevabı gelecek
te, belki de CHP'yi de şaşırtacak biçim· 
de verilecektir. 

HALK PARTiSINDE 
IId KAF A V APısı 

VEDAT DALOKA V 
ŞÜKRÜ ELEKDAC 

TARTıŞMASı 

Ecevit Hükümeti'nın Dışişleri Ba
kanı Turan Güneş, Politika hayatında 
eksantrik görüş ve tutumu ile ünlü bir 
kişi. Bakan olunca, kendisine bir Genel 
Sekreter aradı. Uzun yıllar NATO Daire· 
si Başkanlı�ı yaptıktan sonra Japonya 
Büyükelçisi ıken Japon sermayesinin 
Türkiye'ye akmasının öncÜıüA:ü ve ·ta
kipçili�ini yapan Şükrü Elekdag'ı bul· 
du. Elekdag'ın, çnro bulunmaz bir 
NATO'cu olduRunu, özel ve yabancı 
sermayeye yakınlıgını arka plana atıp, 
Elekdag'ın rizyonomisinin d ışişleri me
murları arasında "köylü tipine" en çok 
yakın olmasına aRırltk verdi. 

CHP'ın Ankara Belediye Başkanı 
Vedat Dalokay Ispanya'daki idamları 
protesto etmek için Ankara'daki ıspan
yol Büyükfl'lçili�ini belediye hizmetlerin
den yoksun bırakma kararı alınca Turan 
Güneş'in keşfi Dışişleri BakanlıRı Genel 
Sekreteri Şükrü Elekda�'! bir telaş aldı. 
Kraldan fazla kralcı kesilip "devletin 
haysiyetini" koruma işini üstlendi. Bu 
işi, "devletin haysıyetini" ayaklar altına 
alan Dalokay'ı tersleyerek yerine getir
meyi denedi. 

Ancak, Şükrü Elekdag, Vedat Da· 
10kay'Ia konuştuRun. pişman oldu. Da· 
lokay, bu kararı, "halkımın haysiyetini 
korumak için aldım" dedi. ElekdaR ile 
Dalokay arasındaki konuşma aynen şöy
le geçti: 

ElekdaR : "Vedat Bey, aldıRınız ka· 
rarın sonuçlarını biliyor musunuz? Dev
letin haysiyetini düşüren böyle bir kararı 
n&S11 ahrsınız?" 

Dalokay : "Ben halkımın haysiyeti· 
ni düşünÜtüm. Ispanya'daki insanlık dışı 
idamıara karşı halkımın tepkisini dile ge· 
tirdim." 

ElekdaR : "AldıRınız kararın iki 
devlet arasındaki ilişkileri etkileyeceA:ini 
bilmiyor musunuz? Devletin haysiyetini 
kim koruyacak?" 

Dalokay : "Caddelerde gencecik ço· 
cuklar kurşunlanıyor. Bunların katilleri 
bulunamıyor. Bu durumlarda devletin 
haysiyeti neden akla gelmiyor? Türkiye' 
nin ıokaklarında ylUardır Kuzey komşu
muz. küfrediliyor. Bu durumda da dev
letin hayliyeti akla gelmiyor." 

ElekdaA : "Peki Vedat Bey, ya 
Ispanyollar da Madrit'teki BüyükelçiliRi· 
miz.in suyunu keserlerse? Bu hiç aklınıza 
gelmedi mi?" 

Dalokay : "Geldi, geldi. Madrit'teki 
elçililimizin suyunu keseceklerinden 
hiç kuşku duymuyorum. Beş tane fidan 
gibi genci kesenler bizim elçiliğin suyu
nu da keserler." 

Şükrü Elekdağ, bu cevaplar üzerine 
sinirlenerek savcıhA:a başladı. "Bu kararı 
alırken Belediye Encümeni veya Beledi
ye Meclisi'ne danıştınız mı?" diye sor
du. Vedat Dalokay, "bu sizi ilgilendir· 
mez" diye cevap verdi. . 

Ancak Şükrü Elekda�'ın hızını ala· 
madı�ı, olayların hemen sonraki geliş
mesinden anlaşıldı. Bir gün sonra Anka
ra Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılı
Rı'ndan Vedat Dalokay'a bir yazı geldi. 
Bu yazıda Ispanya Büyükelçili�ini bele· 
diye hizmetlerinden yoksun etme kara
rının Encümen ve Belediye Meclisi'nce 
onaylanıp onaylanmadığı soruluyordu. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi, halkının 
tepkisini dıle geliren Başkent Belediye 
Başkanı hakkında soruşturma açıyordu. 

Ankara'da bu olaylar olurken, Ati
na, Madrit Büyük elçisini geri çekme ka
rarı alıyordu. Işte bir başka bakımdan 
iki kafa. Bir de Türkıye neden yalnız ka
lıyor diye soruluyor. 
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ıSMAIL COŞAR 

ORTAK PAZAR, TüRKIVE'DEN DAHA GERi BIR 
STATÜDE OLAN İSRAiL'E ÖNEMLI öDÜNLER 
VERMIş, ANCAK TüRKİVE ILE, ARADAld 
ANLAŞMALAR GERECİ i OCAK 1975'E 
KADAR GöRÜŞÜLÜP BiTMESİ GEREKEN 
"BiRiNCI TARIM ÖDÜNLERi GÖRÜŞMESİ" 
IçIN BIR MASAVA BiLE OTURMAMIŞTL 
SON TOPLANTıDA ORTAK PAZ�R, BU VIL 
BAŞLAMASı GEREKIp DE BIR TÜRLü 
BAŞLATILAMAVAN 
"IKiNCI TARIM ÖDÜNLERI GÖRÜŞMESI"NIN 
BIRINCIYI DE IÇERECECINi öNE SÜREREK 
BIRINci GÖRÜŞMEVLE VERILMESI GEREKEN 
ÖDÜNLERDEN KURTULMAK ISTEDı' 

Ortak Pazarla ilişkilerde, Anlaşmanın öngördüğü aşama· 
lar katedildikçe, önemli sorunlar kendini göstermeye başladı. 
Türkiye'nin dışa bagımlı kapitalizmi, özünde Amerikan em· 
peryalizminin Avrupa'daki uzantısı olan Ortak Pazarla ilişkile· 
rine özel bir önem verirken, gün geçtikçe ortaya çıkan ve gide· 
rek yoğunlaşan sorunların çözümü için, Ortak Pazarın insafını 
bekliyor . 

ORTAKLıK KONSEVI'NIN INSAFSIZLlCI! 

Türkiye . Ortak Pazar ilişkilerinin düzenlenmesinde 
önemli organ olan, Ortaklık Konseyi, 16 Eylülde Brüksel'de, 
bakanlar düzeyinde toplandı. Toplantı sonucunda basına ya· 
pılan açıklama özenle hazırlanmış, yuvarlak sözler içeriyordu. 
Toplantıdan sızan haberlerden ise, Türkiye'nin aradığını  bula· 
madığı anlaşılıyordu. 

Konseyde, Türkiye'nin önemle üzerinde durduğu konu, 
tarım ürünlerini Ortak Pazar üikelerine kolaylıkla satabilmek 
için, Ortaklığın Türkiye'ye bu konuda ödünler vermesiydi. Or· 
tak Pazar Türkiye'den daha ·geri bir statüde bulunan israil'e 
önemli ödünler vermiş, ancak, Türkiye ile, aradaki anlaşmalar 
gereği 1 Ocak 1975'e kadar görüşülüp bitmesi gereken "birinci 
tarım ödünleri görüşmesi" için masaya bile oturmamıştı. 

Son toplantıda Ortak Pazar, bu yıl başlaması gerekip de 
bir türlü başlatılamayan "ikinci tarım ödünleri görüşmesi"nin, 
birinciyi de içereceğini öne sürerek, birinci görüşmeyle veril· 
mesi gereken ödünlerden kurtulmak istedi .  Türkiye ise bu görü· 
şe karşı kesin tavır alıyor. Ancak aldığı tavırla da kalıyor. 

Türkiye'nin hızla düşen ihracatı açısından, Ortak Pazar' 
dan alacağı ödünler son derece önemli. Ortak Pazar ca bir tarım 
ürünü olarak değerlendirilen konserve ihracatında, Türkiye'nin 
önemli güçlükleri var. Son günlerde bu alanda önemli gerileme· 
ler gözleniyor. Diğer ülkelere Ortak Pazar'ın sağladığı ödünler, 
Turkiye'nin bunlarla rekabet olanağını ortadan kaldırdı. 

Özellikle Yunanistan'a sağlanan ödünler, Türkiye'yi guç 
durumda bırakıyor. Turkiye domates salçası ihraç edemez du· 
ruma geldi. Yunanistan çıkışlı domates salçası gümrüksüz ola· 
rak Ortak Pazar'a gerekken Turkiye'den ithal edilen salçadan 
% 18 oranında gümruk vergisi alınıyor. 

1975'in ilk sekiz ayında, ihracat 858 mi lyon 77 bin do
lar . Geçen yılın aynı dönemine oranla % 17,4'lük bir gerileme 
var. Sektörler itibariyle en büyuk gerileme % 2 1 ,7 ile tarımda 

TÜRldvE ORTAK PAZAR'DAN 
VUNANISTAN'IN TAM ÜVELICI KONUSUNDA 
KENDISINE DANIŞILMASINI ISTEDI' 
ÜYE ÜLKELER ISE BU ISTECI VUVARLAK 
SÖZLERLE GEçiŞTIROL. 
TÜRldvE"DEN GIDEN IşçiLERIN ORTAK PAZAR 
ÜLKELERINDE SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDA 
DA BIR ILERLEME SACLANAMADI. 

görüldu. Sanayi mamulleri ihracatı ise % 18,7'lik bir gerileme 
gösteriyor. Bu somut veriler de gösteriyor ki  ihracatıaki gerile· 
me önemli boyutlarda seyrediyor ve Ortak Pazar'ın vereceği 
ödunlerin önemini ortaya çıkarıyor. 

Ortaklık Konseyi toplantısında, Yunanistan'ın tam üye· 
liği sorunu da yer aldı. Türkiye, Ortak Pazar 'dan Yunanistan'ın 
tam üyeliği konusunda kendisine sürekli danışılmasını istedi. 
üye ülkeler ise bu isteği yuvirlak sözlerle geçiştirdi. 

Türkiyeli işçilerin Ortak Pazar ülkelerinde serbest dola· 
şımı konusunda ise, bir ilerleme sağlanamadıAnlaşma uyarınca 
1 Ocak 1 976'dan itibaren Türkiyeli işçilerin serbest dolaşımı 
gerekiyor. Bu konuda, şimdiye dek yapılan bir hazırlık yok. 
Belirtilen tarihte bu dolaşımın sağlanması şimdilik o lanaksız 
görüluyor. üye ülkeler ise bu. konuda kesin bir sözden kaçını· 
yor. 

PAMUK II>LICI VE INGILTERE'NIN ISTECI 

Ortak Pazar Turkiye i l işkilerindeki sorunlar bu kadarla 
kalmıyor. Ingiltere geçen yılın Aralık ayında, Ortak Pazar Tür· 
kiye ara .. ndaki anlaşmalara aykırı o larak, Türkiye çıkışlı 
pamuk ipliği ithalatını 3.300 tonla .. nırladı. Türkiye'nin Ortak 
Pazar organlarındaki itira" sonuç vermeyince, Ingiltere çıkışlı 
bazı malların ithalatına aynı ölçüde miktar kısıtlama .. ko· 
nuldu. 

Türkiye'nin miktar kısıtlama .. na tabi tuttuğu mallar ara· 
sında lo derler ve greyderler de var. Bu mallarda saptanan sınıra 
ulaşılmış durumda. Ancak Turkiye, Ingi ltere'den aldığı bir 
kredi çerçevesinde 19  loder ve 21 greyder ithal etmek duru· 
munda. Topraksu kurumunun yapmış olduğu anlaşma uyarın· 
ca, bu kuruluşun yatırımlarında kullanı lacak olan bu malların 
na .. 1 ithal edilebi leceği tartışılıyor. Aşağı Wkürsen sakal yukarı 
tukürsen bıyık hesabıyla sorunun iç inden çıkılmaya çalışılıyor. 
Emperyalizm gerektiğinde adama tükürdüğünü de yalatıyor. 

i ngiltere, bir yandan bu sorunun çözümüne cevap ister· 
ken, diğer yandan, Türkiye'nin almış olduğu kısıtlama tedbir· 
lerinin kaldırlmasını da istiyor. Bununla da kalınmayarak, mik· 
tar kısıtlaması kaldırılmadığı takdirde, pamuk ipliği ithalatını 
durduracağı tehdidi savruluyor. 

iktidarda, milliyetçiliği kendinden menkul cepheciler, 
kendilerini nasıl aklayacak ların i düşunüyor şimdi. Başbuğunun 
milliyetçiliği bile bunu temizliyemiyor. Sorun, diplomatik ya· 
ıışmanın k ıvraklığı iç inde çözüme kavuşacak. Kredili ithalat, 
ithalatıan sayılmıyarak işin içinden .. yrılınacak. 
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I· şç i  sınıfının sosyal üretimden ne kadar pay alacağı, artı-değer 
yasasıyla belirleniyor. Sosyalizme geçememiş her ülkede du

rum böyle. işçilerin yaşam seviyesinin temelden düzelmesi artı-değer 
yasasının, yani, sömürünün sona ermesiyle mümkün. Bu te�el sorunun 
yanısıra, işçiler yeniden-iiretim sürecinde, güncel sorunlarla da karşı kar
şıya. Sürekli fiyat artışları, hayat pahalılığı, geniş halk yığınlarının daha 
iyi tüketim koşullarına erişmesini engelliyor. Zaruri tüketim mallarına 
yapılan zamlar, emekçilerin direnişiyle karşılaşıyor. Ücretler parasal 
olarak artıyor ama reel ücretler, yani satın alma gücünün arttığına dair 
herhangi bir lielirti yok. Bu o lguyu istatistiklerle ortaya sermek müm
kün. 

Devlet i statistik Enstitüsü (D.i .E.) , i stanbul Ticaret Odası ve 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın MÜdürlüğü geçim endekslerini 
hesaplayıp, yayımlayan başlıca üç kuruluş. Bu kuruluşların yayınladık
ları endeksler, uyguladıkları yöntemlerin başka olmasından ötürü, fark
lı sonuçlar vermekte. Ama daha önemlisi, işçi kesiminde söz konusu ge
çim ve ücret endekslerinin ne ölçüde sıhhatli olduklarını izleyen bir 
büronun bulunmay·ışı. Örneğin, Fransa'da, Geneı-iş Konfederasyonu 
(CGT) işçileri yakından i lgilendiren hususlarda resmi istatistikleri kabul
lenmeyip, kendi istatistiklerini hazırlıyor. Gene de elimizdeki veriler, 
ülkemizin bugünkü durumunu aydınlatmağa yeterli görünmektedir. 
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.
A
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KAÇ AY ORUÇ 

Once, D.i.E. 'nün, 1 1  ilde hazırladığı tüketici fiyat endekslerine 
(geçim endeksleri) göre, gıda maddeleri fiyatında oldukça önemli -artış
lar meydana gelmiş. Haziran ayı itibariyle 1 974 ve 1975 yıllarının karşı
laştırıldığı tablo 1 'de görüldüğü gibi, en düşük artış,'yüzde o larak, Ada-

Ankara 
tırt.ıuıbul 
ıZmir 
Adana 
Enurum. 
Elikışehir 
Samıun 
.aıraa 
Diyarbakır 
Ordu 
Anta.lya 

TABLO 1 
TIJKETlcl FIAT ENDEKSLERI 

(1968: ıoo) - Gıda -

1975 1974 Maziran 

274 , 9  203, 6 
267.3 204 . 3  
277.8 205. 2 
2 64 , 4  214,2 
270,0 207,0 
265.4 195 . 2  
281. 7 206. 3 
263.1 202.4 

209, 0 
275.1 216. 3 
303 . 1  237.6 

HaziranIl9?" , 
% 

HUlranjJ975 
, 35 
.. 30.8 

.. 35. 6 
.. 23.4 
.. 30.4 
.. 35.9 
.. 36. 5 
.. 29,9 

.. 27,2 
.. 27. 6 

na'da 23.5 olmuş. En yüksek artı ş ise, Samsun'da: yijzde 36.5. Üç 
büyük ilimiz, istanbul, Ankara ve i zmir'deyse endeks artma yüzdesi 
30'dan yukarıda. Bunun anlamı şu: örneğin Ankara'da 1 974 yıl ı Hazira
nında 65 lira sarfedilerek satın alınan gıda maddeleri için bir yıl sonra 
100 lira harcamak gerekiyor. Öteki illerimizde de hemen hemen aynı. 
Yani dar gelirli vatandaş, değil tüketim kal ıbını düzeltmek, mevcudu ko
rumakta bile güçlük çekmektedir. 

TABLO 2 
GEçI .. ENDEKSLERI 

Gıda AydınlatmR Giyim otler !Iububat ve Eller 9Jt ve Mamulleri 
Llıtma Mamulleri 

� Ocak 339. 2 350. 6 322 . 8  :1 4 3 . 9  326. 1 382. 5 512. 7 
Z < 
.� 379. 1 351. 9 322 , 5  351. 8 413. 8 441. 9 497. 5 
� Ocak 285. 7 331 , 7  322. 1 370, 7 284 . 4  360. 3 339. 6 

g 
.. 315. 8 331. 7 359, O 383, 2 299. 5 418,5 375, 9 

Kaynak: Tlcareı Bııkanhtı 
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Iıgı emekci 
eniyor 

Fiyat artışları bütün gıda maddeleri için aynı ölçüde olmuyor. 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 1975 Ankara ve istanbul geçinme en
dekslerinin incelenmesinde, Ankara'da artış yüzdesi en düşük olan gıda 
maddesi hububat ve hububat mamulleri olduğu görülmekte. Ocak 
1975'te 284.4 olan endeks Şubat 1975'te 299.5:" yükselmiş. Yüzde 
olarak 5.3'lük bir artış ;  bundan sonra da Ağustos 1975'e kadar değiş
memiş. Ama, aynı maddelerin, Istanbul için, fiyat artışları çok daha 
hızlı olmuş. Yüzde 26'Iık bir sıçrama kaydetmiş. 

Bu gidişle, izmir Ekmek Fabrikaları işverenler Sendikasının, 
birkaç yıl sonra, ekmeğin kilosunun 12 liraya satılacağı hakkında yaptı
ğı tahmin gerçekleşeceğe benziyor. Ekmek bulamayan, pasta yesin, 

1975 yılının ilk sekiz ayında et fiyatlarındaki artış, hiç de 
önemsenmeyecek gibi değiL .  Artış yüzdeleri istanbul'da 1 5.5, Ankara'da 
ise, 16.1 civarında. Et ve süt mamullerine gelince, Ankara'daki artışın 
pek az olduğu gözlemleniyor; hatta ı stanbul'da yüzde 3 gibi bir düşme 
olmuş. Ama, bu düşüşü, piyasaya yeni sürülen Pınar sütünün daha pahalı 
satıldığı ihtiyatıyla kabul etmek gerek. 

Aynı geçinme endekslerine göre, Aydınlatma ve ıs ıtma, Giyim 
ve diğer end�ks gruplarına, istanbul için verilen fiyat artışları , önemsiz 
denecek kadar küçük. Ankara'da da, gene, giyimde yüzde l l 'lik artış 
dışında, diğer kalemlerdeki artış fazla sayılarnıyor. 

Buraya kadar söylenenler, enflasyonun tüketici üzerindeki bas
kısının ciddiyetini açık seçik .ortaya koyuyor. Ama, bu hayat pahalılığı
nın her sosyal kategori için aynı ağırlıkta olduğunu varsaymak yanlış. 
Farklı sosyal sınıflardan gelen kişilerin tüketim kalıpla" aynı değil_ Bu 
yüzden, gıda maddeleri fiyatlarındaki artışlar üç-dört çocuklu işçi ailesi 
için yıkım olabiliyorken, yüksek gelirli bir aileyi en çok düşündiiren, 
araba fiyatları .  Açıktır ki, tüketim fiyatları endeksi, fiyatların gelişimini 
gelir, vergi vb. unsurlardan bağımsız olarak gösterir. Meselenin bir de 
bu yönünü incelemekte yarar vardır. 

PAHALILIK AMA KJMIN IçIN? 

Tablo 3'te işçilerin cari ücretlerinde, sürekli artmalar görülmek-
- dir. Bu artmalar son yıllarda, yüzde 24 - 25 gibi yüksek bir se· 

viyede cereyan etmiş. Bir işveren için gurur kaynağ ı !  Ne var ki  tüketim 
fiyatlarının pahalılaşması ücret artmalarını silip süpiirmüş. Nitekim, . 
1 1  ili:ı tüketici fiyatları endeks değerleri deflatör kabul edilerek heHp' 
lanan reel ücretler sütununun incelenmesi, bu süreci doğrulamakta. 

TABLO 3 

Cari ii Tüketim Ftat1arı(x) Gerçek 
<J, Endekı Genel 

\968 28,22 100,0 28, 22 
1969 32, 1 3  13. 9 101. 6 7. 6 29.86 5 . •  
1970 35. 32 10.0 115.7 7. 5 30.53 2 . 2  
1971 39.32 1 1 . 3  i M . S  16.5 29.17 -4, 5  
1972 43.48 11. 6 152. 5 13. 1 28.77 - 1.4 
1973 54. 4 1  2 4. O 176. 8 \S,9 30.77 7 . •  
1974 68.26 25.5 206. 0 16, 5 33. \-1 7. , 
1975 i 7 3 , 1 1  230.7 !H, 69 

n 72,44 - 0, 9 242. 0 4 . 9  29.93 -5. 6  
77,90 7 5  249. 1 2 . 9  31.27 4 . 5  

(K) il  lUn Ttlketlcl Endeka det'erlerl her ılın nUru8Una göre $r1andırılması 
suretıyle bulunmuştur. 

1968 yılında, sigortalı bir işçinin ortalama cari ücreti 28 iken, 
1974'te 68 TL.sına yükselmiş, ama, gerçek ücretlerdeki artış, aynı yıllar 
süresinde, 28 TL.dan 33 liraya çıkabilmiş anca!<. Yedi yılda yüzde 1 7  
kadar bir artış. B u  artış da daha çok 1973 ve 1974 yıllarında meydana 
gelmiş. Halbuki Tablo 4'ün. 1 973 yılına ait yatay sütunu incelenince, 
sözkonusu yıl için, gerçek (reel) ücretlerde, tam tersine, bir düşüş var. 
Demek ki, rakamlar birbirini tutmuyor. Reel ücretlerin gelişmesinde 
beliren bir ilginç yön daha var: 12 Mart döneminde, işçilerin reel gelir
lerinde bir gerileme olması . Bu gerileme 1971 için, yüzde 5.1 (veya tab
lo 3'e göre % 4.5). 1972'de, yüzde 1 ,4 ve 1973'te yüzde 3.9. Peki, ama, 
reel ücretlere ne olmuş? 12 Mart'ın gerçek ekonomik çehresi de bu za
ten; karları, hayat seviyelerini kısarak beslemesi. . 

zamlar, emekçilerin direnişiyle karşılaşıyor. Ücretler parasal 
ama reel ücretler, yani satın alma gücünün arttığına dair 

lielirti yok. Bu o lguyu istatistiklerle ortaya sermek müm

i statistik EnEnstitüsü (D.i .E.) , i stanbul Ticaret Odası ve 
Bakanlığı Konjonktür ve Yayın MÜdürlüğü geçim endekslerini 

yayımlayan başlıca üç kuruluş. Bu kuruluşların yayınladık
uyguladıkları yöntemlerin başka olmasından ötürü, fark

vermekte. Ama daha önemlisi, işçi kesiminde söz konusu ge
endekslerinin ne ölçüde sıhhatli olduklarını izleyen bir 

bulunmay·ışı. Örneğin, Fransa'da, Geneı-iş Konfederasyonu 
yakından i lgilendiren hususlarda resmi istatistikleri kabul

kendi istatistiklerini hazırlıyor. Gene de elimizdeki veriler, 
bugünkü durumunu aydınlatmağa yeterli görünmektedir. 

AY ORUÇ 

D.i.E. 'nün, 1 1  ilde hazırladığı tüketici fiyat endekslerine 
endeksleri) göre, gıda maddeleri fiyatında oldukça önemli -artış

gelmiş. Haziran ayı itibariyle 1 974 ve 1975 yıllarının karşı
tablo 1 'de görüldüğü gibi, en düşük artış,'artış,'artış, yüzde o larak, Ada-

TABLO 1 
TIJKETlcl FIAT ENDEKSLERI 

(1968: ıoo) - Gıda -

1975 1974 Maziran 

274 , 9  203, 6 
267.3 204 . 3  
277.8 205. 2 
2 64 , 4  214,2 
270,0 207,0 
265.4 195 . 2  
281. 7 206. 3 
263.1 202.4 

209, 0 
275.1 216. 3 
303 . 1  237.6 

HaziranIl9?" HaziranIl9?" , 
% 

HUlranjJ975 
, 35 
.. 30.8 

.. 35. 6 
.. 23.4 
.. 30.4 
.. 35.9 
.. 36. 5 
.. 29,9 

.. 27,2 
.. 27. 6 

olmuş. En yüksek artı ş ise, Samsun'da: yijzde 36.5. Üç 
istanbul, Ankara ve i zmir'deyse endeks artma yüzdesi 

yukarıda. Bunun anlamı şu: örneğin Ankara'da 1 974 yıl ı Hazira
sarfedisarfedisarf lerek satın alınan gıda maddeleri için bir yıl sonra 

harcamak gerekiyor. Öteki illerimizde de hemen hemen aynı. 
vatandaş, değil tüketim kal ıbını düzeltmek, mevcudu ko

rumakta bile güçlük çekmektedir. 

TABLO 2 
GEçI .. ENDEKSLERI 

AydınlatmR Giyim otler !Iububat ve Eller 9Jt ve Mamulleri 
Llıtma Mamulleri 
350. 6 350. 6 32322 . 8  2 . 8  :1 4 3 . 9  :1 4 3 . 9  326.326. 1 1 382. 5 382. 5 512.512. 7 

hızlı olmuş. Yüzde 26'Iık bir sıçrama kaydetmiş. 
Bu gidişle, izmir Ekmek Fabrikaları 

birkaç yıl sonra, ekmeğin kilosunun 12 liraya 
ğı tahmin gerçekleşeceğe benziyor. Ekmek bu

1975 yılının ilk sekiz ayında et fiyatlarındaki 
önemsenmeyecek gibi değiL .  Artış yüzdeleri istanbul'da 
ise, 16.1 civarında. Et ve süt mamullerine gelince, 
pek az olduğu gözlemleniyor; hatta ı stanbul'da 
olmuş. Ama, bu düşüşü, piyasaya yeni sürülen 
satıldığı ihtiyatıyla kabul etmek gerek. 

Aynı geçinme endekslerine göre, Aydınlatma 
ve diğer end�

Aynı 
�

Aynı 
ks gruplarına, istanbul için verilen 

denecek kadar küçük. Ankara'da da, gene, giyimde 
dışında, diğer kalemlerdeki artış fazla sayılarnıyor. 

Buraya kadar söylenenler, enflasyonun 
kısının ciddiyetini açık seçik .ortaya koyuyor. 
nın her sosyal kategori için aynı aynı ağırlıkta olduğunu 
Farklı sosyal sınıflardan gelen kişilerin tüketim 
yüzden, yüzden, gıda maddeleri fiyatlarındaki artışlar 
için yıkım olabiliyorken, yüksek gelirli bir aileyi 
araba fiyatları .  Açıktır ki, tüketim fiyatları endeksi, 
gelir, vergi vb. unsurlardan bağımsız olarak 
bu yönünü incelemekte yarar vardır. 

PAHALILIK AMA KJMIN IçIN? 

Tablo 3'te işçilerin cari ücretlerinde, sürekli 
- dir. Bu artmalar son yıllarda, yüzde 24 

viyede cereyan etmiş. Bir işveren için gurur kaynağ
fiyatlarının pahalılaşması ücret artmalarını 
1 1  ili:ı tüketici fiyatları endeks değerleri deflatör 
lanan reel ücretler sütununun incelenmesi, bu 

TABLO 3 3 

Cari ii Tüketim Ftat1arı(x) 
<J, <J, Endekı 

\968 28,22 28,22 100,0 
1969 32, 1 3  13. 9 101. 6 7. 6 
1970 35. 32 10.0 115.7 7. 5 
1971 39.32 1 1 . 3  i M . S  16.5 
1972 43.48 11. 6 152. 5 13. 1 
1973 54. 4 1  2 4. O 176. 8 \S,9 
1974 68.26 25.5 206. 0 16, 5 
1975 i 7 3 , 1 1  7 3 , 1 1  230.7 

n n 72,44 - 0, 9 242. 0 4 . 9  
77,90 7 5  249. 1 249. 1 2 . 9  

(K) il  lUn Ttlketlcl Endeka det'erlerl her ılın nUru8Una nUru8Una 
suretıyle bulunmuştur. 

1968 yılında, yılında, sigortalı bir işçinin ortalama 
1974'te 68 TL.sına yükselmiş, ama, gerçek ücretlerdeki 
süresinde, 28 TL.dan 33 liraya çıkabilmiş anca!<. 
kadar bir artış. B u  artış da daha çok 1973 ve 
gelmiş. Halbuki Tablo 4'ün. 1 973 yılına ait 



TABLO " 
MİLLı GELm (1969 yılı Urellol tlatlarıyl.) VE GERÇEK UCRET 

ARTıŞ HıZLARı 
Y\lIar �nııı Cetlr Kesimi Gelır % 
1969 5. 4 12.0 8.3 
1970 5, 6 2. i 0 , 8  
1971 10. 7 1 0 . "  _ 5. i 
1972 7. ) II. 8 _ 1. 4 
1973 6.4 3. 1 - 3. 9  
1974 ? ıo. 7. 
Kaya.k: T. B. l\Irldye'de ve Ennuyon. 1. 62 
(:'C) 1968 Alıcı Oathmyl. gayrı .. n mıllı haaıla, 31.3. 1975 geçıcı tnhmln 
(n) 1968 yılı sabıt fiyatlarıyı. 
(ı.:u:) Kaynak: D. r. E. 

Bir başka deyişle, emekçilerin mil l i  gelir içindeki payları mut· 
lak olarak bile düşüyor. 

Tablo 4'e göre, gerçek ücret artışı (yüzde olarak), Mill i  gelirde· 
ki artışı (%) yalnız bir kere, 1969'da geçebi imiş. 1974 yılında ise birbir· 
lerine eşitler. Bunun dışında, gerçek ücret artışları, milli gelirin hep geri· 
sinde kalmış. Hatta, 1971  yılında Milli gelir % 10.7 artarken, gerçek üc· 
retler % 5 gerilemiş! Sanayi kesimi gelir artışıyla karşılaştırılınca, ger· 
çek ücret artışı, bütün yıllar için, arkadan geliyor. Demek ki, işçilerin 

reel ücretlerinin arttığı yıllarda bile, Milli gelir iç indeki payları nisbi 
olarak düşmektedir. 

Iç inde bulunduğumuz yılın ilk üç ayında, gerçek gelirlerin 
gelişimi de i lginç. Ocak ayında 33.69 TL olan gerçek ücretler, 1974 
yılı ortalamasının altında. Şubat ayında sert bir düşüşü var. Mart ayın
daki düzelme, bir önceki düşüşü karşılıyamıyor. 

Buraya kadar söylenilenler, hakim sınıfların, sermaye birikimi
ni sağlamak için, emekçilerin gelirlerine göz diktiğini kanıtlamakta. Bir 
yandan, gerçek ücretler düşerken, öte yandan fıyat artışlarının sorumlu· 
luğu işçilerin üzerine yık ılmak istiyor. ücret-fıyat çekişmesi enflasyon 
yaratırken işçilerin demokratik hak taleplerinde aranılmak isteniyor, 
enflasyonun nedeni. Ama, burjuvazi karlarından vazgeçmek i çin  biraz 
olsun fedakarlığa katlanmıyor. Burjuvazinin de bi lerek gözden sakladığı 
nokta bu. 

Son olarak ilave edelim, bu yazıda incelenen işçi, sigortal ı  işçi. 
Yurdumuzda, sigortalı işçilerin dışında, dar gelirli vatandaşla

rın sayısı çok fazla. Sigortasız işçiler, özellikle tarım işçileri, küçük es
naf, dar gelirli memur, işsizler. Bu gibi kişilerin yaşam düzeyleri, sigor
taıılardan belki de çok daha düşük. Bu kategorilerin incelenmesi yazı
mızın dışında kalmaktadır. 

seDfiikal ih-g ii t i ("II ii U" ii (" 
( IIZ�\!kı.ıl· 

ıLHAN AKALIN 

Son günlerde sendikal örgütlenme düzeyinde iki yeni şekiıienme hazır· 
Iıkları tamamlandı, yürürlüğe sokulmak üzere. Bu şekillenmelerden 

birisi YVR VYVŞ okurları iç in yabancı değil, bütün boyutları ile üç sayı ardı 
arkasına işlendi. Ama burjuva basını gerekli ilgiyi göstermedi. Bu şekillenme 
"tek ve zorunlu sendikal ılık". 

ikinci şekillenmenin kaynaklanmasını bu yazımıza konu yapmak isti· 
yoruz. Bu şekillenme de birincisi kadar önemli. Önemi, birincisinin burjuva 
partilerinden bugün iktidarda bulunan faşizan kesimin özlemi olmasına karşı· 
lık , yazımızın konusu olan ikincisinin de iktidar hazırlığı yapan bir diğer bur· 
juva partisinin özlemi olması. 

Bu şekillenme CHP 'de "ortanın solu" sloganının atılması dönemin· 
den başlıyor. Bu slogan, yönetiminde CHP yanlısı kişilerin bulunduğu sendi· 
kalarca "sosyal demokrat sendikacılık" muhalefetini gündeme getirmişti. 
Önce 4'ler, sonraları 1 2'Ier olarak adlandırılan muhalefet Türk·iş içinde etken 
olamamış, mücadelenin Türk·i ş  bünyesinde verilmesi gerektiği görüşünden de 
arınamamıştı. 

Muhalefet, Türk·iş'in son genel kurulunda da bir varlık göstereme· 
miş, yönetimin hiç bir kademesinde görev alamamıştı. Ama Türk.lş  yönetimi, 
bunlardan birisini, "sosyal demokrat sendikacılık" muhalefetinin öncüsü 
Geneı·iş'i bitirmek iç in iktidarlarla işbirliğini sıklaştırmış, istediği sonucu da 
almıştı. Genel·lş, Türk·lş'ten kopmuştu. Geneı.iş"in, kopuştan .onra nerede 
yerini alacağı tartışması, "DISK içinde yer alacak" tezini savunanları, doğru· 
lamadı. Zira Geneı.iş'in DISK rçinde yer alması bazı koşullara bağlı idi, bu 
koşullar ise sağlanamamıştı. Sağlanması için de ufak bir işaret bile yoktu. 

Şimdi, genel başkanı CHP milletvekil i olan Genel·lş sendikası, 
"i şçiLER BIRLEŞiNiZ" çağrısı ile ortaya çıktı. Bu çağrıya bugüne dek 
bir tek örgülten olumlu yanıt geldi. O sendikanın da genel başkanı CHP işçi 
bürosu başkanı. Diğer taraftan ise, basının sol kanadında yer aldığı görünü· 
münde olan günlük gazetenin bir köşe yazarı da, bu çıkışı kıvançla karşılaya· 
rak ve DISK ve üye sendikaları kasdederek "hodri meydan" diye kükredi. 

IşçiLER BIRLEŞlNlz'lN GEREKÇESI NE? 

Le şçi sınıfının iktidar olma yönündeki yürüyüşünde bayraklaşan bir ta· 
kım sloganların atılması, amacın belirlenmesine yetmiyor. Yetmiyor 

değil, konuyu bilen büyük işçi kitlesine yutturulamıyor. Hele işçilerin birleş· 
mesi iç in,  kalkınmayı sağlamak gerekçe gösteriliyorsa. Hatta "işçi sınıfının 
ekonomik çıkarlarının ancak siyasal mücadele ile birlikte yürütülebileceğinin 
bil incindeyiz" diye eklense bile. 

" Işçi  sınıfımlZın tarihinden ve dünya işçilerinin deneylerinden yarar
lanarak devlet yönetiminin her kesiminde söz ve karar sahibi olacak bir biçim
de ağırlığını ortaya koyması" i le işçi sınıfının iktidar olması eş anlamda değiL. 

Tırnak içindeki alıntılar, Genel-Iş genel başkanı ve CHP milletvekil i  
Abdullah Baştürk'ün Türkiye'de faaliyet gösteren !Üm sendikalara, federas
yonlara ve konfederasyonlara yaptığı çağrı metnindendir. 

Bu alıntılar; sendikal örgütlenme düzeyinde yeni şekillenmenin ikin-

cisi olanın özünü açıklamaya yetiyor aslında. Törpüleyerek şekillendirmek 
istenilen görüş de, işçi sınıfının ekonomik-demokratik, ideoloi ik ve politik 
mücadele bütünselliği ilkesi. Törpünün patendi SOSYAL DEMOKRASI'ye ait. 
Markası da okunuyor: CHP. 

Sendikal örgüt düzeyindeki bu yeni şekillenme çalışmaları, iktidar 
hazırlığı yapan CHP çal ışmalarından bağımsız değiL. Bir de, başladığı çok 
önceden öğrenilen, ancak çalışma düzeyi ve sonuçları hakkında hiç bilgi sahi
bi olmadığımız ilişkilerin sonuçları ile de ayrıca bağlantısı var. 

Bu il işkileri YVR VYVŞ okurları 7 nci sayıdan anımsayacaklardır. 
Sonuçlarından bilgi sahibi olmadığımız ilişkilerle ilgili bilgilerimizi tazelemek· 
te yarar var: Ecevit, Alman sosy�1 demokrat parti ile sosyal ve ekonomik 
konularda işbirliği yapılması hususunda varılan ilke anlaşmas! çerçevesinde, 
geçtiğimiz Mayıs ayında başlayacağını belirttiği komisyon çalışmalarına 
Alman sendikalar birliğinden bir yetkil inin de katılacağını bildiriyor ve Türk· 
lş'den de bir yetkilinin katılmasını sayın Halil Tunç'dan ricada bulunduğunu 
ve ricasının kabul edildiğini belirtiyordu. 

Sonuçlarından hiç bir bilgi sahibi olmadıgımız I l iŞKI, iKi parti ile iki 
sendika üst kuruluşu yetkililerinin katılacağını bildiğimiz komisyon çalışma
ları. Partiler Alman Sosyal Demokrat Partisi ve CHP, sendikalar ise DGB (AI· 
man Sendikalar Birliği) ve Türk.lş. 

Bugün ortaya çıkan sendikal örgüt düzeyindeki yeni şekiilenme, 
CHP · Türk·1 Ş ortak çalışmalarının olumlu sonuca ulaşmadığının kanıtı görü
nümünde. Ancak görünümünde diyebiliyoruz, zira sonuç hakkında elimizde 
bilgi yok. 

BU bilinmeyene karşılık açıkça görülen şu: Iktidar hazırlığı yapan bir 
sosyal demokrat parti var: CHP. Bu parti sendikal örgüt düzeyinde, 

parti görüşüne uygun biçimlemenin hazırlığı iç inde, DISK ve Türk-Iş karşısın
da. "Tek ve zorunlu sendikalılık" konusunda tavrını belirlemeden. Ama işçi 
sınıfı mücadelesinin ideolojik yönUne sünger çekerek. Politik mücadelesini de, 
işçi sınıfı i le burjuvazi arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi yok sayan, "devlet yöne
timinin her kesiminde söz ve karar·sahibi olacak biçimde" yönlendirerek. 
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günlerde sendikal örgütlenme düzeyinde iki yeni şekiıienme hazır· 
Iıkları tamamlandı, yürürlüğe sokulmak üzere. Bu şekillenmelerden 

okurları iç in yabancı değil, bütün boyutları ile üç sayı ardı 
Ama burjuva basını gerekli ilgiyi göstermedi. Bu şekillenme 

sendikal ılık". 
şekillenmenin kaynaklanmasını bu yazımıza konu yapmak isti· 

şekillenme de birincisi kadar önemli. Önemi, birincisinin burjuva 
iktidarda bulunan faşizan kesimin özlemi olmasına karşı· 

konusu olan ikincisinin de iktidar hazırlığı yapan bir diğer bur· 
özlemi olması. 

şekillenme CHP 'de "ortanın solu" sloganının atılması dönemin· 
slogan, yönetiminde CHP yanlısı kişilerin bulunduğu sendi· 
demokrat sendikacılık" muhalefetini gündeme getirmişti. 

1 2'Ier olarak adlandırılan muhalefet Türk·iş içinde etken 
mücadelenin Türk·i ş  bünyesinde verilmesi gerektiği görüşünden de 

Türk·iş'in son genel kurulunda da bir varlık göstereme· 
hiç bir kademesinde görev alamamıştı. Ama Türk.lş  yönetimi, 

"sosyal demokrat sendikacılık" muhalefetinin öncüsü 
iç in iktidarlarla işbirliğini sıklaştırmış, istediği sonucu da 

Türk·lş'ten kopmuştu. Geneı.iş"in, kopuştan .onra nerede 
yerini alacağı tartışması, "DISK içinde yer alacak" tezini savunanları, doğru· 

ı.iş'in DISK rçinde yer alması bazı koşullara bağlı idi, bu 
sağlanamamıştı. Sağlanması için de ufak bir işaret bile yoktu. 

genel başkanı CHP milletvekil i olan Genel·lş sendikası, 
BIRLEŞiNiZ" çağrısı ile ortaya çıktı. Bu çağrıya bugüne dek 

olumlu yanıt geldi. O sendikanın da genel başkanı CHP işçi 
Diğer taraftan ise, basının sol kanadında yer aldığı görünü· 

olan günlük gazetenin bir köşe yazarı da, bu çıkışı kıvançla karşılaya· 
sendikaları kasdederek "hodri meydan" diye kükredi. 

IşçiLER BIRLEŞlNlz'lN GEREKÇESI NE? 

sınıfının iktidar olma yönündeki yürüyüşünde bayraklaşan bir ta· 
sloganların atılması, amacın belirlenmesine yetmiyor. Yetmiyor 

büyük işçi kitlesine yutturulamıyor. Hele işçilerin birleş· 
kalkınmayı sağlamak gerekçe gösteriliyorsa. Hatta "işçi sınıfının 

ekonomik çıkarlarının ancak siyasal mücadele ile birlikte yürütülebileceğinin 
eklense bile. 

sınıfımlZın tarihinden ve dünya işçilerinin deneylerinden yarar
devlet yönetiminin her kesiminde söz ve karar sahibi olacak bir biçim

koyması" i le işçi sınıfının iktidar olması eş anlamda değiL. 
içindeki alıntılar, Genel-Iş genel başkanı ve CHP milletvekil i  

Baştürk'ün Türkiye'de faaliyet gösteren !Üm sendikalara, federas

cisi olanın özünü açıklamaya yetiyor aslında. Törpüleyerek 
istenilen görüş de, işçi sınıfının ekonomik-demokratik, 
mücadele bütünselliği ilkesi. Törpünün patendi SOSYAL DEMOKRASI'ye 
Markası da okunuyor: CHP. 

Sendikal örgüt düzeyindeki bu yeni şekillenme 
hazırlığı yapan CHP çal ışmalarından bağımsız değiL. Bir 
önceden öğrenilen, ancak çalışma düzeyi ve sonuçları hakkında 
bi olmadığımız ilişkilerin sonuçları ile de ayrıca bağlantısı 

Bu il işkileri YVR VYVŞ okurları 7 nci sayıdan 
Sonuçlarından bilgi sahibi olmadığımız ilişkilerle ilgili bilgilerimizi 
te yarar var: Ecevit, Alman sosy�1 demokrat parti ile sosyal 
konularda işbirliği yapılması hususunda varılan ilke anlaş
geçtiğimiz Mayıs ayında başlayacağını belirttiği komisyon 
Alman sendikalar birliğinden bir yetkil inin de katılacağını 
lş'den de bir yetkilinin katılmasını sayın Halil Tunç'dan ri
ve ricasının kabul edildiğini belirtiyordu. 

Sonuçlarından hiç bir bilgi sahibi olmadıgımız I l iŞKI, 
sendika üst kuruluşu yetkililerinin katılacağını bildiğimiz 
ları. Partiler Alman Sosyal Demokrat Partisi ve CHP, sendikalar 
man Sendikalar Birliği) ve Türk.lş. 

Bugün ortaya çıkan sendikal örgüt düzeyindeki 
CHP · Türk·1 Ş ortak çalışmalarının olumlu sonuca ulaşmadığının 
nümünde. Ancak görünümünde diyebiliyoruz, zira sonuç 
bilgi yok. 

BU bilinmeyene karşılık açıkça görülen şu: Iktidar hazırlığı 
sosyal demokrat parti var: CHP. Bu parti sendikal 

parti görüşüne uygun biçimlemenin hazırlığı iç inde, DISK 
da. "Tek ve zorunlu sendikalılık" konusunda tavrını belirlemeden. 
sınıfı mücadelesinin ideolojik yönUne sünger çekerek. Politik 



BiilENT ECEViT • 
• 

cc ve örgütlenme 

• Sayın Bülent Ecevit, seçim öncesi siyasal or
tamı nasıl değerlendiriyorsunuz.? 

• 12 Ekim 1975 seçimlerine girerken Türkiye
de siyasal ortamın bence en ilginç yönü, yürürlükteki 
Anayasayı ve o Anayasaya göre işleyen devleti beğen
meyen:beğenmediğini açıkça ifade eden ve her türlü 
yasadışı, Anayasa dışı davranışa ve zorbalığa başvura
rak rejimi ve devleti yıkmaya çalışan bir hükümetin 
karşısında, devleti oluşturan unsurların, hükümet dı
şındaki bütün unsurların, halkla birlikte devlete sahip 
çıkmasıdır; onu korumasıdır. Bunun kıvanç verici 
örneklerini, seçim kampanyası sırasında, toplantıla
rımlZın bir çoğunda gördük. Hükümet partilerinin dü
zenledikleri açıkça belli olan saldırılar karşısında, hü
kümete rağmen, yer yer de olsa, bir kısım devlet kuv
vetleri demokrasiyi ve demokratik özgürlükleri, dev
leti korudular. Halk kendilerine bu yolda destek sağ
ladı. 

Seçim öncesi siyasal ortamın ikinci ilginç geliş
mesi, kadının, Türk siyasal yaşamına ağırlığını çok ol
gun bir şekilde koymasıdır. Türk kadınının bu davra
nışında bazı Batı ülkelerinde olduğu gibi bir kadın 
hakları mücadelesi havası - da yoktur_ Doğal bir hak 
olarak kendi varlığını özentisiz bir şekilde ortaya koy
makta ve Türk demokrasisinde ağırlığını duyurmak
tadır. Bunun bir önemi de şudur; siyasal toplantılar 
yaptığımız meydanlarda, yollarda, kadınlarla çocukla
rın bir arada oluşları rastlantı değildir. Bir evde kadın, 
kişiliğini belirtebilir, özgürlüğünü belirtebilir ve bunu 
eşiyle uyumlu bir şekilde yapabilir hale geldiği 
zamandır ki o evde yetişen çocuklar demokratik bir 
eğitim alarak yetişmeye başıarıar. ' Şimdi kadınların 
kendi kişil iklerini siyasette duyurmalarının doğal 
sonucu olarak ·küçücük � çocuklarda dahi çok olumlu 
bir siyasal bil inçlenme başlamıştır. Tabii tutucu çev
reler herkesin siyasetle i lgilenmesini istemezler. Olum· 
lu dediğimiz bu gelişmeye onlar olumsuz diyecekler
dir. Çünkü onlar siyaseti sadece çıkar çevreleriyle iş
birliği halindeki bir avuç profesyonel politikacının 
yapmasını isterler. Oysa demokraside sağlıklı olan, 
herkesin siyasetle ilgilenmesidir. 

Seçim öncesi siyasal ortamın üçüncü ilginç 
gelişmesi de bir araya gelip hükümet kuran, bir cephe 
hükümeti kuran sağcı parti lerin bu birleşmede, kendi
leri için aradıkları gücü bulamadıklarının ortaya ç ık
mış olmasıdır. Bunu kendileri de farketmiş görunU
yoriar. Bunun huzursuzluğu içinde bulunuyorlar. 
Zaten zorbalığı seçime doğru arttırmalarının bir 
nedeni de bodur ve öyle sanıyorum ki seçim sonuçları 
da bu gözlemi doğrulayacaktır. Böylelikle Adalet Par
tisi'nin oy yitirmesinin, sayın Demirel tarafından 
sanıldığı gibi basit ve geçici bir oy dağılmasından iba
ret olmadığı, sosyal gelişmenin ve toplumdaki bil inç-

lenmenin doğal bir sonucu olarak halkın kendisine 
ihanet eden bir partiden kopması olayını yansıttığı 
ortaya çıkmıştır. 

. 

• Büyük sermaye çevrelerinin demokratik yol
larla egemenliklerini sürdürme olanağın," aza/mas,"ı 
dikkat. alarak, Türkiye 'de bir faşizm tehlikesinin var' 
olduğu görüşünü nasıl karşılıyorsunuz? "Wrkiye 'de 
faşistler vardır, faşizm tehlikesi yoktur" şeklindeki 
sözleriniz, Türkiye 'deki faşistlerin toplumsal ve eko
nomik dayanaklarını ihmal etmek olmuyor mu? Ayrı
ca, AP 'nin giderek daha çok sağa koyması, örneğin 
MHP 'nin vurucu güçleriyle işbirliğini artırması, sizce 
toplumdaki güç dengesindeki değişikliklerin bir sonu
cu değil mi? 

• Türkiye'de tutucu partilerin, tutucu partiler
den çoğunun diyeyim, başta Adalet Partisi olmak
üzere, gitgide faşist eğilimlere kaydığı yolundaki göz
leminiz çok doğrudur. Aslında bu eğilim, maya ola
rak, çekirdek olarak Adalet Partisinde, Adalet Partisi
nin yönetici kadrolarında öteden beri vardı. Ama hal
kın oyuyla, demokratik kurallar i çinde daima iktidar
da olacakları kanısına sahip oldukları 'sürece bu faşist 
eğilimlerini çok fazla açığa vurmuyorlardı. Çünkü na
sıl olsa istedikleri iktidarda olmaktı; i ktidardaydılar. 
Hatta sayın Demirel bazen hoşgörü gösterilerinde bile 
bulunablllyordu. Fakat seçimle iktidar olmak şansla
rının azald ığını, hatta ortadan kalktığını görünce, 
içlerindeki faşist maya ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet 
Halk Partisi, kendjni yenileme sürecine girmeden önce 
bile, milli iradeye daima saygıl ı  olmuştur. Milletin 
kendisini oylarıyla iktidardan uzaklaştırdığı yıllarda 
CHP demokrasiden uzaklaşmak şöyle dursun, demok
rasiye büsbütün sahip çıkmıştı. Türkiye'de demokrasi
nin eo inançlı savunucusu olmuştu. Oysa Adalet Par
tisinde tam tersini görüyoruz. Millet iradesi kendisini 
iktidardan uzaklaştınr uzaklaştırmaz, Adalet Partisi 
kendisi de demokrasiden alabildiğine uzaklaşmış, 
Türkiye'de ne kadar faşist eğilimli, döküntü halinde 
güçler varsa, hepsiyle sahnede ve perde arkasında iş
birliğine girişmiştir. Kimiyle hükümet ortaklığı kur
muştur, kimini aday göstermiştir, vali yapmış
tır. Fakat bu durum Türkiye'de faşizm eğiliminin, fa
şizme elverişli ortamın gelişmesi sonucu değildir. 
Tam tersine bir gelişmenin sonucudur. Aslında yalnız 
faşistler için değil, ekonomik ve sosyal görüşleri ba
kımından tutucu olanlar için dahi Türkiye'deki top
lumsal ortam, elverişlil iğini giderek yitirmektedir. 
Ve bu durumda kendilerini çaresiz hisseden bazı kim
seler, son bir u":'utla "Çaremiz Demirel"in arkasında 
vy olduğunu bildiğimiz "çaremiz faşizm" umuduy
la bu yöntemlere sapmaktadırlar. Fakat bunlar kesin
likle geçerli olmayacaktır. Nitekim size bunun somut 
bir kanıtını verebileceğimi sanıyorum. Bu yıl başla
rında TöB-DER toplantıları vesile edilerek Türkıye' 
nin pek çok yerinde cephe partileri militanlarınca sal-

dırılar düzenlendiği vakit, bunun birçok çevrelerde 
nasıl bir derin kaygı, hatta umutsuzluk, Türkiye'de 
demokrasinin, özgürlükcü demokrasinin geleceği 
bakımından umutsuzluk yarattığını hatırlıyoruz_ 
O günlerden buyana olaylar artmışt;r. O olayları ya
ratan partiler hükümet olmuşlardır. Hükümet olduk
tan sonra yetkileri, olanakları genişlemiş olarak bu . 
şiddet eylemlerini ve saldırıları yaygınlaştırmak ve 
arttırmak istemişlerdir. Fakat karşılarında her gün 
daha belirgin ve güçlü hale gelen bir halk direnişi ve 
halkla birlikte devlet direnişini bulmuşlardır. Ol .. y
ların en çok içinde yaşayan kimselerden biri olar<ık 

. bu gelişmeyi kıvançla görüyorum. Ve o nedenle Tür
kiye'de faşistlerin olabileceği, fakat faşizmin olamıya
cağı yolundaki inancım kuvvetlenmiş bulunuyor. 

• Kapitalizmin bugünkü aşam_nda, tekel
lerin ekonomiye egemen olduğu Türkiye'de . •  ermaye 
çevrelerinin içtenlikle demokrasiden yana. demok"';
ye sa.;ygılı olmasına olasılık veriyor musunuz' Tekelci 
büyük sermaye çevrelerinin, Yunanistan 'da, Şili'de VI. 
olduğu gibi toplumu faşistleştirme girişimlerini e"..I
lemek için, karşı - tedbirler alınmaaı ,erekmez mi' 
Diğer bir deyişle, tekellerin ekonomik iktidan .ın .... 
lanmadan demokrasinin yerleştirilebilecekini dÜfünil
yor musunuz? 

• Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de 
de, tekelci aşamaya ulaşmış kapitalizm, hele tekelci 
aşamaya ulaşmış çok uluslukapitalizm, demokrasiye, 
özgürlükçü demokrasiye engel olabilir ve gücünün yet
tiği yerde de olmaktadır. Fakat ben Türkıye için 
henüz bu konuda ciddi bir tehlike görmüyorum. Tür
kiye'de henüz devlete rağmen, hatta devleti bırakın, 
hükümete rağmen, egemen olabilecek kadar güçlü bir 
sermaye toplulaşması yoktur. Hepsi, gene de devletin 
eline ve desteğine veya koruyuculuğuna bakarlar. Bu, 
bir bakıma, Türkiye'nin, Türk ekonomisinin yeteri ka
dar gelişmemiş olmasının bir yan sonucudur. Henüz 
Türkiye'de tekelci kapitalizmin gelişmesi demokrasi
miz için, sosyal adalete dayanan bir toplum düzeni 
için önleyici tehlike haline dönüşebilecek bir nokuy .. 
gelmemiştir. Eğer CHP süratle iktidara gelirse, bu teh
likeyi iş işten geçmeden ve ilke olarak girişim özgürlü
ğünü de ortadan kaldırmadan, ancak toplum yararımı 
ve Anayasa çerçevesinde, sınırlamak suretiyıe, sağl .. -
yabi lecek güç'tedir. Ve Türkiye'deki durum da henüz 
bu olanağı sağlamaktadır. Yani tekellerin ekonomik 
iktidarlarının sınırlanması gereği ne kesinlikle i mınıyo
ruz. Aslında bunun iç in, bunu istemek iç in solcu 
olmak bile gerekmez, birçok kapitalist ülkeler bile bu 
sınırlamayı getiriyorlar veya hiç değilse getirmeye ça
lışıyorlar. Fakat yasal sınırlamaların her zaman yeterli 
olmadığı görüldüğü iç in biz bir fiil i sınırlama da ıetir
mek ve ekonomik gücü, bildiğiniz gibi, halk sektörü 
yoluyla halkta yoğunlaştırmak istiyoruz. 

Bülent Ecevit, seçim öncesi siyasal or
değerlendiriyorsunuz.? 

Ekim 1975 seçimlerine girerken Türkiye
ortamın bence en ilginç yönü, yürürlükteki 

Anayasaya göre işleyen devleti beğen
iğini açıkça ifade eden ve her türlü 
dışı davranışa ve zorbalığa başvura

devleti yıkmaya çalışan bir hükümetin 
devleti oluşturan unsurların, hükümet dı

unsurların, halkla birlikte devlete sahip 
korumasıdır. Bunun kıvanç verici 

seçim kampanyası sırasında, toplantıla
çoğunda gördük. Hükümet partilerinin dü
açıkça belli olan saldırılar karşısında, hü

yer yer de olsa, bir kısım devlet kuv
demokrasiyi ve demokratik özgürlükleri, dev

Halk kendilerine bu yolda destek sağ

öncesi siyasal ortamın ikinci ilginç geliş
Türk siyasal yaşamına ağırlığını çok ol

koymasıdır. Türk kadınının kadınının ka bu davra
ülkelerinde olduğu gibi bir kadın 

mücadelesi havası - da yoktur_ Doğal bir hak 
varlığını özentisiz bir şekilde ortaya koy

demokrasisinde ağırlığını duyurmak
önemi de şudur; siyasal toplantılar 

meydanlarda, yollarda, kadınlarla çocukla
arada oluşları rastlantı değildir. Bir evde kadın, 

belirtebilir, özgürlüğünü belirtebilir ve bunu 
bir şekilde yapabilir hale geldiği 

evde yetişen çocuklar demokratik bir 
yetişmeye başıarıar. ' Şimdi kadınların 

iklerini siyasette duyurmalarının doğal 
·küçücük � çocuklarda dahi çok olumlu 
çlenme başlamıştır. Tabii tutucu çev

herkesin siyasetle i lgilenmesini istemezler. Olum· 
gelişmeye onlar olumsuz diyecekler
siyaseti sadece çıkar çevreleriyle iş

halindeki bir avuç profesyonel politikacının 
isterler. Oysa demokraside sağlıklı olan, 

ilgilenmesidir. 
öncesi siyasal ortamın üçüncü ilginç 

araya gelip hükümet kuran, bir cephe 
sağcı parti lerin bu birleşmede, kendi

için aradıkları gücü bulamadıklarının ortaya ç ık
Bunu kendileri de farketmiş görunU

Bunun huzursuzluğu içinde bulunuyorlar. 

lenmenin doğal bir sonucu olarak halkın kendisine 
ihanet eden bir partiden kopması olayını yansıttığı 
ortaya çıkmıştır. 

. 

• Büyük sermaye çevrelerinin demokratik yol
larla egemenliklerini sürdürme olanağın," aza/mas,"ı 
dikkat. alarak, Türkiye 'de bir faşizm tehlikesinin var' 
olduğu görüşünü nasıl karşılıyorsunuz? "Wrkiye 'de 
faşistler vardır, faşizm tehlikesi yoktur" şeklindeki 
sözleriniz, Türkiye 'deki faşistlerin toplumsal ve eko
nomik dayanaklarını ihmal etmek olmuyor mu? Ayrı
ca, AP 'nin giderek daha çok sağa koyması, örneğin 
MHP 'nin vurucu güçleriyle işbirliğini artırması, sizce 
toplumdaki güç dengesindeki değişikliklerin bir sonu
cu değil mi? 

• Türkiye'de tutucu partilerin, tutucu partiler
den çoğunun diyeyim, başta Adalet Partisi olmak
üzere, gitgide faşist eğilimlere kaydığı yolundaki göz
leminiz çok doğrudur. Aslında bu eğilim, maya ola
rak, çekirdek olarak Adalet Partisinde, Adalet Partisi
nin yönetici kadrolarında öteden beri vardı. Ama hal
kın oyuyla, demokratik kurallar i çinde daima iktidar
da olacakları kanısına sahip oldukları 'sürece bu faşist 
eğilimlerini çok fazla açığa vurmuyorlardı. Çünkü na
sıl olsa istedikleri iktidarda olmaktı; i ktidardaydılar. 
Hatta sayın Demirel bazen hoşgörü gösterilerinde bile 
bulunablllyordu. Fakat seçimle iktidar olmak şanslaşansla
rının azald ığını, hatta ortadan kalktığını görünce, 
içlerindeki faşist maya ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet 
Halk Partisi, kendjni yenileme sürecine girmeden önce 
bile, milli iradeye daima saygıl ı  olmuştur. Milletin 
kendisini oylarıyla iktidardan uzaklaştırdığı yıllarda 
CHP demokrasiden uzaklaşmak şöyle dursun, demok
rasiye büsbütün sahip çıkmıştı. Türkiye'de demokrasi
nin eo inançlı savunucusu olmuştu. Oysa Adalet Par
tisinde tam tersini görüyoruz. Millet iradesi kendisini 
iktidardan uzaklaştınr uzaklaştırmaz, Adalet Partisi 
kendisi de demokrasiden alabildiğine uzaklaşmış, 
Türkiye'de ne kadar faşist eğilimli, döküntü halinde 
güçler varsa, hepsiyle sahnede ve perde arkasında iş
birliğine girişmiştir. Kimiyle hükümet ortaklığı kur
muştur, kimini aday göstermiştir, vali yapmış
tır. Fakat bu durum Türkiye'de faşizm eğiliminin, fa
şizme elverişli ortamın gelişmesi sonucu değildir. 
Tam tersine bir gelişmenin sonucudur. Aslında yalnız 
faşistler için değil, ekonomik ve sosyal görüşleri ba
kımından tutucu olanlar için dahi Türkiye'deki top
lumsal lumsal lums ortam, elverişlil iğini giderek yitirmektedir. 
Ve bu durumda kendilerini çaresiz hisseden bazı kim
seler, son bir u":'utla "Çaremiz Demirel"in arkasında 

"çaremiz faşizm" umuduy

dırılar düzenlendiği vakit, 
nasıl bir derin kaygı, 
demokrasinin, özgürlükcü 
bakımından umutsuzluk 
O günlerden buyana 
ratan partiler hükümet 
tan sonra yetkileri, 
şiddet eylemlerini 
arttırmak istemişlerdir. 
daha belirgin ve güçlü 
halkla birlikte devlet 
ların en çok içinde 

. bu gelişmeyi kıvançla görüyorum. Ve 
kiye'de faşistlerin olabileceği, 
cağı yolundaki inancım 

• KapitaliKapitaliKa zmin pitalizmin pitali
lerin ekonomiye ege
çevrelerinin içtenlikle 
ye sa.;ygılı olmasına 
büyük sermaye çevrelerinin, Yunanistan 'da, 
olduğu gibi toplumu 
lemek için, karşı -
Diğer bir deyişle, tekellerin 
lanmadan demokrasinin 
yor musunuz? 

• Dünyanın her 
de, tekelci aşamaya ulaşmış 
aşamaya ulaşmış çok 
özgürlükçü demokrasiye 
tiği yerde de olmaktadır. 
henüz bu konuda ciddi 
kiye'de henüz devlete 
hükümete rağmen, egemen 
sermaye toplulaşması 
eline ve desteğine veya 
bir bakıma, Türkiye'nin, 
dar gelişmemiş olmasının 
Türkiye'de tekelci kapital
miz için, sosyal adalete 
için önleyici tehlike haline dönüşebilecek bir 
gelmemiştir. Eğer CHP süratle 
likeyi iş işten geçmeden 
ğünü de ortadan kaldırmadan, 
ve Anayasa çerçevesinde, 
yabi lecek güç'tedir. 
bu olanağı sağlamaktadır. 
iktidarlarının sınırlanması 
ruz. Aslında bunun 



• TIirkiye 'de siyasal özgür/ük/erin gitgide kısı/
mak istendiği, bu özgürlüklerin emekçi kitlelerden 
daha çok esirgenmeye çalışıldığı bir dönem yaşanı
yor. Siyasal özgürlük/erin geniş/eti/ip yaygın/aştırı/' 
ması, siyasal alanda demokratikleşmenin sağlanması 
iç;n CHP ne gibi mücadele hedefleri saptamaktodır? 

• Türkiye'de siyasal özgürlüklerin kısılmak is
ıenmesinde, veya zorbalık yoluyla fiilen işlemez hale 
getirilmek istenmesinde başlıca elken, benim görü.şü
me göre Türkiye'de sosyal ve ekonomik hakların sı
nırlandırılmak isıenmesidir. 1 961 Anayasası çalışan
lara geniş sosyal ekonomik haklar tanımıştır. Bunların 
hepsi, fiilen yeıeri kadar gerçekleşmiş olmasa bile, 
Anayasa güvencesi altındadır. Üsıelik toplumdaki hızlı 
gelişme ve bilinçlenme sonucu, halk bu haklarına 
sahip çıkmayı gitgide daha iyi öğrenmekıedir. Bunun 
için giıgide daha etkin biçimde örgütlenmektedir. 
Toplumun üst katındaki çevreler bu durumda kendi 
geleneksel ikıidarlarının, partileri iktidarda olsa da 
muhalefene olsa da, daima devam edegelmiş olan ge
leneksel iktidarlarının tehlikeye düşıüğünü, halk lara
fından bu geleneksel iktidara meydan okunduğu nu 
görmektedirler. Halkın gücünü sınırlayabilmek, kendi 
açılarından halka haddini bildirebilmek için de, işe, 
özgürlükleri kısmaktan, veya halkın özgürlüklerini kul
lanma cesareıini kırmaktan başlamak gerektiğini dü
şünmektedirler. Demire) ,i n  yeniden, duygularını 
saklayamayıp, Anayasaya saldırmaya başlamasının ne
deni de budur.Anayasa'da, O'nu ve O'nun gibi düşü
nenleri asıl tedirgin eden, işçisiyle, köylüsüyle, memu
ruyla halka tanınmış olan haklardır. Anayasa doğrul
tusunda bu hakları fiilen genişletebilmenin ve etki n
leştirebilmenin bir gereği ,  bu haklara inanan, düşünce 
ve anlatım özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne sınır 
getirilemeyeceğine i nanan bir partinin meclislerde ço
ğunluğa sahip olarak iktidara gelmesidir. CHP iç in bu, 
yakın bir olanak olarak belirmiştir. CHP'nin sol anla
yışını yetersiz bulan veya doğru bulmayan bizim dışı
mızdaki sol çevrelerden bazılarının da bu gerçeği gör
müş olmaları ve böyle bir olanağın gerçekleşmesine 
kaıkıda bulunmayı demokratik görev saymaları bence 
çok sevinilecek, demokrasimiz açısından ve Türkiye' 
de sosyal adaletin gerçekleşmesi bakımından çok sevi · 
nilecek bir olgudur. Bu hakları genişleıebilmenin 
ikinci gereği, bu haklardan genellikle toplumun ıedir
gin olması için hazırlanan tuzaklara düşmemekıir. Bu 
ıuzaklar bazan öğrencilere hazırlanıyor. Bazan öğreı
menlere hazırlanıyor. Bazan işçi lere, bazan köylülere, 
bazan partilere hazırlanıyor. Türkiye'de halk ve Türki
ye'nin demokratik sol doğrultusunda gelişmesini iste
yenıer, aslında çok güçlenmişlerdir. Şiddete başvur
maları iç in hiç bir neden yoktur. Bugün hükümette 
olanlar şiddete başvursalar bile, halktan aldıkları güç
le, barışçı yöntemlerle kendi varlıklarını ve özgürlük
lerini koruyabilecek ve gelişıirebilecek durumdadırlar. 
Onun için, kendilerini şiddete yöneitici her telkinin, 
örtülü olarak, dolaylı olarak, sağdan geliyor olabilece· 
ğini, kışkırtıcı ajanlardan geliyor olabileceğini, en 

azından bir varsayım olarak, bir olasılık olarak, bütün 
sol çevreler ve halk toplulukları, göz önünde tutmalı· 
dırlar. Nitekim, son zamanlarda DISK, DiSK'e bağlı 
birçok sendikalar, bu konuda ne kadar uyanık olduk· 
larının gerçekıen sevindirici bazı örneklerini vermiş· 
lerdir. Ve DiSK'e bağlı bir takım işçileri, toplumu te· 
dirgin edebilecek davranış biçimlerine yöneltmek i�te· 
yenıere karşı sendika olarak ve işçiler olarak -açıktan 

. durum almışlardır. 

• Burada daha çok son Taksim Mitinginde Çı
kan ohıyları mı sözkonusu etmek istiyorsunuz? 

• Evet. Ayrıca ondan önce de açıklamalarda 
bulundular. Taksim'de daha açık olarak ortaya çıktı. 
Bize son Doğu ve Güneydoğu gezimizde ve Uşak'ta 
yöneltilen kışkırtma Taksim'de DiSK'e yöneltildi. 
Bizim gösterdiğimiz ıepkiyi DiSK de gösterdi .  Ve 
aynı derecede etkili ve olumlu old� . 

• Işveren çevrelerinin, "sendika enflasyonu "n
dan yakrnıcr tutumUırını nasıl karşılıyorsunuz? Sendi
ka seçme özgürlüğünün sağlanması için işçilere refe
randum hakkının verilmesi konusunda CHP'n;n görü
şünü açıklar mısınız? 

• Bence sendika sayısının çok artması, bir ba· 
kıma, sendika hareketini zayıflatabilir. fakat sendika 
sayısı artmasın diye, bunu yasalarla önlemeye çalış· 
mak da aynı derecede, hatta daha çok sakıncalı olabi· 
lir. Bence, Türkiye'de demokratik işçi hareketi gelişip 
yerine oturdukça, sendikalar da sağ lıklı bir sayıya 
kendiliğinden inecektir. Şimdi, sendikalar içinde de· 
mokratik mekanizmanın yeterince işlememesidir ki, 
sendikaların aşırı ölçüde bölünmesine etken olmakta· 
dır. Bence sendika içi demokrasi ne kadar iyi işlerse, 
işçiler kendi sendikalarından ayrılmaksilın kendi sen· 
dikalarına istedikleri yönü verebileceklerini düşüne· 
cekleri, bu umudu içlerinde besleyebilecekleri için, 
sendikalarını bölmek ·geregını duymayacaklardır. 
O bakımdan, aşırı bölünme diye bir olgu varsa, bu· 
nun çözümü, bence, sendika içi demokrasiyi daha 
iyi işler hale getirmektir. Ikincisi, yine bunun bir 
unsuru sayılabi lecek olan referandum hakkını getir· 
mektir. Geçen gün radyoda da söylediğim gibi, biz 
geçen yıl hükümetteyken, referandum için bir kanun 
tasarısını hükümete getirdik. Bütün CHP bakanları 
imzaladılar. MSP 'nin 7 bakanından ancak biri im· 
zaladı, 6'sı imzalamadı. Çalışma Bakanı arkadaşım 
Sayın Önder Sav yasayı geri almak zorunda kaldı. 
Biz tabii Meclisıe çoğunluğa sahip olur olmaz bu 
yasayı çıkartacağız. Bugünkü tutucu Meclis çoğunlu· 
ğunun böyle bir yasayı çıkartacağına ben asla ihtimal 
vermiyorum. 

� Bü/ent Ecevit, YUR UYUŞ'e demecini .eçim otobii' 
sünde verdi. Yazarımız Ercan Eyilboklu Pari, 'te Si
yaaa/ Bilgi/er doktora .. yaparken Ecevıt, Başbakan 
olara/ı Par;s '; ziyaret etmişti. Ecevit, bu ziyoreti sıra
sında, öğrenci temsilcileri ile görüştü, tartıştı. CHP 
Gene/ Başkanı seçim oto büsünde yazarımız Eyıiboğ' 
lu 'nu görünce "Sizı' hat ırladım. Paris 'tc beni çok ter
letmiştiniz " dedi. Dr. Ercan Eyüboğlu 'nun soruları 
ile CHP Genel Başkanı Ecevit 'ın yanıtlarını yayınlı
yoruz. 

• Siyasal demokrasinin sağlanması için, CHP' 
nin, Iıend; dışındalıi demokratik güçlerle işbirlig; 
yapması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

• Bugün için CHP 'nin siyasal demokrasiye ya· 
pabileceği büyük katkılar vardır. Bu katkıları yapabil· 
mesi için kendi iç bütünlüğünü inandırıcı bir şekilde 
koruyabilmesi gerekir. Bildiğiniz gibi, 8 . 9 yıl süren 
çetin bir iç mücadele sonunda CHP demokratik solda· 
ki yerini kesin olarak alabilmiştir. Bu arada birçok 
bölünmeler geçirmiştir. 8 . 9 yılımız uzun iç mücade· 
lelerle geçmiştir. Şimdi kendi içimizde bütünleşmiş 
olarak demokrasinin ve demokratik solun savunuculu· 
ğunu yapmak zorundayız. Sol hareketlerde düşünce 
çok önem taşıdığı için, kuram önem taşıdığı için, 
nüanslar üzerinde büyük ayrılıklar, büyük bölünmeler 
olabiliyor. Biz, kendi dışımızdaki so Ila organik bir 
işbirliğine girdiğimiz takdirde, kendi içimizde uzun 
emeklerden sonra elde etmiş olduğumuz ve şu sırada 
demokrasi açısından korumaya mecbur olduğumuz 
bütünlük tehlikeye düşebilir. Önemli olan, Türk Ana· 
yasasını benimsemiş ve o doğrultuda mücadele etmeyi 
içine sindirmiş bütün sol kuruluşların, parti olsun, 
parti dışında olsun, butün sol kuruluşların, özgürlükçü 
demokrasiyi savunma yönünde, aynı doğrultuda hare· 
ket etmeleridir. Bu da Türkiye'de çok umul ve kıvanç 
verici bir biçimde oluşmaya başlamıştır son zamanlar· 
da. Eğer bu işbirliğinden beklenen yarar bütün sol 
güçlerin özgürlükçü demokrasiyi birlikte savunmala· 
rı ysa, bu esasen olmaktadır. Ve bunun bu şekilde ol· 
ması, yani her sol örgütünkendikişiliğini, kendi düşün· 
ce bağımsızlığını, kuram bağımsızlığını koru'yarak, 
özgürlükçü demokrasinin güçlenmesine katkıda bulun· 
maları, bence çok daha yararlı olmaktadır. 

• Müsaade ederseniz burada açıklayıcı bir soru 
sormak istiyorum. CHP'n;n dışındaki solun, SÖzünü 
ettiğiniz özgürlükçü demokraside, özgürce örgütlen
mesinden yana mısınız, yan; 1 4 1  ve 142. maddelerin 
kaldırılmasından yapa mısınız ? 

• Tabii. Ben her vesileyle söylüyorum, biz 
düşünce özgürlüğüne sınır konularnayacağı kanısında· 
YIZ. Bazı eylemler sınırlanabilir. Her devlette belirli 
eylemler sınırlanmıştır. Bugün düşünce özgürlüğünü 
ve eylem özgürlüğünü bir arada sınırlayan yasalardan 
düşünce ve anlatım özgürlüğü ile ilgili bütün sınırları 
kaldırmaya kesin kararl ıylZ. 

• Bağışlarsanız bu soruyu biraz daha açmak 
istiyorum. Çok önemli. Özgürlükçü demokrasi deyin
ce, kanımca CHP olarah bugün Batı Avrupa 'da yürür
Iü/ıte olan, ve toplumun lu!!r kesim;n;n, sermaye Iıesi
minin olduğu gibi işçi sınıfının da, kendi örgiitündE' 
örgütle ne bildiği demokrasileri kastediyorsunuz. Tür
kiye bu nitelikli bir özgürlükçii demokrasi istiyorsa, 
bu toplumlarda kurulabilen tüm örgütlere, işçi sınıfı 
partilerine de sahip olabilmeli değil midir? 

• Tabii, tabii, söyledim, düşünce özgürlüğüne 
ve örgütlenme özgürlüğüne özgürlükçü demokraside 
sınır getirilerncı. 

• Cumhuriyet Ha/k Partisi iktidarında da geti· 
rilmiyecek midir' 

• Tabii, tabii. 
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dırlar. dırlar. Nitekim, son zamanlarda DISK, DiSK'e bağlı bağlı 
birçok birçok sendikalar, bu konuda ne kadar uyanık olduk· olduk· 
larının larının gerçekıen sevindirici bazı örneklerini vermiş· vermiş· 
lerdir. lerdir. Ve DiSK'e bağlı bir takım işçileri, toplumu te· te· 
dirgin dirgin edebilecek davranış biçimlerine yöneltmek i�te· erine yöneltmek i�te· 
yenıere yenıere karşı karşı sendika olarak sendika olarak ve işçiler olarak işçiler olarak -açıktan açıktan 

. durum almışlardır. 

• Burada daha çok son Taksim Mitinginde Çı
kan ohıyları mı sözkonusu etmek istiyorsunuz? 

• • Evet. Ayrıca ondan önce Evet. Ayrıca ondan önce de de açıklaaçıklamalarda malarda 
bulundular. bulundular. Taksim'de daha açık olarak ortaya çıktı. çıktı. 
Bize Bize son Doğu ve Güneydoğu gezimizde ve Uşak'ta Uşak'ta 
yöneltilen yöneltilen kışkırtma Taksim'de DiSK'e yöneltildi. ldi. 
Bizim Bizim göstergösterdiğimiz diğimiz ıepkiyi ıepkiyi DiSK DiSK de de gösterdgösterdi .  i .  Ve Ve 
aynı derecede etkili ve olumlu old� . 

• Işveren çevrelerinin, "sendika enflasyonu "n
dan yakrnıcr tutumUırını nasıl karşılıyorsunuz? Sendi
ka seçme özgürlüğünün özgürlüğünün özgürlü sağlanması için işçilere refe
randum hakkının verilmesi konusunda CHP'n;n görü
şünü açıklar mısınız? 

• Bence sendika sayısının çok artması, bir ba· 
kıma, kıma, sendika sendika hareketini hareketini zayıflatazayıflatabilir. bilir. fakat fakat sendika sendika 
sayısı sayısı artmasın diye, bunu yasalarla önlemeye çalış· çalış· 
mak da mak da aynı derecede, hatta daha çok sakıncalı olabi· olabi· 
lir. lir. Bence, Türkiye'de demokratik işçi hareketi gelişip gelişip 
yerine oturdukça, yerine oturdukça, sendikalar da sağ lıklı bir sayıya sayıya 
kendiliğikendiliğinden inecektir. Şimdi, sendikalar içinde de· de· 
mokratik mokratik mekanizmanın yeterince işlememesidir ki, ki, 
sendikaların sendikaların aşırı ölçüde bölünmesine etken olmakta· olmakta· 
dır. dır. Bence sendika içi demokrasi ne kadar iyi işlerse, erse, 
işçiler işçiler kendi sendikalarından ayrılmaksilın kendi sen· sen· 
dikdikalarına istedikleri yönü verebileceklerini düşüne· düşüne· 
cekleri, cekleri, bu umudu içlerinde besleyebilecekleri için, için, 
sendikalarını sendikalarını bölmek bölmek ·geregegını ını duymayacaklardır. duymayacaklardır. 
O bakımdan, aşırı bölünme diye bir olgu varsa, bu· varsa, bu· 
nun çözümü, bence, sendika içi demokrasiyi daha daha 
iyi işler hale getirmektir. Ikincisi, yine bunun bir bir 
unsuru sayılabi lecek olan referandum hakkını getir· getir· 
mektir. Geçen gün radyoda da söylediğim gibi, biz gibi, biz 
geçen yıl hükümetteyken, referandum için bir kanun kanun 
tasarısını hükümete getirdik. Bütün CHP bakanları bakanları 
imzaladılar. MSP 'nin 7 bakanından ancak biri im· im· 

olabiliyor. olabiliyor. Biz, kendi dışımızdaki 
işbirliğinişbirliğine girdiğimiz takdirde, kendi 
emeklerden sonra elde emeklerden sonra elde etmiş olduğumuz 
demokrdemokrasi açısından korumaya mecbur 
bütünlük bütünlük tehlikeye düşebilir. Önemli 
yasasını yasasını benimsemiş ve o doğrultuda 
içine içine sindirmiş bütün sol kuruluşların, 
parti parti dışında olsun, butün sol kuruluşların, 
demokrasiyi demokrasiyi savunma yönünde, aynı 
ket ket etmeleridir. Bu da Türkiye'de çok 
verici verici bir biçimde oluşmaya başlamıştır 
da. da. Eğer bu işbirliğinden beklenen 
güçlerin güçlerin özgürlükçü demokrasiyi 
rı rı ysa, bu esasen olmaktadır. Ve bunun 
ması, ması, yani her sol örgütünkendikişiliğini, 
ce ce bağımsızlığını, kuram bağımsızlığını 
özgürlükçü özgürlükçü demokrdemokrasiasinin nin güçlenmesine güçlenmesine 
maları, bence çok daha yararlı olmaktadır. 

• Müsaade ederseniz burada 
sormak istiyorum. CHP 'n;n dışındaki 
ettiğiniz ettiğiniz etti özgürlükçü özgürlükçü özgürl demokraside, 
mesinden yana mısınız, yan; 1 4 1  ve 
kaldırılmasından yapa mısınız ? 

• Tabii. Ben her vesileyle 
düşünce düşünce özgürlüğüne özgürlüğüne sınır sınır konukonularnayacağı larnayacağı 
YIZ. YIZ. Bazı eylemler sınırlanabilir. 
eylemler sınırlanmıştır. eylemler sınırlanmıştır. Bugün düşünce 
ve ve eylem özgürlüğünü bir arada sınır
düşünce düşünce ve anlatım anlatım özgürlüğü özgürlüğü ile ile 
kaldırmaya kesin kararl ıylZ. 

• Bağışlarsanız bu soruyu 
istiyorum. Çok önemli. Özgürlükçü 
ce, ce, kanımca CHP olarah bugün Batı 
Iü/ıte olan, Iü/ıte olan, ve toplumun lu!!r kesim;n;n, 
minin olduğu gibi işçi minin olduğu gibi işçi sınıfının da, 
örgüörgütle ne bildiği demokrasileri kastediyorsunuz. 
kiye kiye bu nitelikli bir özgürlüözgürlükçii kçii demo
bu toplumlarda kurulabilen tüm örgütlere, 
partilerine de sahip olabilmeli değil 

• Tabii, tabii, söyledim, düşünce 
ve örgütlenme özgürlüğüne özgürlükçü 
sınır getirilerncı. 



Içinde bulunduilumuz koşullarda, demokrasi· 
den yana seçmenlerin Milliyetçi Cephe partilerine 
karşı önlerindeki tek ciddi alternatif Cumhuriyet 
Halk Partisi'dir. 

Ancak, bilinmektedir ki, CHP köklü ekonomik· 
toplumsal dönüşümleri gerçekleştirebilmek bir yana, 
kendi başına, demokratik hak ve özgürlükleri faşist 
saldırılara karşı koruyup geliştirmenin bile üstesinden 
gelemez. 

Bu durum CHP'nin yeri ve işlevi ile ilgili deiler· 
lendirmeleri seçimler dolayısıyla bir kere daha özetle· 
meyi gerekli kılmaktadır. 

CHP SAC SOSYAL DEMOKRAT PARTILERE 
YAKIN BIR çiZGIYE SAHIPTIR 

Batı'daki burjuva demokrasileri ile karşılaştır· 
malar yapılarak CHP 'nin Türkiye'de sosyal demokrat 
çizginin temsilcisi olduilu söylenir. Farklı yapı ve po· 
litik geleneklere sahip ülkeler arasında bu tür benzet· 
meler yapmanın sakıncaları ortadadır. Bu sakıncalar 
göze alınarak CHP'nin tanımlanması yoluna gidildi· 
ilinde ise, tek başına 'sosyal demokrat' sıfatı yetersiz 
kalmaktadır. 

Reformist politik hareketlerin çeşitliliili ve baş· 
langıçtan bu yana geçirdikleri deilişim bu çerçeve 
içinde ele alınması gereken sosyal demokrat partileri 
birbirlerinden ihmal edilerniyecek farklarla ayırmak· 
tadır. 

CHP 'nin bugünkü çizgisi, nihai hedef olarak sos· 
yalizmi amaçlarnaması; büyük, tekelci sermayeye kar· 
Şı net ve kesin bir tavır almaması; ve sosyalist örgüt 
ve hareketlere karşı tavrı ile klasik reformist, sol sos· 
yal demokrat partilerden çok, sali sosyal demokrat 
partilere yakındır. Dış politik ilişkiler ve dünya olay· 
ları karşısındaki tavrı bu yakınlıliı daha da artırmak· 
tadır. 

CHP PROGRAMI BIR DüZEN 
DECIŞIKLIGI GETIRMEMEKTEDIR 

Ulusal bailımsızlık ve kapitalizmden sosyalizme 
geçiş ça�ında, yani çailımızda, bir sosyo-ekonomik 
biçimden ötekine geçiş anlamında düzen değişikliği 
ancak ve ancak kapitalist ilişkilerin yıkılıp bunun ye
rine sosyalist ilişkilerin kurulmasıyla mümkündür. 

Çok daha ilerici sloganlarla başlayan "üçüncü 
yol" denemeleri, kapitalizm ve sosyalizm dışında sii· 
rekliliili olan üçüncü bir düzenin varolmadıliının ispat· 
lanmasıyla son bulmuştur. 

'lUrkiye'ni'l emperyalist merkezlere olan bailım· 
Iılık ilişkileri kopartılıp atılmadan, gittikçe daha az 
elde toplanan sermayenin gittikçe daha çok sayıda 
işçiyi, emekçiyi ücretlililiin sömürü ve baskısı altında 
tutması ortadan kaldırılmadan ve netice olarak başta 
işçi sınıfı, bütün emekçilerin özgürce düşünmeleri, ör· 
gütlenmeleri ve yeteneklerini sonuna kadar geliştire· 
bilmelerini engelliyen sınırlar ortadan kaldırılmadan 
düzen deilişikliili olmaz. 

CHP bir düzen deliişikliilini önermem�ktedir. 
Düzenin en temel kurum ve ilişkilerine itirazı yoktur. 
Ezilenin ve ezenin olmadıilı, insanca hakça bir düzen· 
le ilgili sloganları, biçimi ve hızı ne olursa olsun böyle 
bir düzenin kuruluşunu kapsamıyan programı ile çe· 
Iişmektedir. 

CHP ACIL VE KöKLü DöNüŞÜMLERIN 
DE SAVUNUCUSU DECILDIR 

'lUrkiye dışa bailımlı geri bir kapitalizmin ege· 
menliilindeki bir ülkedir. Emperyalizmin ekonomik, 
askeri ve kültürel sömürü ve baskısı altındadır. Son yıl· 
larda emekçilerin sırtından gerçekleştirilen hızlı geliş· 
meye raemen kapitalizmin yapısal bunalımı daha da 
derinleşmiştir. Işgücünün, makinaların ve öteki kay' 
nakların tam kullanımı salilanamamakta, çalışan kitle· 
ler ülke tarihinin en hızlı Ciat artışlarından birinin 
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baskısı altında ezilmekte, dış ticaret açıilı büyümekte, 
yatırım kaynakları israf edilmekte ve sanayi ciddi bir 
pazar sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Sosyalist bir düzenin çözümleyicili�inin saelan· 
masından önce de geriliei ve ba�ımlılıeı azaltacak bazı 
köklü dönüşümler için mücadele etme olanaklıdır. Dış 
ticaretin, bankacılıliın ve sigortacılı�ın devletleştiril· 
mesi; köklü ve demokratik bir toprak reformu; yerli 
ve yabancı tekellerin ülke ekonomisi üstündeki ege· 
meniikierine son verilmesi ve ülkeyi pençesi altında 
tutan askeri ve ekonomik birliklerden çıkılması, ikili 
anlaşmaların feshi bunlar arasındadır. 

Ne var ki, CHP üzerinde titrediei girişim özgür· 
Iüeünü zedelemiyecek, bütün deeiştirmelere raemen 
Anayasa doilrultusunda bu ve benzeri köklü dönüşüm· 
lerin savunuculuilunu da yapmamaktadır. 

Dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanların· 
da devlet kontrolünün bir ölçüde arttırılmasından öte· 
ye geçmemektedir. Petrol ve maderıler dışında yaban· 
cı tekellere karşı kesin bir tavır alışı yoktur. Son sıra· 
lar "yağ tekeli "ne hücumlarında görüldüiiü gibi, büyük 
emperyalist tekelleri bütünsel bir olgu olarak ele 
alacak yerde, tek tek karşı çıkışlarda bulunmaktadır. 

Toprak reformu önerisi köklü ve demokratik bir 
dönüşüm niteli�ini taşımamaktadır. üstelik son seçim 
broşürlerinde artık "CHP (nin) iktidara gelince toprak 
reformu uygulamasını daha da yaygınlaştırma"sından 
bahsedilmesiyle yetinilir olmuştur. Kooperatineşme 
ile ilgili olarak geliştirilen öneriler yoksul ve orta halli 
kitleler için temelli farklar getirecek nitelikte de�ildir. 

CHP 'nin büyük·tekelci sermaye ile ilgili karşı 
çıkışı ise "vurgunculu�a" ve "aşırı kara" karşı çıkışla 
sınırlıdır. CHP Genel Başkanı'nın YÜRÜYÜŞ'ün bu 
sayısındaki demecinde de görüldü�ü gibi, Türkiye'de 
büyük sermayenin etkinli�i, tekelci gelişmenin hızı 
azımsanmaktadır. Büyük sermaye çevreleriyle ilişkile· 
ri koparmama, hatta gerginleştirmernek için elden 
gelen özen i gösterme, zorunlu olarak, emekçi halkın 
bu alandaki ç ıkarlarının savunulmasından ve bilinç· 
lendirilmesinden vaz geçme anlamına gelmektedir. 
Halk sektörü önerisi ,  reformist bir mantık ile dahi, 
büyük sermayeye karşı mücadelede bir yan tedbir 
olabilir. 

öteki benzeri partilerin ço�u için oldu�u gibi, 
CHP için de emekçi halkın çıkarlarından en büyük 
sapma dış politika alanında görülmektedir. Emperya· 
lizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel kurumları 
ile ilişkilerde CHP gerici sermaye partilerinden zor 
ayırdedilebilir bir tutum içindedir. Dış politikada 
dünya dengesinin daha büyük ölçüde hesaba katılması, 
dinamik davranılması ve daha " onurlu" bir yol tutul· 
ması gibi çağrılar dışında CHp'nin bu partilere yönelt· 
tiiii açık ve ciddi pek az eleştiri vardır. 

CHP'YE YöNELEN KiTLE 
DESTECININ NEDENLERI 

Bütün bu özelliklerine railmen, CHP'nin bugün· 
kü politikası burjuvazinin bir kesiminin yanında, geniş 
emekçi kitlelerinin de desteeine sahip görünmektedir. 
Bu desteliin başlıca nedenlerini gözden geçikmekte 
yarar vardır. 

CHP 'ye yönelen kitle desteilinin birinci ve belki 
de en temel nedeni yasal sınırlamalar ve yöneltilen 
baskı ve saldırılar nedeniyle sosyalist parti alterna· 
tiCinin gerçek potansiyeli ölçüsünde CHP 'nin 'karşısı· 
na' çıkamamış olmasıdır. Bir bölümü doilrudan doil' 
ruya CHP iktidarları tarafından, bir bölümü CHP mu· 
halefetinin sessizliili arasında gerçekleştirilmiş olmak 
üzere Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana işçi sınıfı 
partilerine ve mücadelecilerine uygulanan şiddet ve 
susturma kampanyası emekçilerin gerçek çıkarları 
yönünde bilinçlenme ve tutum belirtme imkanlarını 
çok sınırlamıştır. CHP toplantılarında özellikle işçi 
kitlelerinin ve yoksul köylülerin daha ileri, daha tu· 
tarlı oluşları, O'nu aşmaları ile ilgili gözlemler bu yar· 
gıyı Bu gerçeltin bilincinde olan 

bazı CHP yöneticileri emekçilerin özellikle işçi sınıfı· 
nın düzen deeişikliili özlemlerini yanıltıcı sloganlarla 
kendi yönlerine kanalize etmek istemektedirler. CHP 
ile ilgili olarak uyandırılmak istenen "ilerde sosyalist 
parti olma" hayallerinin altında bu bilinçli çabaların 
da payı vardır. 

Kitlelerin CHP'yi desteklemesinin ikinci önemlı 
kaynailı, bu partinin son elli yılda burjuva demokratık 
kazanımların gerçekleştirielsi ve hatta daha eskilerinin 
mirasçısı olarak görülmesidir. Gerçekten de CHP, 
"tek "liei uzun yıllar yasal sınırlamalarla garantiye 
alınmış bir "devlet partisi" olarak, Türkiye'de burjuva 
demokratik devrimin · gerçekleştirildilti ölçüde · en 
önde gelen bir kurucusu olmuştur. Gerçi bu burjuva 
demokratik gelişimin böylesine güdük kalmasının ve 
sonuçta ülkeyi bugünkü ba�ımlı ve geri durumuna ge· 
tirmesinin de başlıca sorumlusu CHP'dir. Gerçi, 
"çok" partili parlamenter işleyişe geçiş, bir açıdaıı 
27 Mayıs hareketi ve parti dışı ilerici demokrat aydın· 
ların büyük çabalarıyla hazırlanan 1961 Anayasası tek 
başına CHP'nin isniyatiCi ile açıklanamaz. Hele 1960 
sonrasında burjuva demokratik hak ve özgürlükleri sa· 
vunan ve geliştiren güçler CHP 'nin iyice dışına kay· 
mıştır. Ama, yine de, devrimci çizgilerinden sapmış 
Avrupa sosyal demokrat partilerinin işçi sınıfından 
gördükleri "ilk evlat olma "nın saltladıltı destek gibi, 
CHP de burjuva demokratik kazanımlarla ilişkisinden 
yararlanmaktadır. 

CHP 'ye yönelen desteği n üçüncü önemli nedeni 
bu parti tabanında yeralan sosyal grupların nitelikle· 
riyle ilgilidir. Küçük burjuvazinin tekelci gelişimden 
ve büyük sermayeden gelen baskı ve tehditlen olduilu 
kadar, işçi sınıfı hareketinden de çekindi� herkesçe 
bilinir. Dıştan ve içten yapılan yoliun anti·komünist 
propaganda, Türkiye'de küçük burjuvazinin kimi 
kesimleri için bu eeilimi daha da güçlendirmiştir. öte 
yandan, 'lUrkiye'de işçi sınıfının genç oluşu, köyden 
ve zanaatkarlıktan yeni kopmuş ve ortaklaşa eylemin 
eliitiminden henüz yeni yeni yararlanmaktı oluşu if· 
çiler arasında da reformist düşüncelerin yankı bulabil
mesine yardımcı olmaktadır. Bu tutum kendi kariyer
Ierini, rahat ve emin bir şekilde büyük bir partiye bal
lama peşindeki sendika bürokrasisi tarafından pekişti
rilmeye çalışılmaktadır. K ısaca, belli sınıfsal koşullar 
"hem sol, hem de ılımlı" bir alternatifin desteklenme
sine yol açmaktadır. 

Son olarak, daima büyük partilerden yana işle
yen bölücü olmama endişesi, kimi demokrat ve ilerici 
unsurlar için bir ayak baliı olmaktadır. özellikle (aşi
zan güçlerin yoliun saldırı dönemlerinde nihai amaç
lar ve tutarlı, kararlı mücadele gereli ihmal edilmek· 
tedir. 

CHP 'YE YöNELEN DESTECIN 
KöKSALMIŞLlCI YOKTUR 

Varlıliı için en elverişli koşulların bulundulU 
ülkelerde bile sosyal demokrat hareket bir krizle karşı 
karşıyadır. Son on yıldır kitlelerin bu politik hareket 
karşısındaki niceliksel destekleri belli bir üst tavana 
ulaşıp, buraya takılı kalmış görünmektedir. Bu parti
ler çok sert iç mücadelelere ve bölünmelere sahne ol
maktadır. Işçilerin ve öRrenci gençliilin gilgide daha 
büyük ölçüde sosyal demokrasiden yüz çevirdikleri, 
sosyalizm bayraeı altında toplandıkları görülmektedir. 
Sosyal demokrasi kitlelere programınm en öncelikli 
yararlarını bile saRlayamamaktadır. 

Bu süreç içinde reformist ideoloji bir dönüşüm 
geçirmekte, sosyal demokrat partiler bir ikilemle k .... 
şılaşmaktıdırlar: ya tümden tekelci devlet kapitali.· 
miyle bütünleşmek, ya dı tekellere karşı, ıoayalill 
partilerle dayanışarak yeni bir eylem proıramını be
nimsemek. 

Türkiye'de sosyal demokrat olarak nitelendiri
lebilecek, benzetmeler yapılabilecek bir politik hue
ketin ortaya çıkışı Batı'dakinden farklı bir yol iıi .. 
miştir. "Sosyal demokrat" eRilim bu ülkelerde görül· 

burjuva demokrasileri ile karşılaştır· 
CHP 'nin Türkiye'de sosyal demokrat 

olduilu söylenir. Farklı yapı ve po· 
sahip ülkeler arasında bu tür benzet· 
sakıncaları ortadadır. Bu sakıncalar 

CHP'nin tanımlanması yoluna gidildi· 
başına 'sosyal demokrat' sıfatı yetersiz 

Reformist politik hareketlerin çeşitliliili ve baş· 
yana geçirdikleri deilişim bu çerçeve 

alınması gereken sosyal demokrat partileri 
ihmal edilerniyecek edilerniyecek edilerniye farklarla ayırmak· 

bugünkü çizgisi, nihai hedef olarak sos· 
amaçlarnaması; büyük, tekelci sermayeye kar· 

tavır almaması; ve sosyalist örgüt 
karşı tavrı ile klasik reformist, sol sos· 
partilerden çok, sali sosyal demokrat 

Dış politik ilişkiler ve dünya olay· 
tavrı bu yakınlıliı daha da artırmak· 

CHP PROGRAMI BIR DüZEN 
DECIŞIKLIGI GETIRMEMEKTEDIR 

Ulusal bailımsızlık ve kapitalizmden sosyalizme 
yani çailımızda, bir sosyo-ekonomik 

ötekine geçiş anlamında düzen değişikliği 
kapitalist ilişkilerin yıkılıp bunun ye

ilişkilerin kurulmasıyla mümkündür. 
daha ilerici sloganlarla başlayan "üçüncü 

kapitalizm ve sosyalizm dışında sii· 
üçüncü bir düzenin varolmadıliının ispat· 

bulmuştur. 
emperyalist merkezlere olan bailım· 

kopartılıp atılmadan, gittikçe daha az 
elde toplanan sermayenin gittikçe daha çok sayıda 

ücretlililiin sömürü ve baskısı altında 
kaldırılmadan ve netice olarak başta 
emekçilerin özgürce düşünmeleri, ör· 

yeteneklerini sonuna kadar geliştire· 
engelliyen sınırlar ortadan kaldırılmadan 

olmaz. 
düzen deliişikliilini önermem�ktedir. 

kurum ve ilişkilerine itirazı yoktur. 
olmadıilı, insanca hakça bir düzen· 

biçimi ve hızı ne olursa olsun böyle 
kuruluşunu kapsamıyan programı ile çe· 

ACIL VE KöKLü DöNüŞÜMLERIN 
DE SAVUNUCUSU DECILDIR 

bailımlı geri bir kapitalizmin ege· 
bir ülkedir. Emperyalizmin ekonomik, 

lerin savunuculuilunu da yapmamaktadır. 
Dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanların· 

da devlet kontrolünün bir ölçüde arttırılmasından öte· 
ye geçmemektedir. Petrol ve maderıler dışında yaban· 
cı tekellere karşı kesin bir tavır alışı yoktur. Son sıra· 
lar "yağ tekeli "ne hücumlarında görüldüiiü gibi, büyük 
emperyalist tekelleri bütünsel bir olgu olarak ele 
alacak yerde, tek tek karşı çıkışlarda bulunmaktadır. 

Toprak reformu önerisi köklü ve demokratik bir 
dönüşüm niteli�ini taşımamaktadır. üstelik son seçim 
broşürlerinde artık "CHP (nin) iktidara gelince toprak 
reformu uygulamasını daha da yaygınlaştırma"sından 
bahsedilmesiyle yetinilir olmuştur. Kooperatineşme 
ile ilgili olarak geliştirilen öneriler yoksul ve orta halli 
kitleler için temelli farklar getirecek nitelikte de�ildir. 

CHP 'nin büyük·tekelci sermaye ile ilgili karşı 
çıkışı ise "vurgunculu�a" ve "aşırı kara" karşı çıkışla 
sınırlıdır. CHP Genel Başkanı'nın YÜRÜYÜŞ'ün bu 
sayısındaki demecinde de görüldü�ü gibi, Türkiye'de 
büyük sermayenin etkinli�i, tekelci gelişmenin hızı 
azımsanmaktadır. Büyük sermaye çevreleriyle çevreleriyle çevreler ilişkile· 
ri koparmama, hatta gerginleştirmernek için elden 
gelen özen i gösterme, zorunlu olarak, emekçi halkın 
bu alandaki ç ıkarlarının savunulmasından ve bilinç· 
lendirilmesinden vaz geçme anlamına gelmektedir. 
Halk sektörü önerisi ,  önerisi ,  öneris reformist bir mantık ile dahi, 
büyük sermayeye karşı mücadelede bir yan tedbir 
olabilir. 

öteki benzeri partilerin ço�u için oldu�u gibi, 
CHP için de emekçi halkın çıkarlarından en büyük 
sapma dış politika alanında görülmektedir. Emperya· 
lizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel kurumları 
ile ilişkilerde CHP gerici sermaye partilerinden zor 
ayırdedilebilir bir tutum içindedir. Dış politikada 
dünya dengesinin daha büyük ölçüde hesaba katılması, 
dinamik davranılması ve daha " onurlu" bir yol tutul· 
ması gibi çağrılar dışında CHp'nin bu partilere yönelt· 
tiiii açık ve ciddi pek az eleştiri vardır. 

CHP'YE YöNELEN KiTLE 
DESTECININ NEDENLERI 

Bütün bu özelliklerine railmen, CHP'nin bugün· 
kü politikası burjuvazinin bir kesiminin yanında, geniş 
emekçi kitlelerinin de desteeine sahip görünmektedir. 
Bu desteliin başlıca nedenlerini gözden geçikmekte 
yarar vardır. 

CHP 'ye yönelen kitle desteilinin birinci ve belki 
de en temel nedeni yasal sınırlamalar ve yöneltilen 
baskı ve saldırılar nedeniyle sosyalist parti alterna· 
tiCinin gerçek potansiyeli ölçüsünde CHP 'nin 'karşısı· 
na' çıkamamış olmasıdır. Bir bölümü doilrudan doil' 
ruya CHP iktidarları tarafından, bir bölümü CHP mu· 
halefetinin sessizliili arasında gerçekleştirilmiş olmak 
üzere Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana işçi sınıfı 
partilerine ve mücadelecilerine uygulanan şiddet ve 

sonuçta ülkeyi bugünkü 
tirmesinin de başlıca 
"çok" partili parlamenter 
27 Mayıs hareketi ve 
ların büyük çabalarıyla 
başına CHP'nin isniyatiCi 
sonrasında burjuva demokratik 
vunan ve geliştiren 
mıştır. Ama, yine de, devrimci çizgilerinden 
Avrupa sosyal demokrat 
gördükleri "ilk evlat 
CHP de burjuva demokratik 
yararlanmaktadır. 

CHP 'ye yönelen 
bu parti tabanında 
riyle ilgilidir. Küçük 
ve büyük sermayeden 
kadar, işçi sınıfı hareketinden 
bilinir. Dıştan ve içten 
propaganda, Türkiye'de 
kesimleri için bu eeilimi 
yandan, 'lUrkiye'de 'lUrkiye'de 'l
ve zanaatkarlıktan yeni 
eliitiminden henüz yeni 
çiler arasında da reformist düşüncelerin 
mesine yardımcı olmaktadır. 
Ierini, rahat ve emin 
lama peşindeki sendika 
rilmeye çalışılmaktadır. 
"hem sol, hem de ılımlı" 
sine yol açmaktadır. 

Son olarak, daima 
yen bölücü olmama 
unsurlar için bir ayak 
zan güçlerin yoliun saldırı 
lar ve tutarlı, kararlı 
tedir. 

Varlıliı için en 
ülkelerde bile sosyal 
karşıyadır. Son on yıldır 
karşısındaki niceliksel 
ulaşıp, buraya takılı kalmış 
ler çok sert iç mücadelelere 
maktadır. Işçilerin 
büyük ölçüde sosyal 
sosyalizm bayraeı altında toplandıkları 
Sosyal demokrasi kitlelere 
yararlarını bile saRlayamamaktadır. 

Bu süreç içinde reformist 
geçirmekte, sosyal demokrat 
şılaşmaktıdırlar: ya 
miyle bütünleşmek, 



• CHP, TÜRKJYE'NIN EMPERYALIST 
BACIMlIlIK ILışKJLERlNDEN 
KURTARlLARAK 

TiSi 
• 

DEMOıCRA TIKLEŞTIRlLMESI YOLUNDAKJ 
ZORUNLU DÖNÜŞÜMLERE 
PROGRAMıNDA YER VERMEMEKTEDIR. 
DIŞ TICARET, BANKACılıK VE 
SIGORTACılıK ALANLARINDA DEVLET 
KONTROLÜNÜN BIR ÖLÇÜDE 
ARTIRILMASıNDAN ÖTEYE 
GEÇMEMEKTEDIR. PETROL VE 
MADENLER DıŞıNDA YABANCI 
TEKELLERE KARŞI KESIN BIR 

TOPLUMUMUZUN GELIşME 
DOCRULTUSU CHP'YI BIR SEÇMEYE 
ZORLA YACAKTIR. 

TAVıR AlıŞı YOKTUR. 

TÜRKIYE'DE SINIF ÇELIŞKJLERININ 
KESKlNLEŞMESINI, BIR TARAFTA 
EMPERYALIZMIN VE BURJUVAZININ 
GÜçLERIYLE öBüR TARAFTA Işçi VE 
EMEKÇI SıNıFLARıN KUTUPLAŞMASINI 
DURDURMAK ARTIK MÜMKÜN 
DECIWIR. 

SON SEçiM BROŞüRLERINDE, ARTIK, 
"CHP'NIN IKTIDARA GELINCE TOPRAK 
REFORMU UYGULAMASINI DAHA DA 
YA YGINLAŞTIRILMASINDAN 
SÖZEDILMESIYLE YETINILMEKTEDlR. 
CHP, TÜRKJYE'DE BÜYÜK SERMAYENIN 
ETKlNLICINI, TEKELCI GELIşMENIN , 
HıZıNı AZIMSAMAKTADIR. 

BU YÜZDEN, DEMOKRASI IçiN 
MÜCADELE GITGIDE Işçi VE EMEKÇI 
SıNıFLARıN EYLEM BIRLICI ORTAK BIR 
DEMOKRASI MÜCADELESI 
PLATFORMUNDA EMPERYALIZMIN VE 
TEKELCI SERMAYE EGEMENLICININ 
GERILETILMESI EKSENINE 
OTURMAKTADIR. 
BUNUN OBJEKTIF ŞARTLARI ISE HIZLA 
OLUŞMAKTADıR. ÖNÜMÜZDEKJ 
DÖNEMDE CHP YA BURJUVAZIYE DAHA 
ÇOK YAKLAŞARAK DEMOKRASI 
HEDEFLERINDEN BIRER BIRER ÖDÜN 
VERECEK VE SERMA YE PARTILERININ 
SIYASAL BIRLICINE KATıLACAKTıR, 
YADA EMEKÇi SINIFLARLA BACLARINI 
ARTıRARAK EYLEM BIRLICININ 
KOŞULLARıNı YERINE GETIRECEKTIR. 

HALK SEKTÖRÜ ÖNERISI, REFORMıST 
BIR MANTıK ILE DAHI, BÜYÜK 
SERMA YEYE KARŞI MÜCADELEDE 
ANCAK BIR YAN TEDBİR OLABILIR. 
EMPERYALIZMIN ASKERI 
EKONOMIK, POLiTIK VE KÜLTÜREL 
KURUMLARıYLA ilişKİLERDE 
CHP GERICI SERMA YE PARTILERINDEN 
ZOR AYıRDEDiLIR BIR TUTUM 
IçINDEDIR. 

dü� gibi işçi sınıfı hareketi içinde nihai amaçlardan 
. daha do�ru bir deyımle acil görevlerle nihai amaç 
arasındaki birlikten . sapma biçiminde do�mamış, 
emekçi kitlelerin de yaygın deste�ine sahip bir bur· 
juva partisinin sosyalist hareketin hızlı gelişmeler gös· 
terdi�i bir dönemde "sola kayışı" ile ortaya çıkmış· 
tır. 

Burjuvazinin · CHP 'nin deyimiyle · "dünyanın 
nereye gittiğinin farkında" olan ve bir bölümüy!e 
çıkarlarının büyük burjuvazi tarafından tehdit edildi· 
�ini gören kesimi parti içindeki etkinli�ini sürdürmek· 
tedir. Bir sosyal grup olarak boyuna kemirilen küçük 
burjuvazinin parti içindeki sözcülü�ünü yapan aydın 
kadrolar parti politikasının ayrıntılarını formüle eder 
ve kitlelere duyururken bu çıkarlara titizlikle uymak. 
tadırlar. Kendilerine sosyal demokrat sendikalar adını 
yakıştıran kimi işçi örgütlerinin başında bulunanlar 
olsun, CHP'nin yeni destekçileri olsun, bir bütün ola· 
rak sendikacılar ise Batı'da işçi aristokrasisinin üstlen· 
di�i görevi yürütmektedirier. 

Yukarda başlıca kaynakları belirtilen kitle des· 
te�inin kökleri pek derinde de�ildir. Burjuvazinin 
sosyal demokrasiyi deneyebilecek, onun sosyal ada· 
letçi, reformist istekleri ile oyalanabilecek güçte ol· 
du�u çok şüphelidir. öte yandan, Türkiye yalnız 
"büyüme"nin daha adaletli bir şekilde devam ettiriı· 
mesi gereken gelişmiş bir ülke de de�i1dir. Sınıf çe· 
lişkileri gittikçe daha da kesinleşmektedir. Önünde 
seçme olana�ı varoldu�u durumda emekçi kitlelerin 
de kendilerini pek az ilgilendiren endişeler içinde 
hapsolmaları da uzun süre mümkün de�i1dir. 

CHP DE BIR SEçiMLE 
KARŞI KARŞıYADıR 

Uzlaşmaz karşıtlıklar barındıran bir toplumda 
bazı seçimlerden özellikle istense de kaçınmak müm· 
kün de�i1dir. Bir örgüt olarak CHP de, parti tabanın· 
daki unsurlar da bu tür bir seçimle uzun süredir karşı 
karşıyadırl.r. Bütün reformist partilerin karşı karşıya 
oldukları seçimle. 

Toplumun gelişme do�rultusu CHP 'yi bu seç· 

meye zorlayacaktır. CHP istese de istemese de Türki· 
ye'de sınıf çelişkilerinin keskinleşmesini, bir tarafta 
emperyalizmin ve burjuvazinin güçleriyle öbür tarafta 
işçi ve emekçi sınıfların kutuplaşmasını durdurmak 
artık mümkün değildir. Bu yüzden, demokrasi için 
mücadele gitgide işçi ve emekçi sınıfların eylem birli· 
�i, ortak bir demokrasi mücadelesi platformunda em· 
peryalizmin ve tekelci sermaye egemenliğinin gerile· 
tilmesi eksenine oturmaktadır. Bu eylem birli�inin 
objektif şartları ise hızla oluşmaktadır. Önümüzdeki 
dÖnemde CHP ya burjuvaziye daha çok yaklaşarak 
demokrasi hedeflerinden birer birer ödün verecek ve 
sermaye partilerinin siyasal birli�ine katılacaktır; 
ya da emekçi sınıflarla bağlarını artırarak eylem bir· 
liğinin koşullarını yerine getirecektir. 

Toplumdaki sermaye ile emek güçleri arasındaki 
bu kutuplaşma kendisini bugünden CHP içinde du· 
yurmaktadır. CHP, kitlelerdeki demokratik birikime, 
işçi sını!ını odak alan sol kutuplaşmaya kulaklarını 
tıkadığı takdirde, bu birikimin CHP örgütünü aşması 
o zaman kaçınılmaz olacaktır. örgütsel bütünlü�ü sağ· 
lamak, denge yönünde bugünkü durumu sürdürücü 
tedbirlerle değil, objektif gelişme doğrultusundaki gi· 
rişimlerle mümkündür. 

AÇıKLıK GERECI 

Gerici burjuva partileriyle CHP'yi birbirinden 
ayıran farklar daha aydınlı�a çıkmalı, kesinlik ve tu· 
tarlılık kazanmalıdır. Özellikle demokratik hak ve 
özgürlüklerin korunup savunulmasında izlenecek yol, 
bu özgürlüklere saldıran işbirlikçi, büyük burjuvaziye, 
tekelci uygulamalara karşı alınacak tavır açıklık ve 
cesaretle ortaya konmalıdır. Faşizm tehlikesi yorum· 
lanırken, büyük burjuvazinin yükselen kitle hareketini 
ve uyanışı karşısındaki çaresizli�inin onu maceralara 
iten başlıca unsur olduğu gözden uzak tutulmamalı, 
kitle desteğinin ancak örgütlü ve açık seçik bir progra· 
ma sahip oldu�u zaman gerçek bir silah olduğunun 
farkına varılmalıdır. Sosyal demokrasinin tarihsel 
yanılgısı devlet gücünün sınıf ihmali, de· 

mokrasi mücadelesine yeniden çok önemli zarar· 
lar verecek bir ölçüde sürdürülmektedir. Kulaklar 
bu konuda soldan gelen eleştirilere t ıkanmamalıdır. 

Işçi sınıfı ve müttefiklerinin politik hareketi, 
bütün engellemelere ratmen, her gün biraz daha güç· 
iü ve yeterli bir nitelik kazanırken, CHP 'nin batım· 
sızlık ve demokrasi mücadelesindeki yerinin ne ol.· 
ca�ını işte bu ve benzeri konulardaki tutumu be· 
lirleyecektir. Işçi sınıfının sosyalist partisinin kitle
ler içinde örgütlenmesi ve sosyalist birikimin peki.· 
mesi, halk kitlelerinin batırnsızlık ve demokrasi 
ortak platformuna çekilmesi" için en elverişli koşul· 
ları yaratacaktır. 

SEÇiMLER'DEKI GöREV 

Sınıf çelişkilerinin gelişmesi Türkiye'de burjuva 
reformizminin uzun süre emekçi kitlelerin eylem birli· 
�ini bölme gücü ve olana�ı yoktur. Buna karşılık 
CHP 'nin, faşizan MC'ye karşı yürüttüğü mücadele, 
burjuvazinin demokrasiye karşı güçlerini birleştirme· 
sini, düşündü� otoriter rejimi getirmesini, toplumu 
faşistleştirme çabalarını rahatlıkla genişletmesini vb. 
engellernektedir. Burjuvazinin, tekellerin gerici koalis· 
yonu CHP muhalefeti karşısında gerilemekte, güçsüz· 
leşmektedir. 

Türkiye'nin sorunlarına ancak sosyalizmi amaç· 
layan bağımsız bir gelişme do�rultusunda çözüm bu· 
lunabileceği, CHP 'nin ise bunu amaçlamadığı gerçeti, 
MC partileri ile CHP arasındaki kutuplaşma ve müca· 
delenin, faşist tehlikenin geriletilmesi açısından öne· 
mini ortadan kaldırmaz. Aksine bunun önemi çok 
büyüktür. Bugünkü MC hükUmeti, burjuvazinin en ge
rici kesimlerini biraraya getirmektedir. MC demokrasi· 
nin ve emekçi halkın çıkarlarının en büyük düşmanı· 
dır. MC'nin iktidardan düşürülmesi ve yerine daha de· 
mokratik bir iktidarın işbaşına getirilmesi Türkiye'nin 
en güncel, ivedi baş sorunudur. Bu açıdan seçimlerde 
CHP oylarının artması gerekmektedir. Çünkü politik 
düzeydeki demokrasi - antl·demokrasi çatışması, 
seçime katılan partiler düzeyinde MCCHP çatışması 
olarak yansımnktadır. 
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REFORMU UYGULAMASINI DAHA DA 
YA YGINLAŞTIRILMASINDAN 
SÖZEDILMESIYLE YETINILMEKTEDlR. 
CHP, TÜRKJYE'DE BÜYÜK SERMAYENIN 
ETKlNLICINI, TEKELCI GELIşMENIN , 
HıZıNı AZIMSAMAKTADIR. 

DEMOKRASI MÜCADELESI 
PLATFORMUNDA EMPERYALIZMIN VE 
TEKELCI SERMAYE EGEMENLICININ 
GERILETILMESI EKSENINE 
OTURMAKTADIR. 
BUNUN OBJEKTIF ŞARTLARI ISE HIZLA 
OLUŞMAKTADıR. ÖNÜMÜZDEKJ 
DÖNEMDE CHP YA BURJUVAZIYE DAHA 
ÇOK YAKLAŞARAK DEMOKRASI 
HEDEFLERINDEN BIRER BIRER ÖDÜN 
VERECEK VE SERMA YE PARTILERININ 
SIYASAL BIRLICINE KATıLACAKTıR, 
YADA EMEKÇi SINIFLARLA BACLARINI 
ARTıRARAK EYLEM BIRLICININ 
KOŞULLARıNı YERINE GETIRECEKTIR

HALK SEKTÖRÜ ÖNERISI, REFORMıST 
BIR MANTıK ILE DAHI, BÜYÜK 
SERMA YEYE KARŞI MÜCADELEDE 
ANCAK BIR YAN TEDBİR OLABILIR. 
EMPERYALIZMIN ASKERI 
EKONOMIK, POLiTIK VE KÜLTÜREL 
KURUMLARıYLA ilişKİLERDE 
CHP GERICI SERMA YE PARTILERINDEN 
ZOR AYıRDEDiLIR BIR TUTUM 
IçINDEDIR. 

içinde nihai amaçlardan 
görevlerle nihai amaç 
biçiminde do�mamış, 

deste�ine sahip bir bur· 
hareketin hızlı gelişmeler gös· 

kayışı" ile ortaya çıkmış· 

deyimiyle · "dünyanın 
olan ve bir bölümüy!e 
tarafından tehdit edildi· 

deki etkinli�ini sürdürmek· 
boyuna kemirilen küçük 

burjuvazinin parti içindeki sözcülü�ünü yapan aydın 
ayrıntılarını formüle eder 
çıkarlara titizlikle uymak. 
demokrat sendikalar adını 

örgütlerinin başında bulunanlar 
destekçileri olsun, bir bütün ola· 

işçi aristokrasisinin üstlen· 

başlıca kaynakları belirtilen kitle des· 
de�ildir. Burjuvazinin 

deneyebilecek, onun sosyal ada· 
oyalanabilecek güçte ol· 
yandan, Türkiye yalnız 

bir şekilde devam ettiriı· 
bir ülke de de�i1dir. Sınıf çe· 

kesinleşmektedir. Önünde 
durumda emekçi kitlelerin 

ilgilendiren endişeler içinde 
mümkün de�i1dir. 

CHP DE BIR SEçiMLE 
KARŞI KARŞıYADıR 

barındıran bir toplumda 

meye zorlayacaktır. CHP istese de istemese de Türki· 
ye'de sınıf çelişkilerinin keskinleşmesini, bir tarafta 
emperyalizmin ve burjuvazinin güçleriyle öbür tarafta 
işçi ve emekçi sınıfların kutuplaşmasını durdurmak 
artık mümkün değildir. Bu yüzden, demokrasi için 
mücadele gitgide işçi ve emekçi sınıfların eylem birli· 
�i, ortak bir demokrasi mücadelesi platformunda platformunda platf em· 
peryalizmin ve tekelci sermaye egemenliğinin gerile· 
tilmesi eksenine oturmaktadır. Bu eylem birli�inin 
objektif şartları ise hızla oluşmaktadır. Önümüzdeki 
dÖnemde 

şartları 
dÖnemde 

şartları 
CHP ya burjuvaziye daha çok yaklaşarak 

demokrasi hedeflerinden birer birer ödün verecek ve 
sermaye partilerinin siyasal birli�ine katılacaktır; 
ya da emekçi sınıflarla bağlarını artırarak eylem bir· 
liğinin koşullarını yerine getirecektir. 

Toplumdaki sermaye ile emek güçleri arasındaki 
bu kutuplaşma kendisini bugünden CHP içinde du· 
yurmaktadır. CHP, kitlelerdeki demokratik birikime, 
işçi sını!ını odak alan sol kutuplaşmaya kulaklarını 
tıkadığı takdirde, bu birikimin CHP örgütünü aşması 
o zaman kaçınılmaz olacaktır. örgütsel bütünlü�ü sağ· 
lamak, denge yönünde bugünkü durumu sürdürücü 
tedbirlerle değil, objektif gelişme doğrultusundaki gi· 
rişimlerle mümkündür. 

AÇıKLıK GERECI 

Gerici burjuva partileriyle CHP'yi birbirinden 
ayıran farklar daha aydınlı�a çıkmalı, kesinlik ve tu· 
tarlılık kazanmalıdır. Özellikle demokratik hak ve 
özgürlüklerin korunup savunulmasında izlenecek yol, 
bu özgürlüklere saldıran işbirlikçi, büyük burjuvaziye, 
tekelci uygulamalara karşı alınacak tavır açıklık ve 
cesaretle ortaya konmalıdır. Faşizm tehlikesi yorum· 
lanırken, büyük burjuvazinin yükselen kitle hareketini 

mokrasi mücadelesine yeniden 
lar verecek bir ölçüde sürdürülmektedir. 
bu konuda soldan gelen eleştirilere 

Işçi sınıfı ve müttefiklerinin 
bütün engellemelere ratmen, her 
iü ve yeterli bir nitelik kazanırken, 
sızlık ve demokrasi mücadelesindeki 
ca�ını işte bu ve benzeri konulardaki 
lirleyecektir. Işçi sınıfının sosyalist 
ler içinde örgütlenmesi ve sosyalist 
mesi, halk kitlelerinin batırnsızlık 
ortak platformuna çekilmesi" için 
ları yaratacaktır. 

SEÇiMLER'DEKI 

Sınıf çelişkilerinin gelişmesi Türkiye'de 
reformizminin uzun süre emekçi 
�ini bölme gücü ve olana�ı yoktur. 
CHP 'nin, faşizan MC'ye karşı 
burjuvazinin demokrasiye karşı 
sini, düşündü� otoriter rejimi 
faşistleştirme çabalarını rahatlıkla 
engellernektedir. Burjuvazinin, tekellerin 
yonu CHP muhalefeti karşısında 
leşmektedir. 

Türkiye'nin sorunlarına ancak 
layan bağımsız bir gelişme do�rultusunda 
lunabileceği, CHP 'nin ise bunu amaçlamadığı 
MC partileri ile CHP arasındaki 
delenin, faşist tehlikenin geriletilmesi 
mini ortadan kaldırmaz. Aksine 
büyüktür. Bugünkü MC hükUmeti, 
rici kesimlerini biraraya getirmektedir. 
nin ve emekçi halkın çıkarlarının 

MC'nin 



Oltu' da ha 
öğretmen e 

sahip i 
ögretmene raşist saldırıların yapılması yeni bir 

olgu degil. Bu bakımdan 29 Eylül'de Erzurum'un 
Oltu ilçesinde TöB-DER'e ve TöB-DER'li ö�retmene 
yapılan faşist saldırı özel bir önem taşımıyor denebi
lir. De�il öyle. Olay birçok bak ımıardan üzerinde du
rulmaya de�er. 

Ogretmen MC Türkiyesinde faşist saldırıların 
ana hedefi . Saldırılar sonucu ölenlerin çogu ö�ret
men. lşc.,j  sınıfını yıldırsmıyan, yıldıramıyacagını çok 
iyi bilen faşist saldırılar tek tek yakalad ıAı ögretmen 
üzerinde yogunlnşıyor. Tuzak kurularak, bir kişiye 
on kişi ile saldırılarak öğretmenler dövülüyor, öldü· 
rülüyor. 

Bülün bu saldırılar MC'nin faşist tırmanış! çer
çevesinde ele alınmalı. Seçim öncesi bu tırmanış ın 
hızlanmış olması da ola�8n. 

Sermayenin ve onun vurucu faşist koman
doların öğ:retmene saldırmasının var. Bu anlam 
da öğretmenin içine girdi�i bilinçlenme ve örgütlen
me sürecinde saklı. 29 Eylül'deki faşist said ırılar ger
çekte bir korkunu dışa vurması, öğretmenin uyanışın
dan, onun toplumdaki sınıflar mücadelesinde emekçi
lerden yana yerini almasından doğan bir korku. 
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NEDEN SALDıRIYORLAR? 

Basının verdiği habere göre TöB-DER semine
ri sırasında bir baskın yapılmıştı. Toplantıda TöB
DER Genel Başkanı Cemil Çakır bir konuşma yaptı. 
Öğretmenin ulaştığı bilinç düzeyini vurgulayan 
bu konuşmasında faşizmin tırmanışını kınayan Ça
kır şöyle devam etti; "Dünya halklarının kararlı 
mücadelesi sonucu sömürü alanı daralan emperyalizm, 
daha da gaddar ve zalim oluyor, saldırganlıgı daha da 
artıyor. Ülkemizdeki son olaylar bunun bir örneğidir. 

Faşizme karşı bütün demokratik kuruluşların 
güçbirliı}:i yapmaları gerekir. Faşizme karşı mücadele 
ancak bu şekilde verilebilir, faşizm ancak bu şekilde 
geriletilebilir. Bu da örgütlü mücadele ile mümkündür. 
Bugün. TöB-DER'in üye sayısı 100 bini aşıyor. Bunun 
daha ileri boyutlara ulaşması, örgüt içi eA'itime daha 
fazla önem verilmesi gerekir. Öğretmenin ekonomik
demokratik talepleri ancak grevli, toplu - sözleşme U 
sendika hakkını elde etmekle çözümlenebilir. Bu hak
kımızı, demokratik kurallar içerisinde mutlaka alaca
ğız." 

Cemil Çakır'dan sonra TöB-DER Genel Sekre
terı BinaU Seferoğlu konuştu;" Maa,lanrnız ınıamca 
yaşamamızı salthyacak düzeyde değildir. Ulusal gelı
rin yüzde a3'ünü, yaratılan dekerde hiçbir emeği ve 
katkı.ı olmayan çok küçük bir azınlık, egemen güçler 
ga.betmektedir. Hayat pahalılıRı her geçen gün 
emekçi sınıf ve tabakaların &Ofrasındaki lokmayı kü
çültmekt,edir. Bu parçalar bir avuç parababaslOın ka
salarını şişirmektedir." 

Devletin niteliAi üzerinde de duran Setero�ıu. 
bugünkü devletin egemen sınıfların hizmetinde, ezi
len sınıf ve tabakaların aleyhinde olduRunu belirtti : 
"Yasası dahi çıkarılmadan MEYAK adı altında kamu 
personolinin maaşlarından yüzde SIler kesHerek ege
men güçlere sermaye ve kredi olarak daiııtılmaktadır" 
dedi. Seferoj!lu sözlerini şöyle bitirdi : 

"ölenler bizden öıüyor. ışçi öıüyor. ögrenci 
ölüyor, öA:retmen tjlüyor. Akan kanlar bizim kanl.rı
mız, Bu kanlar mutlaka faşizmi ve emperyalist sömü
rüyü uygulayanları bogacaktır. ınsanın insanı &ömür
medilti bir düzen mutlaka kurulacaktır. Belediye Baş
kanının elektriği kestirerek bizi karanlıkta bırakma 
tertibi ni nasıl mum ve lambalarımızla yendiysek, bjr
likte. faşizmin karanlı�ını da yenece�iz." 

FAŞİST SALDıRı BAŞLIYOR 

Seminer saat 18.15'te bilti. Erzurum, Kars, 
Göle, Narman'dan gelen yüzü aşkın öğretmen Ollu'
dan ayrıldı_ Olur'dan gelen 17 ö�retrnen de kamyon
larına binmişlerdi ki faşist komandolar saldırıya geçti
ler. Arabalarından indirilen ö�retmenler dövüldü. 
Yaşetlin Alver'in yaraları ağırdı. TöB-DER lokaline 
sı�ınan öğretmenler burada gerçek bir kuşatmaya 
alındılar. Içlerinde Genel Başkan Cemil Çakır ve 
Genel Sekreter Binali Seferoj!lu'nun da bulunduğu 26 
ö�retmen binada iki saat kadar sargıda kaldı. Oltu 
müftüsünün açıktan açığa kışkırttığı faşist güruh bir 
ara içerdekilerle birlikte binayı ateşe vermeye kalktı. 
AP'li Belediye Encümen üyesi Şeref Ero�lu'nun bi
tişikteki bi nasının da yanması tehlikesidir ki ö�ret
menleri kurtardı. Bu arada sürekli olarak aranan ııçe 
Kaymakamı nedense ne yerinde ne de dairesinde 
bulunamıyordu. 

Taşlı, silahlı faşist saldırılar karşısında ö�ret
menler bir çıkış yapmak istediler. Yerinde tedbirlerle 
faşistlerin k ışk.ırtmalarını boşa çıkaran Jandarma Os
te�meniyle Polis Komiseri bu öneriye karşı çıktılar. 
Binanın kapısının iki yanını tutarak öğretmenlerin 
binadan ç ıkmasını saltladılar. Çıkışta ö�retmenlere 
dokunulamadı, çünkü Halitpaşa Maballesi balk ı öA
retrnenleri kurtarmaya gelmişti. 

"SIZE KIMSE DOKUNAMAZ!" 

Halitpaşa mahallesi Çarşıbaşı'ndan hemen son· 
ra gelen bir ryıahalle. Bir Kürt mahallesi . Kayalarm ya· 
macında kurulu, yoksul mu yoksul, bakımsız mı 
bakımsız. Oltu'nun dışında, bir kenar mahalle. Tele· 
fon edilecek bir yeri yok. bu yüzden de öRretmenler 
dışarı ile bağlantı kurarnıyorlar. Halk sabaha kadar 
nöbettedir. Barikatlar kurulmuştur. "Sizi buradan 
kimse gelip alamaz", "Burada kimse kılınıza dokuna
maz! " .  Gerçekten de üsteamenin ve Komiserin istifa· 
sını isteyen faşist saldll'lanlar mahalleye saklırmaya 
cesaret edemiyorlar. çarşıya dönüp ne varsa kırıp dö
küyorlar, CHP ve TöB-DER binalarını yaAma ediyor
lar. 

Halitpaşa mahallesinin b u  kararlı direnişinde 
Halis Cengiz adh bir ö�retmenin etkisi var. Halis Cen
giz bu mahallenin yetiştirdi�i tek aydın, tek diploma
lı. Ilerici çizgisini tüm mahalleli ile paylaşmış Hali. 
Cengiz. Ve Halitpaşalılar koruyorlar TöB-DER'iD 
ilerici öğretmenlerini. 

OLTU OLAYıNıN GÖSTERDIKLERI 

Oltu olayları herşeyden önce MC'nin kanatları 
altında gerçekleşen faşist tırmanışın yeni bir belgeai. 
Olayların pek çok öA'retici yanı var. 

Olaylarda Vali taraf tuttu; olayları "Karşıt ıö
rüşteki iki grubun çatışması" diye yansıtmaya çalış· 
tı. Ortada iki grubun çatışması de�i1, tek yanlı bir 
saldırı olayı vard ır. Faşist bir saldırı. 

Faşist saldırı başlayınca evinden ve makamın
dan aranan kaymakamı bulmak nedense mümkün 
olmamıştır. 

Tüm Oltu halkının gözleri önünde geçen saldırı 
olaylarını başlatanlar belliyken beylik senaryo uya
rınca suçlular ve saldırganlar deRii. saldırıya u�rayan 
ö�retmenler tutuklandı.  

Kanlı tertiplerini sahneye koyan faşist saldır
ganlar halkın di nsel duygularını da kullandılar. Müftü 
Selahattin KaTa, kara yüzü ile "komünizme karşt ci
had" açmıştı. MC parti1erinin yerel güçleri sayesinde 
amacına ulaştı. 

Aslında faşistler sanıldı�ınca güçlü degil. Gün
diiz saldırıya geçmekten korktukları için karanlıktan 
yararlandılar. 

Oltu olayının asıl vurgulanacak yanı. halkın ö�
retmene , TöB-DER'Ii, ilerici. devrimci ö�retmene 
sahip çıkması oldu. ERer Oltu'da kan gövdeyi götür
mediysc, e�er klŞktTtllaT kanlı cinayetlerle sonuçlan
madıysa. bu OILu halkının, özellikle de HaliLpaşa ma
hallesi h.lkının bilinçli vo kararlı bir biçimde TöB
DER 'li ö�retmene sahip çıkması ile mümkün oldu. 
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Eylül'deki faşist said ırılar ger
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sınıflar mücadelesinde emekçi

almasından doğan bir korku. 

Bugün. TöB-DER'in üye sayısı 100 bini aşıyor. Bunun 
daha ileri boyutlara ulaşması, örgüt içi eA'itime daha 
fazla önem verilmesi gerekir. Öğretmenin ekonomik
demokratik talepleri ancak grevli, toplu - sözleşme U 
sendika hakkını elde etmekle çözümlenebilir. Bu hak
kımızı, demokratik kurallar içerisinde mutlaka alaca
ğız." 
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KOLJDR VE SANATTA YURt1YDŞ 

MEHMET ERGUN 

D evrimci mücadele, birtakım ekonomik hak ve özgürlüklerin eldesi 
için girişiimiş mücadelelerden ibaret değildir yalnızca. Bu müca

dele, sözkonusu hakların sürekliliğini sağlayacak toplumsal örgütlenmenin ger
çekleştirilmesi mücadelesidir de. işin bu yönünün ihmal edilmesi, devrimci 
mücadelenin yaln,zca dar ekonomik hak ve özgürlüklerin eldesiyle sınırlanma· 
Si, dolayısıyla da yönsüz kılınması anl�mına gelir. Oysa çok iyi bilindiği ve 
tarihin de doğruladığı gibi, örgütlenmemiş hiçbir düşünce, koruyucu kurum
ları geliştirilmemiş hiçbir hak ve özgürlük sürekli değildir. Olamaz da. Bu yüz· 
dendir ki bırtakım ekonomik hak ve özgürlüklerin eldesi için girişilen mücade
leler, onların kurumlaşması için verilen mücadelelerle atbaşı gitmek zorunda
dır. Giderek siyasal iktidar olmaya doğru açılan ikinci mücadele ihmal edildi
ğinde, ilk mücadelenin sonunda elde edilen ekonomik hak ve özgürlükleri ko
ruyamamak, yitirmek sözkonusu olabilir. Bu nedenledir ki devrimci mücadele, 
ekonomik olduğu kadar siyasal olmak zorundaQır da. Siyasal mücadele ise, 
dönüştürülmek istenen düzenin mutlaklığını savunan düşüncelerin mahkum 
edilip kurulmak isten�n düzenin yaslanacağı düşüncelerin yerleştirilmesi, yı· 
ğınlara maledilmesi, giderek de örgütlenmesi mücadelesidir. Diğer bir deyişle 
siyasal mücadele, ideolojik boyutu olan bir mücadeledir. 

H er mücadele biçiminin olduğu gibi, ideolojik mücadelenin de ken
Jine özgü araçları vardır. Bu araçları iki kümede toplayabiliriz: 

1 - ideolojik mücadelenin. doğrudan bir biçimde sürdürülmesine 
olanak tanıyan araçlar: Bu araçlar karşı çıkılan ve aynı zamanda kurumlaşmış 
olan düşünceleric açıktan açığa mücadele temeye olanak tanıyan araçlardır. 
Bu araçlar, aynı zamanda, yerleştirilmek istenen ve henüz kurumlaşmamış 
olan düşüncelerin de doğrudan bir biçimde savunulmasına olanak tanırlar. 
Siyasal yayım organları, b ildiriler, gösteri ve yürüyüşler. .. gibi. Bu araçları pro
paganda ve ajitasyon araçları olarak da isimlendirebiliriz. 

ı - ideolojik mücadelenin dolayı. bir biçimde sürdürülmesine ola
nak tanıyan araçlar: Bunlar ise, karşı çıkılan ve kurumlaşmış bir halde bulu· 
nan düşüncelerin dolaylı bir biçimde hedef alınmasına, yaygınlaştırılmak iste
nen düşüncelerin de aynı dolaylılık içerisinde yerleştirilmesine olanak .sağla
yan araçlardır. Sinema, müzik, heykel, resim, edebiyat... gibi. 

Ideolojik mücadelenin farklı biçimlerde yürütülmesine olanak sağ
layan bu araçların etkinlikleri aynı değildir. i lk öbeğe girenler, yerleştirilmek 
istenen ve henüz kurumlaşmamış bir durumda bulunan düşünceleri açıktan 
açığa dile getiren, karşı çıkılan ve aynı zamanda kurumlaşmış bir halde bulu
nan düşünceleri de aynı doğrudanlık içerisinde yargılayan araçlar oldukları 
için öğretici, propaganda edici ve ajitativ bir mahiyettedirler. I nsanı ivedilikle 
düşünsel planda değişikliğe uğratmayı, onu savunulan görüşlere yandaş, en 
azından da tarafsız bir duruma getirmeyi amaçlamışlardır. Düşünsel değişimin 
gerektirdiği davranış değişikliğini ise zamana bırakmışlardır. ikinci öbeğe 
girenler ise, aynı işi dolaylı bir biçimde yaptıkları için daha çok uyarıcıdır· 
lar. Kişiyi anında düşünsel bir değişikliğe uğratmazlar. Aksine öncelikle onun' 
duyarlığına, duygu dünyasınit seslenirler. Giderek de onu bilinç dönüşümüne 
uğratırlar. Yani ideolojik mücadelenin dolaylı bir biçimde yürütlmesine ola
nak tanıyan araçlar, aynı işin dolaysız bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak 
tanıyan araçları aksine, kişinin davranışlarından bilincine doğru açılan bir 
etki alanı oluştururlar. Sözün kısası, bir noktada kesişseler de, ideolojik müca· 
delenin araçlarının işlevleri farklı farklıdır. Bu nedenledir ki birinin işlevinden 
yola koyularak ötekini değerlendirmek, giderek de yargılamak yanlıştır. Hata
lı bir tutumdur. 

F aydacı bir açıdan yaklaşıldığında, belli bir görüşün yerleştirilme
sinde, ideoloiik mücadelenin doğrudan bir biçimde yürütldüğü 

araçların daha etkin ve daha önemli oldukları görülür. Ama bu hiçbir zaman 
için aynı mücadelenin dolaylı bir biçimde sUrdürülmesine olanak tanıyan araç
ların önemini azaltmaz. Çünkü onların önem;, yalnızca ideolojik mücadeledeki 

yerlerinden ileri gelmemektedir. Bunun tersini düşünmek, bir seçim bi ldirisi 
ile bır şiiri özdeşleştirmek, işlevlerini birbirine karıştırmak anlamına gelir. 
Ki bu anlayışın yanlışlığı ise, daha ilk bakJşta farkedilecek kadar açıktır. 
Bununla beraber, toplumların içerisinde bulundukları durumlar, bu araçların 
konumlarını etkilemektedir. Sözgelimi baskı dönemlerinde, ideolojik mücade-

lenin dolayh bir biçimde sürdürüldüğü araçlar önem kazanmakta, ön plana 
çıkmaktadırlar. Bu gibi durumlarda kültür ve sanat adamları, ekonomik plan
da yürütülen mücadelelerin siyasal plandaki sözcüleri durumuna gel�ektedir
ler. I deolojik mücadelenin doğrudan sürdürülmesi ne olanak tanıyan araçların 
etkin bir biçimde kullanıldıkları dönemlerde, genellikle egemen güçlerin ilgi 
alanlarının dışında kalan sanatçılar, bu olanağın kaybolmasıyla birdenbire 
ilgilerin odağı haline gelirler! Dergiler toplatılmaya, kitaplar yakılmaya, sanat
çılar tutuklanmaya, sürgüne gönderilmeye ve hana öldürülmeye başlanır. 
Söz 'ün değerinin alabildiğine yükseldiği, söz söylemenin bir yürek işi haline 
gelidiği bu gibi durumlarda edebiyat, dolayı i dahi olsa, birtakım düşüncelerin 
taşıyıcılığını yaptığı için düşman'dır. Edebiyatçılar da kuşkusuz ... Buna 
bakıp da, temeli üzerinde kafa yormayanların, orıamın değişip ideolojik mü· 
cadelenin doğrudan yürütülmesine olanak tanıyan araçların ön plana çıkma
sıyla ikinci pl;;na düşen ve aynı işin 'dolayh bir biQimde gerçekleştirilmesine 
olanak sağlayan araçları yadsımaya kalkıştıkları sık sık rastlanan bir durum
dur. Salt bununla da yetiniise neyse. Sanatçıya, kültür adamına, belli bir ideo
lojik görüşün doğrudan doğruya savunusunu üstlenmesini, dahası bu gibi boş 
( ! )  işlerle uğraşmaktansa gündelik politikaya karışmasını öğütleyenler de 
çıkmaktadır. Bu sekterce tavrın altında ise şu iki olumsuz düşünce yatmak
tadır: 

1 - Kültürün - sanatın, yani ideolojik mücadelenin dolaylı bir 
biçimde sürdürülmesine olanak tanıyan araçların, aynı işin doğrudan bir bi
çimde gerçekleştirilmesine olana� tanıyan araçların yerini almasının nedenle
rini kavrayamamak ve 

ı - sözkonusu araçların önemini yalnızca ideolojik mücadeledeki 
işlevleri ile orantılı görmek. 

Y aptığımız kümeleştirmeye ve ardından getirdiğimiz açıklamalara 
bakıldığında, edebiyatın da, ideolojik mücadelenin dolaylı biçim

de yürütülmesine olanak tanıyan araçlardan biri olduğu görülür. Çünkü edebi
yat da, hiçbir zaman için belli bir anlayışın doğrudan doğruya savunusunu 
yapmaz. Belli bir anlayışa göre gerçekliğin yansıtıcılığını, taşıyıcılığını yapar. 
Ancak kendine özgü yapısı ve bu yapı ile uyum halinde bulunan yol ve yön
temlerle gerçekliğin yansıtıcılığını yapan edebiyat, yansıtılan gerçekliğin algı
lanışını belirleyen dünya görüşünün, politik tutum ve inançların dolaylı bir 
biçimde sözcülüğünü yapar. Yani edebiyat gerçekliği edebi yapı içerisinde 
dengeleyip yansıtırken ideolojik mücadeleye de katkıda bulunur. Bu gerçeği 
göz önünde bulundurmadan edebiyatı doğrudan doğruya belli bir görüşün 
tanıtlanmasına ya da yerleştirilip yaygınlaştırılmasına koşmak, edebiyat 
dışı'yı edebiyatmış gibi göstermek anlamına gelir. Çünkü belli bir görüşü 
doğrudan doğruya savunmak, yaygınlaştırıp yerleştirmek amacıyla şiir, hika
ye ya da roman yazmak, incelemenin, makale ya da fıkranın, kısacası .sanatsal 
olanla olmayanın işlevlerini birbirine karıştırmak, dolay ısıYla da ikisini birden 
işlevsiz duruma getirmek demektir. Zira ortayakonacak olan çalışma edebi ol· 
madığı için edebi; bil imsel olmadığı için de bilimsel bir çalışmanın işlevini ye
rine getiremeyecektir. Sonuç açıktır: Işlev adına işlevsizlik ! Demek oluyor 
ki ideolojik müladelenin sürdürülmesi ne olanak tanıyan araçlara ve bu arada 
da edebiyata toplumsal bir görev yükler, düşüncelerimiz doğrultusunda bir 
işlevi yerine getirmesini isterken, olanaklarını gözden ırak tutmamamız gereki
yor. Yani belli bir görüşün yerleştirilme kavgasında, ideolojik mücadelenin 
doğrudan yürütülmesine olanak tanıyan araçlarla aynı işin dolaylı biçimde 
yapılmasına olanak tanıyan araçlar arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekiyor. 
Bir de bu araçların konumunu etkileyen yan koşullara ... 

E debiyatın ideolojik mücadeledeki yerini yokumsamak, onun böyle 
bir işlevle sahip olmamakla yükümlü olduğunu ileri sürmek yanlış· 

tır. Ama edebiyatın önemini yalnızca ideolojik mücadeledeki yeri ile ölçmek, 
daha da yanlıştır. Bilinmesi gereken şey, edebiyat, zaman zaman ön plana 
çıksa, etkin bir duruma gelse de, ideolojik mücadelenin dolaylı biç imde yürü
tUlmesine olanak tanıyan bir araçtır. Bu gerçeği göz önünde tutarak : 

· 1 . ideolojik mücadelenin dolaysız bir biçimde verilebildiği dö
nemlerde edebiyatın önemini yadsımamak ve 

ı - doğrudan doğruya mücadelenin emrine koşarak onu 
olmaza zorlamamak gerekiyor. 
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değerlendirmek, giderek de yargılamak yanlıştır. Hata

açıdan yaklaşıldığında, belli bir görüşün yerleştirilme
ideoloiik mücadelenin doğrudan bir biçimde yürütldüğü 

ve daha önemli oldukları görülür. Ama bu hiçbir zaman 
mücadelenin dolaylı bir biçimde sUrdürülmesine olanak tanıyan araç

azaltmaz. Çünkü onların önem;, yalnızca ideolojik mücadeledeki 

gelmemektedir. Bunun tersini düşünmek, bir seçim bi ldirisi 
özdeşleştirmek, işlevlerini birbirine karıştırmak anlamına gelir. 

Söz 'ün değerinin alabildiğine yükseldiği, söz söylemenin bir yürek 
gelidiği bu gibi durumlarda edebiyat, dolayı i dahi olsa, birtakım 
taşıyıcılığını yaptığı için düşman'dır. Edebiyatçılar da 
bakıp da, temeli üzerinde kafa yormayanların, orıamın değişip 
cadelenin doğrudan yürütülmesine olanak tanıyan araçların 
sıyla ikinci pl;;na düşen ve aynı işin 'dolayh bir biQimde gerçekleştirilmesine 
olanak sağlayan araçları yadsımaya kalkıştıkları sık sık rastlanan 
dur. Salt bununla da yetiniise neyse. Sanatçıya, kültür adamına, 
lojik görüşün doğrudan doğruya savunusunu üstlenmesini, 
( ! )  işlerle uğraşmaktansa gündelik politikaya karışmasını 
çıkmaktadır. Bu sekterce tavrın altında ise şu iki olumsuz 
tadır: 

1 - Kültürün - sanatın, yani ideolojik mücadelenin 
biçimde sürdürülmesine olanak tanıyan araçların, aynı işin 
çimde gerçekleştirilmesine olana� tanıyan araçların yerini 
rini kavrayamamak ve 

ı - sözkonusu araçların önemini yalnızca ideolojik 
işlevleri ile orantılı görmek. 

Y aptığımız kümeleştirmeye ve ardından getirdiğimiz 
bakıldığında, edebiyatın da, ideolojik mücadelenin 

de yürütülmesine olanak tanıyan araçlardan biri olduğu görülür. 
yat da, hiçbir zaman için belli bir anlayışın doğrudan doğruya 
yapmaz. Belli bir anlayışa göre gerçekliğin yansıtıcılığını, taşıyıcılığını 
Ancak kendine özgü yapısı ve bu yapı ile uyum halinde bulunan 
temlerle gerçekliğin yansıtıcılığını yapan edebiyat, yansıtılan 
lanışını belirleyen dünya görüşünün, politik tutum ve inançların 
biçimde sözcülüğünü yapar. Yani edebiyat gerçekliği edebi 
dengeleyip yansıtırken ideolojik mücadeleye de katkıda bulunur. 
göz önünde bulundurmadan edebiyatı doğrudan doğruya 
tanıtlanmasına ya da yerleştirilip yaygınlaştırılmasına 
dışı'yı edebiyatmış gibi göstermek anlamına gelir. Çünkü 
doğrudan doğruya savunmak, yaygınlaştırıp yerleştirmek amacıyla 
ye ya da roman yazmak, incelemenin, makale ya da fıkranın, 
olanla olmayanın işlevlerini birbirine karıştırmak, dolay ısıYla 
işlevsiz duruma getirmek demektir. Zira ortayakonacak olan 
madığı için edebi; bil imsel olmadığı için de bilimsel bir çalışmanın 
rine getiremeyecektir. Sonuç açıktır: Işlev adına işlevsizlik

ki ideolojik müladelenin sürdürülmesi ne olanak tanıyan araçlara 
da edebiyata toplumsal bir görev yükler, düşüncelerimiz 
işlevi yerine getirmesini isterken, olanaklarını gözden ırak tutmamamız 
yor. Yani belli bir görüşün yerleştirilme kavgasında, ideolojik 
doğrudan yürütülmesine olanak tanıyan araçlarla aynı işin dolaylı 
yapılmasına olanak tanıyan araçlar arasındaki ayrıma dikkat 
Bir de bu araçların konumunu etkileyen yan koşullara ... 

E debiyatın ideolojik mücadeledeki yerini yokumsamak, 
bir işlevle sahip olmamakla yükümlü olduğunu ileri 

tır. Ama edebiyatın önemini yalnızca ideolojik mücadeledeki 
daha da yanlıştır. Bilinmesi gereken şey, edebiyat, zaman zaman 
çıksa, etkin bir duruma gelse de, ideolojik mücadelenin dolaylı 
tUlmesine olanak tanıyan bir araçtır. Bu gerçeği göz önünde 

· 1 . ideolojik mücadelenin dolaysız bir biçimde 



DDNYADA 
F. Mitterrand: 

FKP ile Or/ah Hükümet Programı 

Avrupa 
sosyal demokrat 
part erinin 

büyüyor 

B E Ş  ı S P A N Y O L  

27 eylül 1 9 75 '/e faşizm 

onları kurşuna dizdi 

Dünya ne kadar uçsuz bucaksız 
ne kadar bölünmüş olursa olsun 
birşey var ki önlemesi mümkün değil 
sınırların ve uzaklıkların, 
giriyor doludizgin yaşantımıza 

Bir şey var ki hep birden paylaştığımlZ, 
açılıyor ellerimizde bayraklar 
ve beş yeni yara bağrımlZda, 
yiğitçe üstüne yürüyor karanlığın 
bir şey var ki Ispanya'da 

Görmediğimiz halde yüzlerini 
adlarını işitmediğimiz halde bir kez bile 
derin bir soluk alınca hepimiz 
göğsümüzde tutuyoruz onlar için 
yaşasınlar diye daha bir süre 

Bir şey var ki durdurması mümkün değil 
silahların ve darağaçlarının, 
fırtınadan önceki sessizlik kadar anlamlı 
namludaki kurşun kadar patlamaya hazır 
bir şey var ki geride bıraktığı onların 

KEMAL öZER 
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A vrupa sosyal demokrasisi i yada 
"demokratik sol"u, gitıide büyüyen çe� 
lişkiler içinde. Son iki yılda kapitalist 
dünyayı alt üst eden bu çelişkileri aç
maza dönüştürüyor. 25 Nisan 1974'ten 
b u  yana tüm dünyanın dikkatlerini üze
rine çeken Portekiz devrimi. işçi sınıfı 
Partilerince de dikkatle izleniyor. Porte
kiz devrimi sosyal demokrasi için de bir 
sınav, bir denektaşı. Faşist Franko'nun 
cinayetlerini kınamada hem kendi arala
rında,hem de tüm devrimci güçlerle 
ortak tavır alan Sosyal demokrat partiler 
gerçekte, derin bunahmlar yaşıyor. Bu 
bunalımlar çeşitli konularpa, çeşitli 
alanlarda kendini gösteriyor. 

Sosyal demokrasi. "demokratik 
sol", bir bütün de�iı. Her ülkede farklı 
partilerle temsil ediliyor. Ba�h bulun
du�u sınınarın çıkarları gere�i de, za
man içinde yalpalamalar gösteriyor. 
Ama gene de ortak bir çizgi, sosyal de
mokrasiyi belirleyen ortak paydalar 
saptamak mümkün. 

SERMAYENIN HiZMETiNDE 

Avrupa'nın birçok ülkesinde ikti
darda bulunan sosyal demokrasinin te
mpl belirleyici özelli�i.  sermayenin siya
sal hareketi olması. Sosyal demokrasi, 
sermayenin hizmetinde. Sosyal demok
rasi tekellerin hizmetinde, demek yanıl
tıcı olabiliyor. örneain, Fransız Sosya
list Partisi, FKP ve Sol Radikaııerle bir
likte imzaladı�ı Ortak Hükümet Progra
mı ile I I  kadar büyük tekelin milli leşti
rilmesi gibi anti-tekel bir çizgiyi kabul 
ooebiliyor. FKP'nin bu konudaki direni
şi kesin olsa da. François Mitterrand 'ın 
partisi bu konuda öteki sosyal demokrat 
partilerden daha ileri bir çizgiyi temsil 
ediyor. Ama Isveç'te, Federal Alman
ya.'da, Ingiltere'de, yada başka herhan
gi bir ülkede iktidarda olan sosyal de
mokrasi sermayenin çtkarları açısın
dan bir tehlike sayılmıyor. Ister iktidar
da ister muhalefette olsun, Sosyalist 

Denktaş'ın Kıbrıs'ta balımsız 
Türk devletinin ilAn edilebilece�i olası lı
Rını açıklaması Kıbrıs Cumhuriyetçi 

Türk Partisi tarafından sert bir dille kı
nandı. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel 
Kurulu'nun 21 Eylül tarihli bildirisinde, 
baA'lmslZlık tezinin sakıncaları anlatl1dı. 
Bildiride, "egemen, baaımsız, baRlantı
sız ve askeri üslerden arınmış Federatif 
Kıbrıs tezi"ne yer veri ldi. 

Denkta" yönetiminin, baRımsız 
Türk devletini ilan için hiçbir yetkisi bu
lunmadıa ı, Kurucu Meclis'in de bu 
konuda yetkisiz olduRu belirti ldi. 8 Ha
ziran halkoylamasının yalnız Anayasa'
nın onaylanması degil, aynı zamanda 
"Ba� ımsız ve Federal bir Kıbrıs Cumhu· 

Enternasyonal üyesi partilerin ortak 
noktaları burada. ıskandinav sosyaliz
minde görülen "sosyal kesim", ıngiliz 
ışçi Partisi'nin zaman zaman gündeme 
aıdı�ı millileştirmeler i yada SPD'nin 
Federal Almanya'da öngördüR'ü reform
lar, üretim ilişkilerinde hiçbir deRişik
lik getirmediRi gibi, sermayenin yeni 
koşullara uymasına olanak sa�hyarak 
egemenliRini pekiştirmesine yardım edi-
yor. 

GERiCiLiCiN SiLAHı: 
ANTIKOMÜNizM 

Başta Willy Brandt'ın SPD'si ol
mak üzere Avrupa sosyal demokrat par
tilerinin çolu, antikomünizm silahını 
kullanmada gerici saa partilerden geri 
kalmıyorlar. ışçi sını(ı partileri ile en 
i leri düzeyde işbirliRi yapanları bile 
bu gerici si lahtan vazgeçemiyor. Geniş 
kitlelerin burjuva ideolojisinin egemen· 
li�inden kurtulmasını engellemek 
isteyen tekellerin arayıp da bulamadık
ları zaten bu. Danimarka sosyal demok
rat partisinin 1973 seçimlerinde kullan-' 
dıgı ana tema buydu, ama eski oylarının 
üçte birinikaybetti. Gene, Danimarka 
Işçi sendikaları konfederasyonu yöne
ticileri aynı eskimiş si lahla. Portekiz 
Entersendikal temsilcisini kabul et
mediler. Federal Almaya'da "demokra
tik" sol, DKP'ye akııalamaz baakılar 
uyguluyor. Ama YüRüYüŞ okurları 
bilir ki bu alanda Mario Soares'in Sos
yalist .Partisiyle yarışa çıkabilecek tek 
kuruluş Da Silvs'nın Salazarcı kilisesi

dir. 

BUNAlıMıN BEDELiNi KİM 
ÖDEYECEK? 

Iki yıldır kapitalist batıyı iyice 
sarsan bunalım da "demokratik Sol" 
için bir sınav oldu. Çizgisi , yeri, daha bir 
belirdi kitlelerin gözünde. Tekelci sömü
rünün yarattıgı bunalımın emekçilcre 
ödettirilmesinde sosyal demokrat parti-

ri yeti 'nin kurulması yönünde beliren 
toplumsal bir direktif" oldu�u kaydedil
di. Ba�ımsız ve Federati! Kıbrıs tezinin 
"özellikle Arap dünyasına ve giderek 
üçüncü Dünya ülkelerine kabul ettirme
ye çalışmak" bugün)rü temel görev ola
rak saptandı. 

eTP Bildirisi'nde, Kıbrıs'ı ikili 
Enosis'e götürecek balımsız Türk dev
leti tezinin sakıncaları sıralanırken şu 
görüşlere de yer verild i .  "BaRımsız bir 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanı,  Kıbrıs'ın 
taksimine yol açacak ve baR:ımsızlıR:loı 
ortadan kaldıracaktır. Böyle bir girişim 
dünya kamuoyunda yalnız ve desteksiz 
kalan Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk toplu
munu bir o kadar daha Y8lnızh�a itecek , 
buna karşılık Rum tezi BM Genel Kuru-

ler de üzerlerine düşeni yerine getirmek

ten geri kalmadılar. örnetin, BruDO 

Kreisky'run Sosyalist Partisi, Avusturya

da, servet vergisi koymayı, gelir vergisini 

aza1tmayl programına koymuştu. Tam 
tersini yaptı, sermayeye büyük ayrıca
lıklar tanıdı. Kir artış oranı, ücretlerde
kinin iki katı oldu. 

Sosyal demokrasi, işçi ve emekçi
lere ödetmek istediRi bunalımı kapitaliıt 
sistemin delil, genel olarak sanayileşme
nin, uygarlılın bunalımı o larak. göster
mek istiyor. Halkın tüketimini kıımakla, 
bir "sıfır büyüme" uygulayarak çözüle
bilecelini i leri sürüyor. örneA'in, Fran
SiZ Sosyalist Partisi'nin iki önemli eko
nomi uzmanı Michal Rocard ve Jacques 
Attali, tekellerin "Roma Klübü" ile a .. -
Iİ yukarı aynı görüşü savunuyor. Bu tab
iii, giderek, işçi sınıfının öncü rolünü 
yadsımaya, millileştirmelerin önemini 
küçültmeye, sosyalist ülkeleri de 
bunalımda göstermeye varıyor. 

SOL GÜÇLERIN BIRLiCINE 
KARŞI KİM? 

Sosyal demokrasinin işçi sını!ı 
partileriyle ilişki leri de farklı görünüm
ler çelişik biçimler alıyor. Sosyalist En
ternasyonal üyesi partilerin işçi ımıfı 
partileriyle ilişkisinde temel belirleyici 
etken, solun içindeki güçler dengesidir. 
Komürust Partilerin yeterli güçte olma
dı�ı ülkelerde $Osyal demokrasi .. ala ya 
işbirliai yada rekabet halind. sermaye
nin ç ıkarlarını savunuyor. Avusturya, 
Federal Almanya, Ingiltere, vb, böyle 
ülkeler. 

Güçlü işçi sınıfı Partilerinin bu
bulnduRu ülkelerde durum degişik_ I,çi 
sınıfı partisi ,  Sosyalist Partiyi daha ileri 
bir, çizgiye getirebiliyor. En beli ... in Ör
nekler, Finlandiya ve Fransa. 1920 
Tours bölünmesinden b u  yana FKP, i,çi 
sınıfını ve emekçi kitleleri daha i leri bir 
çizgide birleştirmenin kavgasını verdi 
bep. SFIO'nun burjuvazi ile işbirlikçi 

lu'nda daha çok taraftar bulacaktır . . .  
CTP olarak, Taksime götüren yol olan 
BaRımsızlık ilanının toplumumuza. Tür
kiye'ye, Kıbrıs'a ve tümüyle Orta DoRu'
ya huzursuzluk getireceline inanmakta
yız. Sınır çatışmaları sürüp gidecek , son 
Mısır ısrail ara anlaşmasıyla Orta Dolu'
da Amerika lehine bozulan Bloklar ara .. 
denge, ikili Enosis ile bir o kadar daha 
bozulacak ve böylece bölgedeki huzıır
suzluk tehlikeli biçimde artacaktır," 

"Co�rafi Federasyon" tezine yer 
verilmeyen bildiride "CTP'nin, eskiden 
olduA:u gibi Kıbrıs'ın huzur ve barışa 
ancak ve sadece Baaımsız, Ba�lantıslZ. 
Oslerden Arınmış Federal bir Cumhuri
yetle kavuşabileceAine inanır, bu yolda 
mücadele edece�ini tekrarladı�ı" b�lir
tildi. 
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A vrupa sosyal demokrasisi i yada 
"demokratik sol"u, gitıide büyüyen çe� 
lişkiler içinde. Son iki yılda kapitalist 
dünyayı alt üst eden bu çelişkileri aç
maza dönüştürüyor. 25 Nisan 1974'ten 
b u  yana tüm dünyanın dikkatlerini üze
rine çeken Portekiz devrimi. işçi sınıfı 
Partilerince de dikkatle izleniyor. Porte
kiz devrimi sosyal demokrasi için de bir 
sınav, bir denektaşı. Faşist Franko'nun 
cinayetlerini kınamada hem kendi arala
rında,hem de tüm devrimci güçlerle 
ortak tavır alan Sosyal demokrat partiler 
gerçekte, derin bunahmlar yaşıyor. Bu 
bunalımlar çeşitli konularpa, çeşitli 
alanlarda kendini gösteriyor. 

Sosyal demokrasi. "demokratik 
sol", bir bütün de�iı. Her ülkede farklı 
partilerle temsil ediliyor. Ba�h bulun
du�u sınınarın çıkarları gere�i de, za
man içinde yalpalamalar gösteriyor. 
Ama gene de ortak bir çizgi, sosyal de
mokrasiyi belirleyen ortak paydalar 
saptamak mümkün. 

SERMAYENIN HiZMETiNDE 

Avrupa'nın birçok ülkesinde ikti
darda bulunan sosyal demokrasinin te
mpl belirleyici özelli�i.  sermayenin siya
sal hareketi olması. Sosyal demokrasi, 
sermayenin hizmetinde. Sosyal demok
rasi tekellerin hizmetinde, demek yanıl
tıcı olabiliyor. örneain, Fransız Sosya
list Partisi, FKP ve Sol Radikaııerle bir
likte imzaladı�ı Ortak Hükümet Progra
mı ile I I  kadar büyük tekelin milli leşti
rilmesi gibi anti-tekel bir çizgiyi kabul 
ooebiliyor. FKP'nin bu konudaki direni
şi kesin olsa da. François Mitterrand 'ın 
partisi bu konuda öteki sosyal demokrat 
partilerden daha ileri bir çizgiyi temsil 
ediyor. Ama Isveç'te, Federal Alman
ya.'da, Ingiltere'de, yada başka herhan
gi bir ülkede iktidarda olan sosyal de
mokrasi sermayenin çtkarları açısın
dan bir tehlike sayılmıyor. Ister iktidar
da ister muhalefette olsun, Sosyalist 

Denktaş'ın Kıbrıs'ta balımsız 
Türk devletinin ilAn edilebilece�i olası lı
Rını açıklaması Kıbrıs Cumhuriyetçi 

Türk Partisi tarafından sert bir dille kı
nandı. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel 
Kurulu'nun 21 Eylül tarihli bildirisinde, 
baA'lmslZlık tezinin sakıncaları anlatl1dı. 
Bildiride, "egemen, baaımsız, baRlantı
sız ve askeri üslerden arınmış Federatif 
Kıbrıs tezi"ne yer veri ldi. 

Denkta" yönetiminin, baRımsız 

Enternasyonal üyesi partilerin ortak 
noktaları burada. ıskandinav sosyaliz
minde görülen "sosyal kesim", ıngiliz 
ışçi Partisi'nin zaman zaman gündeme 
aıdı�ı millileştirmeler i yada SPD'nin 
Federal Almanya'da öngördüR'ü reform
lar, üretim ilişkilerinde hiçbir deRişik
lik getirmediRi gibi, sermayenin yeni 
koşullara uymasına olanak sa�hyarak 
egemenliRini pekiştirmesine yardım edi-
yor. 

GERiCiLiCiN SiLAHı: 
ANTIKOMÜNizM 

Başta Willy Brandt'ın SPD'si ol
mak üzere Avrupa sosyal demokrat par
tilerinin çolu, antikomünizm silahını 
kullanmada gerici saa partilerden geri 
kalmıyorlar. ışçi sını(ı partileri ile en 
i leri düzeyde işbirliRi yapanları bile 
bu gerici si lahtan vazgeçemiyor. Geniş 
kitlelerin burjuva ideolojisinin egemen· 
li�inden kurtulmasını engellemek 
isteyen tekellerin arayıp da bulamadık
ları zaten bu. Danimarka sosyal demok
rat partisinin 1973 seçimlerinde kullan-' 
dıgı ana tema buydu, ama eski oylarının 
üçte birinikaybetti. Gene, Danimarka 
Işçi sendikaları konfederasyonu yöne
ticileri aynı eskimiş si lahla. Portekiz 
Entersendikal temsilcisini temsilcisini temsilcis kabul et
mediler. Federal Almaya'da "demokra
tik" sol, DKP'ye akııalamaz baakılar 
uyguluyor. Ama YüRüYüŞ okurları 
bilir ki bu alanda Mario Soares'in Sos
yalist .Partisiyle yarışa çıkabilecek tek 
kuruluş Da Silvs'nın Salazarcı kilisesi

dir. 

BUNAlıMıN BEDELiNi KİM 
ÖDEYECEK? 

Iki yıldır kapitalist batıyı iyice 
sarsan bunalım da "demokratik Sol" 
için bir sınav oldu. Çizgisi , yeri, daha bir 
belirdi kitlelerin gözünde. Tekelci sömü
rünün yarattıgı bunalımın emekçilcre 
ödettirilmesinde sosyal demokrat parti-

ri yeti 'nin kurulması yönünde beliren 
toplumsal bir direktif" oldu�u kaydedil
di. Ba�ımsız ve Federati! Kıbrıs tezinin 
"özellikle Arap dünyasına ve giderek 
üçüncü Dünya ülkelerine kabul ettirme
ye çalışmak" bugün)rü temel görev ola
rak saptandı. 

eTP Bildirisi'nde, Kıbrıs'ı ikili 
Enosis'e götürecek balımsız Türk dev
leti tezinin sakıncaları sıralanırken şu 
görüşlere de yer verild i .  "BaRımsız bir 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanı,  Kıbrıs'ın 

ler de üzerlerine 
ten geri 
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da, servet vergisi 
aza1tmayl 
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lıklar tanıdı. 
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Mısır ısrail 
da Amerika 
denge, ikili 
bozulacak 
suzluk tehlikeli 
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lViisan, Gonzalez, Brondt: 

Saares';n arkasında 

politikasına karşı, Komünistlerle Sosya· 
listlerinortak bir Program çevresinde bir 
araya gelmesi için savaştı. 1972 Haziran' 
ında imzalanan sol'un Ortak Programı, 
bu kesintisiz savaşımın ürünüdür. Ne var 
ki Fransa'dakinden de daha güçlü bir 
işçi sınıfı partisinin bulundu�u ıtalya'da 
sosyalistler hep Hristiyan Demokratlarla 
büyük tekellerin çıkarları için işbirli�i 
yaptılar. Ama, geçen baharda yapılan 
yerel seçimlerde tKP'nin kazandı�ı 
büyük başarı, sosyal demokrasi için de 
sert bir uyarı oldu. 

• 

PORTEKIz DEVRJMİNE 
KARŞI ÇıKAN KIM? 

Portekiz'de karşı-devrimin tırma· 
nışı sürüyor. Umudu, Mario Soares, de· 
mokratik sol'un Portekiz temsilcisi. Sa� 
adına, kilise adına, Spinola adına açıkça 
ortaya çıkmak mümkün olmadı�ı için. 
Emperyalizm, Şili 'de oynadılıı oyunu 
Portekiz'de de sa.bnelemek istiyor. Ve 
Soares en büyük destee-i, Avurapa Sosyal 
demokrat partilerinden görüyor, CIA' 
nın milyonlarını bile onlar aracılığıyla 
alıyor. 

Sosyal demokrat partiler, Alıustos 
başında Stokholm'de toplanıp "Demok· 
ratik" solcu Soares'; destekleme kararı 
aldılar. oıar Palme'nin başkanlılıında 
kurdukları "Portekizde Demokratik 
Sosyalizmi Destekleme Komitesilinin 
yönetiminde Willy Brandt, Harold Wil· 
son ve François Mitterrand var. 

Sosyalist Enternasyonal Portekiz' 
in iç işlerine karışıyor. Mario Soares'in 
isteAi üzerine. 24 Aralık 1974 tarihli 
"Le Monde"da şöyle diyor:MAmerikah· 
ların Portekiz'de demokruiyi güçlendir· 
meleri kendi yararlarınadır." 

Sosyal demokrasinin bir başka 
ünlü temsilcisi Brandt, 4 Kasım 1974 ta' 
rihli "Le Nouvel Observateur" dergisin· 
de ,öyle diyordu: "Istisnai durumlar dı' 
şında Amerikalılar Portekiz'e Şili benze· 
ri bir müdahalede bulunmayacaklardır." 

BiRAZ lTfANlR MISINIZ? 

Batı, çekici. Batı, özlemi sermaye 
basınının. Batı'nın gazeteleri de özlenen 
gazeteler oluyor. "Politika"nm 
"Le Monde" ve "The Financial Times" 
la anlaşması ile Türkiye'de yaygınlaşan 
bir ekolü, yıllarca önce "Milliyet" ünlü 
"New York Times" ile anlaşarak başlat· 
mıştı. Bu anlaşmalarm özünde şu var: 
Türkiye'de o gazetenin haberlerini önce· 
likli olarak yayınlama hakkı "Milliyet"e 
ait. 

Ama ne hikmettir bilinmez, Mil· 
liyet New York Times'in tüm dünya 
basınında büyük yankılar yapan bir ha· 
berini "atladı". 

New York Times'in yayınlayıp, 
ABD Dışişleri Bakanlılıı'nın do�ruladı�ı 
ve Milliyet'in yayınlamadı�ı haber şu : 

"CIA Portekiz Sosyalist Partisi'ne 
milyonlarca dolar yardım yaptı". 

"tstisnai durumlar" ne ola ki? Helmut 
Schmidt'e göre de "Batı, Portekiz'j kay· 
betmeyi asla göze alamaz." 

Bütün bu senaryonun baş aktörü 
olan Mario Soares için yan sütunlarda, 
Cumhuriyet'te çıkan Ali Sirmen'in yazı· 
sını okumak çok aydınlatıcı. 

BUGÜN PORTEKIz 
YARIN ISPANYA 

Fransız Sosyalist Partisi, politik 
koşul ileri sürmeksizin Portekiz'e yar· 
dım yapılmasını isterken, SPD'nin 
AET'si 480 milyonu vermek için Gon· 
çalves'in gitmesini bekledi. François 
Mitterrand, FKP Genel Sekreteri Geor· 
ges Marchsis ile bir Ortak Hükümet 
Programı İmzalarken ,  Brandt. Kreisky, 
komünistlerle her ne biçimde olursa ol· 
sun işbirli�i yapılmaması kararı alıyor· 
lar. öte yandan, dün izledikleri çizgiyi 
bugün de�iştiren Sosyal Demokrat par· 
tiler, görülüyor ki, çelişkiler, açmazlar 

.içinde. Büyük tekellere, sermayeye hiz· 
met ve antikomünizm ortak paydaları 
üzerinde hareket eden bu partilerin bu· 
gün için en somut birleşme noktası, Is· 
panya'daki faşist cinayetlere karşı çık· 
maları. öteki demokratik ve ilerici güç' 
lerle birlikte. Komünistlerle sosyalistler 
aynı yerde. Ama sorun, Franko sonrası 
için gene gündemde. YÜRÜYÜŞ'ün 24. 
sayısında programını yayınladığımız De· 
mokratik Kurul (Junta democratica)'da 
ıspanyol Sosyalist Işçi Partisi (PSOE) 
yer almıyor. Portekiz'de PSP lideri Ma· 
rio Soares'j kullanan burjuvazi, İspanya'· 
da PSOE Genel Sekreteri Felipe Gonza' 
lez'e umut baiılamış. 

12 eJdpı E.rm 
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Dünyada Bugün 

Soares ve C i A 
ALI SiRMEN 

D ünyanın b8r y.rtnd. toplumu .tkileyen olaylar yenı 
1alm\.r cıkanr ortaya. Yen1 kaiırama:niar, yenı celllt
lar, yenı Irurbanlar olaylann geUşmelerlne kofut (pt>-

raıeıı olarak kamuoyu önünde beUrlvertrler. 
Gerçekte, ne kahramanlar, ne Irurbanlar, ne ce11ltıar 

,oktan varolmuşlardır. Onlar daha önceden olayların ken
dIIertne yükleyecelıl rolü almaya bazırl3nmaktlıd.ırlar. Ob
Jektif koşullardır Irurbanı Irurban, devrtrnclyl kalırBman, 
lşblrllkçtYı oelIit yapan. Bunlann kamuoyu önllne çıkma
lan toplumlann genış �r! tarafından tanmmaiıı.n 
Için de, nlce\lkse. blrIIdmtn niteliksel del!lşlme dllaUşme
alnı beklemek gereklr. 

25 nısan 1974'de başlayan Portekız devrimi de, tl1k& 
ve dünya kamuoyu önüne yenı Isimler yenı kabramanlar 
çıkardı. Gonçalves. Cunhal, Soares bunlar arasındaydı. Ger
çekte onlar da birden çıkmadılar ortaya. Gonça\ves 1950 
lertn sonlanndan berI Salazar diktasına karşı koyan btr 
devrlmcl, Cunhal, Salazor faşlzmine karşı ııtırekll aavaşım 
vermiş olan en köklU, en dlslpltnll örglltUn llder!, soareıı 
Ise Sosyallst partinin başı Idiler. Devrtm onlan dUnya 
kamuoyuna tanıttı. 

Ama hiçbir şey delılşm"" deRlldlr. DeIIŞeD koşullann 
renl gerek,sinmeler yaratması, geçmtşte yeterli olanı ye
tersiz kılması, bir zamanlar yararlı olaru yararsız hale 
sokması da kaçıruImazdır. 

Soares bu kuralın dışına taşamadı. 25 nı.an 19'14'de ..... 
şlzme karşı savaşımın önde kaiıramanlannda bın,dl. Spl
nola yönetlminde, tutucu CWnhurbııflaUWta brfID -
sömUrgelero b� vermek Için çebalayan olumlu !o
lUnü ylttrmemlş btr Dışişlert Bakanı ldl Soareıı. 

Ama Portekız'de olJlylar gellşttkçe, Soarea'ln tutucu btr 
. rolü yük\endlııını hep btrlikte gördük. Sooyallst PartI'nin 

lider! sUrekli olarak, yürütmeyi baltalıyor, sık sık �CIar 
sorurnlUlu�dan kaçmayı deniyor, ortak ve en ÖDIImLI 
dUşmen1an Ikinci plÔIla iterek, devrtmın kaçınılınu Iç 
çe\lşkllerlnl sahne 'önüne getirip, sorunlan saptılQOr, t0p
lUlukların bUinçlenmestnl geclktIrtyordu. 

Soares, bu glrtflmJertnde emperyallat Avrupa fiibie.
rinde lktlderda bUlunan Sosyal Demokrat ParWerID .. 
öze\llkle son zamanlarda ıyice sap � o\aıı Alman 
SPD'nIn desteııını bUluyordu .yanında. 

Soares'ln sloganlan özgürlük tem'lIII1 tı.ıartne kuru
luydu. Ve Sosyalist Partinin IIdert gidarelı: yotımlaftudı .... 
vaşımını. Sonunda Portekız için yararlı delil, zararlı btr 
çtzgtye. oturdu yöne\lşler!. Bakın neler! bafardı Soareıı: 

1 - Portekız'de ük günlerde ııeııinl çıkarmaktan çeki
nen, Salazar yönetiminin baş deatekçlst tutucu katolik kl
\lseslnln bayra� oldu. 

2 - Bu k\lJsenln etldsi Ile ve Soareıı'ln :rarattıiı ortam 
.. yesinde, yıllar yılı faştzme karşı mücadele .ı.mlş oleıılar 
sokaklarda kovalandılar, örglltlerinln LıIııaLan yakıldı, yı
laldı "" sonunda öldUrülenler oldu. 

3 - Porteklz'de Şili benzer! btr emperyalist DIIIfUIO 
clarbenln düzenlenmesine karşı en büyük cÜ ....... otan St
\Ah1ı Kuvvetler Hareketinin btrllRi bozuldu ve dolaY1J18Q'1a 

4 - Batı Avrupa tltkel.rtnde ABD emperJalbımlnlıı en 
cÜcü ualdı. 
büyük karabasanı olan sol gUçl.rin ı,bırııaı, bu oIaJlar 
çevreoIndekl tartışmalar yUsünden yaralar aldı. FranIa'(\a 
MarchaIa'nln partısı ile Mltterand'nın örglltü btrbtrlne p
dı v. aat gWerek keyifie seyrettl bu ııellfmeyi. ttalya'(\a KI
rı.ttyan Demokratların tlertct _ ile tarıhı· � 
ıeıçeklottırmeYe ça\ışan Berııncuertn örglltü, tutucu AmID
toro l'aııtanI'nin kıyas YOIIl1Ia yaptıiı ııaı_ -
oldu 

V. bütUn bu le\tşınelert OaILaJan �'in CtrIfImO 
1_ Batı Avrupa tl. ABD ÖOIÜI'IIIIt adına a\IDf tUııQOr
!ardı. 40 yılı aşkın dikta rejimi J1IDLdıIttan ııoııra, Lls_'
daki ÖOIÜI'lutU dış sorunlar � btrIDCI IIU'UIII
na a\mıf olan tl1k& v. örglltler Soareıı'. pan. Jardımı cıa \ 
�rlard.ı. 

KIIflruauz, Soares'ln proııramı �'InLı:Indeıı tart-
1ıJdı, S11LhJı Kuvvetler Harekattntn radtkal aubaJIaruım ÖIl
&ÖrdutU çizginin aerlslnde taııyordu ve soareıı bu PIOI
nın oerçeveoind. saV841JD1ll1 ııÜrdUrmek YetId.SIne cıotaı 
olarak aabiptl. Ama, Soares'ln öag\lrlW< aavaşımı, Porte
kla'ln önemıı sorunlannı btr yana atar ve bilyiliı: tehllka
yi gösden kaçırırkon, tutucu gUçlere bayrak oluyordu. 

KuşkusUZ her poUtik savaşımda destek aramak dota\dı, 
Niteklm sosyalist olmayan Atatürk empefl1'\lmle karf1 Le-
nin tle Işbtrlllti yapmıştı. , 

Ama Soares'in desteRi çok gartptl. Bu gariplik N ... 
York Tım"" gazeteatntn son açıklamaları ve ABD nlfış. 
i.r! Bakanlı2tnm dCJlrularnaaıyla apaçık su YÜııUne çımuş_ 
tır. N .... York Times dört gün önce yaptıtt bır açıklamada, 
cıA'nin Avrupa'dald sosyal demokrat parti ve ııendIkalar 
aracılı#tyla Soarea'ı destekledilin!, ona pan. yardımı yap
tılını beUrtlyordu. . 

Gerçi Soares bunu yalanladı. Ama ABD DışIşlert Ba
kanı, New York Times'in haberinin dotru oldutunu be
ltrttIkten sOnra Soares'e ÖZeJJ.tk\. SPD ve ona ba#lı sendi_ 
kalar aracılıtıYla 3ii - 150 mllyon dolar araaında. bır yar
dım yaptıtım açıkladı. 

Herhalde emperyallzm ve faşizme karşı verilen btr .. _ 
vaşta cıA destelin! sa#lamak olacak Iş dettııltr. 

1973'de Sili'de Allend.'YI d.vIren, bunun Için faşlst IÜO
lero mllronlar döken elA, Portekla'cIe _ba Soareıı� ne
den d""tekllyordu deralnlJı? 

New York TImes 'in ABD Dışişler! Bakaıılıttnca dot
rulanen son açıklaına.iı tı.ıartne, tüm yorurnCUıar, Ltsbon'
dakl geUşm.lerle tlgIU olarak tImdiye kadar yaadıtlannı 
ve Portekla hakkındald dÜf\lnoe\erlnl bır kes daha ciddi 
olonk ıöoden ıeçtrmet .,nmdadırlar, 
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tekellerin çıkarları için işbirli�i 
geçen baharda yapılan 

seçimlerde tKP'nin kazandı�ı 
sosyal demokrasi için de 

oldu. 

PORTEKIz DEVRJMİNE 
KARŞI ÇıKAN KIM? 

Portekiz'de karşı-devrimin tırma· 
Umudu, Mario Soares, de· 

sol'un Portekiz temsilcisi. Sa� 
adına, Spinola adına açıkça 

mümkün olmadı�ı için. 
Şili 'de oynadılıı oyunu 
sa.bnelemek istiyor. Ve 

Soares en büyük destee-i, Avurapa Sosyal 
demokrat partilerinden görüyor, CIA' 

milyonlarını bile onlar aracılığıyla 

demokrat partiler, Alıustos 
Stokholm'de toplanıp "Demok· 

Soares'; destekleme kararı 
Palme'nin başkanlılıında 

"Portekizde Demokratik 
Destekleme Komitesilinin 
Willy Brandt, Harold Wil· 

Mitterrand var. 
Enternasyonal Portekiz' 

karışıyor. Mario Soares'in 
24 Aralık 1974 tarihli 
şöyle diyor:MAmerikah· 

Portekiz'de demokruiyi güçlendir· 
yararlarınadır." 

demokrasinin bir başka 
Brandt, 4 Kasım 1974 ta' 

Nouvel Observateur" dergisin· 
diyordu: "Istisnai durumlar dı' 

ılar Portekiz'e Şili benze· 
müdahalede bulunmayacaklardır." 

BiRAZ lTfANlR MISINIZ? 

özlemi sermaye 
Batı'nın gazeteleri de özlenen 

"Politika"nm 
Financial Times" 

Türkiye'de yaygınlaşan 
"Milliyet" ünlü 

ile anlaşarak başlat· 
anlaşmalarm özünde şu var: 

gazetenin haberlerini önce· 
hakkı "Milliyet"e 

bilinmez, Mil· 
Times'in tüm dünya 

ar yapan bir ha· 

Times'in yayınlayıp, 

BUGÜN PORTEKIz 
YARIN ISPANYA 

Fransız Sosyalist Partisi, politik 
koşul ileri sürmeksizin Portekiz'e yar· 
dım yapılmasını isterken, SPD'nin 
AET'si 480 milyonu vermek için Gon· 
çalves'in gitmesini bekledi. François 
Mitterrand, FKP Genel Sekreteri Geor· 
ges Marchsis ile bir Ortak Hükümet 
Programı İmzalarken ,  Brandt. Kreisky, 
komünistlerle her ne biçimde olursa ol· 
sun işbirli�i yapılmaması kararı alıyor· 
lar. öte yandan, dün izledikleri çizgiyi 
bugün de�iştiren Sosyal Demokrat par· 
tiler, görülüyor ki, çelişkiler, açmazlar 

.içinde. Büyük tekellere, sermayeye hiz· 
met ve antikomünizm ortak paydaları 
üzerinde hareket eden bu partilerin bu· 
gün için en somut birleşme noktası, Is· 
panya'daki faşist cinayetlere karşı çık· 
maları. öteki demokratik ve ilerici güç' 
lerle birlikte. Komünistlerle sosyalistler 
aynı yerde. Ama sorun, Franko sonrası 
için gene gündemde. YÜRÜYÜŞ'ün 24. 
sayısında programını yayınladığımız De· 
mokratik Kurul (Junta democratica)'da 
ıspanyol Sosyalist Işçi Partisi (PSOE) 
yer almıyor. Portekiz'de PSP lideri Ma· 
rio Soares'j kullanan burjuvazi, İspanya'· 
da PSOE Genel Sekreteri Felipe Gonza' 
lez'e umut baiılamış. 
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kılması, yararlı 
sokması da kaçıruImazdır. 

Soares bu kuralın dışına taşamadı. 
şlzme karşı savaşımın önde kaiıramanlannda 
nola yönetlminde, tutucu CWnhurbııflaUWta brfID -
sömUrgelero b� vermek Için çebalayan 
lUnü ylttrmemlş btr Dışişlert Bakanı ldl 

Ama Portekız'de olJlylar gellşttkçe, gellşttkçe, gellşttk
. rolü yük\endlııını hep btrlikte gördük. 

lider! sUrekli olarak, yürütmeyi baltalıyor, 
sorurnlUlu�dan kaçmayı deniyor, ortak 
dUşmen1an Ikinci plÔIla iterek, devrtmın kaçınılınu Iç 
çe\lşkllerlnl sahne 'önüne getirip, sorunlan 
lUlukların bUinçlenmestnl geclktIrtyordu. 

Soares, bu glrtflmJertnde emperyallat 
rinde lktlderda bUlunan Sosyal Demokrat 
öze\llkle son zamanlarda ıyice sap � 
SPD'nIn desteııını bUluyordu .yanında. 

Soares'ln sloganlan özgürlük tem'
luydu. Ve Sosyalist Partinin IIdert gidarelı: 
vaşımını. Sonundundun a Portekız için yararlı 
çtzgtye. oturdu yöne\lşler!. Bakın neler! 

1 - Portekız'de ük günlerde ııeııinl çıkarmaktan çeki
nen, Salazar yönetiminin baş deatekçlst 
\lseslnln bayra� oldu. 

2 - Bu k\lJsenln etldsi Ile ve Soareıı
.. yesinde, .. yesinde, .. yıllar yılı faştzme karşı mücadele 
sokaklarda kovalandılar, örglltlerinln LıIııaLan 
laldı "" sonunda öldUrülenler oldu. 

3 - Porteklz'de Şili benzer! btr emperyalist 
clarbenln düzenlenmesine karşı en büyük 
\Ah1ı Kuvvetler Hareketinin btrllRi bozuldu ve 

4 - Batı Avrupa tltkel.rtnde ABD em
cÜcü ualdı. 
büyük karabasanı olan sol gUçl.rin ı,bırııaı, 
çevreoIndekl tartışmalar yUsünden yaralar 
MarchaIa'nln partısı ile Mltterand'nın örglltü 
dı dı v. aat gWerek keyifie seyrettl bu ııellfmeyi. 
rı.ttyan rı.ttyan Demokratların tlertct _ ile tarıhı
ıeıçeklottırmeYe ça\ışan Berııncuertn örgll
toro l'aııtanI'nin kıyas YOIIl1Ia yaptıiı 
oldoldu 

V. bütUn bütUn bu le\tşınelert OaILaJan 
1_ Batı Avrupa tl. ABD ÖOIÜI'IIIIt adına 
!ardı. 40 yılı aşkın dikta rejimi J1IDLdıIttan 
daki daki ÖOIÜI'lutU dış sorunlar � 
na na a\mıf olan tl1k& v. örglltler Soareıı'. 
�rlard.ı. �rlard.ı. 

KIIflruauz, Soares'ln proııramı �
1ıJdı1ıJdı, S11LhJı Kuvvetler Harekattntn radtkal 
&Ördut&ÖrdutU çizginin aerlslnde taııyordu ve 
nın oerçeveoind. saV841JD1ll1 ııÜrdUrmek YetId.SIne cıotaı 
olarak aabiptl. Ama, Soares'ln öag\lrlW< 
kla'ln önemıı sorunlannı btr yana atar 
yi gösden kaçırırkon, tutucu gUçlere bayrak 

KuşkusUZ her poUtik savaşımda destek 
Niteklm sosyalist olmayan Atatürk empe
nin tle Işbtrlllti yapmıştı. , 

Ama Soares'in desteRi çok gartptl. 
York Tım"" gazeteatntn son açıklamaları 
i.r! Bakanlı2tnm dCJlrularnaaıyla apaçık 
tır. N .... York Times dört gün önce yaptıtt 
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BEHlcE BORAN 

S eçimler, her zaman, günün politik güçler durumunun bir gös
tergesi olur. Ne kadar serbest, kısıntısız şartlar altında yapılırsa 

o ölçüde gösterge niteliği belirginleşir. Türkiye'deki 1975 güz seçimleri
nin bu niteliği, içinde bulunduğumuz dönemin özelliği dolayısıyla, da
ha da önem ve anlam taşımaktadır. Ayrıca bu seçimler, toplumsal güçle
rin, iktidar düzeyinde, bugün gerici, faşist güçler lehine olan dengelen
mesini değiştirme aracı da olabilir. 

-

Türkiye'de egemen sınıflar, hep "Batılı Demokrasi"leri örnek 
alma iddialarına ve Batı kapitalist dünyasıyla bütünleşme, Batılı ülkeler 
topluluğunun bir üyesi olma çaba ve özlemlerine karşın, "Batı demok
rasi"leri ölçülerinde bir "çoğulcu demokrasi"yi gerçekleştirmeye hiç 
bir zaman yanaşmadılar. iç ve dış etkenlerle 1 940'lar ortasında çok par
tili rejime geçildiğinde, bu, sadece, sağ partilerle, burjuva partileriyle 
sınırlı bir "çoğulcu demokrasi" oldu. Oysa 20. yüzyılda "Batı demok
rasi"leri artık, sermaye'nin karşısında emek'in, burjuva partileri karşı
sında işçi ve emekçi sınıflar partilerinin yeraldığı, iktidar için mücadele 
ettiği ve "çoğulcu demokrasi" çerçevesi içinde sınıf güçleri dengelen
melerine göre seçim sonuçlarının belirlendi ği ve iktidarın biçimlendiği 
toplumlardır. Işçi sınıfı parti lerinin serbestçe örgütlenip ülkenin siyasal 
yaşamında yer almadığı, burjuva ideolojisinin karşıtı işçi sınıfı ideoloji
sinin serbestçe öğrenilip öğretilmediği, kapitalizme karşı sosyalizm öne
risinin açıkça savunulamadrğı bir "Batılı demokrasi" artık yoktu ve dü
şünülemezdi de. Türkiye burjuvazisi ve müttefikleri ise burjuva dem·ok
ratik gelişime ters düşen tutumunda direndi durdu, hala da direniyor. 

N e .var ki, toplumların nesnel gelişme yasaları ve bunların zorun
lu sonuçları egemen sınıfların tutum ve uygulamalarıyla sürgit 

bastırılamaz ve önlenemez. Türkiye kapitalistleştikçe,. kapitalist geliş
menin temel yasaları burada da işledi ve sonuçlarını vermeye başladı. 
Bu yasalardan biri, kapitalizmin burjuvazi ile birlikte, onu!l karşıtı işçi 
sınıfını da aynı zamanda yaratması ve güçlendirmesiydi. Toplum yapı· 
sındaki bu gelişme sonucudur ki, burjuvazi ve müttefiki sınıflar işçi sı
nıfına.sendikalaşma ve grev hakkını, giderek politik örgütlenme hakkını 
kısıtlı ölçüde de olsa tanımak zorunda kaldı. Ve 1 961 - 71 arasında 
Türkiye, tarihinin göreli olarak en "demokratik" ve "özgürlükçü" döne
mini yaşadı. Burjuvazi ve müttefikleri geli şmelerden ürktü. 1961 Anaya
sası altında, Tip niteliğinde bir partinin kurulup gelişebileceğini, sos
yalist yayınların o denli bollaşıp yayılacağını burjuvazi hesaplamamış
tı. Alt yapıdaki gelişmeler üst yapıda çiçek açmış, meyve vermişti. Bu
nun tarihsel, toplumsal gelişme yasaları zorunluluğu olduğunu burju
vazi nerden bi lecekti? 

1 961 - 71 döneminin daha ilk yıllarından işçi ve emekçi kitle
lerdeki ve sol kanattaki bu gelişmeleri engelleme, durdurma girişimleri 
başladı. Dönemin son yıllarında artarak yoğunlaşI !. Kapitalist gelişme 
de bir dar boğaza gelip saplanmıştı: Kaynak yetersizlilii , pazarlama zor
lukları. Ve de bu sıkışık durumda, işçi ve emekçi kitlelerin yükselen 
ekonomik ve politik talepleri, bu talepler doğrultusunda hareketliliği. 
Bu durum, burjuvazinin, zaten kısıtlı olan demokratik özgürlükleri daha 
sınırlamak, rafa kaldırmak kararlılığını güçlendirdi. 

12 Mart döneminde burjuvazinin istediği bir ölçüde oldu, yani 
uygulamalar o yönde oldu; ama ne işçi ve emekçi kitleler, ne sol akım
lar yok edilmek şöyle dursun, ürkütülüp sindirilemedi bile. Tüm b.l"skıla
ra, işkencelere rağmen yine de tam boy, açık, sürgit bir faşist rejim te
mellendirilemedi. Burjuvazi o denli güçlü ve'kararlı değildi. Tjp kapatıl
dı ama, ortanın sol'u CHP'ye dokunulamadı ve CHP 12 Mart dönemi 
şartlarında lider değiştirerek "ortanın solu"ndan "demokratik sol"a 
yöneldi. Seçimler zamanında yapıldı. 

B ununıa beraber burjuvazi, 1 97 1  öncesine dönmemekte karar
Iıydı. Anayasa ve diğer kanunlar değiştirilmiş, demokratik öz

gürlükler daha di kısıtlanmıştı. Sol, yasal ve yasa dışı baskı ve şiddet 
yöntemleriyle sindirilip kontrol altında tutularak, sağcı partilerle sınırlı 
bir "demokratik parlamenter rejim" görünümü sürdürülecekti. Burjuvazi 
için bu sübjektif bir seçenek olmaktan da öte nesnel bir zorunluluktu. 
Dışa bağımlı, dar boğazlara saplanmış, bunalımı derinleşen yerli kapita
lizm ve onun çerçevesinde kendi iktidarını burjuvazi ancakbu şartlarda 
sürdürebilirdi. Anti-demokrasi yapısal nedenlerden doğuyordu. 

Ne var ki, toplumsal gelişme yasası 1 2  Mart döneminde de işle
mişti. Bu dönemden işçi sınıfı ve emekçi kitleler, bir bölüm gençlik ve 
aydınlar, daha bilinçlenmiş, bi lenmiş çıktılar. Kitleler daha sola kay
mış, radikalleşmişti. Yasal ve siyasal üst yapı daralırken, geriletilirken, 
sosyal yapı, kendi nesnel yasallığı uyarınca, ileriye gitmişti. 

Sermaye - emek çelişki ve çatışması da, daha duru ve belirgin 
olarak açığa çıktı. Alt yapı ile üst yapı, sermaye ile emek çelişkileri po
litik ve sosyal düzeyde, çok güçlü biçimde, demokrasi anti·demokrasi 
mücadelesi olarak belirmektedir. Alt yapı üst yapıyı genişlemeye, özgür
leşmeye zorlamaktad ır. Işçi sınıfı ve emekçi kitleler ekonomik, sosyal, 
kültürel talep ve istemlerini gerçekleştirebilmek için demokratik hak ve 
özgürlüklerine tam sahip olup ülke siyasal yaşamında etkin rol oynaya
bilmek, iktidarı etkilemek ve alabilmek istemektedirler. Gerçekten de 
bu zorunludur. işçi ve emekçi kitlelerin serbestçe örgütlenebilmesi, üst 
düzeylerde bilinçlenebilmeleri, etkin bir siyasal güç haline gelip toplu
mu sosyalizm doğrultusunda i lerletebilmeleri için demokratik hak ve 
özgürlükler sorunu siyasal gündemin ivedi birinci maddesidir. 

1 2  Mart döneminin vurduğu darbeden sonra işçi ve müttefi· 
k i  emekçi sın ıfların siyasal hareketinin örgütlenmesi henüz ilk evresinde 
olduğundan, demokrasi - anti-demokrasi mücadelesi bugün, seçime ka
tılan partiler düzeyinde, MC-CHP özellikle de, AP-CHP mücadelesi 
olarak baş vermektedir. 

M c, büyük burjuvazinin, tekellerin ve diğer en gerici kesimlerin 
odaklaştığı cephedir ve MC hükümeti bu güçler koalisyonunun 

iktidarı, kitlelere karşı vurucu aracıdır. Ve de bizdeki ikti
dar yarışında üzerine oynadığı attır. Türkiye'de iktidarın belirlenmesi 
konusunda emperyalizm, özellikle ABD, bir iç faktördür. Onun iç in bu 

seçimler, toplumsal ve siyasal güçler dengesinin bir göstergesi olmak.tan 
da öte, bu dengeyi demokratik güçler lehine değiştırme a�ac� ola�ll!r, 
olmalıdır da. MC oyları ve onun iç inde de AP oyları gerıletılmelıdır. 
AP, cephe ortaklarının tabanını kaydırarak 1973'e kıyasla oylarını artı· 
rabilir, ama bu artış CHP oylarından fazla olmamalıdır. Olmazsa, �� g�-. 
rilemiş demektir. MC oylarının ve onun içinde AP oylarının CHP nınkı
lere kıyasla gerilemesi MC hükümetinin iktidardan çekilmesi şartlarını 
oluşturabilir. Her şeye rağmen MC hükümeti iktidarda kalmakta dirense 
bile seçim referandumunu kaybetmiş, kitlelerden "Hayır" cevabı almış 
bir hükümet, gücünü yitirmiş, sallantıda bir iktidar olur. MC'yi gerilet
mek, güçsüzleştirmek, iktidardan çekilmeye zorlamak tüm sol, demok
ratik güçler, örgütler ve kişiler için diğer bütün mülahazaları, ihtiraz 
kayıtlarını aşan birinci görevdir. 

Bugün Türkiye'de demokratikleşme, ustranın keskin ağzı üze
rinde. Ustra, ha kesti, ha kesecek. Ustrayı körleştirmek, uzaklaştırmak 
gerek. Elbette iş bununla bitmeyecek, sorun çözümlenmiyecek. Ama 
ivedi, güncel ilk adım budur. 

Bu seçimlerde CHP'ye oy verilmesi önerimiz yukarıdan beri 
yaptığımız bu tahlillere dayanıyor, yoksa CHP'ye umut bağlad ığımıza 
değiL. CHP iktidara gelse ne yapar, ne yapmaz; i stese de, neleri, ne kadar 
yapabilir o ayrı bir konu. 

CHP kuşkusuz bir burjuva partidir. CHP iktidarında, Türkiye 
yine emperyalist - kapitalist dünya ili şkileri iç inde kalacak, dışa bağımlı 
kendi geri kapitalizmini sürdürecek ve kapitalizmle birlikte onun ege
men sınıfı burjuvazinin ekonomik ve politik iktidarı da özünde sürecek
tir. iktidarın biçiminde, işçi ve emekçi kitlelere tavizlerde değişiklik 
olacaktır , eğer CHP sözünde durursa veya durabilirse. Hatırlamak gere
kir ki, "çoğulcu demokrasi" de, faşist rejim de, burjuvazinin değişik 
koşullarda uyguladığı iktidarını yürütme biçimleridir. Her ikisi de kapi
talizmin politik üst yapı olgularıdır. Ama, ekonomik sistem ve sınıf ikti
darı açısından her ikisinin özünde aynı olması, nasıl bunlar arasındaki 
farkları küçümsemeye cevaz vermiyorsa, tersine bugün bütün dünyada 
faşizme karşı tüm demokratik güçlerin mücadelesi yürütülüyorsa, aynı 
mantık ve gerçekçilikle CHP 'yi ve olasılı CHP iktidarını MC partilerin
den ve iktidarından ayrı tutmak gerekir. 

CHP konusunda ikinci önemli nokta, son dönemde bu parti
nin, bir burjuva reformcu partisi kimliği kazanma içinde 
oluşudur. fikirler, ileri sürdüğü önerilerle kapitalizm 

içinde ve ekonomik ve �ücünün temeline 
emekçi yararına bir tavızler koparmayı, 

değişim ve gilişimler sağlamayı öngörmektedir. Parti , "Halkla bütün
leşme" sloganı altında dayandığı sınıfsal tabanı emekçi kitlelere doğru 
genişletmeye çabalamaktadır ve bunda bir başarı sağlamış görünmekte
dir. Egemen sınıfların kimi kesimleriyle ilişkiler sürmektedir; bu sınıflar
dan kişiler parti kadrolarında yer almaktadır, ama partide "demokratik 
sol"u benimsemiş genç, radikal, yeni kadrolar ve yeı:ıi bir parti tabanı 
da vardır. Bu iki kesim arasında parti içi iktidar mücadelesi sürmektedir. 
Burjuvazi, genellikle, CHP'deki bu yeni gelişimden ürkmek ve ona karşı 
çıkmakla beraber, kimi kesimleri ve kişileri CHP'yi kendi iktidarları için 
ikinci bir alternatif olarak görmeye başlamışlardır. Batı'da sosyal 
demokrat partiler ve iktidarları o ülkeler burjuvazilerinin yeğ tuttukları 
birinci seçenek değildir. Geleneksel tutucu partiler ekonomik sorunlar 
ve kitlelerin istek ve baskılarıyla başa çıkamaz duruma diiştüklerinde, 
sınıf iktidarlarını sürdürebilmek ·için kabullendikleri ve kullandıkları 
politik araçlardır. Türkiye'de de bu eğilim başgöstermiştir, CHP, bur
juvazi tarafından bir iktidar alternatifi olarak görülmeye. başlanmıştır. 
Burjuvazi tam boy açık faşizme gitmeden Önce veya gitme gücünü bula
madığı durumlarda iktidar biçimini şartlara göre biçimlendirir. 

* * * 

• 

I şçi ve müttefiki emekçi sınıfların bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm hareketi aç ısından CHP'deki bu yeni gelişim olumlu 

karş ılanır; hareketin bağımsızlığını korumak, işçi sınıfının ve emekçi 
kitlelerin CHP reformculuğuna kapılanmalarını önlemeye çalışmak şar
tıyla. ınönü'nün ortanın solu sloganı ve politikasını, o zaman kendisinin 
açıkladığı üzere, "memleket sola kayıyordu, bunu önlemek lazımdı" 
gerekçesiyle ortaya attığını ve Ecevit'in aynı görüşü Ortanın Solu kita
bında "sola duvar çekmek" biçiminde işlediğini unutmuyoruz. Bugün 
de Ecevit, "Komünizmi CHP önler" derken, aynı görüş ve niyeti, yani 
gerçek sol gelişmeleri anti·komünizm kalkanıyla önleme ve engelleme 
niyetini dile getirmektedir. Zaten bütün dünyada sosyal demokrat "ite
likteki partilerin toplumsal işlevi işçi sınıfı hareketini sosyalizm doğ
rultusundan saptırmaktır. 

CHP'�in kimliği özetle bu olmakla beraber, bugün toplumsal 
mücadelenin baş verdiği uç, demokrasi - anti-demokrasi çatışması 
olduğundan CHP, MC partileriyle bir torbaya konamaz ve MC'nin geri
letilmesi iç in CHP'ye oy vermek gerekir. Seçimlerde CHP'ye o verilme· 
si önerisi işçi sınıfı hareketinin bağımsızlığını zedelemek, onu CHP'nin 
"kuyruğuna" takmak değildir. Bu taktik bir sorundur. Ve taktikler da
ima, hangisi "işçi sınıfının ve müttefiki emekçi kitlelerin toplumu 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm doğrultusunda ilerleten hareketinin 
önündeki engelleri kaldırıcı veya zayıfiatıcı bir etki doğurabilir, hareke
tin bir adım, bir basamak daha ileri götürülmesine yardımcı olur" k ısta
sına göre saptanır. Bu saptama gönlümüzün arwladığına, soyut, teorik 
açıdan olması gerekene göre değil, teorinin çerçevesi içinde, somut nes
nel şartlara, imkanlara göre yapılır. Bugün sosyalist hareketin hemen 
önündeki birinci engel MC iktidarı, onun emperyalizmle uyumlu anti
demokratik baskı ve şiddet uygulamalarıdır. Seçimler bu engeli kaldır
manın veya ıayıflatmanın aracı olabilir, aracı haline getirilmelidir. Bu 
ise, MC, özellikle AP oyları karşısında CHP oylarının art ır o l  ması nı  
gerektirir. 

: . .. '- . 0  �._. - .  
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dikalleşmişti. Yasal ve siyasal üst yapı daralırken, geriletilirken, 
yapı, kendi nesnel yasallığı uyarınca, ileriye gitmişti. 

Sermaye - emek çelişki ve çatışması da, daha duru ve belirgin 
açığa çıktı. Alt yapı ile üst yapı, sermaye ile emek çelişkileri po

sosyal düzeyde, çok güçlü biçimde, demokrasi anti·demokrasi 
mücadelesi olarak belirmektedir. Alt yapı üst yapıyı genişlemeye, özgür

zorlamaktad ır. Işçi sınıfı ve emekçi kitleler ekonomik, sosyal, 
talep ve istemlerini gerçekleştirebilmek için demokratik hak ve 
lerine tam sahip olup ülke siyasal yaşamında etkin rol oynaya
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zorunludur. işçi ve emekçi kitlelerin serbestçe örgütlenebilmesi, üst 
düzeylerde bilinçlenebilmeleri, etkin bir siyasal güç haline gelip toplu

alizm doğrultusunda i lerletebilmeleri için demokratik hak ve 
özgürlükler sorunu siyasal gündemin ivedi birinci maddesidir. 

1 2  Mart döneminin vurduğu darbeden sonra işçi ve müttefi· 
emekçi sın ıfların siyasal hareketinin örgütlenmesi henüz ilk evresinde 

olduğundan, demokrasi - anti-demokrasi mücadelesi bugün, seçime ka
partiler düzeyinde, MC-CHP özellikle de, AP-CHP mücadelesi 

kendi geri kapitalizmini kapitalizmle 
men sınıfı burjuvazinin ekonomik ve politik iktidarı 
tir. iktidarın 

burjuvazinin 
iktidarın 

burjuvazinin 
biçiminde, işçi ve emekçi kitlelere 

olacaktır , eğer CHP sözünde durursa veya durabilirse. 
kir ki, "çoğulcu demokrasi" de, faşist rejim de, 
koşullarda uyguladığı iktidarını yürütme biçimleridir. 
talizmin politik üst yapı olgularıdır. Ama, ekonomik sistem 
darı açısından her ikisinin özünde aynı olması, 
farkları küçümsemeye cevaz vermiyorsa, tersine 
faşizme karşı tüm demokratik güçlerin mücadelesi yürütülüyorsa, 
mantık ve gerçekçilikle CHP 'yi ve olasılı CHP iktidarını 
den ve iktidarından ayrı tutmak gerekir. 

CHP konusunda ikinci önemli nokta, 
nin, bir burjuva burjuva reformcu partisi kimliği kazanma 
oluşudur. oluşudur. fikirler, ileri sürdüğü önerilerle 

içinde içinde ve ekonomik ve ve 
emekçi emekçi 

içinde 
emekçi 

içinde 
yararına yararına bir 

değişim ve gilişimler sağlamayı öngörmektedir. 
leşme" sloganı altında dayandığı sınıfsal tabanı 
genişletmeye çabalamaktadır ve bunda bir başarı 
dir. Egemen sınıfların kimi kesimleriyle ilişkiler sürmekted
dan kişiler parti kadrolarında yer almaktadır, ama 
sol"u benimsemiş genç, radikal, yeni kadrolar 
da vardır. Bu iki kesim arasında parti içi iktidar mücadelesi 
Burjuvazi, genellikle, CHP'deki bu yeni gelişimden 
çıkmakla beraber, kimi kesimleri ve kişileri CHP'yi 
ikinci bir alternatif olarak görmeye başlamışlardır. 
demokrat partiler ve iktidarları o ülkeler burjuvazilerinin 
birinci seçenek değildir. Geleneksel tutucu partiler 
ve kitlelerin istek ve baskılarıyla başa çıkamaz 
sınıf iktidarlarını sürdürebilmek ·için kabullendikleri 
politik araçlardır. Türkiye'de de bu eğilim başgöster
juvazi tarafından bir iktidar alternatifi olarak görülmeye
Burjuvazi tam boy açık faşizme gitmeden Önce veya 
madığı durumlarda iktidar biçimini şartlara göre 

* * * * * * 

• • 

I şçi ve müttefiki emekçi sınıfların bağımsızlık, 
sosyalizm hareketi aç ısından CHP'deki 

karş ılanır; hareketin bağımsızlığını korumak, işçi 
kitlelerin CHP reformculuğuna reformculuğuna ref kapılanmalarını önlemeye 
tıyla. ınönü'nün ortanın solu sloganı ve politikasını, 
açıkladığı üzere, "memleket sola kayıyordu, bunu 
gerekçesiyle ortaya attığını ve Ecevit'in aynı görüşü 
bında "sola duvar çekmek" biçiminde işlediğini 
de Ecevit, "Komünizmi CHP önler" derken, aynı görüş 
gerçek sol gelişmeleri anti·komünizm kalkanıyla 
niyetini dile getirmektedir. Zaten bütün dünyada 
likteki partilerin toplumsal işlevi işçi sınıfı hareketini 
rultusundan saptırmaktır. 

CHP'�in kimliği özetle bu olmakla beraber, 
mücadelenin baş verdiği uç, demokrasi - anti-
olduğundan CHP, MC partileriyle bir torbaya konamaz 
letilmesi iç in CHP'ye oy vermek gerekir. Seçimlerde 
si önerisi işçi sınıfı hareketinin bağımsızlığını zedelemek, 
"kuyruğuna" takmak değildir. Bu taktik bir sorundur. 
ima, hangisi "işçi sınıfının ve müttefiki emekçi 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm doğrultusunda 
önündeki engelleri kaldırıcı veya zayıfiatıcı bir etki 
tin bir adım, bir basamak daha ileri götürülmesine yardımcı 
sına göre saptanır. Bu saptama gönlümüzün arwladığına, 
açıdan olması gerekene göre değil, teorinin çerçevesi 




