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• "DtCER TARAFTAN BULGARISTAN KOMüNIsT PARTIsI DE BU DURUM KARŞısıNDA DOCRU BtR TUTUM ALAMADı' O, BUTüN 1922 YILI SüRE

stNDE FAŞIZME KARŞI SAVAŞ VE BULGARtSTAN HALKÇı çlFTÇt PARTtSt ILE YAKıNLAŞMA SIYASETI GÜTTü. BU SIYASET DOCRU tDI VE 

BUNUN SONUCU, GERICI HüKüMET DARBESI YELTENIŞLERt SUYA DüŞÜRüLDü. FAKAT BU DOCRU SIYASET 1923 YILI BAŞLARıNDA 

BOZULDU. PARTt, KIŞKIRTMALARA KAPıLDı VE BHÇp'NI BURJUVA KANTARIYLA BtR KANTARA KOYMAYA, KOMÜNtSTLERI, FAŞIST 

BLOKUNA KARŞI OLDUCU GIBI, ÇtFTÇt HüKüMETINE KARŞI DA SAVAŞA DAVETE BAŞLADI. BöYLELIKLE O, GÜÇLERINI YANLıŞ YOLA 

YöNELTtYOR, EMEKÇtLERIN UYANlKLıCINI VE ONLARıN BÜYüK SERMAYEYE KARŞI DIRENCINI ZAYIFLATIYORDU." 

Bulgaristan Komünist Partisi Tarihi 

• "9 Haziran olayları sırasında benimsenen tarafsızlık takti�i üzerinde, parti yönetiminde önemli tartışmalar yapıldı. Bu taktik, yalnız birçok parti örgütünce de�iI, 

fakat aynı zamanda, B.K.P. Merkez Komitesine yoııadı�ı bir telgrafta "içinde bulunulan durumun Stambolyski'yle bile ortak ve kararlı bir eylem koymayı 

zorunlu kıldı�ını, yoksa mevcut hükümetin güçlenece�ini ve sırası gelince komünistleri ezece�ini" bildiren Komünist Enternasyonalin Yürütme Komitesi tarafın· 

dan da sert biçimde eleştiriidi. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi, Rusya'da General Kornilov'un 1917 A�ustosunda geçici Kerenski hükümetini devir· 

mek amacıyla St. Petersburg'a saldırdı!:ı sırada Bolşevik Partisinin takındı!:ı tavrı hatırlattı. Lenin ve Bolşevik Partisi, Kerenski hükümetinin Bolşevik Partisi karşı· 

sındaki ilişkilerini gözönünde tutarak, Rusya'da devrimin kaderini birinci plana aldılar, çünkü Kornilov'un başkaldırmasını stratejik düşüncesinin farkındaydılar ve 

karşı devrimin ezilmesini hızlandırdılar, böylece kendi devrimci davalarını kurtardılar. 9 Haziran olayları Rusyadakilere benziyordu. öyleyse ülkemizde karşı

devrim ve faşizmin güçlerine karşı B.K.P. ve B.H.T.B. 'nin birleşik eylemde bulunmaları için gerçek bir ihtimal mevcuttu. Ne yazık ki B.K.P. henüz leninist tipte 

bir parti değildi. Devrimde ittifakın ne oldu!:u hakkında duru bir düşüncesi yoktu. Komünist Parti benimsediı:i "tarafsızlık" tutumuyla arzu etmedi!:i halde, uygu

lamada faşizmin zaferini kolaylaştırdı ve kendisi de dövüşmeden politik bozguna u!:ramış oldu." 

DEDiLER 
12 Ekim seçimlerinin taşıdığı önemi hemen hemen 

he.rkes kavramış durumda. 12 Ekim seçim sonuçları, demok
r.asi düşmanı cephenin ve temsil ettiği güçlerin bundan sonra 
atacakları adımları önemli ölçüde belirleyecek. Ya cephe oy
lan gerileyecek, kitlelerin demokrasi inancı M'C'yc hiç de kü
çümsenemeyecek bir ders verecek. ya da tersine cephe seçim
lerden güçlenmiş çıkacak. Bu, cephenin bundan sonraki 
adımlarmda. daha pervasız olması, demokrasiye yalın kılıç sal
dırması anlamına gdiyor. 

SAC, DURUMU KA VRADI 

12 Ekim seçimlerinin taşıdığı bu önem, seçimlere 
"refer.mdum" anlamı kazandırıyor. Seçimlerin bu anlamını 
kavntyanlar yalnızca Türkiye solunun sorumlu ve aklı ba)jlOda 
kesimi değiL. Sağ da, kendi değerlendinnderi sonucunda aynı 
yere ula)jmış görünüyor. Demokrasi cephesi karşısında, bölün
meye, oyların boşa gitmemesine verdikleri önem bunu göste
yor. Örneğin Son Havadis'te bir kalemin yorumu şu: 

"Son Türk devletini sokuların eline bırakmamak için 
herkes görevini ifa etmek durumundadır. Herkes birbirini oy 
venneye çağırmalıdır. Herkes oyunu kullanmalıdır." 

MC'nin uluyan kanadının sözcüsü bir yazar da Orta 
Doğu 'da aynı sonuca varıyor: 

"Böylesine hayati bir seçimde oy bölücülüğünden baş
ka bir şey yapamayacakları kendilerince de çok iyi bilinen 
partilerin seçimlere girmelerini, onların içinde yaşadığımız 
şartların .ağırlığının farkında olmadiklarına hükmetmeyip de 
neye hükmedebilirsiniz?" 

BACıMSIZ TA VlR Ml, 
MC DESTEKLEYICILICI Mi? 

Sağın dediklerine bir kaç örnek verdik. Bir de "501 ke
narda oynayanlar"ın değerlendinneleri var. Bunların arasında 
en ilginci daha önce Kartal Belediye seçimlerinde üye sayısın-' 
dan daha az oy alan TSİP'in tutUQlU. Bu tutumun özü, seçim 
boykotçuluğu. Tsİp 24 ilden IO'unda seçmenleri oy venne
mcye çağırtyor. Daha açığı, oy kullanacak 8.5 milyon seç
menden 5 milyonu aşkın bir bölümüne "oy kullanmayın" 
sloganıyla gidiyor. Her halde söz konusu illerde seçime katıl
ma oranı çok �üşük olacak! 

Ki ••• 

"HA Y AT"IN GERÇEK TADı 

TSİP'in bu tavrının rakamların ötesinde anlam taşıdığı 
bir il de İstanbuL. Tsİp İstanbul'da da oy kullanmama ça�rısı 
yapu. Bunun anlamı, reklamını Hayat Dergisinin sayfalarında 
sürdüren i�kenceci başı Türün'ün karşısındaki oyhuı azaltma
ya çalışmaktan başka bir şey değiL. TSİp organının açikladik· 
larına göre Türün ile üstünel arasında önemli bir fark yok
muş. Ne demdi? 

BIR iL BAŞKANı VE BIR GENEL BAŞKAN 

Tsİp Genel Başkanı verdikleri kararın sıkıntısı içinde 
gazetelerde boy gösteriyor. CHP İstanbul İl Başkanı ilc gaze
le sütunlarında düet yapıyor. Kaçmaz, ön..:e, CHP'yi MC par
tileriyle ayOl kefeye koymadıklarını belirtme gereğini duyu
yor. Bu değerlendinoe sonucunda CHP'ye sık sık başvunnuş
lar. Ama CHP herhalde TSİP'le diyaloga ginoeyi ciddiye al
mamış. Bu nedenle de CHP tahlillerinde vurgulanan y,m da 
değişiyor. MC partileriyle aynı kefeye konmadığı ileri sürü
len CHP bu kez tekelci sermayenin "belli bir kesiminin" örgü
tü oluyor. CHP bu olunca da, seçim boykotçuluğu, Türün söz 
konusu iken dahi, sosyalistlerin bağımsız tavrı olarak ilan edi
liyor. 

SOL OST KÖŞEDE OYNAYANLAR 

"Sol kenar"da kendi kendine oynayanların dışında 
bir de sol üst köşede kendi dünyasını yaşayan bir yazar var. 
Milliyet 'in Günlük 'cüsü kendi dramını, düşünsel açmazlarını 
Türkiye'nin önemli sorunları genelliğine yükseltebilen tipik 
idealist küçük burjuva mantığı ilc "XX. yüzyılın son çeyre
ğinin 1975'Ier sonunun Ekim ayının 12. günleri" için yine 
dramatik tahliller yapıyor. Takvim diline men,kh bu yazara 
göre, bakın zavallı AP ne durumda kalmış: 

"Küçük burjuva diktasına karşı çeyrek yüzyıl boyunca 
demokrasi bayrağını kaldırabilen, artik yeter diye haykırabi
len bir hareket ilk kez, bir de demokrasi konusunda inandırı
edığını ortaya koyma ikilemiyle karştlaşıyor." 
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Dünyada tık Anti-Faşist Ayaklanma: Eylül 1923 

Şimdi, XX. yüzyuın sonları Türkiye-'sinin bu bilge 
Struve'sinin dediklerine iminalım ve hep birlikte AP'yi böyle 
durumlara düşürenlere lanet okuya1lm! 

SENDIKALAR 

Bundan önceki seçimlere "kara liste"ler hazırlayarak 
katılan Türk-İş, listeciliği TSİP'e kaptırdığından olacak, bu 
kez buna da gerek duymadı. Seçimlerde hiç bir partinin des
teklenmeyeceğini ilan etti. Buna rağmen, Türk-İş 'e bağlı Yol· 
İş, Ges-iş, DYF-İş, Petrol-İş gibi sendikalar seçimlerde CHP
nin desteklenmesi gerektiğini açıkladılar. 

DiSK ise konfederasyon olarak seçimlerde .cHP'nin 
destekleneceğini ilan etmişti. DiSK 'e bağlı sendikalardan Sos
yal.iş CHP'ye oy verilmesinin gerekçesini şöyle açıklıyordu: 

"Kısmi senato seçimleri iktidar deği�ik.liği sağlaya�ak. 
bir seçim değildir, Bu seçimler halkımızın demokratik talep
leri il� faşisı eğilimler konusundaki görüşlerini ortaya koya
cak bir REFERANDUM niıeliğindedir. Işçi sınıfının seçimle
re katılan sosyalist partisi yoktur. Tüm bu olgular karşısında, 
güncel görevimiz olan poliıik demokratiklc�me müciıldelemiz 
için, ve işçi sınıfının devrimci mücadelesinin boyutları içinde, 
işçiler, tüm yurtseverler, anti faşist güçler sermayenin en 
gerici ve şoven temsilcisi olan MC oylannı gerildmek için. 
kısmi senato seçimlerinde sandık başına gitmeli ve oylarını 
CHP'ye vennelidir." 

BIR DE TAHMIN 

Seçim yazıları genellikle tahminlerle son bulur. Biz 
kendimiz bir tahmin yapmak yerine MSP'nin organı Milli 
Gazete'de yer alan bir seçim tahminini vermeyi uygun gör· 
dük. Oldukça ilginç olduğu için. Orta Doğu gazetesinden Ah
met Güner "I 2 Ekim seçimlerinde MHP lehine bir oy patla
ması olacağını" ilan ederken Milli Gazeıe'nin patlamasının 
yönü şöyle: i 2 Ekim senato seçimleri sonu..:unda 54 scnatör· 
lükten 21'sini MSP alacak. AP'ye 1 4, CHP'ye ise 12 senatör
lük düşüyor. Milletvekili ara seçimi tahminleri ise daha da il
ginç. Yenilenecek 6 milletvekilliğinin 6'sl da MSPlye verili
yor. Söylenecek bir şey yok, 'Iumut fakirin ekmeği". 

Baskı: Daily News Web-Ofset Tesisleri 
Daıııtım GAMEDA 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 
Gönderilen yazı ve fotoı:ranar iade 
edilmez. 
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Tsİp Genel Başkanı verdikleri kararın sıkıntısı içinde 
gazetelerde boy gösteriyor. CHP İstanbul İl Başkanı ilc gaze
le sütunlarında düet yapıyor. Kaçmaz, ön..:e, CHP'yi MC par
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"Sol kenar"da kendi kendine oynayanların dışında 
bir de sol üst köşede kendi dünyasını yaşayan bir yazar var. 
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ğinin 1975'Ier sonunun Ekim ayının 12. günleri" için yine 
dramatik tahliller yapıyor. Takvim diline men,kh bu yazara 
göre, bakın zavallı AP ne durumda kalmış: 

"Küçük burjuva diktasına karşı çeyrek yüzyıl boyunca 
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FASiZME cc DUR iHTARI 
-

YALÇIN KVÇVK 

S eçim sonuçlarının ilk değerlendirmesi, kütlelerin ne dediği ile 
ilgili. Sonuçlar, bu konuda hiç bir kuşku bırakmıyor. Kütleler, 
faşizme kırmızı ışık yaktı. "Dur" işareti verdi. Seçim sonuçla-

rının ilk anlamının faşizme "dur" ihtarı olduğunu, en iyi MC Partileri liderleri 
anladı. Büyük bir suskunluk içine gömüldüler. Suskunluğu ilk önce bozan, ilk 
önce bozması gereken MC lideri Demirel oldu. Demirel, bütün yazılarında CIA 
izlerini eksik etmeyen bir gazetecinin, en büyük tirajlı gazetede verdiği kop
yaya sarılarak, 1975 seçim sonuçlarını değerlendirebilmek için 1966 seçimle
rinin sonuçlarını hatırlamak ihtiyacını duydu. 

Seçimlere MC karşısında Halk Partisi girdi. MC'nin seçim strate
jisi, Halk Partisi'ni olduğundan daha solcu, olduğundan daha devrimci ve hat
ta sosyalist olarak göstermeye dayandı. Kütleler, bir Allende veya Castro'nun 
Türkiye temsilcisi ile MC arasında seçim yapma' propagandasının ağır baskısı 
altında bırakıldı. Halk Partisi'ne oy verenlerin de vermeyenıerin de bu propa
gandadan etkilendiğinde de kuşku yok. Etkilenmenin ölçüsünü kestirmek zor. 
Ancak mutlak olan, seçim stratejisi ve propagandasında Halk Partisi'nLoldu· 
ğundan daha solcu gösterebilmenin önemli bir yere sahip olduğu. Ve buna 
karşın, Halk Partisi'nin oylarında önceki seçime göre çok önemli bir artış ol
du. Halk Partisi, aldığı oylar bakımından, MC'nin omurgası durumundaki AP'
yi geride bıraktı. 

Faşizm için önemli olan kütleleri bir sol tehlikesiyle korkutmak. 
Allende veya Castro edebiyatının seçim meydanlarına getirilmesinin önemli 
gerekçelerinden birisi bu. Ama seçim sonuçlarının gösterdiği şu oldu: Kütlele
rin böyle bir endişesi ve korkusu yok. Kütleler, sola, seçimlere giren partilerin 
sandıklarından çok daha fazla açık. Faşizm ile demokrasi ve sol arasında bir 
seçimle karşı karşıya gelince, tercihini açıkça demokrasi ve solun yanına ko
yuyor. Aynı zamanda sola bir sınır koymuyor. 

Allende veya Castro edebiyatının bir başka gerekçesi, bir başka 
yönü daha var. Dışarıya dönük. Daha açıkçası Amerika'ya yönelik. Amerika'
yı, şimdi yeni dünyadan çok eski dünyadaki sosyalist ilerlemelerle başı dertte 
Amerika'yı, yeni bir Küba veya Şili olasılığı ile korkutmak. Emperyalizmin, 
gerici Adalet Partisi'ne daha çok sarılmasını sağlamak. jkinci gerekçe, burada. 
Bu gerekçe seçim öncesinde meyvelerini verdi. Emperyalizm, MC'nin ve tabi· 
atıyla Adalet Partisi'nin seçim şansını artırmak için elinden geleni yaptı. 
Uçaklar, seçim kampanyasına yetişti. 

Yalnız seçim sonuçlarını önlemeye yetmedi. üstelik seçim sonuç
ları, faşist partileri, ve sandık sayımlarına göre MC'nin bütün dayanaklarını 
kendi elinde toplayan Adalet Partisi'ni, iktidara yaklaştırmadı. Tam tersine, 
iktidardan uzaklaştırdı. Tabiatıyla seçimle gelen ve seçimle değişen iktidar 
olasılığından uzaklaştırdı. Bu uzaklaşma, Demirel'in seçimden sonra verdiği 
ilk demeçte çok açık. Söylediklerinin özeti şu: Seçimlerden zaferle çıktığını 
söyleyen Demirel, erken bir seçime razı değiL. 

B 
u seçimlerin demokrasi ile faşizm arasında bir referandum oldu
ğunu, seçim öncesinin son günlerinde Demirel de kabul etmek zo
runda kaldı. Daha doğrusu, bu açıklığı kabul etti. Seçimlerin ya 

istikrar ya da istikrarsızlık getireceğini söyledi. Demirel'in istikrardan anladığı 
faşizm, istikrarsızlıktan anladığı ise demokrasi. Kendi tanımına göre istikrar 
:ç:ö ��;!:��� �;::;;;�, ;:;��� :!���mda f::�iı:me gidecek· oyların, demokrasi 
için kullanılacat oylardan fazla olmasını istedi. 15tt';;�; ::!!!,adı. Yeniidi. 

Yenilgi, yakın bir zamanda tekrar kütlelerin önüne çıkmaktan alıkoyacak ka::
dar büyük. 

Ayrıca bundan sonraki zamanın da Adalet Partisi'nin lehine işle
yeceğini düşünmek için hiç bir neden yok. Çünkü seçim sonuçları bir nokta
ya daha açıklık getirdi: Sermaye partilerinin dayanağının, bu partiler birleş
tikçe azalacağını ortaya çıkardı. Birleşik sermaye cephesi, seçimlerden oy 
kaybı ile çıktı. Oylar, sermayenin partilerinin en büyüğünde toplandı. Ancak 
oy oranı olarak MC partileri geriledi. Bu toplanma ve toplanmayla birlikte ge
rileme ile ilgili olarak söylenecek iki nokta var. Birincisi, toplanma sermayenin 
kendi içindeki ekonomik çelişkilerin azalmasından ileri gelmiyor. Sermayenin 
siyasal liderlerinin kişisel nitelikleri ve yanılgılarıyla da ilgili değil. Faşizm öz
lem ve dürtüsü ile sermaye siyasal birliğine doğru yol aldı. Ikinci olarak, bu 
yolu tamamladı. Sermaye partilerinin oylarının toplanması süreci, siyasal sınır
larına ulaştı. 

Bundan sonraki hükümet günleri, MC için yalnızca gerileme anla
mına geliyor. Derhal seçime gitmekle seçim tarihini uzatmak arasında, Adalet 
Partisi'nin kaderi açısından, fazla bir fark görünmüyor. Işin bir yanı bu. Ikinci 
yanı ise Hükümet ortağı Hareket Partisi ile ilgili. Seçim sonuçları, hükümete 
ortak olmanın bütün avantajlarını kullana� bu partinin, kütle desteği yönün
den, tam bir hayal içinde yaşadığını gösteriyor. Bu iki göstergenin de bir tek 
anlamı var: Bundan sonra Adalet ve Hareket Partileri, seçimleri uzaklaştırmak 
için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. 

Bütün bu gelişmelerin özeti şöyle: Seçimlerde, geniş halk yığın
ları, faşizme "dur" dedi. Bunun yanında başta Adalet Partisi olmak üzere MC 
partilerinin seçimlere dayalı iktidar umutlarına büyük bir darbe indirdi. Bu 
durum, MC partilerinin seçim alanını daha daralttı. Ya iktidardan gidecekler, 
ya da bütün imkanlarıyla ve bütün biçimleriyle faşizmi deneyecekler. 

Seçim sonuçları, demokrasinin en bilinçli savunucuları olan sos
yalistleri çok güçlü bir silahla donattı. Türkiye'de sosyalizm ve demokrasiden 
yana olan örgütler, büyük halk yığınlarının açık bir şekilde faşizmin karşısır.· 
da olduğunun güvencesine kavuştular. Demokrasiye sahip çıkmanın, yığınlar
dan soyutlanmamanın, Türkiye'nin en büyük işçi kentinde faşizmin simgesi 
bir adayı hezimete uğratmanın gerektirdiği sorumlulukla hareket ettiler. 
Gerek kuramsal ve gerekse eylemsel planda, demokrasinin en bilinçli savunu
cularının sosyalistler olduğunu gösterdiler. 

Sol kenarda oynayanlar ise çaplarını ortaya koydular. En ciddileri 
bile "seçimleri boykot etmeme" ile işe başlayıp seçim yapılan yerlerin, oylara 
göre, yüzde altmışında seçime girmeme kararı aldılar. Faşizmin simgesi halin
deki işkencecinin karşısındaki Besim üstünel'i yeteri kadar demokratik bul· 
mazken Adana'da Melih Kemal Küçüktepepınar'ı desteklediler. Küçüktepepı· 
nar'ı Halk Partisi'nin beğenilmeyen "merkez takımı" bile çok sağcı olduğu 
gerekçesiyle istemedi. üstünel seçildi, diğeri seçilemedi. 

S on seçimler, Türkiye'de demokrasi için büyük bir başarı niteliğini 
taşıyor. Aynı zamanda faşist örgütleri, dar bir seçimin önüne geti
riyor. Faşizm heveslilerinin önündeki almaşıkları azaltıyor. Aynı 

durum bir başka yerde kendisini gösteriyor. Sol kenarda oynayanlar da dara
lan bir alanda seçim yapmak durumuna geldiler. Seçimlerde, çok büyük bir 
çoğunlukla, ayırıcı niteliği "ne Rusya ne Amerika" olan Birlik Partisi'nin ar
kasında birleştiler. Birlik Partisi, bu birleşmeden kazançlı çıkmadı. Kim 
-'''tı ki1 \', ....... h • •  

YALÇIN KVÇVK 

sonuçlarının ilk değerlendirmesi, kütlelerin ne dediği ile 
Sonuçlar, bu konuda konuda hiç bir kuşku bırakmıyor. Kütleler, 

kırmızı ışık yaktı. yaktı. "Dur" işareti verdi. Seçim sonuçla-
faşizme "dur" ihtarı olduğunu, en iyi MC Partileri liderleri 

suskunluk içine gömüldüler. Suskunluğu ilk önce bozan, ilk 
MC lideri Demirel oldu. Demirel, bütün yazılarında CIA 
bir gazetecinin, en büyük tirajlı gazetede verdiği kop

seçim sonuçlarını değerlendirebilmek için 1966 seçimle
hatırlamak ihtiyacını duydu. 

MC karşısında Halk Partisi girdi. MC'nin seçim strate
olduğundan daha solcu, olduğundan daha devrimci ve hat
göstermeye dayandı. Kütleler, bir Allende veya Castro'nun 

MC arasında seçim yapma' propagandasının ağır baskısı 
Partisi'ne oy verenlerin de vermeyenıerin de bu propa

etkilendiğinde de kuşku yok. Etkilenmenin ölçüsünü kestirmek zor. 
seçim stratejisi ve propagandasında Halk Partisi'nLoldu· 

gösterebilmenin önemli bir yere sahip olduğu. Ve buna 
oylarında önceki seçime göre çok önemli bir artış ol

oylar bakımından, MC'nin omurgası durumundaki AP'

önemli olan kütleleri bir sol tehlikesiyle korkutmak. 
edebiyatının seçim meydanlarına getirilmesinin önemli 
bu. Ama seçim sonuçlarının gösterdiği şu oldu: Kütlele

korkusu yok. Kütleler, sola, seçimlere giren partilerin 
daha fazla açık. Faşizm ile demokrasi ve sol arasında bir 

karşıya gelince, tercihini açıkça demokrasi ve solun yanına ko
sola bir sınır koymuyor. 

veya Castro edebiyatının bir başka gerekçesi, bir başka 
dönük. Daha açıkçası Amerika'ya yönelik. Amerika'

dünyadan çok eski dünyadaki sosyalist ilerlemelerle başı dertte 
Küba veya Şili olasılığı ile korkutmak. Emperyalizmin, 

daha çok sarılmasını sağlamak. jkinci gerekçe, burada. 
öncesinde meyvelerini verdi. Emperyalizm, MC'nin ve tabi· 

Partisi'nin seçim şansını artırmak için elinden geleni yaptı. 
kampanyasına yetişti. 

seçim sonuçlarını önlemeye yetmedi. üstelik seçim sonuç
sandık sayımlarına göre MC'nin bütün dayanaklarını 

Adalet Partisi'ni, iktidara yaklaştırmadı. Tam tersine, 
Tabiatıyla seçimle gelen ve seçimle değişen iktidar 

uzaklaştırdı. Bu uzaklaşma, Demirel'in seçimden sonra verdiği 
Söylediklerinin özeti şu: Seçimlerden zaferle çıktığını 

bir seçime razı değiL. 

seçimlerin demokrasi ile faşizm arasında bir referandum oldu
seçim öncesinin son günlerinde Demirel de kabul etmek zo
kaldı. Daha doğrusu, bu açıklığı kabul etti. Seçimlerin ya 

istikrarsızlık getireceğini söyledi. Demirel'in istikrardan anladığı 

Yenilgi, yakın bir zamanda tekrar kütlelerin önüne çıkmaktan 
dar büyük. 

Ayrıca bundan sonraki zamanın da Adalet Partisi'nin 
yeceğini düşünmek için hiç bir neden yok. Çünkü seçim 
ya daha açıklık getirdi: Sermaye partilerinin dayanağının, 
tikçe azalacağını ortaya çıkardı. Birleşik sermaye cephesi, 
kaybı ile çıktı. Oylar, sermayenin partilerinin en büyüğünde 
oy oranı olarak MC partileri geriledi. Bu toplanma ve toplanmayla 
rileme ile ilgili olarak söylenecek iki nokta var. Birincisi, toplanma toplanma 
kendi içindeki ekonomik çelişkilerin azalmasından ileri gelmiyor. 
siyasal liderlerinin kişisel nitelikleri ve yanılgılarıyla da ilgili 
lem ve dürtüsü ile sermaye siyasal birliğine doğru yol aldı. 
yolu tamamladı. Sermaye partilerinin oylarının toplanması toplanması 
larına ulaştı. 

Bundan sonraki hükümet günleri, MC için yalnızca 
mına geliyor. Derhal seçime gitmekle seçim tarihini uzatmak 
Partisi'nin kaderi açısından, fazla bir fark görünmüyor. Işin 
yanı ise Hükümet ortağı Hareket Partisi ile ilgili. Seçim sonuçları, hükümete 
ortak olmanın bütün avantajlarını kullana� bu partinin, kütle 
den, tam bir hayal içinde yaşadığını gösteriyor. Bu iki göstergenin 
anlamı var: Bundan sonra Adalet ve Hareket Partileri, seçimleri 
için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. 

Bütün bu gelişmelerin özeti şöyle: Seçimlerde, 
ları, faşizme "dur" dedi. Bunun yanında başta Adalet Partisi 
partilerinin seçimlere dayalı iktidar umutlarına büyük bir 
durum, MC partilerinin seçim alanını daha daralttı. Ya iktidardan 
ya da bütün imkanlarıyla ve bütün biçimleriyle faşizmi deneyecekler. 

Seçim sonuçları, demokrasinin en bilinçli savunucuları 
yalistleri çok güçlü bir silahla donattı. Türkiye'de sosyalizm 
yana olan örgütler, büyük halk yığınlarının açık bir şekilde 
da olduğunun güvencesine kavuştular. Demokrasiye sahip 
dan soyutlanmamanın, Türkiye'nin en büyük işçi kentinde 
bir adayı hezimete uğratmanın gerektirdiği sorumlulukla 
Gerek kuramsal ve gerekse eylemsel planda, demokrasinin 
cularının sosyalistler olduğunu gösterdiler. 

Sol kenarda oynayanlar ise çaplarını ortaya koydular. 
bile "seçimleri boykot etmeme" ile işe başlayıp seçim yapılan 
göre, yüzde altmışında seçime girmeme kararı aldılar. Faşizmin 
deki işkencecinin karşısındaki Besim üstünel'i yeteri kadar 
mazken Adana'da Melih Kemal Küçüktepepınar'ı desteklediler. 
nar'ı Halk Partisi'nin beğenilmeyen "merkez takımı" bile 
gerekçesiyle istemedi. üstünel seçildi, diğeri seçilemedi. 

S on seçimler, Türkiye'de demokrasi için büyük 
taşıyor. Aynı zamanda faşist örgütleri, dar bir 
riyor. Faşizm heveslilerinin önündeki almaşıkları 

durum bir başka yerde kendisini gösteriyor. Sol kenarda 
lan bir alanda seçim yapmak durumuna geldiler. Seçimlerde, 



TDRKIYE' DE YDROYDŞ 

Bagımsızlık Demokrasi 
Sosyalizm yolunda 

bir adım daha alındı 

• Zeytinburnu-Osmaniye Beykaz-Paşabahçe 

Yıllar AP % CHP % Y ı.llar AP % 
1969 47 

1973 42 

1975 30 

• Eyüp-Alibeyköyü 

1969 43 

1973 
1975 28 

• Şişli-Güıtepe 

1969 49 

1973 76 
1975 32 

• Kartal-Pendik 

1969 54 

1973 

1975 76 

"Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki 
sol kuruluşlardan veya topluluklardan 
bazıları, solculuk anlayışları bizden ayrı 
olsa bile özgürlükçü demokrasiyi koru· 
ma yöntemlerinde birleştiler. Akıı dışı 
davrananlar, faşistlerin oyununa gelenler 
veya alet olanlar, solun içinde kendileri· 
ni yalnız buldular ... " 

Bu, a�ır fakat herhalde üzerinde bir 
parçacık düşünülmesi gereken sözlerin 
sahibi CHP Genel Başkaıu Bülent Ecevit' 
ti ve partisinin 10 Ekim günü ıStanbul'da 
Taksim 'de düzenledi�i toplantıda konıı· 
şuyordu. 

"Akıl dışı davrananlar ... ", "Faşist· 
lerin oyununa gelenler ... ", "veya alet 
olanlar ... " 

Kimler içindi bu sözleı'? Bu yargıla· 
malar kimler için yapılıyordu? 

Ne derece haklı olursa olsun aynı 
yargılamaları, bir sosyal demokrat parti· 
nin genel başkamndan önce, Türkiye'· 
nin işçi sınıfı, emekçi kitleleri, ilerici, 
yurtsever, demokrat aydın kadroları 
daha kesin çizgilerle yaptılar ... Küçük 
burjuva duygusallıklarına kulak asma· 
dan, goşist sapkınlıklara yer vermeden, 
anti·faşist ve demokratik bir sınav döne· 
mecinde, 12 Ekim 'de oylarını faşist 
cepheye karşı kullandılar. 

Niçin? 
Elbette ba�ımsızlık, demokrasi ve 

sosyalizm yolu üstündeki faşist ve anti· 
Jemokratik mevzileri ı:'�kljrtmek Için. 
Anlamı gayet açıktı... Elbette taktik 
akıllılıkla, faşist oyunlara düşmeden ve 
alet olmadan ... 

Seçimlerden önce sandık başına gi· 
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1969 46 

1973 2B 

1975 33 

• Eyüp-Sa�malcılar 

1969 43 

1973 24 

1975 28 

• Bakırköy-Güngören 

1969 52, i 
1973 24 

1975 33 

• Beşiktaş-Nisbetiye 

1969 75 

1973 26,7 

1975 75 

dip gitmeme, gidilecekse ne yolda tavır 
alınaca�ı konuları olanca hızıyla ve "sol 
gevezeli�i" tatmin edecek ölçülerde ya· 
pıldı. 

KARARLıLıK VE ÖTESI 

Tartışmalardan uzak kalabilen parti 
Türkiye Işçi Partisi idi. Bu konudaki 
saptama, açıklıkla, hiçbir yanlış anla· 
maya yol vermeden dobra dobra yapıldı. 

Elbette saptarna "gönlün arzuladı�ı, 
soyut, teorik açıdan olması gerekene 
göre de�il, teorinin çerçevesi içinde, so· 
mut, nesnel şartlara ve imkanlara göre" 
yapıldı. CHP 'nin desteklenmesi yolunda 
karar alındı ve uygulandı. 

"Bir burjuva partisi olan CHP" mi 
desteklenmişti? Evet! Somut koşullar· 
da, antifaşist ve demokratik tek alter· 
natif olarak, emperyalizmin uydusu, 
faşist cephe hükümetine en etkin biçim· 
de "Hayır" demenin tek mümkünü buy· 
du da ondan ... 

Madem ki, CHP di�er MC Partileriy· 
le aynı torbaya konamıyordu, öyleyse 
bugünkü toplumsal mücadelenin somut· 
ladı�ı demokrasi . antidemokrasi çatış· 
masında demokrasi ucu tercih edile· 
cekti... 

Küçük burjuva duygusallı�ının, po· 
litik körlü�ün duvarları önünde birikon 
bir takım sorular da vardL örl'!��!:-: He;, 
burjuva partisini desteklemekle TIp le· 
kelenmemiş miydi?"" 

Soruları içtenlikle soran aydın un. 
surlar, "Canım son çözümde herkes 

CHP % 
37 

54 

58 

19 

65 

63 

21,2 

45 
60 

57 

55,8 
71 

gider oyunu CHP 'ye verirdi ama bu ilan 
edilmeseydi" diyorlardı. .. 

Sol gevezeli�in barsak gurultularıyla 
yola çıkanlar ise "Çelişkiler sertleşmeli· 
dir" buyuruyorlardı! ... 

Ama her iki görüş bir yola çıkıyor· 
du ... 

ıstanbul'da "Işkenceci bir emekli 
general, Gümüşhane 'de sıfatı malum bir 
Ankara Valisi adaydı ve seçim sandı!!ına 
gidilmiyecekti. .. Seçim sandlAına gitme. 
menin de bu adayları dolaylı olarak des· 
teklemek anlamına gelece!!i bilinrniye· 
cekti! .. 

ÖLÇÜLER · GEREKÇElER 

12 Mart'ın idamcı bir başka genera· 
li Bursa'dan AP listesindeydi ama ona 
nedense müsamaha edilmiyordu. Bursa'· 
da CHP desteklenmeye layık bulunmuş. 
tu, 

ölçüler neydi? Ciddiyet namı altın· 
da sergilenen neydi? 

öte yandan Trabzon 'da CHP 'nin 
desteklenmesi uygun görülmüştü ... Işler 
yine karışıyordu. 12 Mart döneminin 
Istanbul Sıkıyönetim görevlileri arasında 
yer alan ve daha sonra Deniz Kuvvetleri 
Komutanlı!!ı yapan Emekli Oramira! 
Kemal Kayacan CHP listesinde bulunu· 
yordu ama nedense tercih ediliyordu. 

Istanbul 'da adı üstüne �!ıgi çekilen 
ve sayelerinde sandıi!a küsülen !!::=:� 
OstUnel ilA ��:7ıd� �ayacan arasında ne 
gibi farklar vardı ki, Kayacan desteklen· 
me mazhariyetine erişiyordu? .. 

Türkiye ölçelıinde aynı tartılar 
yapılsa ortaya bir hayli ilginç hesaplar 
çıkacaktır ... 

ıSTANBUL'DA 

Işçi 

SEÇMENLERIN 

OLDUCU 

SEMTLERDE 

KARŞıLAŞTıRMALı 

SONUÇLAR 

Ancak doıırusu, kuyuya altıeı taşı. 
çıkartmaea yeltenen "akıllılıkla" geçiri· 
lecek vakit yoktu. Nitekim sözü edilen 
"akıllılık" yalnızlaşmıştı .. , 

PROTOTıp BİR TARTIŞMA 

Seçim öncesinde doRrusu ilginç ve 
fakat içten tartışmalar da yapılmadı de
ııil. 

"CHP'nin burjuva partisi oldueu 
için desteklenmemesi" görüşünü beee. 
nen bir aydına soruluyordu: 

". Kıu:�ı be!!endiltine göre uygula 
yacaksın ... 

Ve şöyle cevaplanıyordu bu soru 
". Kararı be�eniyorum ama oyumı 

CHP 'ye verece!!im ..... 
". Niçin?" 
". MC'ye, faşizme karşı oldu�u içiı 

demokrasi için ... " 
". Bu, be�endi!!in kararın uygulan 

maması anlamına gelmiyor mu?" 
". EveL." 
Sonra bir suskunluk başlıyordu ... 
Kitlelerin böylesine ikircikli kılın· 

ması mıydı "lekeli olmamak"? .. 
Yoksa açık açık ve teorik çerçeve· 

de en somutun altına damgayı basmak 
mı? .. 

Türkiye bu soruları, hiç bir "sol 
gevezeliCe" şans tanımadan yaşadı geç· 
ti�imiz hafta ve bir takım "Büro" hesap· 
1 ... __ .·· " • •  
u.uIıUU Ilensıne geçııaı. .. 

TÜRK·lş'DEK.! SARSrNTI 

Bu arada seçimlere bes k.i. 
aY8�1 ti",�n ... I�- • • __ �ren1 

_ __6_ .... " ae oldu. DISK, seçimler· 
de hangi tavrı alaca�ını açıklamı,tı. 
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1969 52, i 
1973 24 

1975 33 

• Beşiktaş-Nisbetiye 

1969 75 

1973 26,7 

1975 75 

dip gitmeme, gidilecekse ne yolda tavır 
alınaca�ı konuları olanca hızıyla ve "sol 
gevezeli�i" tatmin edecek ölçülerde ya· 
pıldı. 

KARARLıLıK VE ÖTESI 

Tartışmalardan uzak kalabilen parti 
Türkiye Işçi Partisi idi. Bu konudaki 
saptama, açıklıkla, hiçbir yanlış anla· 
maya yol vermeden dobra dobra yapıldı. 

Elbette saptarna "gönlün arzuladı�ı, 
soyut, teorik açıdan olması gerekene 
göre de�il, teorinin çerçevesi içinde, so· 
mut, nesnel şartlara ve imkanlara göre" 
yapıldı. CHP 'nin desteklenmesi yolunda 
karar alındı ve uygulandı. 

"Bir burjuva partisi olan CHP" mi 
desteklenmişti? Evet! Somut koşullar· 
da, antifaşist ve demokratik tek alter· 
natif olarak, emperyalizmin uydusu, 
faşist cephe hükümetine en etkin biçim· 
de "Hayır" demenin tek mümkünü buy· 
du da ondan ... 

Madem ki, CHP di�er MC Partileriy· 
le aynı torbaya konamıyordu, öyleyse 
bugünkü toplumsal mücadelenin somut· 
ladı�ı demokrasi . antidemokrasi çatış· 
masında demokrasi ucu tercih edile· 
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45 
60 

57 
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71 

gider oyunu CHP 'ye verirdi ama bu ilan 
edilmeseydi" diyorlardı. .. 

Sol gevezeli�in barsak gurultularıyla 
yola çıkanlar ise "Çelişkiler sertleşmeli· 
dir" buyuruyorlardı! ... 

Ama her iki görüş bir yola çıkıyor· 
du ... 

ıstanbul'da "Işkenceci bir emekli 
general, Gümüşhane 'de sıfatı malum bir 
Ankara Valisi adaydı ve seçim sandı!!ına 
gidilmiyecekti. .. Seçim sandlAına gitme. 
menin de bu adayları dolaylı olarak des· 
teklemek anlamına gelece!!i bilinrniye· 
cekti! .. 

ÖLÇÜLER · GEREKÇElER 

12 Mart'ın idamcı bir başka genera· 
li Bursa'dan AP listesindeydi ama ona 
nedense müsamaha edilmiyordu. Bursa'· 
da CHP desteklenmeye layık bulunmuş. 
tu, 

ölçüler neydi? Ciddiyet namı altın· 
da sergilenen neydi? 

öte yandan Trabzon 'da CHP 'nin 
desteklenmesi uygun görülmüştü ... Işler 
yine karışıyordu. 12 Mart döneminin 
Istanbul Sıkıyönetim görevlileri arasında 
yer alan ve daha sonra Deniz Kuvvetleri 
Komutanlı!!ı yapan Emekli Oramira! 
Kemal Kayacan CHP listesinde bulunu· 
yordu nedense tercih ediliyordu. 

Işçi 

SEÇMENLERIN 

OLDUCU 

SEMTLERDE 

KARŞıLAŞTıRMAL

SONUÇLAR 

Ancak 
çıkartmaea 
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"akıllılık

PROTOTıp 
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fakat içten 
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nen bir 

". 
yacaksın 

Ve 
". 

CHP 'ye 
". 
". 

demokrasi 
". 

maması 
". 
Sonra 
Kitlelerin 

ması mıydı 
Yoksa 

de en 
mı? .. 

Türkiye 
gevezeliCe" 



Türk-Iş 'de bir suskunluk yaşanıyor
du_ Sermayenin bu karakolu bir süre ses
sizli�ini korudu_ Ancak seçimlere üç gün 
kala Genel Sekreter Sadık Şide kararını 
açıkladı: Türk-Iş, hiçbir partiyi destek
lememe kararı a1mIŞtı. .. Buram buram 
eski oyun tekrarlanıyordu. Amerikan 
patentli "partilerüstü politika" sahne
deydi. Ama bir farkla eski renkleri dö
külmüş, süklüm püklüm kostümleriyle,_. 

T.abii eski Sosyal Güvenlik Bakanı
nın bu feraseti ilgi görmedi. Geçti�miz 
haftanın Cuma günü Türk-Iş'e bag lı bir 
takım sendikalar, yetkilileri ai!zıyla birer 
birer, CHP 'yi destekleyeceklerini açık
lamak zorunda kaldılar. DOi!rusu hida
yete erdiklerini söylemek bir ölçüde zor
dur. Çünkü tabanın uyanıklıgını, giderek 
bilinçlenmesini durdumanın mümkünü 
artık yoktur. MC'ye karşı CHP'nin des
teklenmesini savunan ve açıklayan sen
dikalar arasında sosyal demokrat sendi
kalarla birlikte yönetimleri hepten saga 
dönük sendikalar da vardı._, 

TABAN KIMILDARSA ... 

Hangi sendikalardı bunlar? 
Yoı-Iş, Ges-lş, DYF-Iş, Maden Fe

derasyonu, Kauçuk-Iş, Petrol-Iş sendi
kaları yetkilileri basına yaptıkları açıkla
malarla CHP'yi destekleyeceklerini ilan 
ediyorlardı._. 

Hareket bu boyutlarda da kalmıyor
du. Yine Türk-Iş 'e bai!lı OIeyis, Türk 
Harb-Iş, Tez Büro-Iş, Gamsen-lş sendi
kaları ile birlikte bagımsız sendikalardan 
Geneı-Iş, TIS, Teknik-Iş, Çai!daş Metal 
Iş, Besin-Iş, Mab-Iş ve özgür Haber-Iş 
başkanları ortak imzayla bir bildiri ya
yınlayarak seçimlerde MC'nin karşısın
da, CHP 'nin yanında yer alıyorlardı ... 

Olayın elbette ilginç yanı, adı geçen 
sendikalann CHP'nin yanında yer alma
ian dei!ildir. Içlerinden bazılarının özel
likle bu karara zor\anışlarıdır. 

Faşist, işbirlikçi cephe'yi tabanın 
gücü karşısında destekleyememeleriydi 
önemli olan_ 

BIR ADıM DAHA 

Yıllardır türlü-çeşit tezgahlarla ta
bandaki işçiyi avutmanın, kandırmanın 
günahı ödeniyordu_ Günden güne Türki
ye'nin yeni boyutlar kazanan toplumsal 
gelişmesinin yanısıra işçi sınıfı bilincinin 
yaygınlaşması ve ai!ırlık kazanması Türk 
Iş yönetimini ve onun uydusu sendika 
yönetimlerini sarsıyordu. 

Türk-Iş içinde, önümüzdeki dö
nemde önemli gelişmelere ortam hazır
layacak nitelikte olan tercih çatallaşma
lan elbette bu yönüyle ilginçtir ... 

Türkiye artık geçtii!imiz haftadan 
daha dei!işik bir Türkiye'dir ve bai!ım
sızlık, demokrasi, sosyalizm yolunda bir 
adım daha alınmıştır ... 

HAKKARI OLA YI VE TIp 

Seçim haberlerinin, seçim kampan
yasının heyecanlı geriliminde bir olayın 
üzerinde gereılince durulamadı ve ka
muoyu bu konuda tam bir bilgi sahibi 
olamadı. 

Hakkari 'de bir aşiret reisiyle altı 
. jandarma erinin ölümü ile sonuçlanan 

olay, basının günlük vakayı adi çerçeve
sinde uyu tu ldu gitti. 

Oysa gelişmeler, TIp Genel Başka
nı Behice Boran 'ın da belirttii!i gibi üze
rinde dikkatle durulmayı gerektirecek 
kadar önemliydi, 

TIp Genel Başkanı, olaylar üzerine 
basına yaptıgı açıklamada, ölüler ve ya
ralılar bulunduguna göre, bunların so
rumluiarını aramak ve yakalamaya çalış
manın normal, ama uygulanan yöntem
lerin normal olmaktan çok uzak oldui!u
nu belirterek şöyle dedi: 

"Köyler halkına, hatta Hakkari hal
kına karşı büyük bir kitle operasyonuna 
girişildigi haber veriliyor, Olayın geçtii!i 
yöreye jandarma komandosu yıi!ına!!ı 
yapıldıgı anlaşılıyor_ Can güvenlii!inden 
emin olmayan halkın bir kısmı dai!lara 
sa�ınıyor. Bir kısmı ise köylerden boşaI
tılıyor. 18 bin kişinin dai!larda oldui!un
dan söz ediliyor. Birkaç cinayet sanı(lını 
yakalayabilmek için çoluk çocuğun, 
ihtiyar ve hastalann da aralarında bulun
dui!u binlerce kişiyi evinden etmek, sa
nık yakınlarına baskı yapmak hiçbir ge
rekçeyle haklı gösterilemez," 

Bu çeşit komando harekatının, jan
darma takibinin do(lu illerinde ilk olarak 
uygulanmadı(lını söyleyen Behice Boran 
benzer operasyonların 1965 - 1970 yıl
ları arasında da yer aldı(lını ve bu gibi 
olayların sosywst milletvekilleri tara
fından meclise getirildi (lin i hatırlatıyor 
ve şöyle devam ediyordu: 

"1970 yaz aylarında da, kaçak suç
lu ve silah aranması bahanesiyle, tüm 
do (lu ve güneydo(lu illerinde yürütülen 
komando harekatı basında geniş yer al
mış, uzun röportajlar yayımlanmıştır. 
Doi!ulu yurttaşlanmıza karşı ayrım gös
teren, baskıcı, hukuka, demokratik hak 
ve özgürlüklere aykırı uygulamalar mut
laka ve gecikmeden son bulmalıdır. 

DOi!u ve Güneydo(lu illerimiz hal
kının aşiret ve idare nüfuzlularının çifte 
baskı ve teröründen, gerilikten ve yok
sulluktan kurtarılması demokrasi müca
delesinin ayrılmaz bir parçasıdır_" 

TIp Genel Başkanının bu açıklama
yı yaptıi!ı günlerde, geçtii!imiz haftanın 
Cumartesi günü, başkentte meydana 
gelen polis terörü de ibret vericidir. 

BAŞKENTTE TERÖR 

Seçime bir gün kala CHP 'nin Anka
ra'da Tando(lan meydanında düzenledii!i 
açık hava toplantısının sonunda başkent 
polis kurşunlarıyla kana bulandı. 

Polisin bugüne kadar tabanca teti(li 
çekınede arkasındaki gerici iktidardan 
güç aldı(lı biliniyor. 

BILEREK VE DIKKATLE 

TÜRKIYE Işçi PARTISI GENEL BAŞKANı 

BEHiCE 
BORAN 

l3 EKIM GÜNÜ DERGIMIZE 
AŞACIOAKI DEMECI VERMIŞTIR: 

Yorum için asıl gerekli olan, AP ve CHP 'nin toplam oyları ve oy artış oranları bu 
yazı yazılırken henüz bilinmiyor, oyların kentsel ve kırsal yörelere 
göre dai!ılımı da daha belli degiı. Şimdiük biünen, CHP oylarının AP 
oylarının önünde gittii!idir, CHP oylannda bir "sıçrama" dei!iI sürek
li temel bir ei!i1imin ifadesi olan düzenli bir artıŞ var sanınm_ AP 
kendi cephesinden oy kaydırarak durumunu düzeltmiş, ama 1970 
öncesi düzeyine ulaşamamıştır. 

MC partilerinin toplam oylarının da CHP oylarının gerisinde veya onunla başabaş 
oldui!u anlaşılmaktadır. 20 ilin kesin olmayan sonuçları MC'nin top
lam oylarının dahi CHP oylarının gerisinde oldu(lunu göstermektedir_ 

CHP ve AP oylarının kaydetti!!i bu çeşit bir artıŞ tablosu kanımca şunu gösteri
yor: Oylar güncel, arızi denilebilecek olaylara, taktiklere göre dei!iI, 
toplumsal yapıdaki gelişmelere göre bir seyir izliyor. Bir başka de
yimle oyların verilişini belirleyen, yüzeysel dalgalanmalar dei!iI, de
rinlikte yatan toplumsal olgulardır. Bu nedenle AP'nin, bundan böy
le ne kadar toparlansa 1970 öncesindeki oy oranına bir daha sahip 
olamayacagı, sai!da eriyen partilerin bir kısım oylarını toplarken 
CHP tabanından oy kaldıramıyacai!ı ve giderek kendisinin oy kaybı
na ui!rayacai!ı, CHP'nin oylarına ileride işçi sınıfı partisinin talip Çı
kacagı rahatlıkla ileri süriilebilir. Kitlelerin politik bilinci yükselmek
te, kitleler sola kaymaktadır, Ve bu, geriye dönüşü olmayan bir geliş
medir. Bunun için sagdaki oylar azalmaya, soldaki oylar artmaya yö
neliktir_ 

Sagdaki küçük partilerin eriyip oylarının AP'ye yönelmesi bir başka gerçei!i daha 
do(lrulamaktadır. Burjuvazi içindeki ayrışım ve sürtüşmeleri ve bun
ların partiler düzeyinde yansımasını fazla abartmamak gerekmekte
dir. Işçi sınıfının politikasını ve takti)<lerini saptarken, burjuvazinin 
iç çelişkileri ve sürtüşmeleri ne küçümsenip yokmuş gibi sayıımalı, 
ne de bunlara fazla bel ba(llamalıdır, 

Oyların bu dagılımı karşısında AP de, CHP de erken seçime gitmekten çekinir 
sanırız. MC hükümeti devam edebilir_ Oyların iki büyük partide top
lanması, CHP - AP koalisyonu isteyen çevrelerin bu yönde baskı ve 
etkisini artırabilir. Ecevit, Türk halkının, oylarını iki büyük partide 
yoi!unlaştırmakla hükümet sorununa çözüm göstermiş oldui!unu 
söylerken, böyle bir koalisyon ihtimaline mi işaret etmektedir? Yok
sa, CHP'nin iktidar, AP'nin ana muhalefet olacai!ı bir durumu mu 
düşünmektedir?, Bizce, bu iki a1tematifien ziyade MC hükümetinin, 
AP'nin liderlii!i ve sözü geçerlii!i güçlenmiş olarak sürmesi ve CHP'
nin muhalefet görevini daha etkin biçimde yürütmesi durumu daha 
muhtemeldir; ei!er ekonomik, politik sorunlar MC iktidarının deva
mına müsaade ederse .. _ 

Bugüne kadar daha ziyade ö(lrenci 
ve işçi topluluklarına çeşitli vesilelerle 
ateş açılmış, gerekçe olarak da, "asa
yi şin korunması" gösterilmişti. Olaylar 
hemen her defasında kamuoyuna bu 
çarpıtıcı görünümüyle verilmeye çalışıl
mış, ne yalan söylemeli bir oranda başa
rı da saglanmıştı. .. 

Ancak geçtii!imiz Cumartesi günü 
meydana gelen olayda açık hava toplan
tısından da(lılan halk kitleleri polisin gö
zünü kırpmadan ve nişan alarak silah 
kullanmada ne derece pervasız oldui!una 
tanık oldu ... 

Belki de, bugüne kadar ilk kez polis, 
çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek 
halkın üzerine ateş açıyordu ... 

Ankara Vali Vekili Mustafa Gönül '
ün muhtemel bir olayda ne pahasına 
olursa olsun silah kullanılmaması yolun
daki emri de, saklanamıyordu ... 

Polis kimden emir alarak, durup du
rurken olay yaratıyor ve silah kullanı
yordu? 

Partisinden dönenlerin vurulması 
gerektii!ini şeker bayramı mesajında ya
zan, Ecevit'in deyimiyle bir "Eşkiya" 
hükümetin en önemli sandalyelerinden 
birinde otururken bu soruya cevap ver
mek herhalde zor olmasa 

1 kişinin ölümü, bir çok kişinin ya
ralanması ve 160 kadar kişinin de tutuk
Ianması ile sonuçlanan olaylardan sonra 
faşist cephenin başı polisi kutlamakta 
gecikmedi. "Polise kalkan el kır,lacaktı" 

Açıkça ve hiç kuşkusuz polisin ar
kasındaki güçler tarafından tertiplenen 
olaylarda tabancasıyla birlikte polisin eli 
havaya kaldırılıyordu, Başbakan hakem
lik yapıyordu! ... 

HAFTANIN FILMI... 

Seçim yasa(lı dolayısıyla basına 
önemi ölçüsünde yansımayan olay, 
faşist cephe'nin, bugüne kadar uygula
dı!!ı terörü daha ileri boyutlara vardırma 
kararlılıgını yansıtmaktadır. 

Elbette böylesine kanlı bir yörünge
ye oturan yönetimin inah olmayaca!!ı 
açıktır. Başkentteki olaylar hem bu ger
çei!i yansıtması hem de, işin nerelere 
kadar varabilece!!ini göstermesi bakımın
dan önemlidir. 

Cumartesi günkü olayları yaşayan 
Ankara'lılar bütün bunlarla birlikte haf
tanın bir sinema olayını da yaşadılar. 

Başkentin en büyük sinemalarından 
birinde gösterilen filmin adı şöyleydi: 
"Mussolini ölüme Giderken ... " 
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ihtiyar ve hastalann da aralarında bulun
dui!u binlerce kişiyi evinden etmek, sa
nık yakınlarına baskı yapmak hiçbir ge
rekçeyle haklı gösterilemez," 

Bu çeşit komando harekatının, jan
darma takibinin do(lu illerinde ilk olarak 
uygulanmadı(lını söyleyen Behice Boran 
benzer operasyonların 1965 - 1970 yıl
ları arasında da yer aldı(lını ve bu gibi 
olayların sosywst milletvekilleri tara
fından meclise getirildi (lin getirildi (lin getirildi i hatırlatıyor 
ve şöyle devam ediyordu: 

"1970 yaz aylarında da, kaçak suç
lu ve silah aranması bahanesiyle, tüm 
do (lu ve güneydo(lu illerinde yürütülen 
komando harekatı basında geniş yer al
mış, uzun röportajlar yayımlanmıştır. 
Doi!ulu yurttaşlanmıza karşı ayrım gös
teren, baskıcı, hukuka, demokratik hak 
ve özgürlüklere aykırı uygulamalar mut
laka ve gecikmeden son bulmalıdır. 

DOi!u ve Güneydo(lu illerimiz hal
kının aşiret ve idare nüfuzlularının çifte 
baskı ve teröründen, gerilikten ve yok
sulluktan kurtarılması demokrasi müca
delesinin ayrılmaz bir parçasıdır_" 

TIp Genel Başkanının bu açıklama
yı yaptıi!ı günlerde, geçtii!imiz haftanın 
Cumartesi günü, başkentte meydana 
gelen polis terörü de ibret vericidir. 

BAŞKENTTE TERÖR 

Seçime bir gün kala CHP 'nin Anka
ra'da Tando(lan meydanında düzenledii!i 
açık hava toplantısının sonunda başkent 
polis kurşunlarıyla kana bulandı. 

Polisin bugüne kadar tabanca teti(li 
çekınede arkasındaki gerici iktidardan 
güç aldı(lı biliniyor. 

yimle oyların verilişini belirleyen, yüzeysel dalgalanmalar 
rinlikte yatan toplumsal olgulardır. Bu nedenle 
le ne kadar toparlansa 1970 öncesindeki oy oranına 
olamayacagı, sai!da eriyen partilerin bir kısım 
CHP tabanından oy kaldıramıyacai!ı ve giderek 
na ui!rayacai!ı, CHP'nin oylarına ileride işçi sınıfı 
kacagı rahatlıkla ileri süriilebilir. Kitlelerin politik bilinci 
te, kitleler sola kaymaktadır, Ve bu, geriye dönüşü 
medir. Bunun için sagdaki oylar azalmaya, soldaki 
neliktir_ 

Sagdaki Sagdaki küçük partilerin eriyip oylarının AP'ye yönelmesi 
do(lrulamaktadır. Burjuvazi içindeki ayrışım ve 
ların partiler düzeyinde yansımasını fazla abartmamak 
dir. Işçi sınıfının politikasını ve takti)<lerini saptarken, 
iç çelişkileri ve sürtüşmeleri ne küçümsenip yokmuş 
ne de bunlara fazla bel ba(llamalıdır, 

Oyların Oyların bu dagılımı karşısında AP de, CHP de erken seçime 
sanırız. MC hükümeti devam edebilir_ Oyların 
lanması, CHP - AP koalisyonu isteyen çevrelerin 
etkisini artırabilir. Ecevit, Türk halkının, oylarını 
yoi!unlaştırmakla hükümet sorununa çözüm 
söylerken, böyle bir koalisyon ihtimaline mi işaret 
sa, CHP'nin iktidar, AP'nin ana muhalefet olacai!ı 
düşünmektedir?, Bizce, bu iki a1tematifien ziyade 
AP'nin liderlii!i ve sözü geçerlii!i güçlenmiş olarak 
nin muhalefet görevini daha etkin biçimde yürütmesi 
muhtemeldir; ei!er ekonomik, politik sorunlar 
mına müsaade ederse .. _ 

Bugüne kadar daha ziyade ö(lrenci 
ve işçi topluluklarına çeşitli vesilelerle 
ateş açılmış, gerekçe olarak da, "asa
yi şin korunması" gösterilmişti. Olaylar 
hemen her defasında kamuoyuna bu 
çarpıtıcı görünümüyle verilmeye çalışıl
mış, ne yalan söylemeli bir oranda başa
rı da saglanmıştı. .. 

Ancak geçtii!imiz Cumartesi günü 
meydana gelen olayda açık hava toplan
tısından da(lılan halk kitleleri polisin gö
zünü kırpmadan ve nişan alarak silah 
kullanmada ne derece pervasız oldui!una 
tanık oldu ... 

Belki de, bugüne kadar ilk kez polis, 
çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek 
halkın üzerine ateş açıyordu ... 

Ankara Vali Vekili Mustafa Gönül '
ün muhtemel bir olayda ne pahasına 
olursa olsun silah kullanılmaması yolun

1 kişinin 
ralanması ve 160 
Ianması ile sonuçlanan 
faşist cephenin 
gecikmedi. "Polise 

Açıkça ve 
kasındaki güçler 
olaylarda tabancasıyla 
havaya kaldırılıyordu, 
lik yapıyordu! 

HAFTANIN 

Seçim yasa(lı dolayısıyla basına 
önemi ölçüsünde 
faşist cephe'nin, 
dı!!ı terörü daha 
kararlılıgını yansıtmaktadır. 

Elbette böylesine 
ye oturan yönetimin 
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• 

.. 
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MC toplam % oranları % AP, % MSP, % MHP ve % CGP toplamıdır 
13 Ekim 1975 akşam ma kadar kesin olmayan dağılım 
13 Ekim 1975 akşamma kadar elde edilemeyen dağılım 
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SA IKTAN NE CIKTI ? 
• 

-

• 
SEçiMLERDE CHP ILE AP OYLARı ARASINDAKı KUTUPLAŞMA, üLKEMIZDEKI Hızlı TOPLUMSAL VE SiYASAL DEGlşlMI 

AÇIGA VURMUŞTUR. BIR YANDA DEMOKRASI - ANTI-DEMOKRASI ÇATı ŞMASı KESKiNLIK KAZANARAK SüMUTLAŞMAKTA; 
öTE YANDAN DA TOPLUMDA GENEL BIR SOLA KAYIŞ YER ALMAKTA, YANI DEMOKRASiYE HALK KITLELERI 

TARAFINDAN DAHA ÇOK SAHIp ÇIKILMAKTADIR. BU KUTUPLAŞMANIN SANDıK ARITMETIGiNI DRAMATIK BiçiMDE DEGIşTIRMESI, 
SIYASI GELIşMELERiN DOGRULTUSUNU BELIRLEYECEK N ITELIKTEDIR. 

e 
AP, BU SEçiMDE, SERMAYENIN DEMOKRASIYE DÜŞMAN KESIMININ ETKISI ALTINDA BULUNAN SEÇMENLERiN BüYüK ÇOGUNLUGUNUN 
OYLARıNı TOPLAMAYı BAŞARMıŞTıR. BU OYLARIN AP'DE ODAKLANMASı, TOPLUMDAKI Hızlı DEGlşMENIN ÜSTYAPıYA YANSıMASıNıN 
SONUCUDUR. öTE YANDAN CHP DE BU SEçiMLERDE, KITLELERDEKI DEMOKRASIDEN YANA Hızlı BiLlNÇLENMENiN VE SOLA KAYIŞIN 

MEYVALARıNı TOPLAYARAK OYLARıNı ESKiSINE GöRE BüYüK ÖLÇüDE ARTTıRMı ŞTıR. CHP OYLARıNDAKI ARTıŞıN KAYNAGI Hiç KUŞKUSUZ 
DAHA öNCE AP DE DAHIL OLMAK üZERE MC PARTiLERINE OY VEREN SEÇMEN KITLESiNiN HIZLA FAŞizME KARŞI ÇiKI ŞIDIR. 

BU SEçiMLER DEMOKRASI 
IçIN BiR BAŞARI OLDU 

Pazar günü, önemi bakımından bir 
ara seçimin boyutlannı fersah fersah 
aşan bir seçim yapıldı. 1 2  Ekim günü, 
Türkiye'deki tüm seçmenlerin yarısı MC 
partilerinde simgelenen' faşizm progra
mını onaylayıp onaylamadıklarını gös
termek için sandık başına gideceklerdi. 
12 Ekim seçimleri Türkiye halkının de
mokrasiyi korumakta kararlı olup olma
dığını gösterecekti, ve bu kararlılık MC'
ye karşı kullanılan oylarla gösterildi. 

Pazartesi akşamına kadar gelen ke
sin olmayan sonuçlara göre geçerli oyla
nn yüzde 44 kadarını CHP, yüzde 39-40 
kadarını AP almış, geriye kalan oylar 
sağdaki küçük partiler arasında payla
şılmıştı. Artık sağda hemen hemen hiç
bir şansı kalmamış görünen DP oyların
da 1973 genel seçimlerine göre dörtte 
üç oranında bir gerileme görülüyordu, 
ve bu partiye silinmiş gözüyle bakılıyor
du. Pazar günkü seçimlerde oy sayısı 
bakımından kesinlikle yenik çıkan par
tilerden ikincisi MSP idi. MSP oylarının 
yüzde 7 - 8 dolaylanna düştüğü tahmin 
ediliyordu. Pazar günü partisi için 8 - 9 
senatör tahmin eden başbuğun partisi
nin ise ciddi bir ilerleme göstermediği 
anlaşılıyordu. 12 Ekim kazazedelerin
den sonuncusu ise TBP idi. 

Ne var ki sadece oy orarıları 1 2  
Ekim galipleriyle yeniklerini belirlemek 
için yeterli değildi. Seçim sonuçlarına 
Türkiye'deki politik ortam açısından 
bakıldığında, görünüşte oy oranını diğer 
sağ partiler aleyhine hayli artıran AP 
amacına ulaşamamış, CHP oylarını 
geçmeyi başaramamıştı. Sağ oyların 
toplanması, asıl amaç olan "CHP tehli
kesinin hesabını görme"ye yetmemişti. 
Politik planda AP de seçimlerden yenik 
çıkıyordu. 

SEçiM PROGRAMI 

MC'nin devlet kurumlarına nasıl 
bir anlayışı yerleştirmeye çalıştığı, 
seçim gecesi ve ertesi günü TRT'nin yap:. 
tığı seçim yayınlarıyla gözler önüne se
rildi. 

Seçimlerin MC için, daha doğrusu 
MC'ye "ruh" veren "toplumu {ofiıl/ef
tirme programı "  için bir referandum 
niteliği taşıdığıru sezmekten geri kalma
yan iktidar, seçim ortamını gerginleştir
mek, seçimlerin dürüstlüğüne gölge dü
şürmek için ötedenberi türlü tertiplerin 

e -
peşindeydi. Bunun en taze ürünü seçim 
gününün arefesinde Ankara'da çıkarılan 
karılı olaylardı. Bu oyunun sahnelenme
si ic

;,
in seçilen kent başkentti ve ortam 

da CHP mitinginin dağılma güzerga
hıydı. Seçimin gerçek sonuçlarını halka 
geç duyurarak başansızlığını dikkatler
den kaçıracağını sanan MC, milyonlarca 
insanın uyumadan beklediği sanki o de
ğilmiş gibi, seçim haberlerini gereken 
hız ve açıklıkla vermekten özellikle ka
çındı. Seçim yasasının ve seçilecek 
adayların illere dağılımının sonucu olan 
ve oy oranının tam tersini yansıtan sena
tör dağılımını üstüne basa basa verip, 
Pazartesi gecesine kadar bir kez bile ge
nel oy dağılımını açıklamaya gerek gör
medi. 

Ara seçimlere katılma oranı, sağlık
lı bir seçim için düşük olmakla beraber 
Türkiye için bir ara seçimine göre ola
ğan sayılabilecek bir düzeydeydi. Ancak 
yurttaşların kolaylıkla oylarını kullana
bilmeleri birçok nedenlerle imkansız ha
le gelmişti. Birçok yurttaş, bir yanıyla 
idaredeki genel bozukluğun sonucu olan 
diğer yanıyla da kasıtlı uygulamalara 
bağlanan yanlışlıklar nedeniyle oyunu 
kullanamadı. Bu seçimlerde yine iptal 
edilen oyların sayısının yüksek bir oran 
tuttuğu görüldü. 

HıZLı TOPLUMSAL DECl şlM 

12 Ekim seçimlerinin birinci önemli 
yanı, halk kitlelerindeki genel sola kayı
şı kesinlikle kanıtlaması ise, ikinci 
önemli yanı da kU'ikusuz sağdaki ser
maye partileri arasındaki güçler denge
sinde yaptığı değişikliklerdir. 

Seçimlerde CHP ile AP oyları ara
sındaki kutuplaşma, ülkemizdeki hızlı 
toplumsal ve siyasal değişimi açığa vur
muştur. Bir yanda demokrasi - antide
mokrasi çatışması keskinlik kazanarak 
somutlaşmakta; öte yandan da toplum
da genel bir sola kayış yer almakta, yani 
demokrasiye halk kitleleri tarafından 
daha çok sahip çıkılmaktadır. Bu kutup
laşmanın sandık aritmetiğini dramatik 
biçimde değiştirmesi, siyasi gelişmelerin 
doğrultusunu belirleyecek niteliktedir, 

AP, bu seçimde, sermayenin de
mokrasiye düşman kesiminin -etkisi al
tında bulunan seçmenlerin büyük ço
ğunluğunun oylarını toplamayı başar
mıştır, Bu oyların AP'de odaklanması, 
toplumdaki hızlı değişmenin üstyapıya 
yansımasının sonucudur. öte yandan 
CHP de bu seçimlerde, kitlelerdeki de-

mokrasiden yana hızlı bilinçlenmenin 
ve sola kayışın meyvalarını toplayarak 
oylarını eskisine göre büyük ölçüde ar,_ 
tırmıştır. CHP oylarındaki artışın kay
nağı hiç kuşkusuz, daha önce AP de 
dahil olmak üzere MC partilerine oy 
veren seçmen kitlesinin hızla faşizme 
karşı çıkışıdır. 

CHP 'nin, büyük kitleler halinde sağ
dan sola kayan seçmenlerin oyunu ala
rak büyümesi karşısında, AP'nin sağdaki 
oyları kendisine çekerek yine bir O ka
dar büyümesi, anti-demokrasi cephesinin 
toplumsal tabanının yapısıyla açıklan
malıdır. 

DP POLITIK BIR GÜç 
OLMAKTAN ÇıKMıŞTıR. 

Adalet Partisi, MC operasyonunu 
kendi bakımından etkin biçimde yürüte
rek başta Demokratik Parti tabanını 
büyük ölçüde eritmiş, MSP tabarum da 
önemli oranda sarsarak kendine yönelt
miştir. 

Demokratik Parti tabanının eriyip 
AP'de birleşmesinde, Demirel'in bu par
tiyi örgüt olarak parçalamayı başarması 
önemli rol oynamıştır. önemli bir DP'li 
seçmen topluluğunun yeniden Demirel'
in arkasına takılmasında en büyük etken 
ise, DP'nin kuruluşundan bu yana karar
lı bir sınıfsal temele oturamamasıdır. 
DP, AP dışında kalan sermaye kesimle
rine oturmaya çalışmışsa da, bu çaba 
objektif gelişmeye ters düştüj!ü için ba
şarısız kalmıştır. Burjuvazinin çeşitli 
tabakalarının, aralarındaki çıkar çeliş
kilerine raj!men, burjuvaziyle emekçi 
sınıflar arasındaki temel çelişkinin kes
kinleşmesine paralel olarak demokrasi 
ve sosyalizm tehlikesi karşısında birleş
me ej!ilimi, DP'ye AP ile mücadele ede
cek bir gücü toplama olanağı vermemiş
tir. Bugün ise, 1971 - 73 döneminden 
sonra da sola kayışın durdurulamaması 
karşısında burjuvazinin birleşme yönün
de duyduiıu güçlü eiıilim Ap'den yana 
işlemiş, AP bunu kendi lehine işletebiI
miştir. DP'nin seçmen tabanından önce, 
örgütünün ve parlamento grubunun 
önemli bir kısmını yitirmesinin gerçek 
nedeni bu polltik güçsüzleşmedir. 

MSP DE ÇOK FARKLI DECILDIR 

MSP'nin de durumu bundan çok 
farklı deiıildir_ MSP oylarındaki düşüş 
DP oylarındaki kadar dramatik ölçüle
re varmış değildir. Ne var ki, sermayenin 

demokrasiye düşman kesiminin, güçleri
ni demokrasiye karşı ciddi bir iktidar al
ternatifi arkasında birleştirme eğilimi 
burada da kendisini duyurmaktadır. 
MSP'nin elindeki bütün iktidar olanak
larına rağmen gerilemesi, tabanında 
kendisine karşı duyulan güvenin sarsıl
masıyla açıklanabilir. MSP de, yapılan 
zorlamalann aksine, büyük burjuvazi 
dışında kalan etkili bir sermaye kesimi
ne dayanmamaktadır_ Aynca AP'nin, 
MSP'ye destek olan bazı sermaye kesim
lerini planlı olarak kendi yanına çekme 
politikası MSP'nin gücünü iyice azalt
maktadır. MSP, sermaye için bir iktidar 
alternatifi olabilmek için başka bazı 
"sakıncalar" da taşımaktadır. Burjuva
ziyle yüksek bürokrasi kaynaşmasının, 
sermayenin "güven" içinde iktidarını yü
rütmesi için iyice zorurılu bir koşul hali
ne geldij!i bu dönemde, MSP'nin dinci 
ideolojisi yüksek bürokratlarla uzlaşması 
için aşılmaz bir engeldir_ 

CGP VE MHP 
Bu seçimlere sandığa girmeden renk 

veren parti, "renksizler partisi "ne bütü
nüyle iltihak hazırlığı yapan CGP idi, 
CGP seçimlere katılmayarak resmen 
AP'yi destekledi. CGP'nin bu seçimler
de AP ile bütünleşmesi, 12 Mart döne
minde "etkili çevrelerin" IoIa karşı tu
tumlarında önerrtli payı olan bu parti
nin, AP'nin faşizme dOi!ru hızlı kayışıy
la birlikte onun içinde erimekte artık bir 
engel görmemesidir_ 

CGP'nin AP'ye bu denli yanaşması, 
AP'nin de bu kadar Bonapartiz:n'e ya
kınlaşması, Türkiye'de burjuvazinin ge
rici ej!ilimlerinin gelişme doğnıltusu açı
sından oldukça açıklayıcı niteliktedir, 

özetle, AP oylarınm diğer sal! par
tiler aleyhine büyümesi, hükümet düze
yinde birleştirilen gerici güçlerin seçmen 
tabanı düzeyinde de birleştirilmesi ça
basının ürünüdür. 

12 Ekim seçimlerinin gerici serma
ye partileri kanadında kanıtladı!!ı dij!er 
bir olgu da, Türkiye gibi ülkelerde MHP 
tipi faşist partilerin parlamenter yollar
la gelişme şansının olmadıi!Klır. Bütün 
iddialarına rağmen komandobaşının par
tisi hiç de bir oy patlaması gerçekleşti
rememiştir. AP lehine oy kaybetmemesi 
ise, zaten küçük bir parti olmasının ve 
halen de "başarıyla" fonksiyonunu sür
dürüyor olmasındandır, Ancak, işçi sı
mfının yoğun oldultu illerde MHP oyla
rında düşüş görülmesi, Doj!u illerinde 
düzenli ve hızlı olarak gerilemesi, emek
çilerin MHP 'yi reddettieinin bir göster
gesi olmuştur, 

EMOKRASI 
DU 

önemi bakımından bir 
fersah fersah 

Ekim günü, 
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şizm progra
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oy sayısı 
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orarıları 1 2  
belirlemek 

sonuçlarına 
açısından 

oranını diğer 
artıran AP 

oylarını 
Sağ oyların 

"CHP tehli
yetmemişti. 

lerden yenik 

kurumlarına nasıl 
çalıştığı, 

TRT'nin yap:. 
önüne se

için, daha doğrusu 

peşindeydi. Bunun en taze ürünü seçim 
gününün arefesinde Ankara'da çıkarılan 
karılı olaylardı. Bu oyunun sahnelenme
si ic

;,
in seçilen kent başkentti ve ortam 

da CHP mitinginin dağılma güzerga
hıydı. Seçimin gerçek sonuçlarını halka 
geç duyurarak başansızlığını dikkatler
den kaçıracağını sanan MC, milyonlarca sanan MC, milyonlarca 
insanın uyumadan beklediği sanki o de
ğilmiş gibi, seçim haberlerini gereken 
hız ve açıklıkla vermekten özellikle ka
çındı. Seçim yasasının ve seçilecek 
adayların illere dağılımının sonucu olan 
ve oy oranının tam tersini yansıtan sena
tör dağılımını üstüne basa basa verip, 
Pazartesi gecesine kadar bir kez bile ge
nel oy dağılımını açıklamaya gerek gör
medi. 

Ara seçimlere katılma oranı, sağlık
lı bir seçim için düşük olmakla beraber 
Türkiye için bir ara seçimine göre ola
ğan sayılabilecek bir düzeydeydi. Ancak 
yurttaşların kolaylıkla oylarını kullanakullanakulla
bilmeleri birçok nedenlerle imkansız ha
le gelmişti. Birçok yurttaş, bir yanıyla 
idaredeki genel bozukluğun sonucu olan 
diğer yanıyla da kasıtlı uygulamalara 
bağlanan yanlışlıklar nedeniyle oyunu 
kullanamadı. Bu seçimlerde yine iptal 
edilen oyların sayısının yüksek bir oran 
tuttuğu görüldü. 

HıZLı TOPLUMSAL DECl şlM 

12 Ekim seçimlerinin birinci önemli 
yanı, halk kitlelerindeki genel sola kayı
şı kesinlikle kanıtlaması ise, ikinci 
önemli yanı da kU'ikusuz sağdaki ser
maye partileri arasındaki güçler denge
sinde yaptığı değişikliklerdir. 

Seçimlerde CHP ile AP oyları ara
sındaki kutuplaşma, ülkemizdeki hızlı 
toplumsal 

kutuplaşma, 
toplumsal 

kutuplaşma, 
ve siyasal değişimi açığa vur

muştur. Bir yanda demokrasi - antide
mokrasi çatışması keskinlik kazanarak 
somutlaşmakta; öte yandan da toplum
da genel bir sola kayış yer almakta, yani 
demokrasiye halk kitleleri tarafından 
daha çok sahip çıkılmaktadır. Bu kutup
laşmanın sandık aritmetiğini dramatik 
biçimde değiştirmesi, siyasi gelişmelerin 
doğrultusunu belirleyecek niteliktedir, 

AP, bu seçimde, sermayenin de
mokrasiye düşman kesiminin -etkisi al

mokrasiden yana hızlı bilinçlenmenin 
ve sola kayışın meyvalarını toplayarak 
oylarını eskisine göre büyük ölçüde ar,_ 
tırmıştır. CHP oylarındaki artışın kay
nağı hiç kuşkusuz, daha önce AP de 
dahil olmak üzere MC partilerine oy 
veren seçmen kitlesinin hızla faşizme 
karşı çıkışıdır. 

CHP 'nin, büyük kitleler halinde sağ
dan sola kayan seçmenlerin oyunu ala
rak büyümesi karşısında, AP'nin sağdaki 
oyları kendisine çekerek yine bir O ka
dar büyümesi, anti-demokrasi cephesinin 
toplumsal tabanının yapısıyla açıklan
malıdır. 

DP POLITIK BIR GÜç 
OLMAKTAN ÇıKMıŞTıR. 

Adalet Partisi, MC operasyonunu 
kendi bakımından etkin biçimde yürüte
rek başta Demokratik Parti tabanını 
büyük ölçüde eritmiş, MSP tabarum da 
önemli oranda sarsarak kendine yönelt
miştir. 

Demokratik Parti tabanının eriyip 
AP'de birleşmesinde, Demirel'in bu par
tiyi örgüt olarak parçalamayı parçalamayı başarması 
önemli rol oynamıştır. önemli bir DP'li 
seçmen topluluğunun yeniden Demirel'
in arkasına takılmasında en büyük etken 
ise, DP'nin kuruluşundan bu yana karar
lı bir sınıfsal temele oturamamasıdır. 
DP, AP dışında kalan sermaye kesimle
rine oturmaya oturmaya otur çalışmışsa da, bu çaba 
objektif gelişmeye ters düştüj!ü için ba
şarısız kalmıştır. Burjuvazinin çeşitli 
tabakalarının, aralarındaki çıkar çeliş
kilerine raj!men, burjuvaziyle emekçi 
sınıflar arasındaki temel çelişkinin kes
kinleşmesine paralel olarak demokrasi 
ve sosyalizm tehlikesi karşısında birleş
me ej!ilimi, DP'ye AP ile mücadele ede
cek bir gücü toplama olanağı vermemiş
tir. Bugün ise, 1971 - 73 döneminden 
sonra da sola kayışın durdurulamadurdurulamadur ması 
karşısında burjuvazinin birleşme yönün
de duyduiıu güçlü eiıilim Ap'den yana 
işlemiş, AP bunu kendi lehine işletebiI
miştir. DP'nin seçmen tabanından önce, 
örgütünün ve parlamento grubunun 
önemli bir kısmını yitirmesinin gerçek 
nedeni bu polltik güçsüzleşmedir. 

demokrasiye düşman 
ni demokrasiye karşı 
ternatifi arkasında 
burada da kendisini 
MSP'nin elindeki 
larına rağmen 
kendisine karşı 
masıyla açıklanabilir. 
zorlamalann aksine, 
dışında kalan etkili 
ne dayanmamaktadır_ 
MSP'ye destek 
lerini planlı olarak 
politikası MSP'nin 
maktadır. MSP, 
alternatifi olabilmek için 
"sakıncalar" da 
ziyle yüksek bürokrasi 
sermayenin "güven" 
rütmesi için iyice 
ne geldij!i bu dönemde, 
ideolojisi yüksek 
için aşılmaz bir 

CGP 
Bu seçimlere 

veren parti, "renksizler 
nüyle iltihak hazırlığı 
CGP seçimlere 
AP'yi destekledi. 
de AP ile bütünleşmesi
minde "etkili çevrele
tumlarında önerrtli 
nin, AP'nin faşizme 
la birlikte onun 
engel görmemesi

CGP'nin AP'ye 
AP'nin de bu kadar 
kınlaşması, Türk
rici ej!ilimlerinin 
sından oldukça 

özetle, AP 
tiler aleyhine büyü
yinde birleştirilen 
tabanı düzeyinde 
basının ürünüdür. 

12 Ekim seçimlerinin 
ye partileri kanadında 
bir olgu da, Türkiye 
tipi faşist partilerin 
la gelişme şansının 
iddialarına rağmen 
tisi hiç de bir oy 
rememiştir. AP 
ise, zaten küçük 
halen de "başarıyla" 



Kapitalizmin son 
kozu : FAS,iZM 

Faşizm deyince yalnız Mussolini faşizmini ve 
Hitler nazizmini anlayanlar ve bunu böylece anlatmak 
isteyenler var. Faşist eylemleri, baskıları 'çağdışı' ola· 
rak nitelerken, faşizmi geride kalmış, geçici, kaynak
ları kurutulmuş sananlar var. 

Halbuki, faşizm ne [ "ihte kalmış bir yapraktır, 
ne de 'modası geçmiş' bir politik hareket. Faşizm 
dünyamızın en güncel olgularından biridir. Çünkü fa· 
şizmin ekonomik temelleri, çağdaş tekelci kapitaliz
min ekonomik temelleridir. Bunlardan güç alır ve bu 
temeller varoldukça yeşerebilme olanakları devam 
eder. 

Ömrünü tamamlamış bir sistemin sürdürülmesi 
için belli şartlarda başvurulan yöntemlerin, zulmün, 
baskının geçmiş çağlardakilerle benzerliği, kaynakla
rının benzerliğinden doğmaktadır: zorbalıkla tarihin 
akışına set çekilebileceği hayalinden ... 

Bu benzerliğin dışında, faşizm ve faşist yön· 
temler öyle güncel, öyle 'çağdaş'tır ki, bugün beş kıta
da yüzmilyonlarca emekçi onun b .. kısı altında inle
mekte, sömürülmektedir. Ve kapitalizmin egemen 
olduğu öteki ülkelerin çoğunda, faşizan baskılara 
karşı konulması, faşist iktidar planlarının bozulması 
başlıca görevler arasındadır. 

. 
GIDEREK 

Faşizmin ne olduğu, liderlerinin 'ideoloji'lerini 
açıklarken başvurdukları aldatıcı kavramlardan ya da 
kullandıkları politik sloganlardan hareketle açıklana
maz. Faşizmin ana özellikleri ancak onun sınıf teme
linden giderek açıklanabilir. Ve ancak böylece, faşizm 
kapitalizmin genel çöküş döneminde, tekelci kapita
list - emperyalist aşamada, somut bir gerçeklik olarak 
görülebilir. 

Faşist hareketlerin ve iktidarların sosyal sınıf ve 
tabakalar karşısındaki yerinin anlaşılması faşizmin 
ekonomik temellerinin ve politikasının irdelenmesi i le 
mümkündür. j leri kapitalist ülkelerde olduğu gibi, geri 
ve bağımlı ülkelerde de kapitalist i l işkilerin vardığı 
aşama, bunun sonucu olarak burjuvazi içinde beliren 
farklılaşmalar ortaya konulmadan faşizmin özü yete
rince kavranamaz. 

--- _.-
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Faşizmin burjuva ideolojisinden ayrı bir dünya 

görüşü yoktur. Faşizmde kapitalist dünya görüşü, en 
uç noktasında, en azgın biçimiyle ortaya çıkar. Çağ
daş kapitalizmin ekonomik, toplumsal, kültürel poli
tikası faşist politikanın tohumlarını taşır. Üretim biçi
minin değiştirilmesine karşı, her ne pahasına olursa 
olsun kapitalist düzenin korunması, 'parlamenter 
demokrasi 'nin daha otoriter bir yönde değiştirilmesi, 
tekellerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, ba
ğımsız işçi sınıfı hareket ve örgütlerine, demokratik 

güçlere karşı dozu sürekli olarak artan baskılar, çeliş
kileri son kertede savaşla çözümleme eğilimi, hep 
çağdaş kapitalizmin politikasının ana ögeleridir. Ne 
var ki bu politikayı gerçekleştirmek üzere kullanılan 
yöntem, ve yaratılan yeni sosyal ve politik örgütlenme 

faşist rejimierin parlamenter demokratik yönetimler
den ayrılmasında önemli bir ayıraçtır. 

HEM 
BIR 

SINIF 
HEM DE 

BIR 
ZÜMRE 

IKTIDARlDIR 

Faşizm, ileri kapitalist ülkelerde, tekelci burju
vazinin (özellikle ağır sanayi patronlarının) ve büyük 
toprak sahiplerinin en seri gerici, emperyalist ve şö
ven kesimlerinin açık, terörcü diktasıdır. 

Geri kapitalist ülkelerde ise büyük burjuvazinin 
ve büyük toprak sahiplerinin en gerici, işbirlikçi ve 
şöven kesimlerinin açık, lerörcü diktasıdır. 

Faşizm, özünde, burjuvazinin sınıf iktidarıdır. 
Ne var ki, bu dikta biçiminde, en büyük sermayedar
lar ve mülk sahipleri, burjuvazinin belli kesimleri ikti
dara tek başlarına sahiptirler. Dolayısıyla faşizmin 
uyguladığı politika çok büyük bir ağırlıkla bu kesim
lerin yararınadır. 

Diğer bir deyişle, faşist iktidar hem bir sınıf, 
hem de bir zümre iktidarıdır. Sınıf iktidarıdır; çünkü 
işçi sınıfı ve tüm eme�i kitlelere karşı burjuvazinin 
çıkarlarını korur; kapitalist il i şki lere karşı çıkması söz 
konusu değildir. Zümre iktidarıdır; çünkü, tüm burju
vazinin çıkarlarını korur, kapitalizmin, burjuva ideo
loji ve kültürünün muhaflZlığınl yaparken, en çok bü
yük sermayedarların · hatta bunların da bir bölümü
nün - çıkarlarını gözetir. Kısaca faşist yönetimler, 
öteki burjuva iktidarlarıyla karşılaştırılmayacak bir 
ölçüde ayrımcıdırlar. Hem daha önceki demokratik 
kazanımların yok edilmesiyle işçi ve emekçilere karşı, 
hem de farklı bir düzeyde de olsa öteki mülk sahiple
rine karşı. 

Burjuvazinin bir bölümünün karları faşist yöne
timler döneminde düşebilir, ya da karların artma hızı 
düşebilir. Ama bu durum, karın bütünüyle ortadan 
kaldırılabi leceği bir düzen korkusu ile genellikle se
vinçle katlanılan bir maliyettir. Ta ki korku hafifleyip 
de ayrıcalıkların doğurduğu hoşnutsuzluk ön plana 
çıkana kadar. 

Burada bir noktayı vurgulamakt. yarar var. Bi ·  
l indiği g ibi ,  egemen sınıfların iktidar koalisyonundaki 
ağırlıkları zaten büyük §Içüde ekonomik hayattaki 
somut güçleri ile orantılıdır, Bu oran, 'normal dö
nem'lerde de büyük burjuvazinin, tekellerin lehinedir. 
Ve yürütülen politikada bu zümrenin çıkarları önde 
gelir. Faşist yönetimlerde, bu politikanın yine büyük 
tekellerin ya da işbirlikçi burjuvazinin lehine, ama 
çok daha dar bir zaman aralığında sonuç verecek şe- o 
kilde ve yoğunlukta yürütülmesi sözkonusudur. 

SINIF 
VE ZüMRE 

IKTIDARı 
BIRLIKTELICININ 

Faşizmin hem bir sınıf hem de bir zümre iktida
rı oluşunun kavranması, özellikle faşizme karşı müca
delede önem taşır. Şöyle ki, dar kapsamı ile faşizme 
karşı mücadele, mümkün olan en geniş saflarla en ko· 
daman bir avuç sermayedarın anlidemokratik iktidarı
na, iktidar planlarına karşı durur. Ancak bu görev ye
rine getirilirken, ekonomik temelleri tümüyle yokedil
meksizin faşizmin ortadan kaldırılamıyacağı, demok
ratik, bağımsız ve daha i leri bir toplumun kurulamıya
cağı bilinerek davranılır. 

Sosyalizm için mücadele ile faşizme lurşı müca
delenin birlikteliği, faşist iktidarlara y. d. faşizm öz
lemindeki zümrelere karşı mücadelenin doğrudan bur
juvazinin sınıf iktidarını sona erdirmeyi amaçlaması 
anlamına gelmez. Başka türlü ifade edilecek olursa, 
faşizme karşı mücadele tümüyle ve doğrudan kapita· 
list sisteme karşı mücadele değildir. Içiçe geçmiş 
zümre ve sınıf iktidarlarına karşı mücadelenin farklı
Iıklarının ve birlikteliğinin gözden kaçırılmaması gere
ğidir ki, dünya pratiği içinden çıkmış klasik faşizm 
tanımının üstünlüğünü sağ lamıştır. 

TNGERlCf. 
EN 

EN EMPERYA ST 
. NE 

Bazı yazarların yaptığı gibi, klasik bilimsel sos
yalist faşizm tanımındaki 'en' sıfatl.rının salt bir nef
reti dile getirmek için kulla.!!Jlan, belirsiz terimler 
olduğunu sanmamak gerekir. Bu terimler, burjuvazi 
içinde, temelleri maddi üretim koşullarından kaynak
lanan belirli ayrılıklara dikkati çekmek için kullanıl
mıştır. Bu ayrılıklar, başlıca faşizme karşı mücadele
de gözönüne alınmak üzere vurgulanmıştır. 

IEn gerici , şöven ve emperyalist' niteiemelerini 
açalım. Bilindiği gibi, çağdaş kapitalizm ve bu sistem
deki egemen güçler genel olarak gericidir. Gericidir, 
çünkü daha ileri bir seçeneğe göre, üretim güçlerini 
geliştirme olanakları sınırlıdır. Ve geliştirdikleri luda
rıyla da, sonuçları toplum yararına olmamaktadır_ 
Ancak, gerici lik, şöven tutum ve emperyalist yayıı
madan sağlanan çıkarlar açısından burjuvazi içinde 
belli farklılıklar vardır. Örneğin bugün sanayinin başlı
ca ekonomik faaliyet olduğu ileri kapitalist ülkelerde 
ara mallar ve yatırım malları üreten sanayi patronları
nın özel bir ağırlığı, öteki kesimlerden farkl ı  i l işkileri, 
çıkarları vard ır. Bunların da savaş sanayi ile bütünleş
miş kesimleri 'en' egemen, gerici unsurdur. Büyük 
toprak sahipleri, tarım burjuvazisi için de benzer bir 
ayırım geçerlidir. Işte tüm egemen sınıflar içinde 'en'
lerle ifade edilen niteleme, özellikle bu grupları kapsar. 

FAŞisT 
HAREKETLER 

VE -- -- - - -
KAmALıSi 

____ � __ 

Faşist iktidarların ya d. etkin faşist hareketle
rin ortaya çıkabilmesi için, ileri kapitalist ülkelerde 
tekelci aşamaya ulaşıimış olması, tekelci kapitalizmin 
ağları içindeki geri ülkelerde ise kapitalist ilişkilerin 
belli bir düzeye v.rması ilk koşuldur. Ama başlı başı
na yeterli bir koşul değildir. Bu ilk koşulun yanısıra 
belirli başka oluşuml.r gereklidir. 

Faşist hareketlerin ve taşizan baskıların varlıiı 
iç in ise kapitalist gelişmenin tekelci aşamaya veya be
lirli bir gelişmişlik düzeyine ulaşması yeterli bir 
koşuldur. 

Kapitalist i l işkilerin ilk gelişme aşamasında ge
nellikle monarşik devlet biçiminin, daha ileri -serbest 
rekabetçi- aşamasında parlamenter demokratik biçi
min yaygın olması raslantıların sonucu değildir. Top
lumların içinde bulundukları tarihsel üretim biçimleri 
ile bunlara uygun düşen üst yapı kurumları arasındaki 
ilişki lerin sonucudur. 

Parlamenter demokratik yönetim biçimlerine 
yolaçan Avrupa burjuva demokratik devrimlerinde, 
kapitalist ilişkilerin gelişmesine bağlı olarak yükselen 
burjuvazi, feodailere karşı siyasi iktidar mücadelesin
de sürekli emekçi kitlelerin deste�ine muhtaç olmuş
tur. Burjuvazi emekçi kitlelerin desteğini sağlayabil
mek için, kendi mücadele düzey ve amaçlarından öte 
demokratik va_dlerde bulunmuş ve feodaliteye lurşı 
mücadelede öncülüğünü böylece olanaklı kılabilmiştir_ 

Ancak, siyasi iktidarı ele geçirebilmek için 
emekçi kitlelerin desteaine özelijkle muhtaç oldulu 
dönemlerde bile, burjuvazi, sık sık emekçi kitlelerin 
'burjuvaca olmayan' yöntemler kullanmasından ürk
müştür. Böylece zaman zaman devirmek ya da iktida
rını paylaşmak istediği feodallerle işbirliğine girmiş
tir. Radikal isteklerde bulunan emekçi lere, sırasında 
büyük kitle katliamlarına başvurarak karşı çıkılması, 
uzun mücadeleler sonunda elde ettikleri kazanımların 
ellerinden alınmak istenmesi böylesine bir geleneğe 
sahipıir. 

Yine de, sözü edilen dönemde parlamenter de
mokratik yönetim biçimi devrimci, yükselen burjuva-

'modası geçmiş' politik hareket. Faşizm 
dünyamızın en güncel olgularından biridir. Çünkü fa· 

ekonomik temelleri, çağdaş tekelci kapitaliz
ekonomik temelleridir. Bunlardan güç alır ve bu 

varoldukça yeşerebilme olanakları devam 

Ömrünü tamamlamış bir sistemin sürdürülmesi 
belli şartlarda başvurulan yöntemlerin, zulmün, 

geçmiş çağlardakilerle benzerliği, kaynakla
benzerliğinden doğmaktadır: zorbalıkla tarihin 

set çekilebileceği hayalinden ... 
Bu benzerliğin dışında, faşizm ve faşist yön· 

öyle güncel, öyle 'çağdaş'tır ki, bugün beş kıta
yüzmilyonlarca emekçi onun b .. kısı b .. kısı b .. altında inle

sömürülmektedir. Ve kapitalizmin egemen 
öteki ülkelerin çoğunda, faşizan baskılara 

konulması, faşist iktidar planlarının bozulması 
görevler görevler arasındadır. 

. 
GIDEREK 

Faşizmin ne olduğu, liderlerinin 'ideoloji'lerini 
larken başvurdukları aldatıcı kavramlardan ya da 

andıkları politik sloganlardan hareketle açıklana
Faşizmin ana özellikleri ancak onun sınıf teme
giderek açıklanabilir. Ve ancak böylece, faşizm 

kapitalizmin genel çöküş döneminde, tekelci kapita
emperyalist aşamada, somut bir gerçeklik olarak 
bilir. 
Faşist hareketlerin ve iktidarların sosyal sınıf ve 

tabakalar karşısındaki yerinin anlaşılması faşizmin 
ekonomik temellerinin ve politikasının irdelenmesi i le 
mümkündür. j leri kapitalist ülkelerde olduğu gibi, geri 

bağımlı ülkelerde de kapitalist i l işkilerin vardığı 
bunun sonucu olarak burjuvazi içinde beliren 

klılaşmalar ortaya konulmadan faşizmin özü yete
kavranamaz. 

--- _.-_.-
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Faşizmin burjuva ideolojisinden ayrı bir dünya 

yoktur. Faşizmde kapitalist dünya görüşü, en 
noktasında, en azgın biçimiyle ortaya çıkar. Çağ

kapitalizmin ekonomik, toplumsal, kültürel poli
Üretim 

ven kesimlerinin açık, terörcü diktasıdır. 
Geri kapitalist ülkelerde ise büyük burjuvazinin 

ve büyük toprak sahiplerinin en gerici, işbirlikçi ve 
şöven kesimlerinin açık, lerörcü diktasıdır. 

Faşizm, özünde, burjuvazinin sınıf iktidarıdır. 
Ne var ki, bu dikta biçiminde, en büyük sermayedar
lar ve mülk sahipleri, burjuvazinin belli kesimleri ikti
dara tek başlarına sahiptirler. Dolayısıyla faşizmin 
uyguladığı politika çok büyük bir ağırlıkla bu kesim
lerin yararınadır. 

Diğer bir deyişle, faşist iktidar hem bir sınıf, 
hem de bir zümre iktidarıdır. Sınıf iktidarıdır; çünkü 
işçi sınıfı ve tüm eme�i kitlelere karşı burjuvazinin 
çıkarlarını korur; kapitalist il i şki lere karşı çıkması söz 
konusu değildir. Zümre iktidarıdır; çünkü, tüm burju
vazinin çıkarlarını korur, kapitalizmin, burjuva ideo
loji ve kültürünün muhaflZlığınl yaparken, en çok bü
yük sermayedarların · hatta bunların da bir bölümü
nün - çıkarlarını gözetir. Kısaca faşist yönetimler, 
öteki burjuva iktidarlarıyla karşılaştırılmayacak bir 
ölçüde ayrımcıdırlar. Hem daha önceki demokratik 
kazanımların yok edilmesiyle işçi ve emekçilere karşı, 
hem de farklı bir düzeyde de olsa öteki mülk olsa öteki mülk sahiplesahiple
rine karşı. 

Burjuvazinin bir bölümünün karları faşist yöne
timler döneminde düşebilir, ya da karların artma hızı 
düşebilir. Ama bu durum, karın bütünüyle ortadan 
kaldırılabi leceği bir düzen korkusu ile genellikle se
vinçle katlanılan bir maliyettir. Ta ki korku hafifleyip 
de ayrıcalıkların doğurduğu hoşnutsuzluk ön plana 
çıkana kadar. 

Burada bir noktayı vurgulamakt. yarar var. Bi ·  
l indiği g ibi ,  egemen sınıfların iktidar koalisyonundaki 
ağırlıkları zaten büyük §Içüde ekonomik hayattaki 
somut güçleri ile orantılıdır, Bu oran, 'normal dö
nem'lerde de büyük burjuvazinin, tekellerin lehinedir. 
Ve yürütülen politikada bu zümrenin çıkarları önde 
gelir. Faşist yönetimlerde, bu politikanın yine büyük 
tekellerin ya da işbirlikçi burjuvazinin lehine, ama 
çok daha dar bir zaman aralığında sonuç verecek şe- o 
kilde ve yoğunlukta yürütülmesi sözkonusudur. 

SINIF SINIF 
VE ZüMRE 

IKTIDARı 
BIRLIKTELICININ 

Faşizmin hem bir sınıf hem de bir zümre iktida
rı oluşunun kavranması, özellikle faşizme karşı müca
delede önem taşır. Şöyle ki, dar kapsamı ile faşizme 
karşı mücadele, mümkün olan en geniş saflarla en ko· 

rıyla da, sonuçları 
Ancak, Ancak, gerici lik, 
madan madan sağlanan 
belli farklılıklar 
ca ekonomik faaliyet 
ara mallar ve yatırım malları 
nın özel bir ağırlığı, 
çıkarları vard ır. 
miş kesimleri 
toprak sahipleri, 
ayırım geçerlidir. 
lerle ifade edilen 

____ 

Faşist iktidarların 
rin ortaya çık
tekelci aşamaya 
ağları içindeki 
belli bir düzeye 
na yeterli bir koşul 
belirli başka oluşuml.r 

Faşist hareketlerin 
için ise kapitalist 
lirli bir gelişmişlik 
koşuldur. 

Kapitalist 
nellikle monarşik 
rekabetçi- aşamasında 
min yaygın olması 
lumların içinde 
ile bunlara uygun 
ilişki lerin sonucudur. 

Parlamenter 
yolaçan Avrupa 
kapitalist ilişkilerin 
burjuvazi, feodailere feodailere fe
de sürekli emekçi 
tur. Burjuvazi 
mek için, kendi 
demokratik va_dlerde 
mücadelede öncülüğünü 

Ancak, 
emekçi kitlelerin 
dönemlerde bile, burjuvazi, 
'burjuvaca olmayan' 
müştür. Böylece zaman zaman devirmek 
rını paylaşmak 
tir. Radikal isteklerde 



zi için en elverişli iktidar yöntemi idi. Bu yöntemle 
emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik taleplerini 
ortaya koyma ve elde etmeleri belirli kurallara bağla· 
nıp, esnek olduğu kadar sağlam bir denetim kurulabi· 
liyordu. Yönetimin baskı ve şiddete dayanan özü, 
daha önceki rejimlerle karşılaştırılmayacak ölçüde 
kitlelerin gözünden gizlenebiliyordu. üstelik egemen 
sınıfların kendi güç dengelerinin ve bu dengedeki ge· 
lişimin barışçı bir biçimde yansıyabileceği bir yöne· 
�im mekanizması kurulmuş, bir 'sosyal anlaşma' ger· 
çekleştirilmiş oluyordu. 

Parlamenter demokrasinin doğum yüzyılı olan 
19. yüzyılda bile, burjuvazinin, varolan seçim sistemi· 
nin kendine tanıdığı avantajlara rağmen 'iktidarlar 
oyla işbaşına gelir' genel kuralını çiğnediği görülür. 
Özgürlükle, kardeşlikle, eşitlikle ilgili sloganlar ise çok 
kolay unutulmuştur. Işçi sınıfı ve emekçi kitleler gü· 
nümüzde sahip bulundukları düşünce, yayın, örgütlen· 
me ... özgürlükleri için çok çetin ve uzun bir mücadele 
vermek zorunda kalmışlardır. 

Bütün bunlara rağmen, 19. yüzyıl, ileri kapita· 
list ülkeler bakımından, genel olarak parlamenıer de· 
mokratik yönetimin yaygın devlet biçimi olduğu ve 
iktidar", çeşitli mülk sahibi sınıflar arasında sistemin 
kura:larına göre paylaşıldığı bir dönem olmuştur. 

VE 
TEKELCI 

Sanayi devrimini tamamlamış ülkelerde, kapita· 
lizmin 19. yüzyıl sonlarında tekellerin hakim olduğu 
yeni bir aşamaya geçmesiyle üst yapıda da köklü deği· 
şimierin yolu açılmış oldu. Bu değişimler hemen he· 
men bütün emperyalist ülkelerde Birinci Dünya Savaşı 
ertesinde kesin bir biçimde açığa çıktı. 

Sermayenin toplulaşma ve yoğunlaşmasının 
kapitalist sistemde köklü değişimlere yolaçması poli· 
tik sonuçlarını da birlikte getirdi. Sanayiye, ticarete, 
bankacılığa hakim olan tekelci güçler, siyasal meka· 
nizma üstünde de benzer bir etkinliğe ulaşma hakkını 
kendilerinde görmeye başladılar. 

Kapitalizmin gelişmesine paralel olarak işçi sı· 
nıfı hareket ve örgütlerinin güç kazanması burjuvazi· 
ye, artık iktidarının gerçek bir tehlike ve rakiple karşı 
karşıya bulunduğunu anlattı. 1917 devrimi ile bu 
tehlike gözler önünde, canlı bir toplum modeli halin· 
de ete kemiğe büründü. Iyice so mutlaştı. 

Kapitalist krizler daha sıklaştı. Geçmişte görül· 
memiş yıkımlara sebep olmaya başladı. Ekonomilerin 
bütünleşmesiyle daha büyük bir yaygınlık kazandılar. 
Özellikle 1929 . 31 Büyük Buhranı çürüyen, asalak 
kapitalizmin kitleler önündeki 'itibar'ını iyice yitir· 
mesine yol açtı. Önce Sovyetler Birliği'nin, daha son· 
ra birçok Avrupa ve Asya ülkesinin kapitalist .istem· 
den kopması, ulusal kurtuluş savaşları ve bağımsızlık· 
Çı  hareketleri sonucunda geri ülkelerin büyük bir bölü· 
münün emperyalist merkezlerı e bağlarını gevşetmeleri 
kapitalizmin buhranını özellikle derinleştirdi. Burju· 
vazi açısından, alınması gereken tedbirlere ivedilik ka· 
zandırdı. Daha köklü çözümlere, yani çeşitli yöntem· 
le ve ülkeden ülkeye farklılaşan düzeylerde baskıya, 
teröre, çoğunlukla kendi koyduğu kuralları daha sık 
ve açık bir biçimde çiğnemeye yöneltti. 

Tekelci, emperyalist burjuvazinin baskı ve sal· 
d ırıları kendi ülkelerindeki emekçilere yönelmekle 
sınırlı kalmadı, kalamazdı. Bir yandan tekel dışı ser· 
mayedarların çıkarlarına el uzatıld ı;  toplam artı-değe· 
rin tekeller lehine yeniden paylaşımı için zorlayıcı 
düzenlemelere gidildi, bu kesimlerin tekellere bağımlı· 
Iığı artırıldı. Ote yandan, geri kapitalist ülkelerin daha 
yoğun ve güvenli bir şekilde sömürülebilmesi için yerli 
işbirlikçilerin, büyük sermayedar ve toprak sahipleri· 
nin açık diktacı, terörcü eğilimleri desteklendi, yön· 
lendirildi. Bunlarla sıkı i l işkiler kuruldu. I lerici rejim· 
lere karşı tertiplere girişiidi. 

Böylece iki dünya savaşı arasında özellikle em· 
peryalist ülkelerde, Ikinci Dünya Savaşı sonrasında ise 
geri kapitalist ülkelerde faşist hareket ve yönelimler 
güç kazandı.  Birçok ülkede faşist rejimler kuruldu. 
Başta da belirtildiği gibi ı talya ve Almanya örnekleri· 
ni  ileri kapitalist uıkelerde faşist uygulamaların bütünü 
olarak ele almak yanıltıcıdır. Tekelci kapitalizmin 
tekelci devlet kapitalizmi özelliğini kazanmasıyla ol· 
sun, 'soğuk savaş', anti-komünist kampanya ile olsun, 
son yarım yüzyıl içinde emperyalist uıkelerde parla· 
menter demokratik işleyiş açısından, önemli sapmalar 
görülmüştür. 

Kapitalizmin vardığı gelişme düzeyinin zorunlu 
sonucu olarak devlet mekanizmasıyla daha sıkı ilişki· 
ler kuran tekelci güçler, çok daha kesin bir biçimde 
kontrolleri altında bulunan ve toplumsal hayatı kendi 
çıkarlarına göre ıırogramlayan, bütün güçleri 'sosya· 
lizm tehlikesi'ne karşı şartlandırıp, seferber eden bir 
Işleyişin kurulması için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Demokrasi düşmanlarının daha ileri başarılar 
elde edememeleri, yalnız ve yalnız, işçi ve emekçi kit· 
lelerin direnişi ve dünya sosyalist sisteminin sahip bu· 
lunduğu ağırlık sayesindedir. 

IKTISADI 
KRİZLER 

VE 

Faşizmle ilgili özetlememizin bu noktasında bir 
parantez açarak iktisadi krizler ve faşizm ilişkisi üs· 
tünde durmakta yarar vardır. 

Faşizmin iktidara gelmesi ya da etkin bir güç 
olması için, tekelci kapitalizmin artık 'olağan' sayılan 
bunalım ve dengesizliklerinin (işSizlik, enflasyon, satıŞ 
krizleri, vb ... ) ötesinde bir iktisadi·toplumsal krizin 
varlığı gereklidir. Örneğin geçmişte, savaş sonrası 
krizler ve Büyük Buhran bu tür krizler olarak somut· 
Ianmıştı. 

Iktisadi kriZıer olağanüstü boyutlara ulaştıkla· 
rında varolan sınıfsal ilişkilerde değişikliklere yolaça· 
rak, işleyegelen çözüm yöntemlerini zorlamakta, yeni 
yöntem aranışlarına güç kazandırmaktadırlar. 

Ancak bu genel vargıdan, her büyük çaplı iktisa· 
di krizin faşist yönetimlere yolaçabileceği sonucu 
çıkmaz. Faşist iktidar için, olağanüstü kriz dönemle· 
rinde de belirli başka koşullar gereklidir. 

E�er egemen sınıflnr, olağanüstü krizle keskinle· 
şen kendi iç çelişkilerini, zorunlu gördükleri hızla, 
parlamenter kurallara göre çözüp temel sorunlarda 
ortaklaşa davronamıyorlorıa; işçi sınıfı ve öteki 
emekçi kitlelerin böyle kriz dönemlerinde genellikle 
daha üst düzeylere erişen, yen; nitelikler kazanan ha· 
Tekelleri egemen sm,'lo" ileri derecede ürkütecek bir 
tehlike özelligini kazanmışsa; buna karşılık işçi sınıfı 

ve genel owrak demokratik güçler bir (aşilt yönetimin 
işbaşına gelmesini engelleyemeyecek durumda iseler; 
ve o sıradaki dünya konjonktüro de eluerişli ise, ülke
de (aşist iktidar için uygun koşullar var demektir. 

Başka bir deyişle, faşizm, hem emekçi sınıfla· 
rın, hem de burjuvazinin 'sorunları' çözümleyebilme 
açısından içinde bulundukları zaafların (yetersizlikle. 
rin) bir ürünüdür. Ve böyle bir ortamda, tekelci burju· 
vazi açık ue kaba kuvvet, şiddet aracılığıyla, geçici bir 
süreiçinde olsaegemenliğine kesin bir biçim verebilir. 

GERI ÜLKELER 

Faşist hareketler açısından, geri kapitalist ülke· 
lerle gelişmiş kapitalist ülkeler arasındaki en önemli 
farklılık faşizmin iktidara geliş biçiminde gözlenmek· 
tedir. Emperyalist ülkelerin aksine, geri kalmış ülke· 
lerde faşist yönetimler kiııe desteği ile değil, genellik· 
le askeri darbeler yoluyla kurulabilmektedir. Kitle 
desteğini kazanma çabaları ise, arkadan gelme istim 
örneği, iktidardaki faşizmin işi olmaktadır. 

Bu olgu, ileri kapitalist ülkelerde faşist hareket· 
ler · ordu · polis il işkisinin daha zayıf olduğu anlamını 
taşımaz. Aksine, ileri kapitalist ülkelerde, faşist parti ·  
ler, henüz kitle desteğinden yoksunken, büyük serma· 
yedarlar, mülk sahipleri bunları olanca güçleriyle des· 
teklemeye başlamadan bile, ordunun, polisin . bu 
arada 'istihbarat' örgütlerinin · faşist hareketleri des· 
tekledikleri bilinmektedir. Ancak oralarda, bu destek, 
faşiZl' in iktidara gelmesine yetmezken, geri kalmlJ Üi· 
kelerde, belirli koşullar oluştuğu zaman faşist güçle· 
rin iktidarı ellerine almasına yetebilmektedir. 

FAŞIZMIN 

HEP 
AYNıDıR 

Geri kalmış ülkelerde faşizmin, kitle desteği ol· 
maksızın iktidara gelebilmesi, faşizmin özünde deği· 
şikliklere yolaçmaz. Olsa olsa, geliş hızı ve gaddarlı· 
ğında değişikliklere yolaçar. Bununla birlikte en bü· 
yük, işbirlikçi sermayedarlar ve büyük toprak sahiple· 
rinin politik hareketi ve yönetim biçimi olan faşiz· 
min, bu ülkelerde iktidara ancak ordu darbeleriyle ge· 

lebilmesinin ana nedenlerini açıklamaya çalışmak ge· 
rekir. Çünkü bu ülkelerde de faşizmin kesin gidişi, bu 
yönetimin gelişine destek olmamış emekçi kitlelerin 
eylemleriyle olmaktadır ve olmaya devam edecektir. 

Bu tür ülkelerde, sermaye birikiminin sınırlılığı, 
kullanılan teknolojinin eskimişliği, işsizlik, dış pazar· 
lara bağ ımlılık, iç pazarların darlığı ... egemen sınıfla· 
rın krizleri yumuşatma ya da göğüsleme olanaklarını 
çok düşük düzeylere indirgemektedir. Diğer bir deyiş· 
le geri Kapitalist bir ülke için 'normal bunalım' sınırı 
çok dardır. Ve i çinde bulunulan sistem ve yapısal 
özellikler sonucu bunalımların üstesinden gelme gücü 
çok daha azdır. 

Dolayısıyla kapitalizmi n en olağan devrevi kriz· 
leri karşısında bile, manevra yeteneği çok sınırlı olan 
burjuvazinin belli kesimlerinin, emperyalist kapitalist 
ülkeler burjuvazisine göre daha büyük bir oranda, 
daha sık faşist yönetimden med et umması doğaldır. 
Hatta, bir açıdan denilebilir ki, geri kapitalist ülkeler· 
de yapısal, köklü sorunlar öylesine önemli ve güncel· 
dir ki, faşizm özlemlerinin güç kazanması için devrevi 
krizlerin etkisine özellikre gerek bile olmayabilir. 

Burjuvazinin dar bir köşeye sıkışmışlığı, geri 
kapitalist ülkeler işçi ve emekçilerinin en doğal bur· 
juva demokratik hakları elde etmeye yönelik eylem· 
lerini bile serinkanlılıkla karşılamasına, gerekiyorsa 
belli tavizler vermesine engel olmaktadır. Değil sos· 
yalist eylem ve örgütlenmenin yaygınlaşması, günde· 
lik sendikal · demokratik talepler bile emperyalizmin 
artıklarıyla gününü gün eden, güçsüz burjuvazinin üstü· 
ne bir kabus gibi çökmekte ve onu kolayca en radikal 
çözüme, faşizme yöneltmektedir. 

Geri kapitalist ülkelerde, burjuvazinin, kendi ta· 
rihlerinin hiç bir döneminde devrimci bir rol oynama· 
mış olması, yani kiııeleri daha ileri bir üretim biçimi· 
ne doğru, kendi önderliği altında hareketlendirmemiş 
ve burjuva demokratik devrimleri gerçekleştirmemiş 
. ya da yarıda bırakmış · olması ve en başından beri 
işbirlikçi niteliği, faşist yönetimlerin niçin kitle des· 
teğinden yoksun olarak, ancak silahların halka çevril· 
mesiyle kurulabildiğini açıklar. 

Geri kapitalist ülkelerde faşizmin milliyetçilik 
propagandasının da ciddi bir inandırıcılığı yoktur. 
Çünkü emekçi kitleler günlük hayatlarında büyük bur· 
juvazinin emperyalizme bağımlılığını ve işbirlikçi 
niteliğini kolayca gözleyebilmektedirler. Böylece en 
somut slogan olarak kullanılan "milliyetçilik" dema· 
gojisi, faşist propagandanın sözde anti-l<apitalist ve 
ırkçı yanlarının da etkisizleşmesine yolaçmaktadır. 

Geri ülkelerdeki faşist darbelerin büyük çoğun· 
lukla emperyalist güçler tarafından hazırlandığı ya da 
desteklendi ği hep bilinir. Ama bu olgudan, tıpkı 'ihraç 
edilen kapitalizm' teorisi gibi, 'ihraç edilen faşizm' 
üstüne teoriler geliştirmek yanlış olur. 

Bu ülkelerde de, faşist yönetimlerin kurulabil· 
mesi salt emperyalist�şbirlikçi planlarına bağlı değil· 
dir. Faşist yönetimin gerçekleşmesi, belirli koşullar· 
daki sınıfsal ilişkilerin ürünü olarak kavrandığında, 
emperyalizmin hazırlattığı faşist darbelerin başarıya 
ulaştığı ülkelerde, öteki koşulların elverişliliğinin 
yanısıra, bir çok durumda, demokratik ve anti-eılıper· 
yalist güçlerin eksiklikleri ve yanlış tutumları da faşiz· 
min başarısına yardımcı olmuştur. Bağımlılığa ve 
teröre en geniş saflarla ve en örgütlü bir şekilde karşı 
çıkılamaması faşistlerin işlerini kolaylaştırmış, plan· 
larının gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. 

' Ihraç edilen faşizm' teorisi özünde faşizmin 
kaçınılmazlığı yargısını da içerir. Faşizm kaçınılmaz 
değildir. Yeter ki, emperyalizmin ve büyük sermaye· 
nin bu saldırısını doğru teşhis edelim ve mücadeleyi 
bilimin bize öğrettiği gibi verelim. 

tamamlamış ülkelerde, kapita· 
yüzyıl sonlarında tekellerin hakim yüzyıl sonlarında tekellerin hakim olduğu olduğu 

yapıda da köklü deği· köklü deği· 
değişimler hemen he· he· 

ülkelerde Birinci Dünya Birinci Dünya Savaşı Savaşı 
açığa açığa çıktı. çıktı. 

ve yoğunlaşmasının 
değişimdeğişimlere lere yolaçması yolaçması poli· poli· 

birlikte getirdi. Sanayiye, ticarete, carete, 
hakim olan tekelci güçler, siyasal meka· meka· 

etkinliğe ulaşma ulaşma hakkını hakkını 
başladılar. başladılar. 

paralel olarak işçi sı· 
güç güç kazanması kazanması burjuvazi· burjuvazi· 

tehlike ve rakiple karşı karşı 
1917 devrimi ile bu bu 
toplum modeli halin· 

so mutlaştı. utlaştı. 
sıklaştı. Geçmişte görül· 

başladı. Ekonomilerin Ekonomilerin 
bir yaygınlık kazandılar. kazandılar. 
Buhranı çürüyen, asalak Buhranı çürüyen, asalak 

'itibar'ını iyice yitir· yitir· 
Önce Sovyetler Birliği'nin, daha son· daha son· 

ülkesinin kapitalist .istem· .istem· 
savaşları ve bağımsızlık· bağımsızlık· 

ülkelerin büyük bir bölü· bölü· 
bağlarını gevşetmeleri gevşetmeleri 

özellikle derinleştirdi. Burju· Burju· 
alınması gereken tedbirlere ivedilik ka· ka· 

çözümlere, yani çeşitli yöntem· çeşitli yöntem· 
rklılaşan düzeylerde baskıya, baskıya, 

koyduğu kuralları daha daha sık sık 
yöneltti. yöneltti. 

burjuvazinin baskı ve sal· 
ülkelerindeki emekçilere yönelmekle ülkelerindeki emekçilere yönelmekle 

yandan tekel dışı ser· ser· 
uzatıld ı;  toplam artı-değe· artı-değe· 

yeniden paylaşımı için zorlayıcı zorlayıcı 
kesimlerin tekellere bağımlı· bağımlı· 

kapitalist ülkelerin daha daha 
sömürülebilmesi için yerli yerli 

sermayedar ve toprak sahipleri· sahipleri· 
terörcü eğilimleri desteklendi, yön· yön· 

kuruldu. I lerici erici rejim· rejim· 

arasında özellikle em· 
Dünya Savaşı sonrasında ise ise 

hareket ve yönelimler yönelimler 
faşist rejimler kuruldu. rejimler kuruldu. 

ve Almanya örnekleri· örnekleri· 
uygulamaların bütünü bütünü 
Tekelci kapitalizmin alizmin 

yöntem aranışlarına güç 
Ancak bu genel vargıdan, her büyük çaplı iktisa· 

di krizin faşist yönetimlere yolaçabileceği sonucu 
çıkmaz. Faşist iktidar için, olağanüstü kriz dönemle· 
rinde de belirli başka koşullar gereklidir. 

E�er egemen sınıflnr, olağanüstü krizle keskinle· 
şen şen kendi iç kendi iç çelişkilerini, çelişkilerini, zorunlu zorunlu gördükleri gördükleri hızla, hızla, 
parparlamenter kurallara göre çözüp temel sorunlarda 
ortaklaşa ortaklaşa davronamıyorlorıa; işçi sınıfı ve öteki öteki 
emekçi emekçi kitlelerin böyle kriz dönemlerinde genellikle 
daha daha üst düzeylere erişen, yen; nitelikler kazanan ha· ha· 
Tekelleri Tekelleri egemen sm,'lo" ileri derecede ürkütecek bir bir 
tehlike tehlike özelligini kazanmışsa; buna karşılık işçi sınıfı 

ve ve genel owrak demokratik güçler bir (aşilt yönetimin yönetimin 
işbaşına işbaşına gelmesini engelleyemeyecek engelleyemeyecek engell durumda iseler; iseler; 
ve ve o sıradaki dünya dünya konjonkkonjonktüro de eluerişli eluerişli ise, ise, ülkeülke
de (aşist iktidar için uygun koşullar var demektir. 

Başka bir deyişle, faşizm, hem emekçi sınıfla· 
rın, rın, hem de hem de burjuvazinin burjuvazinin 'sorunları' 'sorunları' çözümleyebilme çözümleyebilme 
açısaçısından içinde bulundukları zaafların (yetersizlikle. sizlikle. 
rin) rin) bir ürünüdür. Ve böyle bir ortamda, tekelci burju· tekelci burju· 
vazi vazi açık açık ue kaba ue kaba kuvvet, kuvvet, şiddet şiddet aracaracılığıyla, ılığıyla, geçici geçici bir bir 
süreiçinde olsaegemenliğine kesin bir biçim verebilir. 

GERI ÜLKELER 

Faşist hareketler açısından, geri kapitalist ülke· 
lerle lerle gelişmiş gelişmiş kapitalist ülkeler kapitalist ülkeler arasındaki arasındaki en en önemli önemli 
fafarklılık faşizmin iktidara geliş biçiminde gözlenmek· gözlenmek· 
tedir. tedir. Emperyalist ülkelerin aksine, geri kalmış ülke· ülke· 
lerde faşist lerde faşist yönetimler kiııe desteği ile değil, genellik· ellik· 
le le askeri darbeler yoluyla kurulabilmektedir. Kitle Kitle 
desteğini desteğini kazanma çabaları ise, arkadan gelme gelme istim istim 
örneği, örneği, iktidardaki iktidardaki faşizmin faşizmin işi işi olmaktadır. olmaktadır. 

Bu Bu olgu, ileri kapitalist ülkelerde faşist ülkelerde faşist hareket· hareket· 
ler · orduordu · polis il işkisinin daha zayıf olduğu anlamını anlamını 
taşımaz. taşımaz. Aksine, ileri kapitalist ülkelerde, faşist parti ·  i ·  
ler, ler, henüz kitle desteğinden yoksunken, büyük serma· serma· 
yedarlar, yedarlar, mülk sahipleri bunları olanca güçleriyle des· des· 
teklemeye teklemeye başlamadan bile, ordunun, polisin . bu 
arada arada 'istihbarat' örgütlerinin · faşist hareketleri des· des· 
tekledikleri tekledikleri bilinmektedir. Ancak oralarda, bu destek, 
faşiZl' faşiZl' in iktidara gelmesine yetmezken, geri kalmlJ Üi· 
kelerde, kelerde, belirli koşullar oluştuğu zaman faşist faşist güçle· güçle· 
rin rin iktidarı ellerine iktidarı ellerine almasına almasına yeteyetebilbilmektedir. mektedir. 

FAŞIZMIN 

HEP 
AYNıDıR 

Geri Geri kalmış ülkelekalmış ülkelerde rde faşizmin, faşizmin, kitle kitle desteği desteği ol· ol· 
maksızın iktidara gelebilmesi, maksızın iktidara gelebilmesi, faşizmin özünde deği· deği· 

bir kabus gibi çökmekte kolayca 
çözüme, çözüme, faşizme faşizme yöneltmektedir. yöneltmektedir. 

Geri kapitalist ülkelerde, burjuva
rihlerinin rihlerinin hiç bir hiç bir döneminde devrimci bir döneminde devrimci bir 
mış olması, yani kiııeleri daha ileri bir 
ne ne doğru, kendi önderliği altında hareket
ve ve burjuva demokratik devrimleri gerçekleşt
. ya da yarıda bırakmış · olması ve en 
işbirlikçi işbirlikçi niteliği, faşist yönetimlerin 
teğinden teğinden yoksun olarak, ancak ancak silahların 
mesiyle mesiyle kurulabildiğini açıklar. 

Geri Geri kapitalist ülkelerde ülkelerde faşizmin faşizmin 
propagandpropagandasının da ciddi bir inandırıcılığı 
Çünkü Çünkü emekçi kitleler günlük hayatlarında 
juvazinin juvazinin emperyalizme bağımlılığını 
niteliğini kolayca gözleyebilmektedirler. 
somut somut slogan olarak kullanılan "milliyetçilik" 
gojisi, gojisi, faşist faşist propagandanın danın sözde sözde anti-l<apitanti-l<apit
ırkçı yanlarının da etkisizleşmesine yolaçmaktadır. 

Geri ülkelerdeki faşist darbelerin 
lukla lukla emperyalist güçler emperyalist güçler tarafından tarafından hazırlandığı hazırlandığı 
desteklendi desteklendi ği hep bilinir. Ama bu olgudan, 
edilen edilen kapitalizm' teorisi gibi, 'ihraç 
üstüne üstüne teoriler teoriler geliştirmgeliştirmek ek yanlış yanlış olur. olur. 

Bu ülkelerde de, faşist yönetimlerin 
mesi salt emperyalist�şbirlikçi planlarına 
dir. dir. Faşist yönetimin gerçekleşmesi, 
daki daki sınıfsal ilişkilerin ürünü olarak 
emperyalemperyalizmin hazırlattığı faşist darbelerin 
ulaştığı ülkelerde, öteki koşulların 
yanısıra, yanısıra, bir çok durumda, demokratik 
yalist yalist güçlerin eksiklikleri ve yanlış tutumları 
min başarısına yardımcı olmuştur. 
teröre teröre en geniş saflarla ve en örgütlü 
çıkılçıkılamaması faşistlerin işlerini kolaylaştırmış, 
larının larının gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. 



YANLlS HESAP 
BAGDAT'TAN DÖNER 

Çok satan b i r  gazetenin sütunların
d. günlerce boy gösteren ve "akademik" 
bir ekip tarafından hazırlanan bir kamu
oyu araştırmasına göre MHP, 12 Ekim 
seçimlerinde Ankara'daki oylarını 
% 240 arttırarak oy oramnı % 4.7 'den 
% 16'ya çıkaracaktı_ Yani MHP'nin 
1973 seçimlerinde aldı!!ı 29 bin 888 oy, 
bu seçimlerde yaklaşık 126 bine çıka
caktı_ Akademik ekip, "bilimsel bir titiz
likle" hazırladı!!ı, yönetti!!i ve deiıerlen
dirdi!!i bir örneklem sonuçlarına daya
narak bu fetvayı veriyordu. Bu şaşırtıcı 
tahminin yayınlanmasından birkaç gün 
sonra bir düzeltme yapılıyor ve MHP 'nin 
oy oranının % 16 de!!il % 15 olarak dü
zeltilmesi gerekti!!i söyleniyor ve hemen 
ardından da, parantez içinde, gerçek 
oranın % 14.7 oldultu ekleniyordu. An
laşılan "akademik" ekip hesaplarda ufak 
bir yanlışlık yapmıştı. Do!!ru sonuca gö
re MHP, 126 bin de!!il 115 bin 600 oy 
alacaktı. 

Seçim sonuçlarını önceden tahmin 
etmeye yönelik kamuoyu araştırmaları
nın ideolojik temeli, kamuoyunu belirli 
bir parti veya partiler grubu lehine şart
landırmaktır_ Ileri istatistik tekniklerinin 
bılgisayarların ve "bilim" adamlarının 
kullanıldı!!ı bu araştırmalar, çoiıu kez, 
bilimsellik maskesi altında, bir partinin 
olduğundan çok dalıa güçlü olduğuna 
halkı inandırmaya çalışırlar ve dolayı
sıyla da bu partinin propagandasını ya-

. 

parlar. Işin içine ünlü ve çok satan bir 
gazete de girerse, propagandanın etkisi 
doji:al olarak artar. 

Bu araştırmayı yayınlayan (ve her
halde finanse eden) gazetenin son yıllar
da izledi!!i çizgi oldukça ilginç. Başya
zarı "sol" alt köşeden sürekli olarak sola 
saldırırken, gazetenin ikinci sayfasında 

faşist bir gazetenin yazı kadrosunda 
olan iki prof. durmadan boy gösterir. 
Kuruluşun genel yayın müdürlüRüne ge
tirilen kişinin ideolojik e!!iliminin ne 
yönde oldu!!unu bilmeyen yoktur. Bu 
ilginç çizgiyi daha fazla gizlemeye gerek 
duymayan yöneticiler işi artık açıkça, 
ama "bilimsel" olarak, MHP propagan
dası yapmaya vardırdılar. 

"Böyle şey olmaz, MHP bu kadar 
oy alamaz!" diyebilecek kişilere verile
cek cevap da hazırdı: "Ne demek, araş
tırmanın bilimselli!!inden şüphe edile
mez." Kamuoyu yoklama!arının kısa 
geçmişine bir bakmak bu açıdan çok 
ö!!retici olurdu bu yöneticiler için. 
örne!!in Literary Digest dergisinin 1936 
yılı ABD Başkanlık seçimleri öncesinde 
yaptı!!ı, 10 milyon kişiye uygulanan ve 
sonuçta F.D. Roosevelt'in seçimlerde 
çok büyük bir yenilgiye u!!rayaca!!ını 
saptayan nabız yoklaması tam bir fiyas
koydu. Araştırmanın örnekle m planını 
hazırlayan "bilim" adamları ufak bir 
yanlış yapmışlar ve örneklem belirli bir 
gelir düzeyinin üstündeki seçmenlere 
uygulanmıştı. 1970 İngiltere genel se
çimlerinde de aynı türden bir fiyaskoyla 
karşılaşıldı. Kamuoyu araştırması yapan 
bütün kuruluşlar Işçi Partisi 'nin seçim
leri kazanacagına mutlak nazarıyla ba
karken seçimleri Muhafazakar Parti ka
zandı. Yani, kamuoyu yoklamaları iki
yanlı bir kılıç gibi. Desteklenen partinin 
propagandasını yapmak mümkün ama 
sonuçlar belli oldugu zaman tam anla
mıyla rezil olmak da mümkün. 

Kısmi Senato seçimleri sonuçlarını 
tahmin etme çabasında olan bu kamu
oyu araştırmasının, kullanılan yöntem 
açısından kapsamlı bir eleştirisini YO
R OY O Ş sayfalarında yapmak mümkün 

de!!il. Ama gene de birkaç noktaya mut· 
laka de!!inmek gerekiyor. örne!!in, araş· 
tırmacılar kullandıkları yöntemi açıklar
Iarken şöyle diyorlar: "Ankara kentsel 
nüfusunun % 60,54 'ünün merkez ilçe
lerde ... ve geri kalan % l 1 ,32'sinin de 
merkez-dışı ilçelerde yaşadı!!ı saptandı." 
Acaba kentsel nüfusun geri kalan yüzde 
28,14 'ü kentlerde yaşamıyor mu? 

Ikinci ve daha önemli bir nokta ise 
şu : Araştırmacılar, örneklemin seçildi!!i 
kitle olarak Ankara ilinin 1973 yılı seç
menlerini almışlar. Ama, örnekleme gi
ren kişiler arasında 1973 yılı seçimle
rinde oy hakkına sahip olmayan, yani 
öl'neklemin dayandı!!ı kitlede yeri ol
mayan kişiler var. Hem de ortalama 
% 19 dolayında. Böylece, araştırmacıla
rın örneklemin seçildi!!i kitleyi gereken 
"titizlikle" tanımlamadıkları ortaya Çı
kıyor. Halbuki, kitle 1973 yılı seçmen
leri de!!il de 1975 yılı seçmenleri olarak 
tanımlanıp (ki, seçmen listeleri hazır 
olduji:una göre bu yapılabilirdi) örnek
lem buna göre seçilseydi bu önemli yan
lışlık ortaya çıkmazdı. 

örneklem yoluyla yapılan araştır
malann en temel kuralı, kitiedeki her bi
rimin örnekleme. seçilme olasılıji:ının eşit 
olmasıdır. Araştırmacıların merkez-dışı 
ilçelerde oturan seçmenleri örnekleme 
almak için izledikleri yol (15  merkez
dışı ilçe arasında kura çekmek) bu kura
la aykırı olduitu için elde edilen sonuç
lar da güvenilir olmamaktadır. Hele, 
MHP'nin Türkiye oy ortalamasının 3,5 
katı oy aldı!!ı Kırıkkale'yi sırf bir sanayi 
kenti olduğu için örnekleme doitrudan 
do!!ruya dahil etmek yapılan yanlışlı!!ı 
iyice arttırmıştır. 15 ilçe arasından kura 
ile seçilen Ayaş ve Güdü]'ün de MC par
tilerine çok yüksek oranda (57,5 ve 

% 56) oy veren ilçeler olması sonucu et
kilemiştir. 

Oçüncü ve en önemli nokta ise ör
neklem büyüklü!!ü ile ilgili. 787 kişilik 
bir örneklem, araştıncıların çok ince ay
nntılara inmelerine imkan vermeyecek 
kadar küçüktür. örneklemin kitleye olan 
oraru küçüldükçe, örneklemin kitleyi 
temsil etme olasılı!!ı da küçükdüiıüne gö
re araştırmanın do ha saj!lıklı sonuç ver
mesini beklemek zaten abes olurdu_ ör
neklemin küçüklüitünün ve yetersizli!!i
nin en büyük kanıtı ise, araştırmanın ya
yınlanmaya başladı!!ı gün verilen 7 no'lu 
tablodur. E!!er, örneklem gerçekten kit
leyi temsil ediyor olsaydı bu tablonun 
ı. ve 3. sütunları birbirine çok benzer 
olacaktı. Araştırmacılar da bunun far
kındalar ki örneklem sonuçlarını "dü
zeltmek " yoluna gitmişler ve "partiler 
açısından gelişme oranı" dedikleri fakat 
ne oldu!!unu tanımlamadıkları bir faktö
rü il ortalamalarına "uygulamışlar". So
nuç olarak da MHP 'nin 115 bin oy ala
ca!!ını bulmuşlar_ Bilimselli!!in en geçer
li mihenk taşı gerçeitin kendisidir diye 
boşuna söylememişler. Seçim sonuçları, 
yani gerçek, titiz bir bilimsellikle hazır
lanmış olan ve çok satan gazetenin mÜJ
de verir gibi ilan ettiiti MHP başarısı id
diasının nasıl bir balon olduitunu göster
di.  

Araştırmacıların iyi niyetinden ve 
ilerici bir kişiliite sahip olduklarından 
hiç kuşku duymuyoruz. örneklem pla
nını iyi yapmamaları sonucunda ortaya 
çıkan yanlışlıkları düzeltme çabalarını 
da takdirle karşılıyoruz. Ama ne var ki 
iyj niyet ve bilimsel olma kaygusu, bile
rek veya bilmeyerek, faşist bir partiyi 
olduitundan çok daha güçlü göstermek 
çabasıyla baitdaşır şeyler deitildir. 

TRT Spor Stüdyosu da 
Me' nin emrinde . • .  

Geçen hafta Konya'da yapılan K lüplerarası Türkiye Atletizm Birinciliği 
hakkında basında az ama ilginç haber ve yorumlar yer aldı. Galatasaray birinci 
olurken Türkiye'nin en başarılı bölgesinin takımı ise sonuncu olmuştu. TRT'
nin spor programları daha sonra bu ilginç sonucu, benzeri ilginçlikle dinleyici 
ve seyirci lere açıkladı. 

Olay televizyonda şöyle yansıyord u :  Yarışmalardan önce Mersin'l i  spor
cular ellerinde spor yöneticilerini kınayan pankartlarla bir yürüyüş yapmışlar
dı. Yarışıarda ise protesto devam ediyordu. 100 metre yarışıarında Mersin'li 
sporcular bitişi yürüyerek geçmişlerdi. Yüksek atlamada, 2.1 0'la Türkiye re
korunu elinde tutan atlet ise 1 .S0'yi bile geçememişti. Sırık la atlamada ve di
ğer branşlarda da bu pasif direniş sürmüştü. TRT spor stüdyosundan ı lhan 
Ömür de bu tutumu "çok çirkin ve sporculukla bağdaşmamakla" suçluyordu. 
Oysa asıl l ıhan Ömür'ün bu davranışı sporcular ve tüm TRT izleyiCileri tarafın
dan "çirkin" bulundu. Görevi tarafsız habercilik olan bir TRT muhabirinin, 
gerçekleri belli bir bakış açısından yansıtarak güdümlü yorum yapması meslek 
ahlakıyla pek bağdaşor bir tutum değildi. 

Gerçekte Mersin bölgesini Türkiye'nin en iyi atletlerini yetiştiren bir 
bölge durumuna getiren Mersin Bölge Müdürü'nü politik nedenlerle görevinden 
alan iktidar, sadece kişisel yararlarını düşünen idarecileri ve sporda geri kal-

mışlığımızın nedeni olan düzeni kınayarak spora sahip çıkan bu sporcuları al
kışlamak gerekiyordu. 

Günümüz dünyasının temel özelliklerinden biri de örgütlenmedir. Örgüt
lenme olmadan ki mse sesini duyuramıyor. Direnmeden hakkını alamıyor. 
Sporcular genellikle toplumun en az politize olmuş kesimlerinden de olsalar 
onlar da birleşip hak aramanın yollarını gün geçtikçe buluyorlar. Amatör 
Sporcular Derneği de Konya olaylarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Dernek 
TRT'nin tutumunu protesto etti. ASO Genel Sekreteri Mehmet Çelikcan bası
na yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verd i :  

"Sporun b i r  memleketin ekonomik, politik, sosyal yapısından soyutla
namayacağı ve direkt olarak bu yapıyla i l intil i  olduğunun bilinci iç indeyiz. 
Hepimizin bildiği gibi Federasyonların bir çoğu çağ dış ı  kalmış kafalar tara
fından idare edilmektedir. Spor teşkilatının da doğal olarak bundan (arkı yok
tur. Bu kafalardaki ortak düşünce menfaat teminidir. Bu düşüncenin oluştur
duğu yozlaşma sporcularımıza ve dolayısıyla gençliğimize yansımaktadır. 
Spor faaliyetleri yutturmacası altında, fakir halkımızdan vergi o larak alınmış 
Bölgelerimize ve Federasyonlarımıza ayrı ayrı bütçeler halinde dağıtılmış pa
ralar sorumsuzca, amaçsız harcanmakta ve gerçekten spor yapan kitle bu 
paranın çok azından faydalanabilmektedir." 

115 bin 600 oy 

önceden tahmin 
kamuoyu araştırmaları

kamuoyunu belirli 
grubu lehine şart

istatistik tekniklerinin tekniklerinin teknikler
ve "bilim" adamlarının 
araştırmalar, çoiıu kez, 

maskesi altında, bir partinin 
güçlü olduğuna 

çalışırlar ve dolayı
propagandasını ya-

. 

çok satan bir 
propagandanın etkisi 

yayınlayan (ve her
gazetenin son yıllar

ilginç. Başya
sürekli olarak sola 
ikinci sayfasında 

saptayan nabız yoklaması tam bir fiyas
koydu. Araştırmanın örnekle m planını 
hazırlayan "bilim" adamları ufak bir 
yanlış yapmışlar ve örneklem belirli bir 
gelir düzeyinin üstündeki seçmenlere 
uygulanmıştı. 1970 İngiltere İngiltere İngilter genel se
çimlerinde de aynı türden bir fiyaskoyla 
karşılaşıldı. Kamuoyu araştırması yapan 
bütün kuruluşlar Işçi Partisi 'nin seçim
leri kazanacagına mutlak nazarıyla ba
karken seçimleri Muhafazakar Parti ka
zandı. Yani, kamuoyu yoklamaları iki
yanlı bir kılıç gibi. Desteklenen partinin 
propagandasını yapmak mümkün ama 
sonuçlar belli oldugu zaman tam anla
mıyla rezil olmak da mümkün. 

Kısmi Senato seçimleri sonuçlarını 
tahmin etme çabasında olan bu kamu
oyu araştırmasının, kullanılan yöntem 
açısından kapsamlı bir eleştirisini YO
R OY O Ş sayfalarında yapmak mümkün 

leri de!!il de 1975 yılı seçmenleri olarak 
tanımlanıp (ki, seçmen listeleri hazır 
olduji:una göre bu yapılabilirdi) örnek
lem buna göre seçilseydi bu önemli yan
lışlık ortaya çıkmazdı. 

örneklem yoluyla yapılan araştır
malann en temel kuralı, kitiedeki her bi
rimin örnekleme. seçilme olasılıji:ının eşit 
olmasıdır. Araştırmacıların merkez-dışı 
ilçelerde oturan seçmenleri örnekleme 
almak için izledikleri yol (15  merkez
dışı ilçe arasında kura çekmek) bu kura
la aykırı olduitu için elde edilen sonuç
lar da güvenilir olmamaktadır. Hele, 
MHP'nin Türkiye oy ortalamasının 3,5 
katı oy aldı!!ı Kırıkkale'yi sırf bir sanayi 
kenti olduğu için örnekleme doitrudan 
do!!ruya dahil etmek yapılan yanlışlı!!ı 
iyice arttırmıştır. 15 ilçe arasından kura 
ile seçilen Ayaş ve Güdü]'ün de MC par
tilerine çok yüksek oranda (57,5 ve 

ne oldu!!unu 
rü il ortalamalarına 
nuç olarak 
ca!!ını bulmuşlar_ 
li mihenk taşı 
boşuna söylememişler. 
yani gerçek, 
lanmış olan 
de verir gibi 
diasının nasıl 
di .  

Araştırmacıların 
ilerici bir 
hiç kuşku 
nını iyi yapmamaları 
çıkan yanlışlıkları düzeltme 
da takdirle 
iyj niyet ve 
rek veya bilmeyerek, 
olduitundan 
çabasıyla baitdaşır şeyler 

T Spor Stüdyosu 

Me' nin emrinde . • .  

hafta Konya'da yapılan K lüplerarası Türkiye Atletizm Birinciliği 
az ama ilginç haber ve yorumlar yer aldı. Galatasaray birinci 

Türkiye'nin en başarılı bölgesinin takımı ise sonuncu olmuştu. TRT'
programları daha sonra bu ilginç sonucu, benzeri ilginçlikle dinleyici 

açıkladı. 
televizyonda şöyle yansıyord u :  Yarışmalardan önce Mersin'l i  spor

spor yöneticilerini kınayan pankartlarla bir yürüyüş yapmışlar
protesto devam ediyordu. 100 metre yarışıarında Mersin'li 

yürüyerek geçmişlerdi. Yüksek atlamada, 2.1 0'la Türkiye re
tutan atlet ise 1 .S0'yi bile geçememişti. Sırık la atlamada ve di

da bu pasif direniş sürmüştü. TRT spor stüdyosundan ı lhan 
tutumu "çok çirkin ve sporculukla bağdaşmamakla" suçluyordu. 

Ömür'ün bu davranışı sporcular ve tüm TRT izleyiCileri tarafın
bulundu. Görevi tarafsız habercilik olan bir TRT muhabirinin, 

bir bakış açısından yansıtarak güdümlü yorum yapması meslek 

mışlığımızın nedeni olan düzeni kınayarak spora sahip 
kışlamak gerekiyordu. 

Günümüz dünyasının temel özelliklerinden biri de 
lenme olmadan ki mse sesini duyuramıyor. Direnmeden 
Sporcular genellikle toplumun en az politize olmuş kesimlerinden 
onlar da birleşip hak aramanın yollarını gün geçtikçe 
Sporcular Derneği de Konya olaylarıyla ilgili görüşlerini 
TRT'nin tutumunu protesto etti. ASO Genel Sekreteri Mehmet 
na yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verd i :  

"Sporun b i r  memleketin ekonomik, politik, sosyal 
namayacağı ve direkt olarak bu yapıyla i l intil i  olduğunun bilinci 
Hepimizin bildiği gibi Federasyonların bir çoğu çağ dış ı  
fından idare edilmektedir. Spor teşkilatının da doğal olarak 
tur. Bu kafalardaki ortak düşünce menfaat teminidir. Bu 
duğu yozlaşma sporcularımıza ve dolayısıyla gençliğimize 



12 Ekim secimlerinde 
-

Türk - i$'in tavrı --uzerıne 
-

ıLHAN A KALIN 

D i l lere destan "partiler üstü politika"nın yaratıcısı ve savunucusu Türk�ş,  ö�e�likle
.
19n �eçimlerinden sonra ayağ ının altından toprağın kaydı

gını ıyıce hıssettıgınden, bu politikasını gözden geçirmek zorunda kal
mıştı. Gözden geçirme sonucu, "partilere karşı bağımsız politika" izleyeceği-
ni saptamıştı. Ne demekti "partilere karşı bağımsız politika"? Parti lerüstü po
litika ne demekse, bu da o demekti. O halde "partiler üstü politika"ne demekti? 

Adına çok partili dönem denilen, aslında çok partili değil birden çok 
burjuva sınıfı partisi, dönemden bu yana geçen 30 yıldır, egemen çevrelerin 
söyledikleri ve uygulamaya çalıştıkları bir ilke vardır. "Okula, fabrikaya, kış
laya, köye politika ;okmayacağlZ" sloganları ile somutlaşan bu i lkeye göre, 
işçi - memur - asker - köylü - öğrenci politika dışında kalmalıdır. 

Bu genel sloganın işçi kesimini kapsayan kısmının uygulamaya geçiril
mesinde görevli Türk - Iş 'in bu doğrultuda bulduğu formül "partiler üstü poli
tika" olmuştur_ 

Bu politikanın uygulanması işçilere "Politika yapmayın" şeklinde yan
sırken, sendika yetkilileri sermaye sınıfı partileri ile organik bağlarını sıkı şe
kilde sürdürmüşlerdir. Kah Ap'nin listelerinden, kah CHP'nin listelerinden 
aday olmuşlar, parlamento ya girmişlerdir. Partilerin i l  örgütlerinde de görevli 
olanlar vardır. 

Eylül 1973 genel seçimlerinden sonra gündeme getirilen "partilere karşı 
bağımsız politika" ile birlikte Türk-iş yetkililerinin gerekirse bir partiyi de 
destekleyebilecekleri gibi sözleri kamuoyuna yansımıştır. Hatta bu yönde yo
ğun çalışmalar olduğu da Türk-iş merkezinden çevreye yayılmıştır. Bu ya
yılmalar sonucu çeşitli çevrelerde, Türk-iş'in 12 Ekim seçimlerinde görüşünün 
önceki seçimlerde olduğundan farklı olabileceği görüşünü doğurmuştu. Bu 
görüşün doğmasının bir nedeni de 12 Ekim seçimlerinin genel seçim olmadığı 
gibi bunun da ötesinde bir anlamı olduğundan kaynaklanıyordu. Bu anlam 
nedir? 

12 Ekiın seçimleri bir referandum niteliği taşıyor. Seçim yapılacak iller
de halkın faşizme "evet" ya da "hayır" demesi söz konusu. MC oylarının geri
letilmesi faşizme HAYıR'ın işareti sayılacak. Bugün, dünden daha iyi bilini
yor ki, faşizm, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin üzerinde en ağır baskının ku
rulması, sömürü düzeninin kanlı biçimde yürütülmesidir. Bunun hazırlığı MC ik
tidarının en büyük partisinin, en küçüğünün vurucu gücü ile bütünleşmesi 
tezgahı ile yürütülüyor. Genel olarak MC oylarının özel olarak da AP oylarının 
artmas;, faşizmin uygulanması için gerekçe göst.erilebilecektir. Faşist uygula
ma işçi sınıfına ve tüm emekçi halka karşı olduğuna göre, işçi sayısı olarak 
en büyük görülen işçi kuruluşunun bu seçimlerde tavır alması gerekmektedir. 
MC'ye hayır mı, evet mi? Bir üçüncü seçenek yok ortada. 

ESKI TERANEYE DEVAM 

Türk-iş'den beklenen açıklama yapıld ı :  "Türk-iş hiç bir partiye destek 
olmayacak". "Türk-Iş'in ilkeleri ve tüzüğü gereği bir siyasi parti ile organik 
b.ğ kurması söz konusu değildir." 

Başka bir karar çıkabilir miydi, sorusunun karşılığı elbette 'hayır'dır. 
Bunun gerekçesi ise Türk-iş yöneticilerinin kim olduklarında somutlaşmak
tadır. Bir diğer husus da Türk-iş'e bağlı sendikaların üyesi olmalarına rağmen 
işçilerin, merkezi otorite olamayan Türk-iş yetkilileri gibi düşünmedikleridir, 
Türk-iş 'in hayatiyetini gerçek kaynağı olan i şçi 'den almadığıdır. 

Örgütün liderliğinde, 1973 seçimlerinden sonra, nitelik değişikliği be
lirgin halde hissedilen işçilerin görüşlerine yetişebilmek çabası ile attığı her 

adımda sendeleyen, açmaza düşen bir insan var. Örgütün ikinci lideri duru
mundaki genel sekreter ise, bakanlığı sırasında işçilerin ücretlerinin % 2 eksil
mesine sebep olan bir yasada imzası olan, bunun ötesinde ise 1973 seçimle
rinde MHP 'nin Eskişehir ilinde liste başı milletvekili adaylığı için adının söz 
konusu olduğu bilinen birisi. 

Bir diğer yetkili ise eğitim sekreterliği koltuğunda oturmakta olup, 
MHP'nin resmi yayın organı bir gazetede görüşlerini açıklamakla tanınmakta
dır. MHP'nin tüzüğünde yer alanTEK VE ZORUNLU SENDiKALILIK i lkesi
nin yasa hükmü haline gelmesi yönünde çalışmaları bilinmektedir. 

T ürk-iş yönetim kurulunda yer alanların tümü ise, son genel kurulda sos
yal demokrat muhalefetin başarı sağlayamamış olması nedeni ile, AP ile 
organik bağı olanlardan oluşmaktadır. 

Bu yapıya sahip örgütün 12 Ekim seçimleri karşısındaki tavrı başka tür
lü olamazdı elbette. Görünüşte Hiç B i R  PARTIYE DESTEK OLMAMA 
özünde MC'den yana olmayı gizleyememektedir. 

ÖZE ILişKIN BIR GÖRÜNTÜ VE BIR OLAY 

Türk-iş'in 12 Ekim seçimlerine ilişkin görüşünün açıklanmasından bir 
kaç gün önce basına yansıyan bir haberde, görüş belirlemek için yapılan ça
lışmaların özü yansımaktadır. Daha önce basına yansıtılan "bir partiyi de des
tekleycbiliriıl! görüşünün benimsenemeycceğinin işaretidir yeni haber, tutar
sızlığın ise simgesi. 

Basında da gerekli ilgiyi görmeyen bu haberde, çalışmaların özünün kara 
liste hazırlamak olduğu, bundan da vaz geçildiği yansımaktadır. Kara liste 
için gerekçe olarak da SSK 'nın ilaç fabrikası kurmasına karşı çıkma getiril
mektedir. SSK 'nın ilaç fabrikası kurmasını engelleyenler AP'li olduğu için de, 
yönetiminde AP ile organik bağı olanların çoğunlukta bulunduğu Türk-Iş 
yetkili organında bu kararın geçirilemediği gün gibi aşikar. Öze ilişkin bu açık 
görüntüden sonra Türk-iş'in Hiç BIR PARTivE DESTEK OLMAMA kararın
dan anlaşılması gereken daha da belirginleşmiş oluyor. 

Öze ilişkin bu görüntüden sonra bir de olay var. Ankara otobüs işçileri
nin grev olayı. Grevi yürüten bağımsız bir sendika. Bu sendika, 1971 'lerde, 
Türk-Iş'in de katıldığı Geneı-iş'i parçalama girişimleri için çıkarılan bir yö
netmelik gereği bu sendikadan koparılan işçileri bünyesinde toplamakta. 
Ne hikmetse kasasında parası yok ve grevde bulunan işçilerine hiç ödeme yap
madı. Bu grevi n politik amaçla sürdürüldüğünü bilmeyen kalmadı. Politik 
yönü, CHP 'Ii Belediye Başkanının işvereni bulunduğu belediyeyi hedef alır
ken, 12 Ekim seçimlerinde Ankara'da CHP 'yi oy kaybına uğratmak. Aynı 
sendika Adana'da da buna benzer bir girişimde bulundu. Adana belediyesinde 
direniş uyguluyor_ Grev sırasında uygulanan arabuluculuk sistemi de bu 
görüşü doğruluyor. Önce AP'ye transferi gün meselesi olan Feyzioğlu arabuIu
cu olmuş, sonra da devreye giren Türk-Iş, arabulucu olarak Orhan Erçelik'i 
görevlendirmişti. Orhan Erçelik, AP'nin umudu ve Türk-i ş'in genel sekreter 
adayı. 

Grev sürerken işveren Ankara belediyesi, greve i işçilere ikramiye öde-
di. Aynı gün Türk-Iş de işçilere 500.- TL dağıttı. 

B u olay da göstermektedir ki, Türk-iş yetkilileri H iç B I R  PARTivE 
DESTEK OLMAMA kararının altında MC'den yanadırlar. Vani sermaye
den yana. Fakaı Türk-I ş'in hayatiyetini i şçi  'den almadığı gerçeği önü

mıizdeki günlerde işçi sınıfı hareketi yönünden çok şeylere gebe olduğunun 
kanıtıdır. 

I ş ' doğrultuda bulduğu "partiler poli

politikanın uygulanması işçilere "Politika yapmayın" şeklinde yan
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partisinin, en küçüğünün vurucu gücü ile bütünleşmesi 
yürütülüyor. Genel olarak MC oylarının özel olarak da AP oylarının 
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Türk-iş yöneticilerinin kim olduklarında somutlaşmak
husus da Türk-iş'e bağlı sendikaların üyesi olmalarına rağmen 

otorite olamayan Türk-iş yetkilileri gibi düşünmedikleridir, 
iyetini gerçek kaynağı olan i şçi 'den almadığıdır. 

liderliğinde, 1973 seçimlerinden sonra, nitelik değişikliği be
hissedilen işçilerin görüşlerine yetişebilmek çabası ile attığı her 

Bu yapıya sahip örgütün 12 Ekim seçimleri karşısındaki 
lü olamazdı elbette. Görünüşte Hiç B i R  PARTIYE DESTEK 
özünde MC'den yana olmayı gizleyememektedir. 

ÖZE ILişKIN BIR GÖRÜNTÜ VE BIR OLAY 

Türk-iş'in 12 Ekim seçimlerine ilişkin görüşünün açık
kaç gün önce basına yansıyan bir haberde, görüş belirlemek 
lışmaların özü yansımaktadır. Daha önce basına yansıtılan "bir 
tekleycbiliriıl! görüşünün benimsenemeycceğinin işaretidir yeni 
sızlığın ise simgesi. 

Basında da gerekli ilgiyi görmeyen bu haberde, çalışmaların 
liste hazırlamak olduğu, bundan da vaz geçildiği yansımaktadır. 
için gerekçe olarak da SSK 'nın ilaç fabrikası kurmasına karşı 
mektedir. SSK 'nın ilaç fabrikası kurmasını engelleyenler AP'li 
yönetiminde AP ile organik bağı olanların çoğunlukta bulunduğu Türk-Iş 
yetkili organında bu kararın geçirilemediği gün gibi aşikar. Öze 
görüntüden sonra Türk-iş'in Hiç BIR PARTivE DESTEK OLMAMA 
dan anlaşılması gereken daha da belirginleşmiş oluyor. 

Öze ilişkin bu görüntüden sonra bir de olay var. Ankara 
nin grev olayı. Grevi yürüten bağımsız bir sendika. Bu sendika, 1971 'lerde, 
Türk-Iş'in de katıldığı Geneı-iş'i parçalama girişimleri için 
netmelik gereği bu sendikadan koparılan işçileri bünyesinde 
Ne hikmetse kasasında parası yok ve grevde bulunan işçilerine 
madı. Bu grevi n politik amaçla sürdürüldüğünü bilmeyen 
yönü, CHP 'Ii Belediye Başkanının işvereni bulunduğu belediyeyi 
ken, 12 Ekim seçimlerinde Ankara'da CHP 'yi oy kaybına 
sendika Adana'da da buna benzer bir girişimde bulundu. Adana 
direniş uyguluyor_ Grev sırasında uygulanan arabuluculuk 
görüşü doğruluyor. Önce AP'ye transferi gün meselesi olan Feyzioğlu 
cu olmuş, sonra da devreye giren Türk-Iş, arabulucu olarak 
görevlendirmişti. Orhan Erçelik, AP'nin umudu ve Türk-i ş'in 
adayı. 

Grev sürerken işveren Ankara belediyesi, greve i işçilere 
di. Aynı gün Türk-Iş de işçilere 500.- TL dağıttı. 

B u olay da göstermektedir ki, Türk-iş yetkilileri H iç 
DESTEK OLMAMA kararının altında MC'den yanadırlar. 
den yana. Fakaı Türk-I ş'in hayatiyetini i şçi  'den almadığı 

mıizdeki günlerde işçi sınıfı hareketi yönünden çok şeylere 
kanıtıdır. 
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ABD'de 
ekonomik canlanma 
suya düştü ÖNÜMÜZDEKI AYLARDA BEKLENEN FIYAT ARTıŞLARıNıN 

TALEP HACMINDE YENiDEN BüyüK BIR DÜ ŞÜ Ş 
YARATMASı BEKLENIYOR. Gözlerini ABD 'de bekledikleri eko

nomik canlanmaya dikmiş olan Avrupa 
kapitalist devletlerinin hükümetleri, son 
haftalar içinde, beklenen mucizenin ger
çekleşmesinden yavaş yavaş umutlarını 
kesmeye başladılar. Aynı "uykudan 
uyanış" ABD 'deki resmi iktisat uzman
ları için de geçerli. "Iktisat uzmanlan", 
"kehanet"lerine temel olan klasik eko
nomi kuramlarının işe yaramaz oldul!u 
gerçe!!ine kendilerini alıştırma çaba
sında. 

Ilkbahar aylarından sonra çıkan 
resmi istatistiklerdeki umut verici gös
tergelere ral!men ABD 'de ekonomik 
canlanma belirtilerinin yanılgı ürünü ol
dul!u ortaya çıkıyor. 

Bu yaz aylarında sanayi üretiminde
ki düşüşün geçen yıldakinden daha az 
oluşu konjonktür uzmanlarını umutlan
dırmıştı. Ne var ki, düşüş h ızındaki bu 
yavaşlama, daha çok, yılbaşındaki dep
resyonun çok yüksek oranlarda olması· 
nın bir sonucuydu. Sanayi üretimi ilk 
üç ayda, bir yıl öncesine göre yüzde 50 
orarunda düşüş göstermişti. 

IşSIZLIK AZALDı MI? 

lşsizli!!e gelince, Mayıs ayındaki 
yüzde 9.2'lik işsizlik oranının Al!ustos'
ta yüzde 8.4 'e düşmüş olması, üretici 
olan sektörlerdeki bir istihdam artışını 
yarısıtmıyordu. Hizmetlerdeki ve devlet 
dairelerindeki istihdamın zorlanarak 
genişletilmesi, işsizlikteki bu yüzeysel 
azaımanın gerçek nedeniydi. Bu açıdan 
bakılınca kapitalist ülkelerde yapılan 

milli gelir hesaplarının tutarsızlı!!ı bir 
kez daha dikkati çekiyordu. 

Kapitalist ülkelerde, hizmetler ve 
devlet dairelerinin işleri, ulusal ürünün 
bir parçası olarak del!erıendirilmekte, 
daha do!!rusu hizmetler ve devlet işleri 
de deRer yaratıcı birer faaliyet olarak 
görülmektedir. Gerçekte ise bunlar, üre· 
tici emek tarafından yaratılan toplumsal 
ürünün birer kullanılış biçiminden, top· 
lumsal artıkode!!erin birer tüketim biçi
minden başka birşey del!i1dir. Resmi 
istatistiklerin bu sektörlerdeki istihdam 

,artışını olumlu bir puan olarak göster
melerine ral!men, gerçekte bu sektörler
deki şişme, toplumdaki gerçek üretici 
sektörler üzerine ek bir yükün binmesin
den başka sonuç vermemektedir. Bugün 
ABD 'de olan da bundan başka bir şey 
de!!i1dir. 

TALEP ARTIŞI GÖSTERMEliK 

öte yandan Birleşik Amerikada 
son aylarda talebin ve mal siparişlerinin 
arttıRı yolundaki haberlerin de gerçe!!i 
yansıtmadı!!ı ileri sürülüyor. Gözlemciler 
talepteki artışın taşıt araçları siparişle
rine dayandıRını, oysa bunun nedeninin, 
taşıt aracı imalatçılarının geçen bahar 
ayları içinde sonbaharda fiyatları artıra
cakları şeklindeki açıklamaları olduRu
nu belirtiyorlar. Aynı gözlemciler, önü· 
müzdeki aylar içinde taşıt araçlarında 
görülecek fiyat artışlarının, kalitedeki 
bir ilerlemeden ileri gelmedi�ini, bu ne· 
denle pek yakında bu sektorde talebin 

WALL STREET KA YNAKLARl 
EN BÜYÜK 800 FIRMADAN 600 'ON ON 

IFLASIN EşlCINDE OLDUCUNU BELIRTIYORLAR. 

önemli ölçüde düşebilece!!ini öne sürü
yorlar. Bu talep ve satış düşüşünün ise 
yalnız mali yönden deRil psikolojik yön
den de piyasayı kötü etkileyeceRi belir
tiliyor. 

Fiyat artışlarının yalnız otomobil 
sektörüyle sınırlı kalmayaca!!ı, diRer 
malları da içine alacaRı verilen haberler 
arasında. Artışların, talebin gitgide 
azalmasına yol açacal!ı, sonunda üretici
lerin pazar bulmak için fiyatlarda büyük 
indirimler yapmak zorunda kalacaRı ileri 
sürülmekte. 

Y AKLAŞAN IFLAS DALGASı 

Kapitalist dünyanın iktisatçıları en
nasyonla işsizliRin birarada bulunuşunu 
açıklamaya çalışırken, aynı zamanda 
büyük bir inas dalgasının da yaklaştlRı 
gizlenemiyor. Onlü Wall Street'in ban
kerleri, kendilerine borçlu durumda 
olan firmalar arasında inasa yaklaşanla· 
rının oranının hızla artmasından şika
yetçiler. Wall Street bankerleri, 800 bü
yük şirkeUen GOO'ünün, örne!!in Lock
heed, Chrysler ve benzeri uçak firmaları 
gibi inasın eşiRinde olduRunu bildiriyor
lar. Bu durumda işletmelerin yatırım 
programlarını gitgide kısıtlamaları dol!a1 
bir nitelik kazanıyor. 

Maliye kurumlarındaki yetkililer 
özel şirketlerin aldıkları bu tedbirlerin 
de yeterli olmadıl!ını belirtiyorlar. Bir· 
çok şirket yetkilisinin umdu!!unun aksi
ne, önümüzdeki dönemde [şletmecilerin 
çol!unun "araştırma programlarındaki 
sayfalan yavaş yavaş koparmak ve so
nunda da tüm fabrikaları kapatmak zo
runda kalacakları" ciddi olarak ileri sürü
lüyor. 

ENDIŞE VE HUZURSUZLUK 

ABD'deki bu ekonomik durum Av
rupa kapitalist dünyasının siyasal liderle
rini endişeye sürüklemekte. Bu durum 
tekelci burjuvazi içindeki gerici eRilim
lerin güçlenmesine, otoriter bir rejime 
duyulan arzunun artmasına yol açıyor. 
Aynı nedenler, gerek ABD'de gerekse 
Avrupa'da NATO'nun ve arkasındaki 
emperyalist mihrakların saldırganlıiıını 
ve militaristlerin etkinli!!ini artırmakta. 

öte yandan Amerikan tekelci ser
mayesi, bunalımın yükünü içerde emek
çi sınınann sırtına dışarda ise hili onun 
eline bakan Avrupa'lı kapitalist ülkelere 
yüklerneye çalışmakta. Bu da ABD ile 
"Avrupa" arasındaki çelişkilerin artması 
ve keskinleşmesi yönünde etkide bulu
nuyor. 

SiLi ' DE DiRENiS NASIL 
$11ı 'de Halk 8lrl lgl'nl  o lu st uran örglıtlerden M.A.P.U.O.C. 'uİ Gb".,ı S"'krcteıı Jlınıc Gol/muıı geçenıerde Paı ı s'e gıdcıck F ı  an

SiZ KomUnist Partısı ve Sosyaııst Pat t t  yöneticileri ı l e  gOI [ısnınlcl yaptı.  Ga.lnıuı ı ,  $ I h 'dt!kl la�ısı  daı bt:den soıııa uıkeSınde kalarak ıÇ 

dırenısin örgutlt:llıncsındc gÖtev a ı a n  ve PınOchel'nın polisıet IliCe yakalanamayan .ll sayıd.l yonetıct lerden b i l ı .  Gılzmuıı  Pa,ıs'te bulun

dugu sırada haftalık re Nouvel Obseıvatcu, dergısının sorulan,ı, yalı,lladl.  Dt:r�ııııtl SOıuI.lı ı ve GazmU l t ' n , n  bu soıulaıo1 yallttl.,ı ı söyle: 

e Çok kısa bir süre önce Şili'den 
gizlice çıhlın,z ue yalıında tekrar oraya 
dönmek istiyorsunuz . . .  

e E�er b u n u n  nasıl oldugunu Ô�· 
renmek istiyorsanız sizi memnun edeme
yeccğım. Ancak kesın olarak sayleye
yim ki yolculuğum Direnış'imizın geliş
m

,
esiyle gerçek leşmiştir. 

e Patlama şeklinde ortaya ç,kan 
birııaç olay d'rjmda Şili iç dırenişi hall· 
kında çok şey bilinmiyar. Valparaiso '. 
daki bir fabrilıada olaylar, bir baııka 
soygunu, askerler üzerine at�ş açma ue 
80n olarak cunta ya'11,s1 "la secımda" ga
zetesi direJılörüne gönderilen patlayıcı 
bir paket . . .  Biitiin olanlar bu kadar m ı ?  

e Hepsi bu kadar d e A: i l  tabii ki ve 
söylod ik leriniz genellikle yanlış. Açıkla· 
yayım : rejimin baskısına ugramış bir 
yoldaşın canının istedi�i bir kişiye pat· 
layıcı bir paket yollamasını önleyem('zsi
niz. Bu onun bi lecegi iş. Ama yeraltı ba
sınında buna sahip çıkllmadlQ:ı gibı bu
nun sözü bile edilmedi. DeRindiginiı. di· 

�er eylemlere gelince, b u nların ço�u 
sahle olup ya bülünüyle ya d a  bellı  b i r  
kesimıyle yoğun baskıları h a k l ı  kı lmak 
için küçük olayların büyütülml!sıyl� Hü
kümet tarafından meydana getirılmekte
dir. 

Şıddeı bizim şu andakı poliıık çı<' 
gimiz değildir. Düşmanla niçin en güçhi, 
bizim i se  en güçsüz olduğumuz alanda 
çatışalım? Bizim eylemlerimıı politık 
alandadır. En genış bır  bırli�i oluştur
mak istiyoruz. B u  onların en gü<,'suz, b i 
zim ise e n  güçlü oldu�umuı alandır. 

e tJyle ise Şilı Dıreniş i 'ni,! giincel 
hedefleri nelerdir? 

e Darbe sonrası i Ik E'tap ülkE' için
de bir direnı� orgütü oluşturmaktı. Par
tıler arasında, tabanda, haberleşmenin 
sa�lnnmasl gt!rek lıyd i ,  Şimdi her part i
nin bir  tane olmak uzere - 1  gizli gaZt'te 
var. En oncmlisi � ı 1 1  Komünist Partisi'
ninki. Bizim gazetemız "Demokratik Dı
reniş" değişık yeriNde- ve birkaç bin 
adeı olarak basılmakıa. Her sayı birçok 
kişi tarafından ok unuyor. Ok urların go. 
ze aldıkları risk i se  5 sene a�ır hapis. 
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Santiago'dan 
Madrit' 

5 genç antifaşistin kurşuna dirilmek üzere idam mangası önüne çıkarıldığı gün General Franko Ispanya'nın en yüksek askeri liyakat nişanı 
"Büyük Haç"ı Şili Faşist cuntasının başı Pinochet'ye yolladı. 

Aslında her iki Genera!'in birbirlerine bağlılıklarını boyunlarına böyle liyakat nişanları takarak ilan etmelerine gerek yok. Bütün dünya iyi 
biliyor ki faşistler katlettikleri kurbanlarının kanlarıyla birbirlerine bağlıdırlar. 

Şili 'Ii cunta başı Pinochet de kendisinden daha tecrübeli üstadından geri kalmamak ve göğsünde parlayan "Liyakat" nişanını gerçekten hak 
ettiğini bir kez daha göstermek için yeni katliamlar peşinde. 

Santiago 'dan gelen haberler Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan başta olmak üzere Halk Birliği'nin tutuklu yöneticilerinin 
"yargılanmaya" başladığını bildiriyor. Tabii ki kapalı kapılar ardında. Hiçbir savunma hakkı olmaksızın. 

Oyun açık . Faşizm Şili'de yeni kelleler istiyor. Şiii'li faşistler Ispanya'daki cinayetlerin yol açtığı tepkiler dinrneden kendi cinayetlerini ses
sizce tamamlamayı düşünüyorlar. Ancak daha şimdiden dünya demokratik güçleri iki yıldır hazırlanan bu oyurıla Şili'li antifaşist yurtseverlerin sessiz
ce katledilmesine seyirci kalınmayacağını protestolarıyla belli ediyorlar. 

ORGiiTlENiYOR 
• Bu gazeteler rasgele dağıtllTTllJ

dıklarından, e&aBen harekete kazanılmış· 
lardan başkasına ulaşamaz. Bu yelerli 
midir? 

e Yalnızca gazeteler ile yetinmi
yoruz. Yoiıun bildiri daiııtımı da yapıl· 
makta. Bu önemsiz gibi görünebi lir ama 
öyle bir ülke düşününüz ki baskılar sonu
cu halk bir bildiriyi yere yerleştirerek 
ancak kaçamak bakışlarla okuyabiliyor .. 
Bugün, durum de�işmekte. Bildiri de
metleri, otobüs duraklarına, sokak köşe
lerine, fabrika çık ışlarına bırakılıyor. Bu 
gizli yerlerden azar azar halk tarafından 
alınıp da�ıtılıyor. Ya da şehir merkezin
deki yüksek binalardan atıldı�ında çev
redeki sokaklara yalımur gibi düşmekte. 
Başlangıçta bunu bastırmak için polisin 
olay yerine ulaşması 20 dakika alıyordu. 
Bugün 5 dakika içinde olay yerine varı' 
yorlar. Çünkü direnişin heryerde varlı�ı
nı d uyuran gösteriler rejimi büyük ölçü
de rahatsız etmekte ve ülkenin bütünü
nün polisçe kontrol altında tutulduj!u 
efsanesini temelden &arsmakta. 

e SanUago'da duuarlar temiz mi? 

� Temiz. Çünkü s.kalk yıkamyor 
y.a da boyanıyor. Duvarlara kısa, aomut 

sloganlar yazıyoruz. örne�in ekonomik 
duruma, yiyecek maddeleri fiyatlarına 
vs. ilişkin sözler. Ya da sık sık başkala
rınca tekrarlanan ve sadece direnişin var
lıA'ınl bildiren bir işaret. Daire içinde 
"D". Ayrıca ha ik da kendilij!inden içini 
döküyor. Santiago merkezinde kahveler 
var, tuvaletlerini haftada birkaç defa bo

-yamak zorunda kalan. Cunta bu olayları 
gözden saklamak için çok güçlük çek
mekte. 

• Işyerlerinde neler oluyor? 

• Bir fabrikadaki işçilerin çok bü
yük kısmından emİn olsak da, hayal 
kurmamak gerek li. Fabrika patrona ait 
çünkü. Yani devamlı olarak polise açık ! 
Oralarda da ilişkiler seçici oluyor. Tanı
dıklar d ışına açılınamıyor. Buna karşılık 
yeni bir olgu var. Bu, kamuoyunda geniş 
yankılar bulan, hemen hemen açık poli
tik kampanyalar. 

Böylelikle ekonomik politikayı ye
riyor, tuluk lamalara, ve kapalı kelime
lerle, işkenceye karşı kampanyalar yürü
ıüyoruz. 

Ekonomik durum o kAnAr "nt;: 1.: 
- 1\., 

",ouardo Frei ( Hristiyan Demokrat Parti 
lideri) de dahil olmak üzere ortacı ve ka
tolik çevreler e kadar uzanan büyük hoş-

nutsuzluklara yol açıyor. Bu kampanya 
çok geniş kitle hareketinden kaynaklan
d ıliından hükümet tarafından yok edi
lemiyor. Çünkü sefalet hiç bu kadar 
yaygın olmamıştı. AktiC nüCusun yüzde 
20'si sürekli işsiz. Çalışmakta olan işçi' 
ler de kemerleri sıkmak zorundalar. Ner
den kısabilirlerse oradan k ısınak zorun
dalar, çünkü satın alma güçleri sürekıi 
düşüyor. 

örneA:in işe otobüsle gidiyorlar, ya
ya dönüyorlar. Nedeni bir çeyrek ekmek 
Cazla alabilmek . Okula devam eden öj!· 
renci sayısı azalıyor. Dilencilik ve fahişe
lik artıyor. Sizdeki (Fransa'daki) yıllık 
Ciyat artışları Şili 'de bir ay içinde olu
yor. Orta sınırıar yoksuIIaşıyor. Küçük 
işletmeler kapanıyor. Bütün bunlar 
açıkça herkesin dilinde. 

Baskılar konusunda da durum aynı. 
O kadar çok Cazla sayıda aile dolaylı ve' 
ya dolaysız baskı kurbanı oldu ki, gör· 
memek, farketmemek olanaksız. Kam· 
panyaların yaygınlaşmasında kilise ve 
demokraLiarın da bunlara katılmalarının 
etkisi büyük ; ancak biz de. inhisa.rrı 01-

rnsoan en geniş bir cephede mücadele
nin koşullarını yaratabilmeyi becerdik. 
Işte direnişte geçen ikinci yılın çalışma
ları bütün bunlar. 

• Ve şimdi ne yapTTIlJk istiyor
sunuz? 

• Herşeyden Önce Halk Birli�i'ni, 
hristiyan demokratlardan sendikalara ve 
hatta askeri güçler içinde belli demok
ratik kesimlere kadar uzanan gerçek bir 
antifaşist cephenin politik tabanı olarak 
güçlendirmemiz gelmekte. Her türlü halk 
destej!inden yoksun Cunta tam bir poli· 
tik tecrite u�rayarak varlı�ını sadece 
kuvvetle sürdürmek zorunda kalacaktır. 
Böyle bir durum da sonsuza kadar süre
mez. 

Şu anda rejimi devirecek askeri ve 
politik güce sahip delıiliz. Ancak eylemi
miz bu devrilişi kaçınılmaz hale getir
meye yöneliktir. 

e Cunta 'nın tecrit edilmesinden 
söz ediyorsunuz, ancak dış ülkelerce 
desteklenmesi söz konusu deAil mi? 

• Sadece kısmen, Giscard ( Fransa 
Cumhurbaşkanı) bile bizim çok özel ( ! )  
Yüksek Mahkememiz başkanı Urrutia 
Manzano'yu Paris'e büyükelçi olarak 
kabul etmedi . ıtalya, Isveç, Küba, Mek
sika Şili'ye karşı kampanya yürütmekte· 
ler. Sosyalist ülkeler çok geniş bir şekil-
OP rH""nico � ....... ı, .. t i  ... i M ..... .. 1. I! .. _ . •  

_ _ _ _ _  " "1 .. - .......... ...... ...."'"� .. ç .... uyvrltlr. 
ABD'de bile bazı sorumlular işbaşına 
gelmesine katkıda bulundukları rejimin 
korkunçluı!undan dolayı, duydukları 
sık ıntıyı gizleyemiyorlar. 

antifaşistin antifaşistin antif kurşuna dirilmek üzere idam mangası önüne çıkarıldığı gün General Franko Ispanya'nın en yüksek askeri liyakat nişanı 
Şili Faşist cuntasının başı Pinochet'ye yolladı. 

Aslında her iki Genera!'in birbirlerine bağlılıklarını boyunlarına böyle liyakat nişanları takarak ilan etmelerine gerek yok. Bütün 
ler katlettikleri kurbanlarının kanlarıyla birbirlerine bağlıdırlar. 
cunta başı Pinochet de kendisinden daha tecrübeli üstadından geri kalmamak ve göğsünde parlayan "Liyakat" nişanını gerçekten 
daha göstermek için yeni katliamlar peşinde. 

Santiago 'dan gelen haberler Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan başta olmak üzere Halk Birliği'nin tutuklu yönetic
başladığını bildiriyor. Tabii ki kapalı kapılar ardında. Hiçbir savunma hakkı olmaksızın. 

açık . Faşizm Şili'de yeni kelleler istiyor. Şiii'li faşistler Ispanya'daki cinayetlerin yol açtığı tepkiler dinrneden kendi cinayetlerini 
tamamlamayı düşünüyorlar. Ancak daha şimdiden dünya demokratik güçleri iki yıldır hazırlanan bu oyurıla Şili'li antifaşist yurtseverlerin 

katledilmesine seyirci kalınmayacağını protestolarıyla belli ediyorlar. 

ORGiiTlENiYOR NiYOR NiY
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kazanılmış· 
Bu yelerli 

ile yetinmi
Yoiıun bildiri daiııtımı da yapıl· 

görünebi lir ama 
baskılar sonu

yerleştirerek 
okuyabiliyor .. 

Bildiri de
sokak köşe

bırakılıyor. Bu 
halk tarafından 
şehir merkezin
atıldı�ında çev

gibi düşmekte. 
için polisin 

dakika alıyordu. 
yerine varı' 

heryerde varlı�ı
büyük ölçü

ülkenin bütünü
kontrol altında tutulduj!u 

&arsmakta. 

sloganlar yazıyoruz. örne�in ekonomik 
duruma, yiyecek maddeleri fiyatlarına 
vs. ilişkin sözler. Ya da sık sık başkala
rınca tekrarlanan ve sadece direnişin var
lıA'ınl bildiren bir işaret. Daire içinde 
"D". Ayrıca ha ik da kendilij!inden içini 
döküyor. Santiago merkezinde kahveler 
var, tuvaletlerini haftada birkaç defa bo

-yamak zorunda kalan. Cunta bu olayları 
gözden saklamak için çok güçlük çek
mekte. 

• Işyerlerinde Işyerlerinde Işyerler neler oluyor? 

• Bir fabrikadaki işçilerin çok bü
yük kısmından emİn olsak da, hayal 
kurmamak gerek li. Fabrika patrona ait 
çünkü. Yani devamlı olarak polise açık ! 
Oralarda da ilişkiler seçici oluyor. Tanı
dıklar d ışına açılınamıyor. Buna karşılık 
yeni bir olgu var. Bu, kamuoyunda geniş 
yankılar bulan, hemen hemen açık poli
tik kampanyalar. 

Böylelikle ekonomik politikayı ye
riyor, tuluk lamalara, kapalı kelime

nutsuzluklara yol açıyor. Bu kampanya 
çok geniş kitle hareketinden kaynaklan
d ıliından hükümet tarafından yok edi
lemiyor. Çünkü sefalet hiç bu kadar 
yaygın olmamıştı. AktiC nüCusun yüzde 
20'si sürekli işsiz. Çalışmakta olan işçi' 
ler de kemerleri sıkmak zorundalar. Ner
den kısabilirlerse oradan k ısınak zorun
dalar, çünkü satın alma güçleri sürekıi 
düşüyor. 

örneA:in işe otobüsle gidiyorlar, ya
ya dönüyorlar. Nedeni bir çeyrek ekmek 
Cazla alabilmek . Okula devam eden öj!· 
renci sayısı azalıyor. Dilencilik ve fahişe
lik artıyor. Sizdeki (Fransa'daki) yıllık 
Ciyat artışları Şili 'de bir ay içinde olu
yor. Orta sınırıar yoksuIIaşıyor. Küçük 
işletmeler kapanıyor. Bütün bunlar 
açıkça herkesin dilinde. 

Baskılar konusunda da durum aynı. 
O kadar çok Cazla sayıda aile dolaylı ve' 
ya dolaysız baskı kurbanı oldu ki, gör· 
memek, farketmemek olanaksız. Kam· 
panyaların yaygınlaşmasında kilise 
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• Herşeyden 
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hatta askeri güçl
ratik kesimlere kadar uzanan gerçek bir 
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tik tecrite u�rayarak 
kuvvetle sürdürmek 
Böyle bir durum 
mez. 

Şu anda 
politik güce sahip 
miz bu devrilişi 
meye yöneliktir. 

e Cunta 'nın 
söz ediyorsunuz, 
desteklenmesi desteklenmesi desteklenme

• Sadece 
Cumhurbaşkanı) 
Yüksek Mahkememiz 
Manzano'yu 
kabul etmedi . 
sika Şili'ye karşı 
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• Son idamlar sizce "Franko-son
rası "na barışçı geçiş olanaklarını tümüy
le ortadan kaldırmış mıdır? 

e Her zaman şunu düşünmüş ve 
söylemişimdir ki bir geçiş deRil bir ko
puş olacaktır. Faşist bir rejimden de' 
mokratik bir rejime basit bir evrimle yol 
almak olanaksızdır. Demokrasi yolunun 
açılması için Franko'nun yerine Juan 
Carios'un geçmesi yetmeyecektir! Böyle 
düşünenler yanılıyorlar ; Ispanya gerçe· 
ğinden bütünüyle habersizler. Juan Car
los bir kukladan ibarettir. Daha geçen 
Çarşamba günü başbuğun yanıbaşında 
Doğu Meydanı'nda düpedüz faşist bir 
gösteriye kanat geren biri nasll olur da 
ıspanya rejimini demokratikleştiıebilir? 

Inanıyor ve ayrıca umuyorum ki,  
Franko'nun işledil'i son cinayetlere 
ra�menı bir iç savaşın önüne geçmek ve 
genel bir şiddet patlaması oLmaksızın 
demokrasiyi kurmak mümkündür. Fakat 
rejim yeni idam kararlarına başvurursa 
o zaman bir halk ayaklanmasını ve ls· 
panya'nın bir kan banyosuna dönmesini 
göze almış olacaktır. 

• Uuslararası kamuoyunun ve ya
bancı hükümetlerin tepkileri üzerinde ne 
düşünüyorsunıa? 

e Fran�o rejimini ve kullandı�:ı 
yöntemleri kmama ve lanetlerne hareke
ti 1946'dan bu yana hiç bu denli önemli 
ve ortaklaşa bir düzeye ulaşmamıştır. 
Bugün yine de birkaç bozuk ses işitili
yor: örneğin ABDiden ... Franko rejimini 
desteklemeye devam eden Amerikan 
hüfümeti büyük bir kumar oynamakta-/t:. Yaptığı hesapların tersine, bu tutu
muyla ılırnlı burjuva çevrelerde bi le belli 
bir anti-Amerikancıhj}ı beslemektedir. 

öte yandan uluslararası kmama senfoni
si içinde çok zayıf ve titrek birkaç ses 
daha duyulmaktadır. Bu ülkelerin elçi' 
liklerinde Juan Carlos'u zayıflatacak hiç 
birşey yapılmamasının gerektiA:i düşü
nülmektedir. Bu ülkeler, Fıanka'nun 
kendisinin tayin etti�i ı  başbu�un "res
mi" halefine oynamaktadırlar. Daha 
önce de söylediııim gibi bu siyasal bir 
yanılgıdır. İspanya'nın demokratikleş
tirilmesi süreci, Juan CarIasla karşı ol
masa da, onun ötesinde gerçekleşe
cektir. 

• Uluslararası kamuoyu karşısın
da küçük düşülmesi Ispanya'da bir 
yabancı-korkusu refleksi doğurdu. Ya
bancılara karşı tepki nedeniyle ıspanyol 
halkının bir kesiminin Franko 'nun safla
rına kat�abileceğini düşünür müsünüz? 

• Birleşmiş Milletler 1 946'da 
İspanyol rejimini kınama kararı aıdı�ı 
zaman Franko ıspanyol küçük ve orta 
burjuvazisinin geniş kesimlerinin deste
ğini sağlamıştı. Bugün ise durum çok 
farklıdır. Burjuvazi, özellikle büyük i ş  
burjuvazisi, Avrupa'nm dışında yaşama 
olanağının kalmadığını biliyor. Başba' 
kan Arias Navarro yabancılara karşı bir 
tepki akımını başlatmayı denediyse de 
hükümetin çok yalnız oldu�unu ve reji
me baıılılığı bilinen kişilerin dahi ağır
hk ların i koymayı istemediklerini ve bu 
tepkiye katılmadıklarını kavramak zo
runda kaldı. Arias Navarro "yalnız da 
kalsa hükümet ayakta duracaktır" der
ken rejimin güçsüzIü�ünü dile getirmek
tedir_ ıspanyol basını gerçekleri hasıraltı 
etmeye ne kadar zorlandıysa da İspan
ya'da anti-Frankist hareketlerin yüksek 
düzeyini unutmamak gerekir. Bask ülke
sindeki genel grev, Madrit'deki , Alican-
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te'deki, Barcelona'daki, Valladolid'deki 
iş bırakmalar ve gösteriler bunun birer 
örne�idir. 

• Yeni cezalandırmaları engeUe
mek için ne gibi bir siyasal girişim ge
reklidir? 

tt Frankizme muhalif olan güçlerin 
yakınlaşma... Demokratik Cunta ile 
" Demokratik Birleşme Platformu" ara
sında şu anda bir prensip anlaşması mev
cuttur. Bu anlaşmayı somutlaştırmak 
gerekir. M uhalefetin birliği gerçekleşir
se, bu birlik, mevcut devlet aygıtı ve 
ordu içinde önemli bir destek bulacaktır. 

• Franko'nun ölümünden önce hiç 
bir şeyin gerçekten değişemeyeceğini 
mi düşünüyorsunuz? 

• Baskıların bugünkü şiddetlenme
sinden önce dahi hiçbir zaman böyle 
birşey düşünmedİm. Franko ortadan 
kalkarsa, bu şüphesiz olumlu bir unsur 
olacaktır. Fakat, düzenlediği bütün des
tekleme gösterilerine raiımen Franko 
çok güçsüzdür. Ordu bir bütün deRiidir. 
Birçok general Franko'nun ülkeyi fela
kete sürüklediR"ini kavramıştır. Ayrıca 
bugünlerde- Madrit'de i ordunun bir hü
kümet darbesi yapma olasılığından söz 
edilmektedir ... Papa, idamları kınayarak, 
İspanyol Kilisesi 'nin Franko'ya karşı gü
vensizli�ini, hatta düşmanlığını arhrmış
tır; büyük kapitalist çıkarlarm ıspanyol 
temsilcileri de Avrupa'nın hep bir ağız
dan eleştirisi karşısında çok sarsıImış
lardır. Frankizme bir alternatifin çık
ması için bütün koşuııar mevcuttur. De
ğişim hızlı olabilir. 

• Bu değişim hangi şemalara göre 
gerçekleşebilir? 

tt Ben dört olasıhk görüyorum ama 
başkaları da o labilir ... 

i - Sağdaki ve soldaki tüm anti
Frankisı güçlerin birleşmesi ve halkın 
iradesini kabul ettirmek için ordunun 
mi[dahalesi. 

2 - Tutucular ve generaller, Juan 
Carloa operasyonunun gerçekleşmesini 
saRlamak için, belli yabancı güçlerin 
onayını da alarak bir hükümet darbelli 
yapabilirler. Fakat onlar da, kendilerinin 
bile kontrol altına alamayacaRı ve reji
min topyekUn deııişmesine yol açacak 
bir süreci başlatan büyücü ç ıraklarından 
başka birşey olamayacak lardır. 

3 - Franko kendisi iktidarı Juan 
Carloı'a terkedebilir, ama bunun gerçek
leşeceiıini sanmam. İ yiden iyiye buna
madıkça veya ayakta d urarnaz hale gel
medikçe iktidarı terketmeyecektir. 

4 - Baskı devam ettiRi taktirde, 
genç subayların da desteRini a lan de
mokratik güçler ayaklanabilir ve bu du
rumda İspanyol komünistleri de silahı 
ele alacaklardır. 

• Bugüne kadar, demokratik Ispan
ya 'da iç savaşın ve baskının sorumluları 
ile hesaplaşma olmayacağını söylüyor
dunuz. Bu görüşü bugün de taşıyor mu
sunuz? 

tt Frankizmden kendini koparmış 
olanlar ya da bugünlerde kendilerini ko
paranlar düşman işlemi görmeyecekler
dir. Ama idamları onaylayanlar-Franko, 
Arias Navarro, Juan Carlos ve bugünkü 
hükümet· suçlarını çok pahalıya ödeye· 
ceklerini bilmelidirler. 
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kendisinin tayin etti�i ı  başbu�un "res
mi" halefine oynamaktadırlar. Daha 
önce de söylediııim gibi bu siyasal bir 
yanılgıdır. İspanya'nın demokratikleş
tirilmesi süreci, Juan CarIasla karşı ol
masa da, onun ötesinde gerçekleşe
cektir. 

• Uluslararası kamuoyu karşısın
da küçük düşülmesi Ispanya'da bir 
yabancı-korkusu refleksi doğurdu. Ya
bancılara karşı tepki nedeniyle ıspanyol 
halkının bir kesiminin Franko 'nun safla
rına kat�abileceğini düşünür müsünüz? 

• Birleşmiş Milletler 1 946'da 
İspanyol rejimini kınama kararı aıdı�ı 
zaman Franko ıspanyol küçük ve orta 
burjuvazisinin geniş kesimlerinin deste
ğini sağlamıştı. Bugün ise durum çok 
farklıdır. Burjuvazi, özellikle büyük i ş  
burjuvazisi, Avrupa'nm dışında yaşama 
olanağının kalmadığını biliyor. Başba' 
kan Arias Navarro yabancılara karşı bir 
tepki akımını başlatmayı denediyse de 
hükümetin çok yalnız oldu�unu ve reji
me baıılılığı bilinen kişilerin dahi ağır
hk ların i koymayı istemediklerini ve bu 
tepkiye katılmadıklarını kavramak zo
runda kaldı. Arias Navarro "yalnız da 
kalsa hükümet ayakta duracaktır" der
ken rejimin güçsüzIü�ünü dile getirmek
tedir_ ıspanyol basını gerçekleri hasıraltı 
etmeye ne kadar zorlandıysa da İspan
ya'da anti-Frankist hareketlerin yüksek 
düzeyini unutmamak gerekir. Bask ülke
sindeki genel grev, Madrit'deki , Alican-Alican-
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Birçok general Franko'nun ülkeyi fela
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edilmektedir ... Papa, idamları kınayarak, 
İspanyol Kilisesi 'nin Franko'ya karşı gü
vensizli�ini, vensizli�ini, vens hatta düşmanlığını arhrmış
tır; büyük kapitalist çıkarlarm ıspanyol 
temsilcileri de Avrupa'nın hep bir ağız
dan eleştirisi karşısında çok sarsıImış
lardır. Frankizme bir alternatifin çık
ması için bütün koşuııar mevcuttur. De
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V.I. LENIN 

Burjuva propagandasının yıllardır reklamını yapmaktan vazgeçemediği 
bir "öğreti" var: Troçkizm. 1 920'Ierden sonra burjuva basını yıllarca Troçki'
nin peşinde koştu_ Burjuva yayınevleri onun kitaplarını basmak için birbirleri 
i le yarışa girdiler. Burjuva propagandacıları onu anti-sosyalist amaçları için 
alabildiğine kullandılar. Bugün, aradan bunca yı l  geçtikten sonra burjuva pro
pagandacılarının bu değişmez dostlarından vazgeçemediklerini görüyoruz. 
Gün geçmesinki Troçki'nin kitaplarının yeni bir baskısı yapılmasın. Gün geç
mesi nki burjuva profesörleri devrimin bu "anlaşılmamış dahisi"nden sözetme
sinler. Özellikle 1 960'Iardan sonra burjuva propagandasının da yardımıyla 
Troçkizm yeniden canlanmaya başladı. Ve bugün çağdaş Troçkizm, dünya 
üzerindeki etkisinin yüzeysel olmasına karşın, sosyalist hareketin karşısındaki 
temel küçük burjuva eğilimlerinden birisidir. 

Basmanov'un dilimize yeni çevrilen kitabında (O) burjuvazi nin bu sadık 
dostu ele alınıyor. Mikhael Basmanov Troçkizm üzerine yaptığı çeşitli çalış
malarıyla tanınan bir Sovyet bilim adamL Kitabının amacını şöyle anlatıyor: 
"Eli nizdeki kitabuı amac), uluslararası komünist hareket içinde ideolojik ve 
örgütsel bakımdan nihai yenilgilerinden sonra, Troçkistlerin, durumlarını sağ
lamlaştırmaya ve yeni bir  karşı-devrimci kampanyalar dizisini başlatmaya ça
Iıştıklarını göstermektir. Bu iki yönlü bir görevdir. i lkin, dünya devrimci süre
cinde çağdaş Troçkizmin görüşlerinin temeline inilmeli, ikinci olarak da, çağ
daş devrimci harekette Troçkistlerin yıkıcı faaliyetleri sergilenmelidir." 

Çağdaş Troçkistlerin, bütün ilkesizliklerine rağmen, faaliyetlerini 
"sürekli devrim teorisi" denen şey üzerinde temellendirdiklerini hatırlatan ya
zar kısa ve özlü olarak bu teoriyi inceliyor. Onun anti-Leninist karakterini or
taya çıkartıyor. Basmanov, şatafatlı lafı ar ardındaki "sürekli devrim teorisi" 
iskeletinin, "bazıları gerçekten bozguncu olan ve bazıları da Lenin'in söyledi
ği gibi saçma sapan sol cümleciklerle bozgunculuğu maskelemeye çalışan bir
kaç öneriden öteye gitmediği"ni belirtiyor. Bu öneriler "Devrimin çeşitli 
aşamalarının üzerinden atlama ve genel demokratik hareketleri inkar etme eği
l imini,  devrimci mücadelede işçi sınıfının yandaşlar edinme ve bunları düzene 
sokma yeteneğine olan inançsızlıgı, tek bir ülkede devrimin zaferine olan 
i nançsızlığı, 'devrimci savaşlara' yönelmeyi, tek bir ülkede sosyalizmi inşa et
me olanağını inkarı i çermektedirler. 1 920 ve 1 930'Iarda bu teoriye bir başka 
temel unsur, kaba bir anti-Sovyetizm eklendi." 

Günümüz Troçkistlerinin başlıca çabalarından biri de Troçki'yi "bir 
devrim kahramanı", "devrimin liderlerinden biri" olarak göstermeye çalış
mak. Troçkistler ve burjuva "sovyetologları"  bunu kanıtlamak için birçok ef
saneler uydurdular; gerçekleri tahrif ettiler. Kitapta bu efsaneler tek tek ele 
alınıyor. Gerçeklerden ne denli uzak oldukları belgelere dayanılarak anlatılı
yor: "Daha önceleri defalarca 'soldan daha solda' ve 'tüm devrimcilerin en 
devrimcisi' olduğunu söyleyen ve devrim aşamalarının üzerinden atlanması 
için çağrılar yapmış olan Troçki, sonucu belirleyecek eylemlerin gerekli ol
duğu günler gelince birdenbire gereğinden fazla dikkatli kesildi. 'Yasal' yolla
rın kullanılmasından sözetmeye başladı ... 24 Ekim'de ayaklanma aslında baş
lamıştı. Ancak bu tarihte dahi Troçki, Bolşeviklerin Sovyetlerin ikinci Kon
gresindeki grup toplantısında ayaklanmanın aleyhinde konuştu ve 'Geçici hü
kümetin tutuklanması başlı başına bir görev olarak gündemde değildir. Eğer 
kongre bir hükümet oluşturacak ve Kerensky buna tesl im olmayacaksa, o 
zaman bu bir  polisiye sorun olacaktır, siyasal değil' dedi." 

Faşizme karşı mücadele gündeme geldiği zaman Troçkistler ne yapıyor
lardı? 1 935'de Troçki'nin yanına çekebildiği 21 kafadarıyla birlikte alelacele 
kurduğu "Dördüncü Enternasyonal" halk cephelerine karşı çıktı. "Dördüncü 
Enternasyonal, bildiri lerinden birisinde, demokrasi için faşizme karşı savaş 
sloganını öfkeyle reddetti. "Nesnel olarak faşizme yardımcı olan Troçkistler 
savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist harekete küfürler yağdıran bil
diriler dağıtmaktan başka birşey yapmadılar." Savaş yılları, Troçkizmin hain 
tabiatını daha açık bir biçimde ortaya serdi. Parlak sözcüklerle kendilerinden 
geçip Troçkistlerin yanında yer alanların çoğu uyandı ve Troçkist grupların 
bir çoğu Troçkizmden vazgeçti." 

Dünya işçi sınıfı hareketi iç inde ideolojik ve örgütsel bakımdan yenilgi
ye uğratılan ve hareketin dışına atılan Troçkistler arasındaki hayat belirtileri

nin nedenleri nelerdir? Basmanov, bu nedenlerin anti-emperyalist mücadelenin 

bugünkü aşamasında sahip olduğu belirli özelliklerde yatmakta olduğunu söy

lüyor: "Troçkistlerin bütün umutları, kapitalist ülkelerdeki ve gelişmekte olan 

ülkelerdeki 'soldan daha da solda' olmaya çalışan ve işçi sınıfı partilerinin 

strateji ve taktiklerini reddeden proleter-olmayan katmanların temsi lcilerin

dedir." 
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Köylülüğü küçümseyen, onun devrimci rolünü reddeden Troçki'nin 
tersine bir süre için bütün umutlarını gelişmekte olan ülkelerdeki köylülüğe 
bağlayan Troçkistler, 1 965'den sonra öğrencileri bugünkü tarihsel koşullarda 
en radikal güç olarak ilan ettiler. Basmanov'un belirttiği gibi onların canlan
mak için kendilerini öğrenci hareketine bağlama girişimleri bir rastlantı değil
di .  Toplumsal açıdan fazlasıyla değişen ve çeşitlenen öğrenci hareketi içinde 
her türden akıma rastlamak olanaklıydı. Ve "Daha önceki karşı-devrimci 
Troçkist eylemleri hatırlayan ve onların aşırı sol laflarının ne anlama geldiğini 
bile yaşlı kuşağın tersine, öğrencilerin Troçkizme karşı herhangi bir 'bağışık
lıkları' yoktu." Üstelik Troçkistlerin belirttikleri gibi Maoistlerin uluslararası 
sosyalist hareketi baltalarıta çabaları"  Troçkist faaliyetler iç in daha önce asla 
varolmamış fırsatlar" yaratmıştı_ 

Bugün "Dördüncü Enternasyonal" çatısı etrafında toplanan irili ufaklı 
Troçkist merkezler biribirlerine "hainler", "teslimiyetçiler", "revizyonistler" 
diye saldırmaktan geri kalmıyorlar. Basmanov onların tek bir şeyde birleştik
lerini söylüyor:  "Açıkça anti-komünist ve sosyalist ülkelerin düşmanı olmak." 

Çağdaş Troçkistlerin temel özellikleri sosyalist ülkelerden alabildiğine 
nefret etmeleri. Onlara göre " 1 4  tane işçi devleti vard ır, ama bu 1 4  işçi dev
leti sosyalizme doğru gelişmemişlerdir." O halde devrim ilk önce bu ülkelerde 
gerçek leşmelidir. Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde, Macaristan'da, Çekos
lavakya'da Amerikan emperyalistlerinin ajanları tarafından olaylar çıkarıldığı 
zaman bunları "kabaran devrimci eylemler" olarak nitelemeleri işte bun
dandır. 

Bu gözü kapalı nefret onları sosyalist ülkelere ve işçi sınıfı partilerinin 
politikasına güvensizliği körüklemeye yöneltiyor. Barış i çinde bir arada yaşa
ma politikasının "dünya çapında sosyalizm ile kapitalizm arasındaki sınıf mü
cadelesinin özel bir biçimi olduğunu" görmezlikten geliyorlar. Savaş Çığırt
kanlığı yapıyorlar. Onlarca "savaş devrimin anahtarıdır" ve sosyalizmin başa
rısı, mi lyonlarca insanı mahvedecek olan bir nükleer savaştan geçmektedir. 

Günümüz Troçkistleri kapitalist ülkelerde devrimci hareketin "durakla
dığını" söylüyorlar. Bu sözlerin nedenini onların işçi sınıfına ve onun partile
rine olan nefretlerinde aramak gerek. Hareketi öğrencilerin peşine takma ve o 
ünlü "gençlik devrimin barometresidir" sözüne bel bağlama girişimlerinin ne
deni de budur. Geçmişte halk cephelerini yıkmak için faşistler kadar çaba 
sarfetmiş olan Troçkistler bugün de genel demokratik hareketlere, demokrasi 
i ç in yürütülmekte olan mücadeleye karşı çıkıyorlar. Bu konuda kitabın yazarı 
şöyle diyor: "Onlara göre, burjuva devleti varolan demokratik özgürlüklerin 

ortadan kaldırılması iç in  gizlice hazirlanmaktadır ve işçi sınıfının tüm kaza
nımlarını elinden alacak olan en vahşi kapitalist diktatörlükten ya da proletar
yanın zaferinden başka bir tercih yoktur." 

Troçkistlere göre devrim "dürtülmelidir". Devrimi "dürtme" tutkusu 
onları, devrimin barışçı gelişme olanağını inkar etmeye yöneltiyor. "Devrimin 
barışçı gelişimi düşüncesini tahrif edecek kadar ileri gidiyorlar ... Kitleleri pasif 
bir biçimde 'X günü' iç in beklemeye ya da aceleci veya düşüncesiz eylemlere 
katılmaya" zorluyorlar. Basmanov onların silahlı çatışmayı da bütünüyle tek 
taraflı gördüklerini belirtiyor: "Evrensel çözümleri, varolan siyasal koşullar ne 
olursa olsun her yerde başlatılmasını savundukları gerilla savaşıdır." Bu tutku
ları onları partiyi reddetmeye ve partisiz mücadelenin çığırtkanlığını yapmaya 
yöneltiyor. Şu saçma sapan sözlerin sahibi "Dördüncü Enternasyonal"in La
tin Amerika Bürosu Sekreteri Posadas: "Milliyetçi bir hareketin sosyalist ha
rekete, daha sonra da bir partiye dönüştürülmesi inancı ile bir destek merkezi 
oluşturabilecek iki veya üç kişi gibi bir avuç insanla işe başlayarak, bu dönü
şüm ve köylü ve proletarya örgütünün bir parçası olarak partinin ve gerilla ey
lemlerinin örgütlenmesi gerçekleşebilir." 

Bugün Türkiye'de sosyalist hareket için "Troçkizm" adıyla ortaya 
çıkan bir tehlike yok. Troçkizm bi lerek ya da bilmeyerek adını anmadan sa
vunuluyor. Çoğu zaman açıkça Troçkizmden kaynaklanan görüşleri savunan
lar bunu Leninizm adına yapıyorlar. Ve bu anlamda Troçkizm savaşılması ge
reken bir sapık eğilim. Kendilerini sosyalist olarak niteleyen, aslında T roçkiz
mi savunanların gerçek yüzleri mutlaka ortaya çıkartılmalı. Basmanov'un da 
belirttiği gibi "Troçkist çevrelere bir parça bulaşmak bile çoğu zaman siya
sal kayıtsızlığa ve sınıf mücadelesi karşısında bir ilgisizliğe yol açar. Hiç kim
se devrimci coşkunluğu, kavramları biçimsel olarak solcu, özünde ise bozgun
cu olan Troçkistler kadar eıkili bir biçimde söndüremez". 

Troçkizm ve Onun Karşı-Devrimci Özü kolay okunan ve mutlaka 
okunması gereken bir kitap. 

( * )  C.gdl' Troçklzm ve Karsı-Oevrlmcl özü, M.Saımanov, Bilim Yayınlar l , l stanbul, 1975 

canlanmaya başladı. Ve bugün çağdaş Troçkizm, dünya 
yüzeysel olmasına karşın, sosyalist hareketin karşısındaki 
eğilimlerinden birisidir. 
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Enternasyonal" halk cephelerine karşı çıktı. "Dördüncü 

bildiri lerinden birisinde, demokrasi için faşizme karşı savaş 
reddetti. "Nesnel olarak faşizme yardımcı olan Troçkistler 

arında Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist harekete küfürler yağdıran bil
başka birşey yapmadılar." Savaş yılları, Troçkizmin hain 
bir biçimde ortaya serdi. Parlak sözcüklerle kendilerinden 
yanında yer alanların çoğu uyandı ve Troçkist grupların 

Troçkizmden vazgeçti." 
sınıfı hareketi iç inde ideolojik ve örgütsel bakımdan yenilgi

lıkları' yoktu." Üstelik Troçkistlerin belirttikleri gibi Maoistlerin 
sosyalist hareketi baltalarıta çabaları"  Troçkist faaliyetler 
varolmamış fırsatlar" yaratmıştı_ 

Bugün "Dördüncü Enternasyonal" çatısı etrafında 
Troçkist merkezler biribirlerine "hainler", "teslimiyetçiler", 
diye saldırmaktan geri kalmıyorlar. Basmanov onların tek 
lerini söylüyor:  "Açıkça anti-komünist ve sosyalist ülkelerin 

Çağdaş Troçkistlerin temel özellikleri sosyalist ülkelerden 
nefret etmeleri. Onlara göre " 1 4  tane işçi devleti vard ır, 
leti sosyalizme doğru gelişmemişlerdir." O halde devrim 
gerçek leşmelidir. Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde, Macaristan'da, 
lavakya'da Amerikan emperyalistlerinin ajanları tarafından 
zaman bunları "kabaran devrimci eylemler" olarak nitelemeleri 
dandır. 

Bu gözü kapalı nefret onları sosyalist ülkelere ve işçi 
politikasına güvensizliği körüklemeye yöneltiyor. Barış i ç
ma politikasının "dünya çapında sosyalizm ile kapitalizm 
cadelesinin özel bir biçimi olduğunu" görmezlikten geliyorlar. Savaş 
kanlığı yapıyorlar. Onlarca "savaş devrimin anahtarıdır" 
rısı, mi lyonlarca insanı mahvedecek olan bir nükleer savaştan 

Günümüz Troçkistleri kapitalist ülkelerde devrimci 
dığını" söylüyorlar. Bu sözlerin nedenini onların işçi sınıfına 
rine olan nefretlerinde aramak gerek. Hareketi öğrencilerin 
ünlü "gençlik devrimin barometresidir" sözüne bel bağlama 
deni de budur. Geçmişte halk cephelerini yıkmak için 
sarfetmiş olan Troçkistler bugün de genel demokratik hareketlere, 
i ç in yürütülmekte olan mücadeleye karşı çıkıyorlar. Bu konuda 
şöyle diyor: "Onlara göre, burjuva devleti varolan demokratik 

ortadan kaldırılması iç in  gizlice hazirlanmaktadır ve işçi 
nımlarını elinden alacak olan en vahşi kapitalist diktatörlükten ya da 
yanın zaferinden başka bir tercih yoktur." 

Troçkistlere göre devrim "dürtülmelidir". Devrimi 
onları, devrimin barışçı gelişme olanağını inkar etmeye yöneltiyor. 
barışçı gelişimi düşüncesini tahrif edecek kadar ileri gidiyorlar 
bir biçimde 'X günü' iç in beklemeye ya da aceleci veya düşüncesiz 
katılmaya" zorluyorlar. Basmanov onların silahlı çatışmayı 
taraflı gördüklerini belirtiyor: "Evrensel çözümleri, varolan 
olursa olsun her yerde başlatılmasını savundukları gerilla sav
ları onları partiyi reddetmeye ve partisiz mücadelenin çığırtkanlığını 
yöneltiyor. Şu saçma sapan sözlerin sahibi "Dördüncü Enternasy
tin Amerika Bürosu Sekreteri Posadas: "Milliyetçi bir hareketin 
rekete, daha sonra da bir partiye dönüştürülmesi inancı ile 
oluşturabilecek iki veya üç kişi gibi bir avuç insanla işe başlayarak, 
şüm ve köylü ve proletarya örgütünün bir parçası olarak par
lemlerinin örgütlenmesi gerçekleşebilir." 

Bugün Türkiye'de sosyalist hareket için "Troçkizm" 
çıkan bir tehlike yok. Troçkizm bi lerek ya da bilmeyerek 
vunuluyor. Çoğu zaman açıkça Troçkizmden kaynaklanan 
lar bunu Leninizm adına yapıyorlar. Ve bu anlamda Troçkizm 
reken bir sapık eğilim. Kendilerini sosyalist olarak niteleyen, aslında 
mi savunanların gerçek yüzleri mutlaka ortaya çıkartılmalı. 



• Orman y�n.gJnlarının temeldeki nedenleri ne

lerdir? 

• Bugün tarla ve mer'a genişletmek istemi hu
kuksal üst yapının tüm müeyyideleri ne karşın sürüyor
sa, bu hukuksal kurallar ile oradaki ekonomik ve sos
yal yapı arasında uzlaşmaz bir çelişki var demektir. 
Ve bu çelişki çözülmedikçe devam edecektir. 

Bugün 8 003 orman içi,  g. 056 orman bitişiğin
deolm.k üzere 1 6  bin 59 köy yerleşim yerinde 1970 
nüfus sayımına göre 7 milyon 890 bin 67 kişi yaşa
maktadır. Orman köylülerinin yüzde l S'inin hiç top
rağı yoktur. 20 · 30 dönüm toprağı olanlar ise çoğun
luktadır. Ama genel olarak yapılan kuru ziraattir ve _ 

toprak verimsizdir. Erozyonun güçlü olduğu yerlerde
dir.-

Orman köylülerinin yüzde 57,2'si toprağı kara
sab.nl., yüzde 30,2'si pullukl. sürmektedir. 1971 yı
lındaki bir araştırmaya göre orman köylerinde aile 
başına yıllık brüt gelir 996 liradır. i .  plan döneminde 
kentli bireye düşen yıllık gayri safi yatırım harcaması 
936 lira iken orman köylüsüne düşen sadece 46 lira 
olmuştur. I I .  plandöneminde bu oranlar sırasıyla 1259 
ve 80 Tl'dir. 

istihdam politikası sonucu orman köylerinde 
912 milyonluk iş gününün 560 milyonu boş geçmek
tedir. Ormancılık işlerinde çalışan orman işçilerinin 
hemen hepsi geçici işçidir. Yılda ortalama 75 :. 80 
gün işlendirilebilmektedirler. Para ödeme sistemi dola
yısıyla küçük üretici durumuna düşürülmüştürler. Böy
lece toplu 5Özleşmeli ve grev hakkıyla donanmış �n
dika haklarının önlenmesi yoluna gidilmiştir. Orman 
i şletmelerince ağır sömürü altındadırlar. Ormancı1ık, 
tüm potansiyeli ile iş ·.erse bile orman köylülerinin en 
çok yüzde 10'unu işlendirebilir. 

Tarım kesiminde, kullanılabilir tüm topraklar 
kullanılmıştır. Ormanıarın sınırına dayanılmış ve hat
ta zorlar duruma gelinmiştir. 

Tarım kesimindeki mülkiyet dağılımının çözüm
tenememesinden doğacak sosyal patlamaların önlen
mesi, artık ormandan toprak kazanarak tarım alanını 
genişletmek yolundan başka bir yol bırakmamiştır. 

Diğer yandan özellikle güney ve batı Anadolu'· 
da, özellikle turizmin geliştirilmesinin amaçlanmasın
dan bu yana sahildeki toprakların ormancıllk dışında 
turizm sektöründe kullanılmaları kısa vadede devletin 
teşvik tedbirleriyle kotarılacak çok karlı bir iş  duru
muna gelmiştir. Aynı yerlerde, muz plantasyonları, 
narenciye bahçeleri, zeytinlikler kamu yararına değil 
ama özel mülkiyet sahibine kısa vadede çok kar geti
recek yatırımlar haline gelmiştir. 

Orman yangınlarını çıkartanların sosyal yapıda
ki  yerlerine göre bir sınıflamaya gidebiliriz: 

1 - Politik ve ekonomik güçlerine dayanarak tu
ristik tesisler \leya karlı tarım işlerinde toprağı ku Ila
nacaklar (ki genellikle güney ve batı Anadolu sahil 
kesimindeki yangınları çıkartanlar bunlardır). 

2 - Miras, verim düşükıÜğü \Le benzeri nedenler
le yoksullaşmakta olan orta köylü ve hiç denecek ka
dar az toprağı olan köylüler (ki faaliyetleri orman 
içinde sınırlıdır). 

3 . Mer'aya ihtiyacı olan hayvan sahipleri. 
4 . işsiz orman köylüsü kendisine iş sahası yara

tabilmek için yanan ormanıarın tekrar ağaçlandırıl· 
ması ve yanan alanlardaki istihsalin ken:lilerine yaptı· 
rılacağı varsayımı ile ormanıarı yakarlar. 

• Odanız. orman yanglnltırln.n önemli bir yüz

de,;nin ıeçim dönemlerinde toplandıklnl açıkladı. Bu 
durumu açar mulniz? 

• Odamızın incelemesine göre, orman kanunun 
değiştiri lerek yürürlüğe girdiği 1937, 1945, 1950, 1 956 
ve 1973 yılları ile, seçim dönemlerine rastlayan 1950, 
1954, 1957, 1 96 1 , 1965, 1966, 1969, 1973 ve 1975 
yıllarında, yanan saha sayısı ve alanı diğer yılların her
birinden fazla olmuştur. Aynı şekilde bu yıllarda olu-

. ORMAN MÜHENDIsLERI ODASı GENEL SEKRETERI 

iSMAil CEViK 
-

HER SEçIM DöNEMINDE BURJUVA PARTILERININ POLITIKACı LARI ORMAN YANGıNLARıNIN 
KAYNAKLANDıCı EKONOMIK - SOSYAL SORUNLARıN ÇÖZÜMONü 

BIR YANA BıRAKARAK ORMAN KöYLÜSONE BIRŞEYLER BACIŞLAR TA VIRLA, 
SUÇLARıNIN AFFEDILECECI PROPAGANDASı YAPMAKTADıRLAR. 

VE SEçIM NUTUKLARINDA AF YASASıNıN KAPSAMI 
TITIzLIKLE SAKLANMAKTADIR. BU OLGU, ADETA ORMAN YANGıNLARINI TEşvIK 

ROLÜ OYNAMAKTADıR. 

şan toplam yangın sayısı 9 bin 698 ve toplam yangın 
.I.nı ise 4 1 2  bin 397 hektardır. 29.9.1975 tarihi iti
b.rıyl. 40 yıl içinde topl.m olar.k 27 bin 936 .det 
orman yangını çıkmış, buna karşılık 1 milyon 165 
bin 620 hektar alan yanmıştır. Demek oluyor ki yu
karda açıklanan yıllardaki toplam yangın adedinin, 
40 yıl içindeki toplam yangın adedine oranı yüzde 34.7 
ve alan olarak oranı ise yüzde 33.3'tür. 

Seçimle ve orman kanunuyla orman yangınını 
ilişki lendirmemizin iki temel nedeni vardır: 

1 - Orman suçlarının affı sorunu. Her seçim dö
neminde burju\la partilerinin politikacıları orman yan
gınlarının kaynaklandığı ekonomik - sosyal sorunların 
çözümünü bir yana bırakarak orman köylüsüne birşey
ler bağışlar tavırlarla, suçlarının af edileceği propa
gandası yapmaktadırlar. Ve seçim nutuklarında af ya· 
sasının olasılt geçmiş yıllar kapsamı titizlikle saklan
maktadır. Bu olgu, adeta orman yangınlarını teşvik 
rolü oynamaktadır. 

2 . Orman kadasıro sorunu. Daha önce açıkladı
ğımız gibi uzun yıllardır egemen çevrelerin politikası 
orman aleyhine toprak kazanmak olmuştur. Örneğin, 
son 1 744 sayılı y.sa 1961 'den önce 20 yıl süreyle ta
rım alanı olarak kullanılan yerler orman alanından Çı' 
kartılmaktadır. 

Yanan alanların derhal ağaçlandırıldığı doğru 
değildir. Zira bu tür alanlarda ağaçlandırma başarı 
oranları çok düşüktür. Yangından sonra o alanı or
man saymayan bir diğer yasanın çıkmasını beklemek, 
hatta bunun çıkmasını körüklemekten başka yapacak 
şey yoktur. Nitekim orman içindeki turistik tesisler, 
muz plantasyanları, narenciye bahçeleri, genişleyen 
tarım alanları bu gerçeği kanıtlar. 

• Orman uarlığınm korunması ue orman köylü· 

lerinin durumunun çözümlenmesi için önerileriniz ne

lerdir? 

• Orman köylüleri ve orman sorununa temel 
çözüm, ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısının 
önümüzdeki süreç içinde değişimine bağlıdır. Ancak 
biz yine de burada bazı önlemleri değil, yapılanlara 
karşı gerçekleri vurgulayabiliriz. Ormanıarın korun
ması ve orman köylülerinin çözümlenmesi sorunu 
içiçe alınabilir. 

1 - Orman köylüleri sorunu gerçekte ve öncelik
le bir köy ve toprak sorunudur. Kırsal alan sorunu 
içinde ele alınmalıdır. Doğaldır ki  bu da sanayileşme 
süreciyle sıkı ilişki iç indedir. 

2 - Orman kadastrosu adı altında yapılan faa· 
liyetler yalnızca teknik ve hukuki amaç ve araçlara 
dayandırılmamalıdır. Sorun temelde ekonomik ve sos· 
y.1 ögeleri de k.psayac.k biçime sokulmalıdır. Böyle
ce kırsal alanda toprak mülkiyeti sorununu çözümle
meyi de amaçlarken, toprak kullanımı, bilimsel (tek
nik). ekonomik ve sosyal \lerilere dayalı olarak, arazi 
sınıflaması biçiminde saptanmaktadır. 

3 - Tarım Iş y.saSl çıkarılm.Iı, tüm köylüler si
gortalanmalı, sosyal güvencelerini sağlayacak yasalara 
ve demokratik kuruluşlara ka\luşturulmalıdır. 

4 - Orman köylüleri yapay ayrımı kaldırılarak 
kırsal alan sorunuyla bütünleştirilmelidir. Bu anlamda 
yatırımların sektörlere dağılımında köylere verilenler 
dengelenmelidir. Böylece Or köy g'ibi, yalnızca orman 
köylülerini aldatmak ve haklı taleplerini frenlemek 
üzere kurulmuş kurumlar ve onların kooperatif, kredi, 
küçük el ",natl.rı teşviki gibi politik.l.rı k.lkmış 01'
caktır. 

S - Orman işçileri küçük üretici durumundan 
kurtarılarak, toplu sözleşme ve grev hakkıyla donatıl
mış sendika haklarına kavuşturulmalıdır. 

6 - Orman işçileri yaratt ıkları 
gerçek paylarını alma l ı ;  devlet, aracı-tefeci sömürü· 
sünden kurtarılmalıdlf. 

7 - Ormanıarın işleıilme amaç �e yöntemleri 
emperyalist ülkelerin aracı olan uluslararası kuruluşlar 
FAO, IUFRO ve IMF 'nin empozelerine göre değil, 

ulugl çıkarlarımıza ve ormanıarımızın gerçek duru
m.una löre saptanmalıdır. 

8 - Olkede y.pıl.cak y.tırımlara temel ol.cak 
bir envanter yapılmalıdır. Amenajman (envanter ve 
pl.nlam.) pl.nl.rın. day.1ı ç.lışmaların h.talı olduk
I.rı geçmiş uygul.malard.n .çıklığ. k.vuşmuştur. 

9 - Odun kökenli sanayi yatırımlarının planla
ması emperyalist ülkelerin (özellikle Avrupa ülkeleri
nin) etkisinden kurtarılmalı, projeler_ yabancı firma
ların elinden alınmalı, teknoloji seçiminde politik bas
kılar değil ulusal çıkarlar göz önünde tutulmalıdır. 

10 - Tüketiciye yuvarlak odun piyasa satışlan 
de\lletçe yürütÜımelidir. 

11 . Kırsal alandaki hayvancılık sorunu ormana 
zarar vermeyecek biçimde çözümlenirken köylülerin 
sosyal ve ekC?nomik yapıları göz önünde tutulmalı, 
ağıı hay\lancılığından doğacak fark devletçe karşıtan
malıdır. 

12 - Orman yangınlarının söndürülmesinde, köy
Iülere bir helva ve tayın karşılığı yüklenen angarya 
kaldırılmalıdır. Yangınlarda daha etkin mücadele için 
ileri teknolojiler kullanılmalıdır. Etkin yangın söndür
me örgütlenmesine gidilmelidir. 

13 - Orman B.k.nlığınd. ç.lış.n teknik eleman
ların sendikalaşma sürecine paralel olarak Orman - Iş 
yasası çıkarılmalıdır. Burada, idare ve denetim işlerini 
benimseyenlerle, oluşturulan işyerlerinde çalışanlar 
kesin olarak ayrılmalıdır. Ormancı teknik elemanın üs
tünden polisiye görevler alınmahdır. Bu görevi yapa
cak olan ekipler ormanın mülkiyetini elinde tutan 
devletçe kurulmalıdır. Orman idaresinde çalışanları .. 
orman köylüleri ve yuvarlak odun tüketicisini karşı 
karşıya getiren kasıtlı uygulama kalkmalıdır. 

• Gerek Oda üyeleri gerekıe Bakanlık 'taki diğer 

personel üzerindeki bcukılar konu,unda bilgi uerir mi· 

,iniz? 

• MC hükümeti işbaşına geldiğinden bu yana, 
kendi dışa bağımlı ve belli zümreleri n çıkarlarını gö
zeten politikalarını yürütecek kadroları sorumlu yer
lere getirmeye ve bu uygulamaya karşı dUran tüm 
yurtse\lerleri kıyıma uğratarak ve en az sorumlu yer
lerde işlendirerek etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. 

Orman Bakanlığı'nda bu kıyımlar daha da hızlı 
ve geniş bir biçimde sürdürülmüş, işlerin aksamasına, 
yurt çıkarlarının tehlikeye düşüşüne aldırılmamıştır. 

Örneğin Ankara'da merkezi bir örgüt halinde ça
lışması gereken ve ormancılık faaliyetlerini planlaması 
gibi ağır bir görevi üstlenen amenajman heyetleri dağı
tılmıştır. Diğer yandan, yerel mütegallibenin politik 
baskılarından uzak tutulması amacıyla Ankara'da kal
maları gerekli olan Tahdit ve Kadastro heyetleri dağı
t ılarak Ankara'dan uzaklaştırılmışlardır. özellikle, 
emredilen, kişi ve zümre gözeten işlemleri uygulamayı 
reddeden bölge şefieri, işletme müdürleri yerlerinden 
alınarak daha pasif görevlere atanmışlardır. 

En nihayet orman köylüsünün (bugüne dek beli,.. 

leyen belirleyici olduğu için kullanıldı) durumunu 
vurgulayan, üyelerinin toplu sözleşme ve grevle dona
tılmış sendikal haklarını savunan ve üyelerine yönel· 
tilen tüm antidemokratik girişimlere karşı çıkan yö
netim kurulu üyeleri Başkan I yigün Pulat, yayın orga
nı sorumlu müdürü Yıldız Yapıcı ve üye Nurettin Boz· 
demir, faaliyetlerini durdurmak amacıyla, Anayasanın 
açık hükmüne karşın kıyılmışlardır. Kıyım listesi ha
berleri de kulaklara fısıldanmaktadır. 

Bugüne dek binden fazla üyemizin kıyıma uğradı
ğını sanıyoruz. 

Bu sorumsuz, çıkarcı atamaların doğurduğu yurt 
çapındaki ekonomik zararlar. üyelerimizin maddi ve 
manevi zararları açıktır. 

Doğaldır ki ulusal ç ıkarlarını kendisine verilen 
demokratik yasal haklar iç inde korumayı amaç edin
miş, bu bilinçte işe başlamış yönetim kurulu uyeleri 
ve yurtsever Uyelerimiz bUtUn bu baskılar karşısında 
görevlerini geriletmeyeceklerdir. 

olarak yapılan kuru ziraattir ve _ 
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ler bağışlar tavırlarla, suçlarının suçlarının af edileceği propa
gandası yapmaktadırlar. Ve Ve seçim nutuklarında af ya· 
sasının olasılt geçmiş yıllar kapsamı titizlikle saklan
maktadır. Bu olgu, adeta orman yangınlarını teşvik 
rolü oynamaktadır. 

2 . Orman kadasıro sorunu. Daha önce açıkladı
ğımız gibi uzun yıllardır egemen çevrelerin politikası 
orman aleyhine toprak kazanmak olmuştur. Örneğin, 
son 1 744 sayılı y.sa 1961 'den önce 20 yıl süreyle ta
rım alanı olarak kullanılan yerler orman alanından Çı' 
kartılmaktadır. 

Yanan alanların derhal ağaçlandırıldığı doğru 
değildir. Zira bu tür alanlarda ağaçlandırma başarı 
oranları çok düşüktür. Yangından sonra o alanı or
man saymayan bir diğer yasanın çıkmasını beklemek, 
hatta bunun çıkmasını körüklemekten körüklemekten başka yapacak 
şey yoktur. Nitekim orman içindeki içindeki turistik tesisler, tesisler, 
muz plantasyanları, narenciye bahçeleri, genişleyen 
tarım alanları bu gerçeği kanıtlar. 

• Orman uarlığınm korunması ue orman köylü· 

lerinin durumunun çözümlenmesi için önerileriniz ne

lerdir? 

• Orman köylüleri ve orman sorununa temel 
çözüm, ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısının 
önümüzdeki süreç içinde değişimine bağlıdır. Ancak 
biz yine de burada bazı önlemleri değil, yapılanlara 
karşı gerçekleri vurgulayabiliriz. Ormanıarın korun
ması ve orman köylülerinin çözümlenmesi sorunu 
içiçe alınabilir. 

1 -1 - Orman köylüleri sorunu gerçekte ve öncelik
le bir köy ve toprak sorunudur. Kırsal alan sorunu 
içinde ele alınmalıdır. Doğaldır ki  bu da sanayileşme 
süreciyle sıkı ilişki iç indedir. 

2 - Orman kadastrosu adı altında yapılan faa· 
liyetler yalnızca teknik ve hukuki amaç ve araçlara 
dayandırılmamalıdır. Sorun temelde ekonomik ve sos· 
y.1 ögeleri de k.psayac.k biçime sokulmalıdır. Böyle
ce kırsal alanda toprak mülkiyeti sorununu çözümle
meyi de amaçlarken, toprak kullanımı, bilimsel (tek
nik). ekonomik ve sosyal \lerilere dayalı olarak, arazi 
sınıflaması biçiminde saptanmaktadır. 

3 - Tarım Iş y.saSl çıkarılm.Iı, tüm köylüler si
gortalanmgortalanmalı, sosyal güvencelerini sağlayacak yasalara 
ve demokratik kuruluşlara ka\luşturulmalıdır. 

4 - Orman köylüleri yapay ayrımı kaldırılarak 
kırsal alan sorunuyla bütünleştirilmelidir. Bu anlamda 
yatırımların sektörlere dağılımında köylere verilenler 
dengelenmelidir. Böylece Or köy Or köy Or g'ibi, yalnızca orman 
köylülerini aldatmak ve haklı taleplerini frenlemek 
üzere kurulmuş kurumlar ve onların kooperatif, kredi, 
küçük el ",natl.rı teşviki gibi politik.l.rı k.lkmış 01'
caktır. 

S - Orman işçileri küçük üretici durumundan 
kurtarılarak, toplu sözleşme ve grev hakkıyla donatıl
mış sendika haklarına kavuşturulmalıdır. 
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devletçe kurulmalıdır. Orman 
orman köylüleri ve yuvarlak 
karşıya getiren kasıtlı uygulama 

• Gerek Oda üyeleri gerekıe 

personel üzerindeki bcukılar konu,unda 

,iniz? ,iniz? 

• MC hükümeti işbaşına 
kendi dışa bağımlı ve belli zümreleri 
zeten politikalarını yürütecek kadroları sorumlu yer
lere getirmeye ve bu uygulamaya 
yurtse\lerleri kıyıma uğratarak 
lerde işlendirerek etkisiz hale getirmeye 

Orman Bakanlığı'nda bu 
ve geniş bir biçimde sürdürülmüş, 
yurt çıkarlarının tehlikeye düşüşüne 

Örneğin Ankara'da merkezi 
lışması gereken ve ormancılık faaliyetlerini 
gibi ağır bir görevi üstlenen amenajman 
tılmıştır. Diğer yandan, yerel 
baskılarından uzak tutulması amacıyla 
maları gerekli olan Tahdit ve Kadastro 
t ılarak Ankara'dan uzaklaştırılmışl
emredilen, kişi ve zümre gözeten 
reddeden bölge şefieri, işletme 
alınarak daha pasif görevlere atanmışlardır. 

En nihayet orman köylüsünün 
leyen belirleyici olduğu için 
vurgulayan, üyelerinin toplu sözleşme 
tılmış sendikal haklarını savunan 
tilen tüm antidemokratik girişimlere 
netim kurulu üyeleri Başkan I y
nı sorumlu müdürü Yıldız Yapıcı 
demir, faaliyetlerini durdurmak 
açık hükmüne karşın kıyılmışlardır. 
berleri de kulaklara fısıldanmaktadır. 

Bugüne dek binden fazla 
ğını sanıyoruz. 

Bu sorumsuz, çıkarcı atamaların 
çapındaki ekonomik zararlar. 




