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MUHAFAZAKARLARıN GöRDÜCÜ DESTEK HISSEDILIR ÖLÇÜDE 

ZA YIFLAMJŞTIR. GENEL SEÇiMLERDEN öNCEKJ SON 38. KONGRESINDE PARTIMIz 

ŞU SLOGANı ORTA YA ATTı: "BUGÜNKÜ HÜKÜMETI IKTIDARDAN DÜŞÜRELıM! 
SOL .BIR POLITIKA UYGULAMA YI TAAHHOT EDEN BIR LABOURıST HÜKÜMETIN 

IKTIDARA GELMESINI SACLAYALIM!" 

komünistler 

ve işçi partisi 

BüYüK BRITANYA KOMüNisT PAR
Tısl'NIN 38. KON<;RESINE GENEL 
SEKRETER JOHN GOLLAN'IN SUN
DUGU RAPORDAN. 

BBKP'nin 38. kongresiyle ilgili ola
rak Nouvelle Revuelnternati()nale dergi
sinin Şubat 1974 sayısında özetlenen ra
porun önemli bir bölümü, Britanya kapi
talizminin derinleşen bunalımına, dört
nala giden enflasyona, kitle mücadelesi· 
nin güçlendirilmesine ve Lahouristlerle 
(Ingiliz Işçi Partisi taraftarları) komü· 
nistlerin birliiıi sorununa, Komünist Par
tisi üyelerinin daha hızlı artırılmasının 
saglanmasına ve Morning Stor okurla
rının çolaltılmasına ayrılmışıı. 

J. Gollanı Britanya kapitalizminin 
b�nalımının keskinleşti�iniı ekonomik 
büyüme hızının yava,l.dllınl, sterlinin 
gitgide de�er yitirdiııini ve ödemeler 
dengesi açıııının hiçbir zaman bugünkü 
kadar büyümenU, oldu�unu belirtti. 

MuluıfOZQkarkmn gördüRü deıtek 
hi_dilir ölçüde zayıflamıştır. Genel .e
çimlerden önceki .on 38. Kongre.inde 
Partimiz fU ,loganı ortaya attı: "Bu
günkü hükümeti iktidardan düşürelim! 
Sol bir politika uygulamayı taahhüt 
eden bir Labouri.t hükümetin iktidara 
gelme.ini sağlayalım!" 

Genel sekreter, büyük tekellerin 
mallarının devletleştirilmeıinin bu çer
çevede belirleyici bir önemi oldu�unu 
söyledi. Işçi Partisi'nin "gölge kabine
si"nin ve Ulusal Yürütme Komitesi'nin 

bu zorunlulu�u Seçim Bildirgesi'ne sok
ması için güçlü bir baskıda bulunmak 
gerekmektedir. Ancak bu tür bir politi
kanın uygulamaya konması, ülkede eko
nomik ve sınıfsal güçler dengesinde bir 
de�işikligin başlangıcı olacak ve sosya
lizm yolunu açacaktır. Bu da "Büyük 
Britanya'nın Sosyalizme Giden Yolu" 
adlı programımızın stratejik kilit nok
tasıdır. 

Kongremiz, İşçi Partisi'ne, Brit.anya 
Sendikalar Kongresi'ne ve Kooperatif 
Hareketi'ne, bu talepleri ya da bunların 
bir kısmını desteklemek amacıyla mi
tingler ve gösteriler biçiminde güçlü ve 
ortak bir kampanya düzenlemek üzere 
birleşme önerisinde bulundu. Bu ortak 
kampanya sırasında, işçi hareketi ayn.ı 
zamanda orta tabakalara, aydınlara, kü
çük tüccar ve çiftçilere de hitab etmeli
dir; çünkü işçi sınıfı halkın bu tabaka la
rıyla baglar kurmaz .. onları kendi safı
na kazanacak olan gericiliktir. Bu sadece 
Şili olaylarının verdiRi çok sayıda ders
ten bir tanesi deRiidir. Aynı zamanda 
Büyük Britanya'daki siyasal durumun 
temel sorunudur. 

Genel Sekreter ,unu da belirtti: 
"Muhafazakarlar etkilerini yitirdik

�ri ölçüde onların yerine güçlenecek 
olan ilk planda libera/lerdir. Bu süreç 
ancak geçici olabilir, fakat bizim için yi· 
ne de bir uyarı sayılmalıdır. Büyük Bri
tanya'nın siyaaal yaşamında liberaller 
bir ara güç delil, kapitalizmin sauunucu
larıdır/ar. Bugünkü siyasal durumda 
ciddi deRişiklikler gerçekleştirme çaRrı-
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sında bulunmamızın nedeni de budur. 
Başlıca sloganımız, kitle hareketinin bas� 
kuı altında yeni bir politika uygulama
ya zoruınacak olan bir Labouri" hükü· 
metin iktidara gelmesini .ağlamak'ır." 

J. Gollan bunun bir mücadele slo
ganı oldu�una işaret etti. Herşey bu 
mücadelenin sonucuna baglıdır. önce 
muhafazakarları başarısızlı�a uRratmak, 
onları iktidardan düşürmek. sonra da bir 
sol programın benimsenmesi ni sa�lamak 
ve bu programı seçim kampanyasına 
sokmak gerekmektedir; hükümet seçil
dikten sonra da bu programın uygulan
ması için mücadele etmek gerekecektir. 

Komünistler seçim kampanyasının 
içinde bulunmalıdırlar. Kendi 32 adayı
mız için yapılacak olan seçim mücade
lesi Parti'nin faaliyetinin merkezinde bu
lunmahdır; fakat ayrıca, seçimler sırasın
da da artırılması gerekmektedir. Seçim
lere katılma ile kitle mücadeJesinin lö
revIeri arasında bir çeli�ki yoktur. Se
çimlere hazlrlenmanın en iyi yolu, itte 
bu kitle mücadelesini örgütlemektir. 

Komünistlerin eskisinden daha çok 
oy almaları. Porlementoya komünist 
üyeler seçilmesi mücadelesinde gerçek 
bir başarı elde edilmesi, gelecekteki La
bouri.t hükümeti sol bir politika uygula
maya zorlama mücadelemizin en önemli 
yollarından biridir. Komünist Partisi'nin 
seçim başarısı için kararlı bir mücadele 
vermeksizin, sola doğru bir dönüşten 
ciddi olarak söz etmek mümkün deaiI
dir. Komünist Partisi'nin bu başarısı sol 
güçlerin tümü üzerinde etkili olacaktır. 

Baskı: Daily News Web-Ofset Tesisleri 
Daj!ıtım GAMEDA 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 
Gönderilen yazı ve fotoj!ranar iade 
edilmez. 
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Başlıca sloganımız, kitle hareketinin 
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TORKlYf' DE mROYtJŞ 

Büyük sermayenin 
12 Ekim kabusu 

Sandıktan cıkan 

"12 Ekim sec;imlerinde, sağcılar 
ve milliyetc;iler yenik düşmüştür. Bu ger' 
çrği bütün milliyrtçiler kabul etmelidir. 
Başkalarının kazandıgı zaferle öQ:ünmek 
ve avunmak milliyetçilere fayda sağla-
ma7. .. 

Bir itiraf mıydı bu sözler? Yoksa 
bir gerçeğin saplanması mıydı? 

Belki de her ikisiydi. Ama bunları 
tamamlayan bir şey daha vardı: Sınıf gü· 
düsü ... 

"Demokrasi" ile isim benzerliğin· 
den ale fazlaca ilgili olmayan bir parti· 

nin genel başkanı grçtigimiz hafta parti· 
sinin genel idare kurulunda yaptığı ko· 
nuşmaya böyle başlad i ve şöyle bitirdi: 

"SağcilıRın ve mil1iyelçili�in başa· 
rısı yolunda her fedakarlıga hazır olaca· 
1'lz ..... 

Tabii bilinmeden bir ger«;ek daha 
itiraf ediliyordu bu sözlerle: 

Demokrasinin zaferi ... Ve o zaferi 
tahrip konusunda ....... edakarlıklar! .... 

Sagın "kifayetsiz muhteris" lidrri 
belki de elinde olmadan bir gcrc;egi daha 
saklayamıyordu: 12 Ekim seçimlerinin 

demokrasi 
bir rererandum niteliğinde oldugunu ve 
oylamada Demokrasinin galip c,:lktlQ:ını.. 

Aslında OP Genel Başkanı sağ 
j(;ınde hidayete ermiyordu. Nihayet sağ 
iç-indeki ı('pişmcdt' alabora olmu�, "AI· 
lah'ın bildiğini kuldan saklama" konu
sunda titizlik göstcrememi:;ti ... 

12 Ekim spc;im sonuçları ve altın
da yatan dinamik anlam, dışa baC{lmlı 
işbirlikçi burjuvazi tarafından gereğince 
değerlendirilmiştir .. , 

Vf' şu iyi bilinmektedir ki, son 
anda tazelent�n Amerikan df"stegi, olan
ca drvlet olanakları ve faşist baskılarla 
tahkim edilen anlidemokratik güç geri
lemiştir ... 

GERÇECiN YÜZÜ 

Geçti�imiz haftanın başlarında. 
AP oylarında görülen c;of{almayı iki par· 
tili siyasal zemine serip üstünde fink 
atanlar hafta sonlarına doğru gerçeğin 
bir başka yüzüyle de tanışmak zorunda 
k"ld ılar. 

MC formülünün. solda bütün leş
meyi sağladığı görüşünden hareket eden 
bazı "Ourum" muhakemccileri istE"r iste· 

DP 13 b,n, MSP 9 bm v. ot'; • .  

butsuz MHP de 2 bin oy kaybına ui:ra
mışlı Zonguldak'ta. 

Sağ cepheyf' karşı dcmukratık oy
larda ise büyüme görülmüştü aynı ildt! .. 

AP demokrasiye karşı büyümüyor· 

du. Bir oranda kaybettikl�rinin bir kıs· 
mını topluyordu ... Sebati Ataman adın· 
da eski bir df>mokrasi düşmanını "Yassı
adada nelf>r ı::ördü n�lcr ge("irdi" iklimin· 

de duygulara hücum ettiriyordu. Vf;' dt, 
galiba bundan böyle ulaşabilecpgi cn üst 
oy sınırlarını sağlayabiliyordu ... 

Zonguldak'ın önemi. aslında bir 
başka nedene dayandırılıyordu. CHP 
Grnel Başkanı kendi St'<.:im bölgesindr 
yenilmi�ti ... 

Sağın bilim$('1 (!) lahfillerinin da· 
yandı�, ı.mel buydu ... 

VE DICERLERI 

ElbeLlf> Zonguldak yenilgisi üzeri· 
ne, örnegin bir Trabzon yenilgisi üzerine 
söylenec(>kler vardır. Bu iki ilde de, CHP 
oyları artmasına ragrneo yenilginın se· 
bepleri elbrtte araştırılmalıdır. 

mez, sağda AP içinde görült'n yanıltıcı 
CHP kurmaylarını gcçti�ımiz haf

ta içinde en fazla mpşgu) edt!n soru işa· 
redere. bu illere ilişkin olmuştur. Aslın· 
da olay şaşırtıcı değildir. 

MAHKEME KANAlıYLA 
ALDıCIMIZ TEKZİPTIR. 

YÜRÜYÜŞ DERGISINE 

23 Eylül günü TSıp Genel Merkezinden Hukuk Danışmanlıilınl yapıı· 
ğım T(JB·VER Genel Merkezine lelefon edilerek 28 Eylül Pazar günü Spor ue 
Sergi Sarayında TSıP, TEP ue TIp larafından bir loplanlı düzenlendiili bildiril· 
miş, bu toplantıya Ilunuşmacı olarak dernek adına Sayın Cemil Çakır'ın ue 
şahsen de hukukçu olarak benim halıımam istenmiştir. 

Istemin incelenmesi ve değerlendirilmesi için bazı Iluruluşlarla tele· 
fon Ilonuşmöları yapılmış ve bu arada TIp Ankara Iı Başkanı Osman Sokalsız'· 
la da telefonla görüşülmüştür, Bu görüşmelerden sunra Dernek Genel Başkanı· 
nın dernebi lemsil(>n toplantıya katılmasının sakıncaları gözönüne alınaralı Ge· 
nel Sekreter Binali Seferoğlu tarafından bu husus TSıp Genel Merkez;ne bildi· 
rilmiştir. 

Derginiz, her nedense. bir toplantıya katılma önerisi için yapıllın ve 
olağanüstü hiçbir nitelik taşımayan bu telefon konuljmalarını ele alaralı olayı 
bır polemik hauaSlna bürümekte yarar görnüş, Ilonuyu ağır başlı bir dergiye 
yoluşmayacak biçimde ele almış !.le kamu oyuna yansıtmış/ır. 

Hukuk Danışmanı olduğum bir derneğin siyasal partiler tarafından 
düzenlenen bir topllınlıya kalılmaSl konusunu yasal yönden incelemen;n ve bu 
konuda telefon görüşmeleri yapmanın hey(!can ue Iwrku !.lerid hi� bir yönü 
bulunmadığı halde, "telefon edenin yüreği hop hop ediyordu: Ya cevap ver· 
mezBe? Ya himse yohsa? ne C(!UOP !.Ierilecekti?" gibi sözlerle gerçeğe aykırı ue 
kamuoyunda kuşku ve tereddütler doğurucu yayın yapmanızı ciddiyet uc dev· 
rime; kişi ve kuruluş ılır oroımda varo/maBt gereken karşılıklı saygı kuralları ile 
bağdaşt ırmah inancıma göre olanaksızdır. 

Bu tür halif davranışların devrimci harekete hiçbir şey kazandırma· 
yacağı inancında olduğumu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 

Auuhal Halil Çelenk 

ve sağlıklsız gelişmeden daha c,'ok, MC'· 
ye karşı kullanılan oyların dinami�ine 
yönelmek zorunda kaldılar ... 

öı.ellikle Istanbul oylarının taşıdı· 
ğı nite) ve nicel anlam düşündürücüydü. 
En açık ve en ham·halat biçimde Istan· 
bul'da uygulanan faşrı.m, en ağır t(>kme· 
yi işçi sınıfının en yoğun oldugu bu bbl· 
geden yiyordu ... 

Uzerine köprüler atılan, "Türkiye'· 
nin incisi" ıstanbul'da kalkınma ve nur-
lu ufuklar yutturmacasına bandırılıp c;i· 
kartılan faşizm, kitleler tarafından yüz
geri ediliyordu ... Oyl"rm AP ve CHP 'de 
toplanma eAilimi gösterdigi için duyu
lan memnuniyeti daA:ıtan faktör d" buy· 
du: Görünürde CHP'nin oy tablosuna 
yansıyan ve fakat o tablonun "MC'ye 
hayır" diyen anlamlı dinamiği ... 

DIKKAT DIKKAT! .. 

Sa�ın "irlrak"{!) sahibi basınıyla, 
sabah akşam CHp · AP montajı i("in ler 
döken liberal günlükçülerinin hafta baş· 
larındaki şarkıları, sonlara dogru yerini 
ciddi endişelere bıraktı... Endişeler 
"Solun yeni taktifCine dikkat" ifadt'leri 
ile noktalanıyordu ... 

ZONGULDAK VE GERISI 

Endüstrileşmc ve kcnLleşmede 
yo�unluk gösteren bölgelerde d.mokra· 
tik ayların arttıaı yolundaki söylentiler 
"Marksistlerin yeni bir taktigi" idi!.. He
m",n bundan sonra "Türkiye'nin incisi 
Istanbul" bir kenara atılıyor, "Işte Zon
guldak" deniyordu ... 

Zonguldak'ta ne olmuştu? 
CHP'de biriken aylarda grrilerne 

mi? Hayır. Hatta ilerleme kaydedilmişti. 
Ya AP oylarında gözlenen neydi? 
Şuydu: MSP, DP ve MHP oyları 

büyük oranlarda düşmüş, 1973'te 8 bin 
oy toplayan CUP oyları da sahip.iz kal· 
mıştı ... 

Trabzon'da "Kıbrıs'ı retheden 
kahraman amiral" propagandası cevabını 
bulmuştur. Kitleleri bir takım şoven si· 
lahlar kullanarak sürüklemt'k mümkün 
olmuyor. 

Bunun en açık örneği Trabzon'da 
yaşanmıştır. Ot� yandan eski bir CGP'li 
olan Zonguldak adayı bpklenen güveni 
görmemiştir. Sola karşı sağın "Inançlı 
v(' imanlı bekc;iliği"ni yüklenen ve önü· 
rnüzdcki günlerde AP ile nikah kıyacak 
bir partinin izlerini taşıyan CHP adayı, 
sonucun olumsuz aritmetik görünümün· 
dt, pay sahibi olmuştur. 

SeC;im öncesinde bu gıbi eleştırile· 
re kulak asmayan CHP ybneticileri get.;
li�imiz hafta bu konularda a�lr Illl'sai 
sarfettilcr. Bu arada Urfa'daki Y('nilgi de 
söz konusu pdildi. Urfa, CHP'nin oy gf>
rilemesin" uğradı"ı iki üç ildpn (>n fazla 
oy kaybına uğranılan Yf!rdi. Dorırusu or
taya çıkan tablo sürpri� dpğildi. 

Geçıi�imiz haft"larda YURUYUŞ 
bu ild(' CHP'nin olumsu:!. bir durumla 
karşılaşabileceğini yazmış. adayların ni· 
t('liei ile CHP Genel Başkamının sö�leri· 
nin çelişti�ini b(·lirtmişti. .. 

Toprak a�alı�ı il. Toprak .. formu 
yandaşlı�ı ne dert'ce tutarlıysa 12 Ekim' 
df" ortaya çıkan sonuc.; o derect' tutarlı· 
dır ... 

CHP'DE KIRAAT 

CHP Genel Merk('�inin sc(,·im 5('. 
vincine gblge düşüren olgular bunlardır. 

Kill",ler onündr daha tutarlı ol· 
mBk, dtjmokralik hak Vf' oı.gür!üklf'r ko
nusunda krsio içtenlikli vı' kararlı tutum 
takınmak gereği, CHP yöncticılt'rinct! 
ciddi olarak düşünülmt'ye başlansa 
g('rektir ... 

Bir CHP (Jenf'1 Mf'rkez YOnt�ticisi· 
nf' göre, bütün başarılı sonuca ra�m.'n 

sec;imlerinde, sağcılar 
düşmüştür. Bu ger' 

milliyrtçiler kabul etmelidir. 
kazandıgı zaferle öQ:ünmek 
milliyetçilere fayda sağla-

mıydı bu sözler? Yoksa 
saplanması mıydı? 

ikisiydi. Ama bunları 
daha vardı: Sınıf gü· 

ile isim benzerliğin· 
olmayan bir parti· 

nin genel başkanı grçtigimiz hafta parti· 
sinin genel idare kurulunda yaptığı ko· 
nuşmaya böyle başlad i ve şöyle bitirdi: 

"SağcilıRın ve mil1iyelçili�in başa· 
rısı yolunda her fedakarlıga hazır olaca· 
1'lz ..... 

Tabii bilinmeden bir ger«;ek daha 
itiraf ediliyordu bu sözlerle: 

Demokrasinin zaferi ... Ve o zaferi 
tahrip konusunda ....... edakarlıklar! .... 

Sagın "kifayetsiz muhteris" lidrri 
belki de elinde olmadan bir gcrc;egi daha 
saklayamıyordu: 12 Ekim seçimlerinin 

12 Ekim spc;im sonuçları ve altın
da yatan dinamik anlam, dışa baC{lmlı 
işbirlikçi burjuvazi tarafından gereğince 
değerlendirilmiştir .. , 

Vf' şu iyi bilinmektedir ki, son 
anda tazelent�n Amerikan df"stegi, olan
ca drvlet olanakları ve faşist baskılarla 
tahkim edilen anlidemokratik güç geri
lemiştir ... 

GERÇECiN YÜZÜ 

Geçti�imiz haftanın başlarında. 
AP oylarında görülen c;of{almayı iki par· 
tili siyasal zemine serip üstünde fink 
atanlar hafta sonlarına doğru gerçeğin 
bir başka yüzüyle de tanışmak zorunda 
k"ld ılar. 

MC formülünün. solda bütün leş
meyi sağladığı görüşünden hareket eden 
bazı "Ourum" muhakemccileri istE"r iste· 

mını topluyordu 
da eski 
adada nelf>r 
de duygulara 
galiba bundan 
oy sınırlarını 

Zonguldak'ın 
başka nedene 
Grnel Başkanı 
yenilmi�ti 

Sağın 
yandı�, 

ElbeLlf> 
ne, örnegin 
söylenec(>kler 
oyları artmasına 
bepleri elbrtte 

mez, sağda AP içinde görült'n yanıltıcı 
CHP 

ta içinde 
redere. bu 
da olay 

MAHKEME KANAlıYLA 
TEKZİPTIR. 

YÜRÜYÜŞ DERGISINE 

Eylül günü TSıp Genel Merkezinden Hukuk Danışmanlıilınl yapıı· 
Genel Merkezine lelefon edilerek 28 Eylül Pazar günü Spor ue 

Sarayında TSıP, TEP ue TIp larafından bir loplanlı düzenlendiili bildiril· 
toplantıya Ilunuşmacı olarak dernek adına Sayın Cemil Çakır'ın ue 

hukukçu olarak benim halıımam istenmiştir. 

Istemin incelenmesi ve değerlendirilmesi için bazı Iluruluşlarla tele· 
Ilonuşmöları yapılmış ve bu arada TIp Ankara Iı Başkanı Osman Sokalsız'· 

görüşülmüştür, Bu görüşmelerden sunra Dernek Genel Başkanı· 
lemsil(>n toplantıya katılmasının sakıncaları gözönüne alınaralı Ge· 
Binali Seferoğlu tarafından bu husus TSıp Genel Merkez;ne bildi· 

Derginiz, her nedense. bir toplantıya katılma önerisi için yapıllın ve 
hiçbir nitelik taşımayan bu telefon konuljmalarını ele alaralı olayı 

hauaSlna bürümekte yarar görnüş, Ilonuyu ağır başlı bir dergiye 
biçimde ele almış !.le kamu oyuna yansıtmış/ır. 

Hukuk Danışmanı olduğum bir derneğin siyasal partiler tarafından 
topllınlıya kalılmaSl konusunu yasal yönden incelemen;n ve bu 

telefon görüşmeleri yapmanın hey(!can ue Iwrku !.lerid hi� bir yönü 
halde, "telefon edenin yüreği hop hop ediyordu: Ya cevap ver· 

himse yohsa? ne C(!UOP !.Ierilecekti?" gibi sözlerle gerçeğe aykırı ue 
kuşku ve tereddütler doğurucu yayın yapmanızı ciddiyet uc dev· 
kuruluş ılır oroımda varo/maBt gereken karşılıklı saygı kuralları ile 

inancıma göre olanaksızdır. 

ve sağlıklsız gelişmeden daha c,'ok, MC'· 
ye karşı kullanılan oyların dinami�ine 
yönelmek zorunda kaldılar ... 

öı.ellikle Istanbul oylarının taşıdı· 
ğı nite) ve nicel anlam düşündürücüydü. 
En açık ve en ham·halat biçimde Istan· 
bul'da uygulanan faşrı.m, en ağır t(>kme· 
yi işçi sınıfının en yoğun oldugu bu bbl· 
geden yiyordu ... 

Uzerine köprüler atılan, "Türkiye'· 
nin incisi" ıstanbul'da kalkınma ve nur-
lu ufuklar yutturmacasına bandırılıp c;i· 
kartılan faşizm, kitleler tarafından yüz
geri ediliyordu ... Oyl"rm AP ve CHP 'de 
toplanma eAilimi gösterdigi için duyu
lan memnuniyeti daA:ıtan faktör d" buy· 
du: Görünürde CHP'nin oy tablosuna 
yansıyan ve fakat o tablonun "MC'ye 
hayır" diyen anlamlı dinamiği ... 

DIKKAT DIKKAT! .. 

Sa�ın "irlrak"{!) sahibi basınıyla, 
sabah akşam CHp · AP montajı i("in ler 
döken liberal günlükçülerinin hafta baş· 
larındaki şarkıları, sonlara dogru yerini 
ciddi endişelere bıraktı... Endişeler 
"Solun yeni taktifCine dikkat" ifadt'leri 
ile noktalanıyordu ... 

ZONGULDAK VE GERISI 

Endüstrileşmc ve kcnLleşmede 
yo�unluk gösteren bölgelerde d.mokra· 
tik ayların arttıaı yolundaki söylentiler 
"Marksistlerin yeni bir taktigi" idi!.. He
m",n bundan sonra "Türkiye'nin incisi 
Istanbul" bir kenara atılıyor, "Işte Zon
guldak" deniyordu ... 

Zonguldak'ta olmuştu? 

Trabzon'da 
kahraman amiral" 
bulmuştur. 
lahlar kullanarak 
olmuyor. 

Bunun 
yaşanmıştır. 
olan Zonguldak 
görmemiştir. 
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bir partinin 
sonucun 
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dır ... 
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PARTi VE 
MOTOR FABRiKASı 

ALPASLAN ıŞıKLı 

asaların,  ülkemizde sendikaların siyasal eylemde bulunmalarını yasak
ladığı söylenemez_ Sendikaların bir siyasal parti ile mali ve organik 
bağlantı kurma olanağından yoksun bırakılmış olmaları, belli bir si-

yasalparıinin oluşturulması, yönlendirilmesi, desteklenmesi bakımından yarar
lanabilecekleri yolların kapalı olduğu anlamına gelmez_ Aksine, bu çerçeve 
içinde bi le sendikaların siyasal a landa yapabilecekleri pek çok şey vardır_ 
Dünyanın birçok ülkesinde bu çerçeve içinde sendikalar önemli girişimler ger
çekleştirmişlerdir. 

Buna karşılık, Türk - i ş  Genel Sekreteri, Seçim öncesindeki tutumla
rını açıklarken "274 sayılı sendikalar yasasına saygılı" olduklarını geçerli bir 
gerekçeymişçesine ileri sürmüştür. Oysa, seçimlerden sonra Türk-iş'in bir par
ti kuracağını da açıklayan aynı Genel Sekreterdir. 

Türk- iş' in şimdiye kadar ulduğu gibi son seçimlerde de içine düştüğü 
durumu açıklamak herhalde yöneticileri için pek kolay olmasa gerek. Türk-i ş' 
in ülke için oldukça büyük önem taşıyan bu son gelişme karşısında gösterdiği 
tepki daha toğrusu tepkisizlik önemli bazı sorunları tekrar gündeme getirmiş
tir. 

Türk-i ş yöneticilerinin nutuklarında "Ankara'da Türk-iş  vardır!" 
diye haykırmayı pek sevdikleri bilinir. Gerçekten Ankara'da hükümetler gel
miş, gitmiş, Türk-iş ve özellikle yöneticileri pek değişmemiştir. Ancak, artık 
herkes bilmektedir ki Türk-iş yöneticileri bu oldukça zor işi başarırken hükü
metlerin koyduğu sınırlar içinde kalmaya büyük özen göstermişlerdir. Bu 
özen, özellikle seçim günlerinde belirginleşmiştir. 

Bu tutumun istisnaları, hemen akla gelebilecek kadar azdır. 1 965 se
çimlerinde AP'nin büyük kanad ını oluşturduğu bir iktidar ülkeyi yönetirken 
Türk-i ş, çeşitli partilerden dokuz mi lletvekilini içeren bir "kara liste" yayın
lamıştı. Hükümetten gördüğü tepki öylesine sert olmuştu ki "Ankara'da var" 
olduğu haykırılan Türk-i ş'in daha sonraki tavırlarını bu olaydan bağımsız 
ele almak imkanslZdır_ Daha sonra da Türk-i ş'in benzer bir girişimi görülme-
mi şIir. 

Geçirdiğimiz 12 Ekim seçimlerinden önce de Türk-iş'in AP'li sekiz 
milleıvekilini içeren bir "kara liste" daha oluştaracağı haberi basına slZmıştı. 
Liste resmen açıklanmadan vazgeçildiği haberi de basına yansıdı. Bunun an
lamı ne olabilirdi? Bir anlam bulmak çabası, ister isıemez Geneı-iş'in Türk-Iş'
ıen kopuşundan sonra bir başka sosyal-demokrat sendika olan Yoı-i ş'in Genel 
Kurulundan hemen önce böyle bir girişimin basına sızmasının Türk-I ş yöne
ıimine sağlamış olabileceği manevra imkanını akla geıirmekıedir. 

CHP'nin ve genel başkanının olaya bakı
Şı "10 numara bekleyen ı;alışkan ö�ren
cinin 8,5 nol alması"dır. 

Ancak Genel Merkez yönetimi bu 
"8,5" notu, - yine kendi ifadeleriyle iyi 
çalıştı�ı iddia edilemeyecek örgüt yapısı 
ile sa�lamıştır. 

CHP'nin, halkın gözle görünür şe
kilde büyüyen demokratik özlemleri ve 
günden güne yaygınlaşan toplumsal bi
linçlenme gelişiminde adeta "Kendili
�inden" oy topladı�ı görüşü de parti 
içinde söz konusu edilmektedir. Bu gö
rüş, antidemokratik seçim yasası sonu
cu, CHP'nin sayısal oy tablosuna yansı
yan sosyalist potansiyelin gücünden bes
lenmektedir_ 

Bu sosyalist potansiyel ve güç, 
"Sol kenar oyuncularının" söyledikleri
nin tersine, CHP'nin demokratik düzey
lerde tutarlılı�ını denetlemede etkin rol 
oynamaktadır. 

Nitekim olaya bu perspektiften 
bakmak zorunlulu�unu duyan CHP'liler 
gerçe�i teslim etmekten kaçınmamakta
dırlar. 

Emperyalist ilişkiler a�ındaki Tür
kiye'de, ekonomik programı ne derece 

yetersiz olursa olsun, bir Sosyal Demok
rat partinin demokratik düzeylerde bu 
denetlerneyi hissetmesi ise o partinin 
mecburiyetlerinden çok, sosyalistlerin 
ve o potansiyeli temsil eden işçi sınırı 
partisinin başarısıdır. 

12 Ekim'in en çarpıcı bir anlamı 
da budur ... 

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERINE... 

Yalçın Küçük, yurt dışına çıkmak 
için Ankara İli Emniyet Müdürlüğü'ne 
başvurarak, pasaport verilmesini iste
mişti. Bu istem red edildi. 

Yurt dışına çıkma öıgürlü�ü "ka
nunla" düzenlendiğinden, bu özgürlü�ün 
kısıtıanması da kanuna dayanmak zo
runda. 

İsteminin kabul edilmerne nedp.nle
rini bir dilekçe ile soron Yalçın Küçük'e, 
Ankara Emniyet müdürlü�ü, 13 Ekim 
1975 tarihli yazısıyla, neden olarak 
5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22. 
maddesini gösteriyordu. Bu maddeye 
göre kendilerine pasaport verilerniyecek 
kimseler şunlardır: 

aik Türün gelip Türk-Iş'in kapısına dayanmasaydı, Türk-iş'ten seçim 
öncesinde hiç ses çıkmamış olacaklı denilebilir. Faik Türün'e veril
miş olan cevabı değerlendirmek de kolay değildir. ilk bakışıa red an-

lamı ıaşıyormuş gibi görünmesi ne rağmen, "şahısları değil partiyi destekleriz .. 
tutumumuıu saptayacağlZ" gibi ifadeler, farklı savlara da kanıt ulabilir. Türk
i ş'in cevabının ertesinde Faik Türün radyoda yaptığı seçim konuşmasında 
"Yeni Anayasamıza sosyal ilke de eklenmiştir. Hemen hatırlatayım ki bağım
Sız adayı olduğum AP, CHP'den fersah fersah bu konuda ileridir. Bir büyük 
işçi liderimiL de bunu böylece ifade etmiştir." diyebilmiştir. Kimdir bu "bir 
büyük işçi lideri"? O kadar büyüktür ki ülkenin iki büyük partisi hakkındaki 
görüşlerini kendisi açıklayamamakta, bunu anlayabilmek için Faik Türün'ün 
seçim konuşmasını dinlemek gerekmektedir. 

Türk-i ş'in önümüzdeki günlerde Adana, istanbul ve izmirde kurul
taylar dÜienleyeceği, daha sonra toplanacak olan Merkez kurultayında da po
litikaya nasıl ağırlık konulacağ ının saptanacağının belirlenecegi açıklanm

'
ıştır. 

Türk·iş'in ötedenberi sözünü ettiği parti kurma tasavvuru da o zaman bir kere 
daha söıkonusu olabilir. 

. 

Türk.iş  yöneticilerinin, Tip ilk defa kurulduğu zaman da bir Çalışan
lar Partisi önerisiyle ortaya çıktıkları hatırlanır. Türk-iş'in TiP'e destek olması 
"tehlike"si tamamen savuşturulduktan sonra bu öneri unutulmuştur. Türk-iş 
yöneticilerinin bu dönemde kuracakları bir parıinin de çok çeşitli fonksiyon
ları alabilir. Bir yandan mevcut sol partilere yönelmesi muhtemel kaymalara 
belli ölçüde set çekilebilir, diğer yandan, siyasal alanda aktif bir tutuma giril
miş gibi olabilir. Ancak Türk-iş'in sendikal alandaki gücünün azaldıgı bir dö
nemde siyasal alanda önemli bir etkinlik göstermesi beklenemez. Aslında, 
genel olarak, sendikaların üyelerinin oylarını siyasal alanda işçi sınıfının 
gerçek özlemlerine ters yönlere çekebilmesini olanakSlılaştıran pek çok sebep 
vardır. Başka ülkelerin ve ülkemizin geçirdiği deneyler böyle bir yargıyı kanıt
layan örneklerle doludur. 

Türk-iş yöneticileri bir parti oluşturdukları takdirde bunun işçi sını
fının dünya görüşüne uygun bir çizgide gerçekleşmeyeceğinden kimsenin 
şüphe etmiyeceği açıktır. Sınıf bi lincine sahip olmamakla övünen bir kadro
nun başka bir tulum ortaya koyması nasıl beklenebilir? 

ürk-i ş'in bu günlerde bir de motor fabrikası kurma girişiminden Söl 
edilmektedir. Türk-i ş'in parti kurma tasavvuru belki gerçekleşmeye
bilir, veya kurulacak parti kapitalizmin gidişine tcrs olmayabilir, an-

cak, Türk-iş'in motor fabrikası girişiminin başarılı olması için pek çok sebep 
vardır. Bugünkü iktidarın Türk-iş yöneticilerine, bu girişimlerinde başarılı ol
maları için kolaylıklar göstermesi beklenebilir. Bazan kapitalistleşmek, kapi
talizme karşı olmaktan daha kolaydır. 

"Genel Emniyet nezaretinde bulu
nanlar; yabancı memlckctlere gitm(�ll'ri 
için müsait sebep ve şarLlara malik oJ
duklarını ispat ed('miyenlerj memleket
ten ayrılmalarında siyasi emniyet bakı
mından. mahzur bulundu�u İç İşleri Ba
kanlığı'nca tesbit edilenler ve vergi bor
cu olduğu pasaport itasına yetkili ma
kamlara bildirilenler". 

Söz konusu kanun maddesinin tü
münün Anayasaya aykırılı�ı doktrinde 
geniş ölçüde tartışılmakta. Bu ayrı bir 
konu. Ancak Yalçın Küçük'ün durumu 
22. maddenin ışı�ında incelenirse, ken
disinin Genel emniyet nezaretinde bu
lunmadı�ı, yabancı memleketlere gitme
mesi için herhangi bir mahkeme kararı 
da olmadı�ı biliniyor. Kimse, yabancı 
ülkelerde geçinecek olanaklarını yada 
ödenecek vergi borcunu sormamakla. 
Öyleyse Iç Işleri Bakanlıgı. Y. Küçük'ün 
memlekettcn ayrılmasında "siyasi emni
yet" bakımından sakınca oldu�unu 
saptamış demeklir. 

td"are'nin hiçbir tasarrufu yargı de
netimi dışında bırakılamaz. ıÇ ışleri 
Bakanh�ı kararının kaldırılması için, 

Küçük 'ün avukatları DoQ:an Tanyer ve 
Erşf!f) Sansal Danıştay'a başvuracaklar. 
Biz dt' Yalçın Kü�ük'ün "günah ve suç
larını" öğrem·bil,'cP{tiz. Ancak, söz- ko
nusu hüküm le yurldı�ına çıkma özgür
lü�ünü kısıtlamak, yaygın bir uygulama. 
Uygulamaya karşı Danıştay'da at.;ılmış 
birçok dava da var. Böylelikl(', benzer 
durumlarda Danı�tay ve İç lşl('ri Bakan
Iıfp'nın tutumları bilinmektc. Danıştay, 
Idarenin pasaport istC'mini reddetmesine' 
temel olan bt·lgeleri Bakanlıktan istiyor. 
Bakanlık ise belgeiNin açıklanmasının 
"Milli Güvenlik" bakımından sakıncalı 
görüldügünü ileri sürerek, Danıştay'ın 
istemini olumsuz cevaplandırıyor. Böy
lece de Danıştay, pasaport vermeme 
kararlarını iptal ediyor. 

Şimdi önümüzde iki durum var. Ya 
Iç Işleri Bakanlıgı Yalçın Küı;ük'ün "gü
nahları" "milli güvenliA:i" bozacak ka
dar büyük oımadı�ından. istenen beıge
leri yoııayacak. Biz de o zaman söz ko
nusu "siyasi emniyet"in kimin emniyeti 
olduRunu göreceRiz. Ya da belge veril
medi�inden Danıştay kararı iptal edecek 
ve Yalçın Küçük Pasaport alabilecek. 
Tabii Danıştay kararı uygulanırsa ... 
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ki Türk-iş yöneticileri bu oldukça zor işi başarırken hükü
sınırlar içinde kalmaya büyük özen göstermişlerdir. Bu 

günlerinde belirginleşmiştir. 

tutumun istisnaları, hemen akla gelebilecek kadar azdır. 1 965 se
büyük kanad ını oluşturduğu bir iktidar ülkeyi yönetirken 

partilerden dokuz mi lletvekilini içeren bir "kara liste" yayın
gördüğü tepki öylesine sert olmuştu ki "Ankara'da var" 

Türk-i ş'in daha sonraki tavırlarını bu olaydan bağımsız 
imkanslZdır_ Daha sonra da Türk-i ş'in benzer bir girişimi görülme-

Geçirdiğimiz 12 Ekim seçimlerinden önce de Türk-iş'in AP'li sekiz 
bir "kara liste" daha oluştaracağı haberi basına slZmıştı. 

açıklanmadan vazgeçildiği haberi de basına yansıdı. Bunun an
Bir anlam bulmak çabası, ister isıemez Geneı-iş'in Türk-Iş'

sonra bir başka sosyal-demokrat sendika olan Yoı-i ş'in Genel 
önce böyle bir girişimin basına sızmasının Türk-I ş yöne

olabileceği olabileceği manevra imkanını akla geıirmekıedir. geıirmekıedir. 

başkanının olaya bakı
numara bekleyen ı;alışkan ö�ren

yönetimi bu 
ifadeleriyle iyi 

edilemeyecek örgüt yapısı 

gözle görünür şe
özlemleri ve 

toplumsal bi
adeta "Kendili
görüşü de parti 

edilmektedir. Bu gö
yasası sonu

tablosuna yansı
gücünden bes

potansiyel ve güç, 
söyledikleri

demokratik düzey
denetlemede etkin rol 

perspektiften 

yetersiz olursa olsun, bir Sosyal Demok
rat partinin demokratik düzeylerde bu 
denetlerneyi hissetmesi ise o partinin 
mecburiyetlerinden çok, sosyalistlerin 
ve o potansiyeli temsil eden işçi sınırı 
partisinin başarısıdır. 

12 Ekim'in en çarpıcı bir anlamı 
da budur ... 

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERINE... 

Yalçın Küçük, yurt dışına çıkmak 
için Ankara Ankara İli Emniyet Müdürlüğü'ne 
başvurarak, pasaport verilmesini iste
mişti. Bu istem red edildi. 

Yurt dışına çıkma öıgürlü�ü "ka
nunla" düzenlendiğinden, bu özgürlü�ün 
kısıtıanması da kanuna dayanmak zo
runda. 

İsteminin kabul edilmerne nedp.nle
rini bir dilekçe ile soron Yalçın Küçük'e, 
Ankara Emniyet müdürlü�ü, 13 Ekim 

seçim konuşmasını dinlemek gerekmektedir. 
Türk-i ş'in önümüzdeki günlerde Adana, istanbul 

taylar dÜienleyeceği, daha sonra toplanacak olan Merkez kurultayında 
litikaya nasıl ağırlık konulacağ ının saptanacağının belirlenecegi 
Türk·iş'in ötedenberi sözünü ettiği parti kurma tasavvuru da o 
daha söıkonusu olabilir. 

. 

Türk.iş  yöneticilerinin, Tip ilk defa kurulduğu zaman da bir 
lar Partisi önerisiyle ortaya çıktıkları hatırlanır. Türk-iş'in TiP'e destek olması 
"tehlike"si tamamen savuşturulduktan sonra bu öneri unutulmuştur. 
yöneticilerinin bu dönemde kuracakları bir parıinin de çok 
ları alabilir. Bir yandan mevcut sol partilere yönelmesi muhtemel 
belli ölçüde set çekilebilir, diğer yandan, siyasal alanda aktif 
miş gibi olabilir. Ancak Türk-iş'in sendikal alandaki gücünün 
nemde siyasal alanda önemli bir etkinlik göstermesi göstermesi beklenemez. Aslında, 
genel olarak, sendikaların üyelerinin oylarını siyasal alanda 
gerçek özlemlerine ters yönlere çekebilmesini olanakSlılaştıran 
vardır. Başka ülkelerin ve ülkemizin geçirdiği deneyler böyle bir yargıyı 
layan örneklerle doludur. 

Türk-iş yöneticileri bir parti oluşturdukları takdirde 
fının dünya görüşüne uygun bir çizgide gerçekleşmeyeceğ
şüphe etmiyeceği açıktır. Sınıf bi lincine sahip olmamakla 
nun başka bir tulum ortaya koyması nasıl beklenebilir? 

ürk-i ş'in bu günlerde bir de motor fabrikası kurma 
edilmektedir. Türk-i ş'in parti kurma tasavvuru belki 
bilir, veya kurulacak parti kapitalizmin gidişine tcrs 

cak, Türk-iş'in motor fabrikası girişiminin başarılı olması 
vardır. Bugünkü iktidarın Türk-iş yöneticilerine, bu girişiml
maları için kolaylıklar göstermesi beklenebilir. Bazan kapitalistleşmek, 
talizme karşı karşı olmaktan daha kolaydır. kolaydır. 

"Genel Emniyet nezaretinde bulu
nanlar; yabancı memlckctlere gitm(�ll'ri 
için müsait sebep ve şarLlara malik oJ
duklarını ispat ed('miyenlerj memleket
ten ayrılmalarında siyasi emniyet bakı
mından. mahzur bulundu�u İç İşleri Ba
kanlığı'nca tesbit edilenler ve vergi bor
cu olduğu pasaport itasına yetkili ma
kamlara bildirilenler". 

Söz konusu kanun maddesinin tü
münün Anayasaya aykırılı�ı doktrinde 
geniş ölçüde tartışılmakta. Bu ayrı bir 
konu. Ancak Yalçın Küçük'ün durumu 
22. maddenin ışı�ında incelenirse, ken
disinin Genel emniyet nezaretinde bu
lunmadı�ı, yabancı memleketlere gitme
mesi için herhangi bir mahkeme kararı 
da olmadı�ı biliniyor. Kimse, yabancı 
ülkelerde geçinecek olanaklarını yada 
ödenecek vergi borcunu sormamakla. 
Öyleyse Iç Işleri Bakanlıgı. Y. Küçük'ün 
memlekettcn ayrılmasında "siyasi emni

Küçük 'ün avukatları 
Erşf!f) Sansal 
Biz dt' Yalçın 
larını" öğrem·bil,'cP{tiz. 
nusu hüküm le 
lü�ünü kısıtlamak, 
Uygulamaya karşı 
birçok dava da 
durumlarda Danı�tay 
Iıfp'nın tutumları 
Idarenin pasaport 
temel olan bt·lgeleri 
Bakanlık ise 
"Milli Güvenlik" 
görüldügünü ileri 
istemini olumsuz 
lece de Danıştay, 
kararlarını iptal 

Şimdi önümüzde 
Iç Işleri Bakanlıgı 
nahları" "milli 
dar büyük oımadı�ından. istenen 
leri yoııayacak. 



PARTi VE 
MOTOR FABRiKASı 

ALPASLAN ıŞıKLı 

asaların , ülkemizde sendikaların siyasal eylemde bulunmalarını yasak
ladığı söylenemez. Sendikaların bir siyasal parti ile mali ve organik 
bağlanıı kurma olanağından yoksun bırakılmış olmaları, belli bir si-

yasalpartinin oluşturulması, yönlendirilmesi, desteklenmesi bakımından yarar
lanabilecekleri yolların kapalı olduğu anlamına gelmez. Aksine, bu çerçeve 
içinde bile sendikaların siyasal alanda yapabi lecekleri pek çok şey vardır. 
Dünyanın birçok ülkesinde bu çerçeve içinde sendikalar önemli girişimler ger
çekleştirmişlerdir_ 

Buna karşılık, Türk - iş Genel Sekreteri, Seçim öncesindeki tutumla
rını açıklarken "274 sayılı sendikalar yasasına saygıl ı" olduklarını geçerli bir 
gerekçeymişçesine ileri sürmüştür. Oysa, seçimlerden sonra Türk-iş'in bir par
ti kuracağ ını da açıklayan aynı Genel Sekreterdir. 

Türk-iş'in şimdiye kadar olduğu gibi son seçimlerde de içine düştüğü 
durumu açıklamak herhalde yöneticileri için pek kolay olmasa gerek. Türk-iş' 
in ülke için oldukça büyük önem taşıyan bu son gelişme karşısında gösterdiği 
tepki daha toğrusu tepkisizlik önemli bazı sorunları tekrar gündeme getirmiş
tir. 

Türk-iş yöneticilerinin nutuklarında "Ankara'da Türk-iş vardır!" 
diye haykırmayı pek sevdikleri bilinir. Gerçekten Ankara'da hükümetler gel
miş, gitmiş, Türk-iş ve özellikle yöneticileri pek değişmemiştir. Ancak, artık 
herkes bilmektedir ki Türk-iş yöneticileri bu oldukça zor işi başarırken hükü
metlerin koyduğu sınırlar içinde kalmaya büyük özen göstermişlerdir. Bu 
özen, özellikle seçim günlerinde belirginleşmiştir. 

Bu tutumun istisnaları, hemen akla gelebilecek kadar azdır. 1 965 se
çimlerinde AP'nin büyük kanadını oluşturduğu bir iktidar ülkeyi yönetirken 
Türk-iş, çeşitli partilerden dokuz mil letvekilini içeren bir "kara liste" yayın
lamıştı. Hükümetten gördüğü tepki öylesine sert olmuştu ki "Ankara'da var" 
olduğu haykırılan Türk-iş'in daha sonraki tavırlarını bu olaydan bağımsız 
ele almak imkansızdır. Daha sonra da Türk-Iş'in benzer bir girişimi görülme
miştir. 

Geçirdiğimiz 12 Ekim seçimlerinden önce de Türk-iş'in AP'li sekiz 
milletvekilini içeren bir "kara liste" daha oluştaracağı haberi basına slZmıştı. 
liste resmen açıklanmadan vazgeçildiği haberi de basına yansıdı. Bunun an
lamı ne olabilirdi? Bir anlam bulmak çabası, ister istemez Geneı-iş'in Türk-iş'
ten kopuşundan sonra bir başka sosyal-demokrat sendika olan Yoı-iş'in Genel 
Kurulundan hemen önce böyle bir girişimin basına sızmasının Türk-iş yöne
timine sağlamış olabileceği manevra imkanını akla getirmektedir. 

CHP'nin ve genel başkanının olaya bakı' 
ŞI "lO numara bekleyen çalışkan öAren
cinin 8,5 not. alması"dır. 

Ancak Genel Merkez yönetimi bu 
"8,5" not.u,· yine kendi ifadeleriyle iyi 
çalışt.ığı iddia edilemeyecek örgüt. yapısı 
ile sa�ıamıştır. 

eHP'nin, halkın gözle görünür şe
kilde büyüyen demokratik özlemleri ve 
günden güne yaygınlaşan toplumsal bi
linçlenme gelişiminde adeta "Kendili
Ainden" oy topladığı görüşü de parti 
içinde söz konusu edilmektedir. Bu gö
rüş, antidemokratik seçim yasası sonu· 
cu, CHP'nin sayısal oy tablosuna yanaı· 
yan sosyalist. potansiyelin gücünden bes· 
lenmektedir. 

Bu sosyalist potansiyel ve güç, 
"Sol kenar oyuncularının" söyledikleri· 
nin tersine, CHP'nin demokratik düzey· 
lerde tutarlılıliını denetlemede etkin rol 
oynamaktadır. 

Nitekim olaya bu perspektiften 
bakmak zorunluluAunu duyan CHp'liler 
gerçeiii teslim etmekten kaçınmamakta
dırlar. 

Emperyalist ilişkiler aiiındaki Tür
kiye'de, ekonomik programı ne derece 

yetersiz olursa olsun, bir Sosyal Demok· 
rat. partinin demokrat.ik düzeylerde bu 
denetlemeyi hisset.mesi ise o part.inin 
mecburiyeLlerinden çok, sosyalistlerin 
ve o potansiyeli temsil eden işçi sınıfı 
partisinin başarısıdır. 

12 Ekim'in en çarpıcı bir anlamı 
da budur ... 

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERINE ... 

Yalçın Küçük, yurt dışına çıkmak 
için Ankara IIi Emniyet Müdürlüğü'ne 
ba�vurarak, pasaport verilmesini iste· 
mişti. Bu istem red edildi. 

Yurt dışına çıkma öigürlüğü "ka
nunla" düzenlendi�inden. bu özgürtüğ;ün 
k ısıtıanması da kanuna dayanmak zo· 
runda. 

Isteminin kabul edilmerne nedenle· 
rini bir dilekçe ile soran Yalçın Küçük'c, 
Ankara Emniyet müdürlüliü, 13 Ekim 
1975 tarihli yazısıyla, neden olarak 
5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22. 
maddesini gösteriyordu. Bu maddeye 
göre kendilerine pasaport verilerniyecek 
kimseler şunlardır: 

aik Türün gelip Türk-Iş'in kapısına dayanmasaydı,  Türk-iş'ten seçim 
öncesinde hiç ses çıkmamış olacaktı denilebilir. Faik Türün'e veril
miş olan cevabı değerlendirmek de kolay değildir. ilk bakışta red an-

lamı taşıyormuş gibi görünmesine rağmen, "şahısları değil partiyi destekleriz .. 
tutumumuzu saptayacağlZ" gibi ifadeler, farklı savlara da kanıt olabilir. Türk
iş'in cevabının ertesinde Faik Türün radyoda yaptığı seçim konuşmasında 
"Yeni Anayasamıza sosyal ilke de eklenmiştir. Hemen hatırlatayım ki bağım
sız adayı olduğum AP, CHP'den fersah fersah bu konuda ileridir. Bir büyük 
işçi liderimiL de bunu böylece ifade etmiştir." diyebilmiştir. Kimdir bu "bir 
büyük işçi lideri"? O kadar büyüktür ki ülkenin iki büyük partisi hakkındaki 
görüşlerini kendisi açıklayamamakta, bunu anlayabilmek için Faik Türün'ün 
seçim konuşmasını dinlemek gerekmektedir. 

Türk-iş'in önümüzdeki günlerde Adana, istanbul ve izmir'de kurul
taylar düıenleyeceği ,  daha sonra toplanacak olan Merkez kurultayında da po
litikaya nasıl ağırlık konulacağ ının saptanacağının belirleneceği açıklanm

-
ıştır. 

Türk-iş'in ötedenberi sözünü ettiği parti kurma tasavvuru da o zaman bir kere 
daha sÖLkonusu olabilir. 

-

Türk-iş yöneticilerinin, Tip ilk defa kurulduğu zaman da bir Çalışan
lar Partisi önerisiylc ortaya çıktıkları hatırlanır. Türk-iş'in TiP'e destek olması 
"tehlikc"si tamamen savuşturulduktan sonra bu öneri unutulmuştur. Türk-iş 
yöneticilerinin bu dönemde kuracakları bir partinin de çok çeşitli fonksiyon
ları alabilir. Bir yandan mevcut sol partilere yönelmesi muhtemel kaymalara 
belli ölçüde set çekilebilir, diğer yandan, siyasal alanda aktif bir tutuma giril
miş gibi olabilir. Ancak Türk-iş'in sendikal alandaki gücünün �zaldığ ı bir dö
nemde siyasal alanda önemli bir etkinlik göstermesi. beklenemcı. Aslında, 
genel olarak, sendikaların üyelerinin oylarını siyasal .Ianda işçi sınıfının 
gerçek özlemlerine ters yönlere çekebilmesini olanaksILlaştıran pek çok sebep 
vardır. Başka ülkelerin ve ülkemizin geçirdiği deneyler böyle bir yargıyı kanıt
layan örneklerle doludur. 

Türk-iş yöneticileri bir parti oluşturdukları takdirde bunun işçi sını
fının dünya görüşüne uygun bir çizgide gerçekleşmeyeceginden kimsenin 
şüphe etmiyeceği açıktır. Sınıf bilincine sahip olmamakla övünen bir kadro
nun başka bir tutum ortaya koyması na511 beklenebilir? 

ürk-iş'in bu günlerde bir de motor fabrikası kurma giri şiminden söz 
edilmektedir. Türk-iş'in parti kurma tasavvuru belki gerçekleşmeye
bilir, veya kurulacak parti kapitalizmin gidişine ters olmayabilir, an-

cak, Türk-iş'in motor fabrikası girişiminin başarılı olması için pek çok sebep 
vardır. Bugünkü iktidarın Türk-iş yönetici lerine, bu girişimlerinde başarılı ol
maları için kolaylıklar göstermesi beklenebilir. Bazan kapitalistleşmek, kapi
talizme karşı olmaktan daha kolaydır. 

"Genci Emniyet nezaretindt> bulu· 
nanlar; yabancı memleketlere gitmeleri 
için müsait sebep ve şartlara malik ol
duklarını ispat cdt'miyenler; memlekf't
ten ayrılmalarında siyasi emniyet bakı· 
mından mahzur bulunduğu Iç Işleri Ba
kaniığı'nca tesbit edilenler ve vergi bor· 
cu oldUğu pasaport itasına yetkili ma· 
kamlara bildirilenlerı!. 

Söz konusu kanun maddesinin tü
münün Anayasaya aykırıhgı doktrinde 
geniş ölçüde tartışılmakta. Bu ayrı bir 
konu. Ancak Yalçın Küçük'ün durumu 
22. maddenin ışı�ında incelenirse, kcn· 
disinin Genel emniyet nezaretinde bu
lunmndı�ı, yabancı mcmleketlere gitme
mesi için herhangi bir mahkeme kararı 
da olmadıa:ı biliniyor. Kimse, yabancı 

geçinecek olanaklarını yada 
ödenecek vergi borcunu sormamakta. 
öyleyse Iç Işleri Bakanlı�ı, Y. Küçük'ün 
memleketten ayrılmasında "siyasi emni· 
yet" bakımından sakınca oldu�unu 
saptamış demektir. 

Idare'nin hiçbir tasarruru yargı de· 
netimi dışında bırakılamaz. ıÇ Işleri 
BakanhAı kararının kaldırılması için, 

Küçük 'ün avukatları DOğan Tanyer ve 
Erşen Sansal Danıştay'a başvuracaklar. 
Biz de Yalçın Küc.;ük'ün "günah ve suç· 
larını" öğrenf'bih·c('g:iz. Ancak, söz ko
nusu hükümle yurtdışına çıkma özgür· 
lügünü kısıtlamak, yaygın bir uygulama. 
Uygulamaya karşı Danıştay'da avıimış 
birçok dava da var. Böylelikleo, benzer 
durumlarda Danıştay ve tç İşIE'ri Bakan
Iı�ı'nın tutumları bilinmektt>. Danıştay, 
Idarr.nin pasaport ist.f'mini reddetmesinf' 
temel olan bı>lgeleri Bakanlıktan istiyor. 
Baknnlık i� belgtdNin 8(,,:lklanmasının 
"Milli Güvenlik" bakımından sakıncalı 
görüldüA'ünü ileri sürerek, Danıştay'," 
istemini olumsuz cevaplandırıyor. Böy
lece de Danıştay, pasaport vl?rmemc 
kararlarını iptal ediyor. 

Şimdi önümüzde iki durum var. Ya 
Iç Işleri Bakanlıgı Yal�'ın Küçük'ün "gü
nahları" "milli güvenliAi" bozacak ka
dar büyük olmadlAından, istenen belge
leri yollayacak. Biz de o zaman söz ko
nusu "siyasi emniyet"in kimin emniyeti 
oldultunu göreceitiz. Yo da belge veril
mediğinden Danıştay kararı iptal edecek 
ve Yalçın Küçük Pasaport alabilecek. 
Tabii Danıştay kararı uygulanırsa ... 

açıklayan aynı Genel Sekreterdir. 

şimdiye kadar olduğu gibi son seçimlerde de içine düştüğü 
herhalde yöneticileri için pek kolay olmasa gerek. Türk-iş' 

oldukça büyük önem taşıyan bu son gelişme karşısında gösterdiği 
tepkisizlik önemli bazı sorunları tekrar gündeme getirmiş

yöneticilerinin nutuklarında "Ankara'da Türk-iş vardır!" 
pek sevdikleri bilinir. Gerçekten Ankara'da hükümetler gel

ve özellikle yöneticileri pek değişmemiştir. Ancak, artık 
ki Türk-iş yöneticileri bu oldukça zor işi başarırken hükü
sınırlar içinde kalmaya büyük özen göstermişlerdir. Bu 

seçim günlerinde belirginleşmiştir. 

tutumun istisnaları, hemen akla gelebilecek kadar azdır. 1 965 se
büyük kanadını oluşturduğu bir iktidar ülkeyi yönetirken 

partilerden dokuz mil letvekilini içeren bir "kara liste" yayın
Hükümetten gördüğü tepki öylesine sert olmuştu ki "Ankara'da var" 
haykırılan Türk-iş'in daha sonraki tavırlarını bu olaydan bağımsız 

imkansızdır. Daha sonra da Türk-Iş'in benzer bir girişimi görülme

Geçirdiğimiz 12 Ekim seçimlerinden önce de Türk-iş'in AP'li sekiz 
bir "kara liste" daha oluştaracağı haberi basına slZmıştı. 

açıklanmadan vazgeçildiği haberi de basına yansıdı. Bunun an
Bir anlam bulmak çabası, ister istemez Geneı-iş'in Türk-iş'

sonra bir başka sosyal-demokrat sendika olan Yoı-iş'in Genel 
önce böyle bir girişimin basına sızmasının Türk-iş yöne

olabileceği manevra imkanını akla getirmektedir. 

başkanının olaya bakı' 
çalışkan öAren

yönetimi bu 
ifadeleriyle iyi 

edilemeyecek örgüt. yapısı 

gözle görünür şe
özlemleri ve 

toplumsal bi
adeta "Kendili
görüşü de parti 

edilmektedir. Bu gö
seçim yasası sonu· 

tablosuna yanaı· 
gücünden bes· 

potansiyel ve güç, 
oyuncularının" söyledikleri· 

demokratik düzey· 
denetlemede etkin rol 

perspektiften 

yetersiz olursa olsun, bir Sosyal Demok· 
rat. partinin demokrat.ik düzeylerde bu 
denetlemeyi hisset.mesi ise o part.inin 
mecburiyeLlerinden çok, sosyalistlerin 
ve o potansiyeli temsil eden işçi sınıfı 
partisinin başarısıdır. 

12 Ekim'in en çarpıcı bir anlamı 
da budur ... 

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERINE ... 

Yalçın Küçük, yurt dışına çıkmak 
için Ankara Ankara IIi Emniyet Müdürlüğü'ne 
ba�vurarak, pasaport verilmesini iste· 
mişti. Bu istem red edildi. 

Yurt dışına çıkma öigürlüğü "ka
nunla" düzenlendi�inden. bu özgürtüğ;ün 
k ısıtıanması da kanuna dayanmak zo· 
runda. 

Isteminin kabul edilmerne nedenle· 
rini bir dilekçe ile soran Yalçın Küçük'c, 
Ankara Emniyet müdürlüliü, 13 Ekim 

seçim konuşmasını dinlemek gerekmektedir. 
Türk-iş'in önümüzdeki günlerde Adana, istanbul 

taylar düıenleyeceği ,  daha sonra toplanacak olan Merkez kurultayında 
litikaya nasıl ağırlık konulacağ ının saptanacağının belirleneceği 
Türk-iş'in ötedenberi sözünü ettiği parti kurma tasavvuru da 
daha sÖLkonusu olabilir. 

-

Türk-iş yöneticilerinin, Tip ilk defa kurulduğu zaman 
lar Partisi önerisiylc ortaya çıktıkları hatırlanır. Türk-iş'in 
"tehlikc"si tamamen savuşturulduktan sonra bu öneri unutulmuştur. 
yöneticilerinin bu dönemde kuracakları bir partinin de çok 
ları alabilir. Bir yandan mevcut sol partilere yönelmesi muhtemel 
belli ölçüde set çekilebilir, diğer yandan, siyasal alanda aktif bir 
miş gibi olabilir. Ancak Türk-iş'in sendikal alandaki gücünün 
nemde siyasal alanda önemli bir etkinlik göstermesi. beklenemcı. 
genel olarak, sendikaların üyelerinin oylarını siyasal .Ianda 
gerçek özlemlerine ters yönlere çekebilmesini olanaksILlaştıran 
vardır. Başka ülkelerin ve ülkemizin geçirdiği deneyler böyle bir 
layan örneklerle doludur. 

Türk-iş yöneticileri bir parti oluşturdukları takdirde 
fının dünya görüşüne uygun bir çizgide gerçekleşmeyeceginden 
şüphe etmiyeceği açıktır. Sınıf bilincine sahip olmamakla övünen bir 
nun başka bir tutum ortaya koyması na511 beklenebilir? 

ürk-iş'in bu günlerde bir de motor fabrikası kurma 
edilmektedir. Türk-iş'in parti kurma tasavvuru belki 
bilir, veya kurulacak parti kapitalizmin gidişine 

cak, Türk-iş'in motor fabrikası girişiminin başarılı olması 
vardır. Bugünkü iktidarın Türk-iş yönetici lerine, bu girişiml
maları için kolaylıklar göstermesi beklenebilir. Bazan kapitalistleşmek, 
talizme karşı olmaktan daha kolaydır. 

"Genci Emniyet nezaretindt> bulu· 
nanlar; yabancı memleketlere gitmeleri 
için müsait sebep ve şartlara malik ol
duklarını ispat cdt'miyenler; memlekf't
ten ayrılmalarında siyasi emniyet bakı· 
mından mahzur bulunduğu Iç Işleri Ba
kaniığı'nca tesbit edilenler ve vergi bor· 
cu oldUğu pasaport itasına yetkili ma· 
kamlara bildirilenlerı!. 

Söz konusu kanun maddesinin tü
münün Anayasaya aykırıhgı doktrinde 
geniş ölçüde tartışılmakta. Bu ayrı bir 
konu. Ancak Yalçın Küçük'ün durumu 
22. maddenin ışı�ında incelenirse, kcn· 
disinin Genel emniyet nezaretinde bu
lunmndı�ı, yabancı mcmleketlere gitme
mesi için herhangi bir mahkeme kararı 
da olmadıa:ı biliniyor. Kimse, yabancı 

geçinecek olanaklarını yada 
ödenecek vergi borcunu sormamakta. 
öyleyse Iç Işleri Bakanlı�ı, Y. Küçük'ün 
memleketten ayrılmasında "siyasi emni· 

Küçük 'ün avukatları 
Erşen Sansal 
Biz de Yalçın 
larını" öğrenf'bih·c('g:iz. 
nusu hükümle 
lügünü kısıtlamak, 
Uygulamaya 
birçok dava 
durumlarda Danıştay 
Iı�ı'nın tutumları 
Idarr.nin pasaport 
temel olan bı>lgeleri 
Baknnlık i� 
"Milli Güvenlik" 
görüldüA'ünü 
istemini olumsuz 
lece de Danıştay, pasaport 
kararlarını iptal 

Şimdi önümüzde 
Iç Işleri Bakanlıgı 
nahları" "milli 
dar büyük olmadlAından, 
leri yollayacak. 



12 Ekim : 
Bazı. iller, gözlemler 

12 Ekim seçimleri üzerine bir çok 
şey yazılıp söylendi. Eldeki verilerin ye
tersizıi�i daha ayrıntılı c.:özümlemelere 
olanak \.anımıyor. Yine de, YOROYOŞ' 
ün bir önceki sayısında yer alan, partile
rin oylarındaki değişmeleri gösteren 
tablodan bazı ilginç sonuçlar c.,:ıkarmak 
mümkün. 

12 Ekim seçimlerine ilişkin kaba ra
kamlardan hemen çıkarılabilecek sonuç 
ortada: 12 Ekim'de seçmenler oylarıy
la faşizan tırmanışa dur dediler. Sayı lar
la konuşmak gerekirse sa�'ın tOJ,llam oy
ları 1973 . 1975 arasında yüzde 63'den 
yüzde 55'e düştü. Genel olarak sağın oy
ları gerilerken, MC içerisinde AP oyları 
arttı. Daha açığı, cephe lideri, ortakla
rını orLadan kaldırma yolunda önemli 
bir adım attı. 

Genel olarak söyle�enler bunlar. 
önemli olan bu söylenenlerden öteye 
geçmek. Oy da�ılımının sınıfsal çözümü
nü yapmak ve bundan gelecek için so· 
nuçlar çıkarmaya çalışmak gerekiyor. 
Bunun için, yetersiz tc olsa .. Ideki veri· 
lerden hareket etmek zorunluJuA.. u var. 
Eldrki veriler, bazı iU;'r ya da bölgeler 
için anlamlı gruplar oluşturuyor. Bu 
verilerin ortaya çıkardığı bazı gruplaş
malara bu yazıda değinmek istiyoruz. 

Gruplar şöyle: 
1. Hem MC'nin, hem de AP'nin 

CHP karşısında nispi olarak geriJediği 
iller, 

2, Hem MC'nin, hem de AP'nin 
CHP karşısında ilerlediA:i iller, 

3, Genel eğilim olarak oy oranı dü
şen MSP'nin oy oranını artırdığı iller, 

1. gruba giren iller Balıkesir, Bursa, 
Eskişehir, Tekirdağ ve Tunceli, 2, gruba 
giren iller Bingöı, Diyarbakır, ElazlR", Gi· 
resun ve Trabzon, 3, gruba giren iller ise 
Bingöı Diyarbakır Elazı�, Konya ve Urfa. 

Birinci gruptaki illerden Tunceli dı
şındaki dQrdü (Bursa, Balıkesir, Eskişe
hir ve Tekirdağ) önemli o�-tak özelliklere 
sahip, Bunların tümü, Batı Anadolu'da, 
tarım ve sanayiin Türkiye ortalamasının 
üzerinde geliştiği iller. Bu iller 1950·60 
arasında Demokrat Parti'nin, daha sonra 
da Adalet Partisi'nin kaleleri sayılan 
yerler. Bu illerin diğer bir özelliği de ka· 
pitalistleşmenin geçici nimetlerinin, ge
tirdiği dertler karşısında ağırlığını yi· 
tirmeye başladığının görülmesi. Yeni 
alanların tarıma açılması, yeni sanayi te· 
sislerinin kurulması ile birlikte gelen ge· 
nişleme, şimdi kentleşme ve kapitalist· 
leşmenin getirdigi dertler karşısında 
a�lrlıRını kaybediyor. 

Dolayısıyla, eski DP, bugünkü AP ti· 
pindeki partilerin bu yöreler halkına ver· 
diklE'riyle birlikte önerecekleri de azalı
yor. Bu gelişme daha önce ıstanbul ve 
hmir'de de izlenmişti, Aynı sonuçlar 
MSP ve MHP için d. geçerli. Kapitalist 
gelişme dinci ve ırkçı ideolojilerin halkı 

haber 
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Dört sosyalist partiden üçü CHP'yi 
desteklernemeye karar verdi· 
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bundan böyle uyutabilmesine izin ver· 
miyor. Nitekim, 1975 seçimlerinde orta· 
lama 8.3 olan MSP oy oranı bu illerde 
3.2'ye, MHP'nin 3.4 olan oy oranı ise 
1.2'ye düşüyor. 

Daha önce İzmir ve ıstanbul'da. bu 
seçimlerde Bursa , Balıkesir, Eskişehir 
ve Tekirdağ'da izlenen gelişmenin gele
cek seçimlerde Aydın ve Manisa gibi ille
ri de içine alması beklenebilir. 

ıkinci gruptaki iller ise, gerek MC' 
nin, gerekse tek başına Ap'nin CHP kar
şısında ilerledigi iller. Bunlar Bingöl, Di· 
yarbakır. Elazıg, Giresun ve Trabzon. 
ıık üç ille diger ikisini iki özellik birbi
rinden ayırıyor. Birincisi ilk üç ilin Do· 
gu Anadolu'da diger ikisinin Karadeniz 
bölgesinde oluşu. Ikincisi ise şu: Dogu 
Anadolu'daki bu üç il genel eğilimin ter· 
sine MSP'nin oylarını oran olarak artır· 
dığı iller (Türkiye'de bu eğilimin gözlen
diği yalnız

·
ca iki il daha vu: Urfa ve 

Konya). Karadeniz bölgesindeki illerde 
böyle bir eğilim görülmüyor. 

Diyarbakır, Bingöl ve Elazıg'da 
genel eğilimin dışında bir gelişimin gö
rülmesi pek de şaşırtıcı değiL. Çünkü bu 
iııerde şeyhlik, ağalık gibi unsurların oy 
açısından hala büyük önem taşıdığı or
tada, Birkaç "güçlü" ismin AP ve MSP'yi 
sürüklernesi, bu illerdeki oy yı�ılmasının 
ikili değil üçlü olmasına yetiyor. Bu açı
dan, saydığımız illerdeki duruma:genel 
eğilimin dışında oluşu nedeniyle özel 

bir önem atfedip yanıltıcı sonuçlara var· 
mamak gerekiyor. 

Genel eğilimin dışında kalan diğfOr 
iki il ise 'trabzon ve Giresun, Burada da 
yerel bazı özelliklerin etkileyici oldue-u 
anlaşıhyor. CHP'nin bu illerde, di�er il· 
lerdekini de aşan örgütsel yetersizliği ve 
Orman i.şc.;ilerinin durumu gibi yerel 10' 
runların üzerine gitmedeki başarısızlığı

nın yanısıra, başka faktörler de rol oy
nuyor. Bunların başında Ap'nin DP oy
larına sahip çıkmakta, diger illeri aşan 
başarısı roJ oynuyor, Trabzon ve Gire
sun, DP oylarındaki genel düşüşün en 
yoğun biçimde görüldüğü iller arasında 
yer alıyor. 

Bundan sonraki seçimler ic,:in eld .. lıı::i 
ipuçlarından bir diğeri de tek milletveki
li ya da senatör çıkaracak illerde sağ oy
ların "rererandum" niteliğine göre yön 
alması. örneğin Eskişehir ve Zonguldak 
illerindp bir adayın seçilecek oluşu, saQ 
oyların, sagdaki en güçlü aday olan AP 
adayına akışını sağlıyor, 

Bütün söylediklerimizdpn çıkacak 
sonuç şu oluyor: Oylarda görülen sola 
açılma eğiliminin nedeni, arııi ya da ki
şilere baRIı değil; Türkiye'nin genel ge· 
Iişim doğrultusuna paralel bir nitelik ta
şıyor. Buna karşılık MC ve AP oylann
daki gelişme bölgesel ve geçici nitelik 
taşıyor; oelirli bir üst tavana sahip. 1975 
seçimlerini "sola açılış" olarak değer· 
lendirmenin anlamı burada yatıyor. So
lun önü açık, sağın önü ise hiç o

'
lmazsa 

aJabileceği oy miktarı açısından kapalı, 

i Lira 

CHp'de" Hayaleiler" degil "Hesapçılar" 
kazandı "Oy patlaması" gerçekleşmedi 
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1973 ve 1975'de partilerin k,smi senato ve 
milletvekili seçimlerinde aldıkla" oy yüzdeleri 

1973 
CHP 33.4 

çalışmak gerekiyor. 
tc 

çalışmak 
tc 

çalışmak 
olsa .. Ideki veri· 

zorunluJuA..
iU;'r ya da bölgeler 

oluşturuyor. Bu 
çıkardığı bazı gruplaş
değinmek istiyoruz. 

hem de AP'nin 
olarak geriJediği 

gelen ge· 
nişleme, şimdi kentleşme ve kapitalist· 
leşmenin getirdigi dertler karşısında 
a�lrlıRını kaybediyor. 

Dolayısıyla, eski DP, bugünkü AP ti· 
pindeki partilerin bu yöreler halkına ver· 
diklE'riyle birlikte önerecekleri de azalı
yor. Bu gelişme daha önce ıstanbul ve 
hmir'de de izlenmişti, Aynı sonuçlar 
MSP ve MHP için d. geçerli. Kapitalist 
gelişme dinci ve ırkçı ideolojilerin halkı 

haber 
sosyalist partiden üçü CHP'yi 

teklernemeye karar verdi· 
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böyle eğilim görülmüyor. 
Diyarbakır, Bingöl ve Elazıg'da 

genel eğilimin dışında bir gelişimin gö
rülmesi pek de şaşırtıcı değiL. Çünkü bu 
iııerde şeyhlik, ağalık gibi unsurların oy 
açısından hala büyük önem taşıdığı or
tada, Birkaç "güçlü" ismin AP ve MSP'yi 
sürüklernesi, bu illerdeki oy yı�ılmasının 
ikili değil üçlü olmasına yetiyor. Bu açı
dan, saydığımız illerdeki duruma:genel 
eğilimin dışında oluşu nedeniyle özel 

sonuç şu 
açılma eğiliminin 
şilere baRIı 
Iişim doğrultusuna 
şıyor. Buna 
daki gelişme 
taşıyor; 
seçimlerini 
lendirmenin 
lun önü 
aJabileceği 

CHp'de" Hayaleiler" degil "Hesapçılar
kazandı "Oy patlaması" gerçekleşmedi 
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1973 ve 1975'de 

milletvekili seçimlerinde aldıkla" 

1973 
CHP 
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ZiiM ONERiLERi 

TL idi. Bu ılır kredileri rttırma çaba�rına karşın, 
bunl.,ı kı süreli kredilerin yerine geçirme olanaQı 
bulunamamı tır. I zlenen ntemle bulunacağı da 

"-tur. Donatım t'ŞIl kredileri önemsiz boyutiar-
d, "-,Imış�rdır. Özellil"e. 1971 'de 1 6  bin SOO TL 'yl 
i. me en taşıt edindirme kredisiyle bir şöförU taşlı 
edindirmeye ol,nak yoktur. 

Özet o �rak denilebilir ki esnaf keblet kooperı
ti�i esn,f ve soanatkorın - özellikle sanatkarın . 
sorunların� sırf kısır bir kredi uygulaması açısından 
lıaı..makQdır. 'T....,;" -1edarilc. Mg�niu"Y"n. teknoloji ,  
rnesteı..i bilgi. pazar�ma sorunları onlar i ç i n  mevcut 
d�ğildir. Küçüı.. işletmelerin bu kadar bol ve teknolo
ji �çıdan etersiz olduğu bir ülkede bütün kaynakla
rın lebiebi iileşıirilir gibi üleştirildiği. kul taksimi değil 
AIIMl tal..simi y�pıldığı koşul�r altında. aslan payı 
bır küçülo. ,zınlığa git�kte. sorunlar ise yüzünü bıra
k ılrna"-t�dır. 

Bağkur'un kurulmasıyla önemli fonların birike
bileceği bu alanda söz konusu fonların. küçük işlet
mrnin tel..elci kesim karşısında güçlendiri lmesi için 
kredi politikasının öteı..i politikalarla koordine edil
mesi k9şuluy� yararlı iş ler görülebilir. Ancak bu fon
w da ötekiler gibi tekelci sermayeye kredi olarak 
peşkeş çekılirse - ı.. i bu çok mümkündür - ona diyecek 
yok. Bu fonların Halk Bankası'nda toplanması. Banka 
yönetım kurullarında esnaf ve sanatkar federasyonla
rının. esnaf · kefalet ve küçük sanat kooperatineri bir
lık ,� federasyonlarının söz sahibi olması. söz konusu 
temSllcllenn ll.ınk�·nın karar verici organlarında rol ve 
sorumlulu alması. küçük esnaf ve s<ınatkarlar için 
yerıi .e ilerıci polıtıkalar geliştiri lmesi koşuluyla iyi 
sonuçlar verebilir. 

Temin - ted.,ık le ılgili olarak Halk Bankası ve 
Kooperatınerın rol ve önemi böylece belirtıldikten 
sonra küçük soanat ışl"melerı için üretim. esnaflar için 
soatış sorunları ı ncelenebılır. 

KOÇ K SA 
E 

T i LETMELERI ÜRET I M . 
F LARI  SAT I Ş  SOR LARı 

Bu konuya gırerken önce bır ikı nokta uzerınde 
durmaı.. gerekecektir. Dağııım alanında tüketim koo
per'tıflerı özellıkle bakkallar. kas<ıplar. sebzecıler kar
ŞI ,n, çıkarılmakt' ve boy hedefi yapılmaktadır. Önce 
şunu belırtmek gerekır :  Sanayıleşmiş ülkelerde 100 
yık 'şan b ı r  sureden berı ıüketim kooperatıflerı faalı
yet gostermektedırler. Fakat bunlardan hiç birinın yu· 
karKb belırtılen meslek grupları mensuplarının faalı· 
yetlerını engelledığı s<ıptanmamıştır. Büyük "lçüde 
�rktlileşmış bır ekonomıye sahip olan ülkelerde 
bıle dagııım ile ılgıli küçük işletme canlılığını koru
maktadır. Küçlik işletmenin baş düşmanı tekelci ser·  
mayenın U kendisidır. 2. Dunya Sav,şı'ndan bu yana 
hilmetler ,I,nınd da el atan tekelci sermaye ayakkabı 
umırınden k,hvecilığe kıdır biJtün bır dızı hl1meti 
kapsomış. hatta m,h,lIe içlerıne kadar sokulmuştur. 
Tekelcı sermaye bu al.nd, da küçük işletmenin düş· 
INnl kesilmı,. onun bır k" ık a�ın. göı dıkmiştir. 
KiJçiA< gırışımcıye �y.t �kkı tanımamdktadır. l ngıl. 
tere .e HolI,nda'd, olagelenlere. Türkiye'de yakın bır 
,elecekte ol;ıuk ol,nı.,a bır 101 geıdırılırse bu 
ı"çek daha ıyı ,nl,şılır. Hol'nd,'dd küçük işletme 
k.ılıamı o kıdar ılerlemıştir kı  huklimet ışıni bırakdn 
kiJçuk işletme .. hıplerine (j/mındt vermekte. onldrı 
bu yolda oLendırmektedır Öte yandan kliçük ışletme 
k urmak ısteyen eençler ıçın oy le 'ğır sermaye ve eğı
tım koşulları ılerı sormekıedır kı kuçiik ışletme kur· 
INk ,uçekten ol.on" dışı k"lm,kt,dır 

o halde tekelci sermayeye. onun mah,lIe düze
yine kadar inen uıantıl,rına karşı birleşmek gerekir. 
Bır emek çi kuruluşu olan tüketim koop ratiflerlyl •• 
bir başka emekçi kuruluşu olan küçük işletme arasın
dakı çelişkiler. hiç olmazsa toplumumuzun bugünkü 
aşamasında ihmal edilmeyecek kadar büyük deQlldir. 
K ı T  pazarları. tarım - satış kooperatifleri. merkezi 
mağazalar sistemi dağıtım ile ilgili küçük işletmelere 
yardımcı olarak onların yeniden düzenlenmesine des
tek olabilirler. 

Küçak sanat- işletmeleri üretim alanmda büyük 
engellerle karşı karşıy,dırlar. Vatırım güçleri yoktur. 
işletme büyüklükleri optimalden çok uzaktır. tekno· 
loji ve teknik bilgi yetersiz ve geridir. 

Kapitalist liIkelerde. bütün bu sorunlara cevap 
verebilmesi için küçük iş letmeye salık verilen tedbir. 
büyük sermaye ile anlaşması. onun kuyruğu olması
dır. Tali kunturat sistemi ile küçük işletmeci ya bü
yük endüstriden girdiler alacak. ya da ona girdiler 
sağlay,caktır. Iki halde de tekelci sermayenin sapta
dığı koşullar altında çalışacak, onun tarafından ileri 
sürülen fiyatlar üzerinden iş yapacakt ır. Böylece kü
çük işletmenin bağımslZlığl aldatıcı bir görüntliden 
ibaret kalacaktır.  Gerçekten de Federal Almanya'da 
onbinlerce küçük müteahhit firma büyük şirketler için 
çalışmaktadır (örneğin Siemens Firması için 30 bin 
müteahhit küçük işletme çalışmaktadır.) ( . . . . . . . .  ).  
Holanda'da da küçük iş letmenin içine düştüğü açmaz· 
dan kurtulması iç in  ona salık verilen şey tekelci serma
yeye teslim olmasıdır. Böylece küçük işletme iki ateş 
arasında bırakılmaktadır. Va işletmesini kapayacak. 
buna karşılık teselli mükafat ı kabilinden bir şeyler 
alacaktır. yahut büyük sermayenin sultası alt ına gire
cektir. (Holanda'daki küçük sanat işletmeleri bu iş
letme kapatma önerisini cana minnet bulmuşlardır. 
1 966 yılı sonunda işletmesini kapatmayı öneren ba· 
ğımslZ çal ışanlardan yüzde 94'ü küçük sanatkar ve 
perakendeci esnafdı) ( • • • •  ). Küçük işlet meye 
ölümlerden ölüm beğenmek düşmektedir:  Kırk katır 
mı istersin, kırk satır mı? 

Bu alanda Türkiye'de durum nedır? Bılindıği 
gıbı küçük sanat işletmeleri büyük sayılara erışmekte
dırler. Bunların önemlice bir kısmı değışen teknoloı i .  
ya da azalan hammaddeler nedeniyle. ya işlerine son 
v"mekte ya da yenı üretim dallarına geçme olanakları 
aramaktadırlar. Örneğın bakırcılar alemınyum eşyalar 
satmaya başlamakta. saraçlar hammaddelerını sente
tık maddelerden sağlamay, çalışmaktadırlar. N_Ibant
lar. ",merciler yok olmakta. terLIler, ayakkabı ılaı bü· 
yük bir bunalım içinde bulunmaktadırlar. Yeni ULun 
saç modası berberleri olumsuz yönde eıkılemıştır. 
Meslek değiştirmek. yeni mesleklere geçmek alanında 
küçük sanatkara yol gösterecek en küçük bır rehberlık 
ve ttknik yardım hiımeti yoktur. Mevcut mesleklerde 
güçlenmeyi modernize olmayı sağlamada y.,dımCl 
olabilecek bır avuç küçUk sanaı kooperaıifınden hıç· 
birı  ( HuQlu av tüfenkleri kooperatıfi dışında) üretım· 
de kooperasyon. gidememekte, bu yolda "zendirılme
mekte. yardım gorınem ktedir. 1973 seçımlerine 
gıren p'rtıler .,dsında solda olduAu belırtılen HP 
bıle ne kentte. ne kırda Ureı im kooperatiflerınden Söl 
etm mcktedır. Ustelik HP. kooperat ifleri. k"şı
tekelcı polıtıkası için bır araç ol.rak kullanmayı dü
şUnmektedır. Uretim sürecini dışında bır_kdn bir koo
p ratifçılı ın ne kerte bır karşı-t kcl i araç olar,k 
kull,nılabileceği her ıaman tartışıl.bılır. Eskilerin 
yerınde bır deyimı vard ır: Kemdlilt kem 'I"t ile olmai. 

Oyu kU�Uk s<ınJt ışlet melerının · ô/ellıkle Tür 

klye koşulları altında - birlik hareket etmeye ne kadar 
çok gereksinmel ri vardır! Bu yoldan optimum işlet
me bUyüklUğUrıe adım atacaklar. pazarlık güçleri 'rta
"k, seri imalatta bulunabilecekler. imal,t soatand�rtl,· 
rına uymaları olanak içine girecektir. Kendilerine soağ
lanan krediler kUçük parç,lara ayrılıp ç.,çur edilme
yecektir. Doğaldır k i  bu kredi olan,kiarı küçük soanat
karları birarada çalışmaya özendirecek bir dUzen için
de s<ığlandığı zaman daha yararlı olacaktır. Fakat 
bütün bu tedbirler tekelci sermayenin ve onun siyasoal 
temsilcilerinin ileri süreceği türden tedbirler değildir. 
Küçük işletme ve onun gerçek temsilcileri. diğer 
emekçilerin de desteği ile bu tedbirleri bir mücadele 
programı halinde geliştirmelidir. Çünkü Namık Ke
mal'in her zaman anıms<ıdığım bir dizcsi vardır: 

Sana senden olur alemde dad (yardım) lazımsoa 
Zaferden ümit kes gayriden imdat laZlmsoa 

KÜÇÜK SANAT I Ş LETMELERI 
PAZARLAMA SORUN LARI 

Ölçek küçüklüğü bu işletmelerin ayrı pazarlama 
örgütleri kurmalarını engellemekttdir. Gerek K ı rle· 
rin. gerek büyük satıŞ kuruluşlarının (GIMA. OVAK 
gibi) bu konuda hiçbir yardımı yoktur. i l ler arası pa
zarlama faaliyetleri "mamul ar,,-cıları"nın elindedir. 
Bütün bunlar söz konusu işletmelerin pazar için ve 
seri halinde yapımda bulunmalarını büyük ölçüde ön
lemekte. onları sipariş bekler duruma getirmektedir. 
Bu ise zaman zaman atıl kapasitelerin oluşmısına yol 
açmaktadır. Aynı iş  kolunda çalışan işlet melerin 
birbirleriyle girdi alışverişieri yoktur. Bunun sonucu 
olarak aralarında organik bağlar kurulmamış. uzman
laşma alanları saptanmamıştır. Hepsi bir üretim ko
lundaki faaliyet ile ilgili bütün işleri yapmak duru
mundadırlar. Satış alanında ilişki kurdukları kaynaı..· 
lar aracılar ve nihai alıcılardır. 

Pazarlama konusunda en büyük engellerden bıri 
küçük sanat işletmesinin iş  yeri konumu nedenıyle 
kentin dışına ç ıkarıim. zorunluluğudur. Bu ar,da 
ikinci bir zorunluk, yani alıcıya yakın olma zorunlu
gu, onu kente, mcskun yerler ı n  ya�ınına ekme�te· 
dir. Küçük sanat işletme i bu ikı 111  ıorunluk yüzun· 
den iki arada bir derede kalmışıır. üretım organlZa . 
yonundan bağım il bir s<ıtıŞ organızasyonunun bu
lunmay ışı.  büyük bır ola"lıkl. kıl ük ışletmeyı "ma
mul ar�cılarına" d.ha bu ük bır ölçıide ıebun blrdk· 
maktadır. Öte yandan "zellıkle mobılyacılıku gözle
nebilecegi gibı bUyük küçük ışleımelerı ul· 
ıası altına .Imakta. kendı i ıçin çalışt ırmaku _e bu 
arada sömürmektedır. AyakkablCllar içın de aynı şey 
söylenebilır. Bunun çare i gene kooperatıfleşmede, ya 
da büyük s<ıtış organııa yonları olan tüketım koopera' 
t ifleriyle ı l işkiler kurmakıadır. Bu arada K lrl.rın de 
bir satış organiLasyonu kurmaları ek bır ,o· 
'üm yolu getırebılır. 
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ülkede bütün kaynakla
üleştirildiği. kul taksimi değil 

altında. aslan payı 
sorunlar ise yüzünü bıra

önemli fonların birike
fonların. küçük işlet

güçlendiri lmesi için 
ikalarla koordine edil

görülebilir. Ancak bu fon
sermayeye kredi olarak 

mümkündür - ona diyecek 
Bankası'nda toplanması. Banka 

sanatkar federasyonla
sanat kooperatineri bir

olması. söz konusu 
verici organlarında rol ve 

esnaf ve s<ınatkarlar için 
lmesi koşuluyla iyi 

olarak Halk Bankası ve 
önemi böylece belirtıldikten 

üretim. esnaflar için 

LETMELERI ÜRET I M . 
SAT I Ş  SOR LARı 
bır ikı nokta uzerınde 

alanında tüketim koo
bakkallar. kas<ıplar. sebzecıler kar

yapılmaktadır. Önce 
yıleşmiş ülkelerde 100 

ıüketim kooperatıflerı faalı
ardan hiç birinın yu· 
mensuplarının faalı· 

s<ıptanmamıştır. Büyük "lçüde 
sahip olan ülkelerde 

işletme canlılığını koru
düşmanı tekelci ser·  
Sav,şı'ndan bu yana 

tekelci sermaye ayakkabı 
biJtün bır dızı hl1meti 

kadar sokulmuştur. 
küçük işletmenin düş· 

a�ın. göı dıkmiştir. 
tanımamdktadır. l ngıl. 

Türkiye'de yakın bır 
101 geıdırılırse bu 

Hol'nd,'dd küçük işletme 
huklimet ışıni bırakdn 

ndt vermekte. onldrı 

loji ve teknik bilgi yetersiz ve geridir. 
Kapitalist liIkelerde. bütün bu sorunlara cevap 

verebilmesi verebilmesi verebilmes için küçük iş letmeye salık verilen tedbir. 
büyük sermaye ile anlaşması. onun kuyruğu olması
dır. Tali kunturat sistemi ile küçük işletmeci ya bü
yük endüstriden girdiler alacak. ya da ona girdiler 
sağlay,caktır. Iki halde de tekelci sermayenin sapta
dığı koşullar altında çalışacak, onun tarafından ileri 
sürülen fiyatlar üzerinden iş yapacakt ır. Böylece kü
çük işletmenin bağımslZlığl aldatıcı bir görüntliden 
ibaret kalacaktır.  Gerçekten de Federal Almanya'da 
onbinlerce küçük müteahhit firma büyük şirketler için 
çalışmaktadır (örneğin Siemens Firması için 30 bin 
müteahhit küçük işletme çalışmaktadır.) ( . . . . . . . .  ).  
Holanda'da da küçük iş letmenin içine düştüğü açmaz· 
dan kurtulması iç in  ona salık verilen şey tekelci serma
yeye teslim olmasıdır. Böylece küçük işletme iki ateş 
arasında bırakılmaktadır. Va işletmesini kapayacak. 
buna karşılık teselli mükafat ı kabilinden bir şeyler 
alacaktır. yahut büyük sermayenin sultası alt ına gire
cektir. (Holanda'daki küçük sanat işletmeleri bu iş
letme kapatma önerisini cana minnet bulmuşlardır. 
1 966 yılı sonunda işletmesini kapatmayı öneren ba· 
ğımslZ çal ışanlardan yüzde 94'ü küçük sanatkar ve 
perakendeci esnafdı) ( • • • •  ). Küçük işlet meye 
ölümlerden ölüm beğenmek düşmektedir:  Kırk katır 
mı istersin, kırk satır mı? 

Bu alanda Türkiye'de durum nedır? Bılindıği 
gıbı küçük sanat işletmeleri büyük sayılara erışmekte
dırler. Bunların önemlice bir kısmı değışen teknoloı i .  
ya da azalan hammaddeler nedeniyle. ya işlerine son 
v"mekte ya da yenı üretim dallarına geçme olanakları 
aramaktadırlar. Örneğın bakırcılar alemınyum eşyalar 
satmaya başlamakta. saraçlar hammaddelerını sente
tık maddelerden sağlamay, çalışmaktadırlar. N_Ibant
lar. ",merciler yok olmakta. terLIler, ayakkabı ılaı bü· 
yük bir bunalım içinde bulunmaktadırlar. Yeni ULun 
saç modası berberleri olumsuz yönde eıkılemıştır. 
Meslek değiştirmek. yeni mesleklere geçmek alanında 
küçük sanatkara yol gösterecek en küçük bır rehberlık 
ve ttknik yardım hiımeti yoktur. Mevcut mesleklerde 
güçlenmeyi modernize olmayı sağlamada y.,dımCl 
olabilecek bır avuç küçUk sanaı kooperaıifınden hıç· 
birı  ( HuQlu av tüfenkleri kooperatıfi dışında) üretım· 
de kooperasyon. gidememekte, bu yolda "zendirılme
mekte. yardım gorınem gorınem ktedir. 1973 seçımlerine 
gıren p'rtıler .,dsında solda olduAu belırtılen HP 
bıle ne kentte. ne kırda Ureı im kooperatiflerınden Söl 
etm etm mcktedır. Ustelik HP. kooperat ifleri. k"şı
tekelcı polıtıkası için bır araç ol.rak kullanmayı dü
şUnmektedır. Uretim sürecini dışında bır_kdn bir koo

ratifçılı kerte bır karşı-t kcl i olar,k 

programı halinde geliştirmelidir. Çünkü 
mal'in her zaman anıms<ıdığım bir dizcsi 

Sana senden olur alemde dad (yardım) 
Zaferden ümit kes gayriden imdat 

KÜÇÜK SANAT I Ş L
PAZARLAM

Ölçek küçüklüğü bu işletmelerin 
örgütleri kurmalarını engellemekttdir. 
rin. gerek büyük satıŞ kuruluşlarının 
gibi) bu konuda hiçbir yardımı yoktur. 
zarlama faaliyetleri "mamul ar,,-cıları"nın 
Bütün bunlar söz konusu işletmelerin pazar için 
seri halinde yapımda bulunmalarını büyük 
lemekte. onları sipariş bekler duruma 
Bu ise zaman zaman atıl kapasitelerin 
açmaktadır. Aynı iş  kolunda çalışan 
birbirleriyle girdi alışverişieri yoktur. 
olarak aralarında organik bağlar kurulmamış. uzman
laşma alanları saptanmamıştır. Hepsi 
lundaki faaliyet ile ilgili bütün işleri 
mundadırlar. Satış alanında ilişki kurdukları 
lar aracılar ve nihai alıcılardır. 

Pazarlama konusunda en büyük 
küçük sanat işletmesinin iş  yeri konumu 
kentin dışına ç ıkarıim. zorunluluğudur. 
ikinci bir zorunluk, yani alıcıya yakın 
gu, onu kente, mcskun yerler ı n  mcskun yerler ı n  mcskun yerler ya�ınına 
dir. Küçük sanat işletme i e i bu ikı 111  
den iki arada bir derede kalmışıır. üretım 
yonundan bağım il bir s<ıtıŞ organızasyonunun 
lunmay ışı.  büyük bır ola"lıkl. kıl ük kıl ük 
mul ar�cılarına" d.ha bu ük bır bır ölçı
maktadır. Öte yandan "zellıkle mobılyacılıku 
nebilecegi gibı bUyük küçük 
ıası altına .Imakta. kendı i ıçin çalışt
arada sömürmektedır. AyakkablCllar 
söylenebilır. Bunun çare i gene kooperatıfleşmede, 
da büyük s<ıtış organııa yonları olan tüketım 
t ifleriyle ı l işkiler kurmakıadır. Bu arada 
bir satış organiLasyonu kurmaları 
'üm yolu getırebılır. 
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ıSMAIL COŞAR 

KAPiTALiZMiN ACMAZINA 
Türkiye'nin dışa ba�ımlı geri kapi

talizmi son derece ciddi bunalımlar için
de. Sermaye sınıfı, bu bunalıma çözüm 
olarak, aç ık yada yarı açık bir faşizm 
öneriyor. Son seçimlerde sermaye sını(ı
nın baş temsilcisi Ap'nin gösterdiRi 
adaylar, bu öneriyi yalnızca belgeleye
b i ldi. 

Başta işçi sını!ı olmak: üzere tüm 
emekçi sınıf ve tabakalar bu cüretkb 
öneriye, oylarıyla dur dedi. Ancak, fa
şizm tehdidinin tamamen ortadan kalk
madı�ı da bir gerçek. Gerek kapitalist 
dünyada gerekse onun uzantısı olan Tür
kiye'de, kapitalizmin bunalımdan buna
l ıma sürüklenmesi, sermaye sınıfını em
peryalizmin de deste�i ile, kendi açıla
rından en kolaycı çözüme, faşizme yö
neltiyor. 

FAŞlZAN ECILIMIN 
DIŞ KAYNAKLARI 

Türkiye kapitalizminin dışa ba�lm
lıh�ı. somut verilerle belgelendi. Her ge
çen gün artarak gelen yabancı sermaye, 
işbirlikçileriyle karlı yatırunlara g iriyor. 
Devlet Planlama Teşkilatı'mn "Dünya 
Ekonomisindeki Gelişmeler" adlı rapo· 
ru, yalnızca "Çok uluslu Şirketler"in, 
Türkiye imalat sanayiindeki payının 
1964'de % 6.9'dan 1973'de % 16.4'e 
ulaşt ıitını belirliyor. 

Türkiye kapitalizminin d ışa ba�ım· 
lılı�ını belgeleyen yalnızca gelen yabancı 
se rmaye oranı değiL. Kurulu sanayiin 
önemli bir bö lümü, hammadde ve yarı 
mamul madde ilhal ederek yurtiçi üre-

timİni sürdürebilmek durumunda. 1974 
yılında 3 milyar 777 milyon dolarlık it
halatın 2 milyar 331 milyon doları ham
madde ithalatı için kullanıldı. 1 milyar 
289 milyon dolarlık da yatırım malı it
hal edildi. 

Ithal edilen yatırım malları, büyük 
ölçüde tüketim malı üretimine yönelik. 
DPT'nın raporunda, "Çok Uluslu Şirket 
faaliyetlerinin, daha çok dayanıkl ı  -
dayanıksız tüketim malı niteliğinde mal 
üreten imalat sanayii kollarında yoğun
laştı�ı görülmektedir. Bu gözlem Türki
ye'deki uygulama için de geçerlidir." 
deniliyor. 

Dışa bağımlılığın son durumu ve ge
lişmeleri üzerine ayrıntılı bir araştırma
nın gerekliliği ortada. A ncak, bu somut 
veriler, emperyalizmin tüm geri kalmış 
ülkeleri olduğu gibi, Türkiye'yi de tüke
tim malı üretimine yö nelttiği ve ham
maddesiyle kendisine bağımlılığı sağ la
dı�ı gerçeğini açıkça ortaya çıkarıyor. 
Olkede sermaye malı üretimine, yani 
fabrika üreten fabrikalara ihtiyaç duyu
lurken sermaye sınıfının, daha karlı ve  
kolay gördüğü, tüketim malı üretimine 
yönelik yatırımlara itibar etmesi, Türki
ye'de kapitalizmin bunalımına neden 
oluyor. 

Türkiye kapitalizminin, 1970'lerde 
gelip dayandığ ı temel açmaz bu nokta
dan başlıyor. D ışa bağımlılığın arttı�ı 
bir ortamda, dünya üzerinde kapita

'Iizm, sistemin bir gereği olarak bunalıma 
düşünce, hammadde, yarı mamul ve ya
tırım malları fiyatlarını arttırarak, buna
lımını geri kalm ış ülkelere satıyor. Üre-

Liceliler 
Kıbrıs'a mı 
gönderildi ? 

Türkiye basınında ilk kez YORÜYÜŞ dergisi 19.  ve 20. sayılarında Tür
kiye'de Kıbrıs'a doğru geniş bir göç harekatının başlatıldığını yazmıştı. 
i 9. sayıda şöyle deniyordu: "Başta Lapta bölgesine olmak üzere Kıbrıs'ın çe
şitli yerlerine yerleştirilmek istenen ve çoğunluğu Kıbrıs'ta sa .. ştıktan sonra 
terhis edilen Türk asker ve ailelerinden oluşan bu göçmenler ... " 20. sayıda ise 
şu sözlere rastlanıyordu: "Bir yıldır 40 binin mtünde TC yurttaşı Yeşilada'ya 
göç etti." 

Bu açıklamalar bugüne dek yalanlanmadı. Valanlanmadığı gibi dünya 
basınında yer almaya başladı. Son olarak Ingiliz Guardian gazetesi, "Türklerin 
Kıbrıs'a her ay ı bin göçmen gönderdiğini" ileri sürdü. Guardian, Kıbrıs'a 
gönderilenler arasında, Ingiltere'ye gizlice girmeye çalışırken geri gönderilen 
Pakistan'lıların da bulunduğunu bildiriyordu. Bazı kaynaklar da, bu Pakistan
lıların, CIA tarafından özel olarak Portekiz'e sokulan Pakistan'lı grubuyı. iliş
kili olduğunu ileri sürmekteler. 

Guardian'ın yayınında yer alan en ilginç iddia ise göç edenler arasında 
"son depremin felaketzedelerinin de bulunduğu. Gazete Lice depremini kaste
diyor. Öte yandan ıı Ekim seçimlerinde Lice'de oy kullananların sayısı, dep
remde hayatlarını yitirenlerin sayısından çok daha büyük bir düşüş gösterdi. 
Geriye kalıp da oylarını kullananl.rın da oylarını CIIP'ye verdikleri anlaşıldı. 

SAC; DI REKSlvONLU ARABALAR 

Birkaç hafta önce Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelenler, pek yakında Ankara 
sokaklarında "sağ direksiyon"lu arabalar görülebileceği ni söylüyorlardı. Bilin
diği gibi Ingiliz yapımı arabaların direkSiyonları sağ tarafta. Kıbrıs'ta çok sa
yıda Ingiliz yapımı arabanın bulunması ise doğaL. Ankara'da görünmesi muh
temel sağ direksiyonlu arabaların kaynağı böylece anlaşılıyor. Çankaya, Ka
vaklıdere vb. semtlerinde oturanlar, son bayramdan beri caddelerde yer yer 
sağ direksiyonlu arabaların dolaştığını halii görmediler mi yoksa? 

tebi lmek için ürett iRini iç piyasada sat
mak durumunda olan Türkiye kapitaliz
mi böylece önemli sarsıntılar içine giri
yor. 

D ışa bağımlılı�ın doğurdu�u mali
yet art ışları, yükselen işçi sınıfı hareke
tinin ekonomik ve giderek yoğunlaşan 
politik talepleri karşısında, sermaye s ını
fı niteliQi gereii, yapısal bir deRişimi 
yeğ"lemek yerine kolaycı bir çözümle 
açık ya da yarı açık bir faşizme yönel
mek istiyor. Bu olgu ise, Türkiye'de 
f:-.şizmin d ışarıdan kaynaklanan maddi 
temelini oluşturuyor. Bu doRrultuda 
sömÜ1'üsünü sürdürmek isteyen emperya
lizm ise yalnızca ekonomik planda kal
mayarak askeri, politik ve ideolojik dog
rultuda ülkeyi boyunduruk altında tu
tuyor. 

Seçim arefesinde Amerikan ambar· 
gosunun şartlı o larak aralanması ise, 
emperyalizmin politik varlığının bir işa
reti olarak somutlaşıyor. Şartlar aras ın
da, afyon üretim' enetiminin yer alma
sı  ise, son derece a nlamlı. Son seçimler
de CHP'nin afyon ekim alanlarında aldı
�I oylar her ne kadar bir artış gösteri
yorsa da, bunca mücadeleye ragmen bu 
i llerde oylarını % 50'nin üzerinde arttı· 
ramaması düşündürücü olsa gerek. Soru
na emperyalizm olgusu açıs ından deQil 
de yalnızca iki ülke arasındaki bir anlaş
mazlık açısından yaklaşan CHP'nin, bu 
illerdeki oy dağ"ılımını nasıl değerlendir· 
di�ini b i lmek gerek. 

Türkiye kapitalizminin, d ışarıdan 
kaynaklanan bunalımı, d ışa bağımlı ola
rak içeride de önemli dar boğazlar yara-

t ıyor. Hızla artan ithalata kar,ılık, h ızla 

azalan ihracat ve işçi dövizleri, döviz re

zervlerinin tükenmesine neden oldu. 
1975 yılı ithalat programında öngörülen 
2 milyar dolarlık dı, ticaret aç ıjtı, Tem
muz ayında bu rakamın üstüne çıktı. Yıl 
sonuna kadar 3.5 milyar dolarlık bir açı
�ın ortaya çıkaca�ına kesin gözüyle ba
k ılıyor. 

Gerek yeni yatırımlara gidebilmek 
gerekse, mevcut yatırımların devamını 
sağlayabilmek için sermaye sınıfının dö
vize ihtiyacı var. Dış ticaret açığ" ındaki 
hızl ı  artıŞ, sermaye sınıfını ıon derece 
huzursuz yapıyor. Dış kredi olanakları
nın ise, K ıbrıs sorunu nedeniyle sağla
namaması bir ölçüde ekonomik ambar
go olgusunu da beıgeliyor. Ihracattaki 
azalmayı da bu çerçeve içinde değerle
mek olanaklı. 

TABAN FIYATLARı 

Taban (jyatlarının saptanması olayı 
sermaye sınıfının i ç  çelişkilerini ortaya 
çıkaran önemü bir gösterge. Seçim ön
cesinde MC iktidarı, taban fiyatlarını 
son derece düşük tutarak. ilginç bir tavır 
aldı. 

Yüksek taban fiyatları öncelikle ih
racatçıları güç durumda b ırakıyordu. 
Dış piyasalarda fiyatların düşmesine kar
şı, içerdeki yüksek fiyatlar, ihracatın 
azalmasına, dolayısıyla ihracatçıların 
k arlarından olmasına neden oldu. 1974 
de CHP'nin yüksek taban {iyatı uygula
masının 1975'de ihracatın d üşmesine 
neden o ldu�u gerçe�ini kabul etmek bir 
zorunluluk. 

1 2  Ekim seçimlerinin sonuçları, bilinen çevrelerce, kazanç - kayıp 
çerçevesinde i şlendi durdu. Kasıtlı olarak her parti kendinin kazançlı çıktığı
nı  yaymaya çalıştı. Oysa bu seçimlerde kit leler faşizme hayır dediler, bu ha
yır kapatılmak, gösterilmemek isteniyor. Faşizme hayır'da işçi sınıfının IÜm
gası var. I şçilerin yoğun olduğu bölgelerde daha açık okunuyor damga. Bir 
diğer damga da kırsal kesimde yaşayanlardan. Kırsal kesimin bu damgasını 
tersinden okumak isteyenler var. 

Seçim tarihimizde, propaganda ile ilgili olarak, unutulmayacak yeri 
olan bir olay var: Bir seçim öncesi, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaş
kanı J ohnson ile Demirel'in  kolkola fotoğrafiarı dağıtılmıştı. O seçimlerde 
Demirel'in partisi çoğunlukla iktidara gelmişti. 

Bu olayın üzerinden geçen on yıl, özellikle de son aylar, Türk kamu
oyunda Amerikancılık etkinliğinin ortadan kalktığına ilişkin belgelerle dolu. 
Şimdi, Demirel'in kolunda yabancı cumhurbaşkanları değil, başka güçlerin 
bulunması öngörülmüş. Uygulamaya konulurken geniş biçimde yayımlanmış. 
Sağ kolunda yer alması gerekenler açık olarakyerlerini aldılar da, sol kola 
girmesi düşlenenler henüz yerlerini almadılar. Tabii Demirel'in partisinde ve 
O'nun sol kolunda. Oysa sol kolda yer alması düşlenenler belirli süreden beri 
devlet kademelerinde boy göstermekte, devletin kolluk kuvvetle,ine yardımcı 
olmaktan öte, bu kuvvetlerin kadrolarında da yerlerini almış durumdalar. Res
mi giysilerle görev sürdürüyorlar. Demirel'in sol koluna resmen girdiklerini de 
göreceğiz elbette. 

Fotoğrafla propaganda konusu, geçtiğimiz 1 2  Ekim seçimlerinde de 
gündeme getirildi. Bu defa Ecevit, kasketli fotoğraflarını aynı amaçla kullan
dı. O kullanır da, bu kullanmayı karşıtı olanlar kullanmaz mı? Işte her köşe
sinde bir fıkra yazarının kümelendiği, Demirel'in sol kolunda yer alması gere
kenlerin bu yerlerini almalarını savunan bir günlük gazetede, karşıt kullanma
ya tanık olmaktayız. Amacımız bu konuyu işlernek değil ama, resimli propa
ganda kullanımının karşıt propagandasında gerçeği yansıtan bir değiş var. 
Bunu vurgulamak istiyoruz. 

Resimli propagandayı uygulayanlara, karşı prapoaganda yürüten 
köşe yazarı, kaskeıli resim dağıımanın köylüleri etkilemeyi amaçladığını be
lirtiyor. Fıkrasının satırbaşlar ında, köylerden AP'ye oyların ardı arkına sökün 
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belgelendi. Her ge

yabancı sermaye, 
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Kurulu sanayiin 
hammadde ve yarı 
ederek yurtiçi üre-

sermaye timine, yani 
fabrika üreten fabrikalara ihtiyaç duyu
lurken sermaye sınıfının, daha karlı ve  
kolay gördüğü, tüketim malı üretimine 
yönelik yatırımlara itibar etmesi, Türki
ye'de kapitalizmin bunalımına neden 
oluyor. 

Türkiye kapitalizminin, 1970'lerde 
gelip dayandığ ı temel açmaz bu nokta
dan başlıyor. D ışa bağımlılığın arttı�ı 
bir ortamda, dünya üzerinde kapita

'Iizm, sistemin bir gereği olarak bunalıma 
düşünce, hammadde, yarı mamul ve ya
tırım malları fiyatlarını arttırarak, buna
lımını geri kalm ış ülkelere satıyor. Üre-
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basınında ilk kez YORÜYÜŞ dergisi 19.  ve 20. sayılarında Tür
Kıbrıs'a doğru geniş bir göç harekatının başlatıldığını yazmıştı. 

sayıda şöyle deniyordu: "Başta Lapta bölgesine olmak üzere Kıbrıs'ın çe
yerleştirilmek istenen ve çoğunluğu Kıbrıs'ta sa .. ştıktan sonra 

Türk asker ve ailelerinden oluşan bu göçmenler ... " 20. sayıda ise 
rastlanıyordu: "Bir yıldır 40 binin mtünde TC yurttaşı Yeşilada'ya 

açıklamalar bugüne dek yalanlanmadı. Valanlanmadığı gibi dünya 
almaya başladı. Son olarak Ingiliz Guardian gazetesi, "Türklerin 

ı bin göçmen gönderdiğini" ileri sürdü. Guardian, Kıbrıs'a 
arasında, Ingiltere'ye gizlice girmeye çalışırken geri gönderilen 

da bulunduğunu bildiriyordu. Bazı kaynaklar da, bu Pakistan
tarafından özel olarak Portekiz'e sokulan Pakistan'lı grubuyı. iliş

ileri sürmekteler. 
Guardian'ın yayınında yer alan en ilginç iddia ise göç edenler arasında 

felaketzedelerinin de bulunduğu. Gazete Lice depremini kaste
yandan ıı Ekim seçimlerinde Lice'de oy kullananların sayısı, dep

hayatlarını yitirenlerin sayısından çok daha büyük bir düşüş gösterdi. 
oylarını kullananl.rın da oylarını CIIP'ye verdikleri anlaşıldı. 

SAC; DI REKSlvONLU ARABALAR 

hafta önce Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelenler, pek yakında Ankara 
"sağ direksiyon"lu arabalar görülebileceği ni söylüyorlardı. Bilin

yapımı arabaların direkSiyonları sağ tarafta. Kıbrıs'ta çok sa

s ı  ise, son derece a nlamlı. Son seçimler
de CHP'nin afyon ekim alanlarında aldı
�I oylar her ne kadar bir artış gösteri
yorsa da, bunca mücadeleye ragmen bu 
i llerde oylarını % 50'nin üzerinde üzerinde üzer arttı· 
ramaması düşündürücü olsa gerek. Soru
na emperyalizm olgusu açıs ından deQil 
de yalnızca iki ülke arasındaki bir anlaş
mazlık açısından yaklaşan CHP'nin, bu 
illerdeki oy dağ"ılımını nasıl değerlendir· 
di�ini b i lmek gerek. 

Türkiye kapitalizminin, d ışarıdan 
kaynaklanan bunalımı, d ışa bağımlı ola
rak içeride de önemli dar boğazlar yara-

sermaye sınıfının 
çıkaran önemü bir 
cesinde MC 
son derece 
aldı. 

Yüksek 
racatçıları 
Dış piyasalarda 
şı, içerdeki 
azalmasına, 
k arlarından 
de CHP'nin 
masının 1975'de 
neden o ldu�u 
zorunluluk. 

1 2  Ekim seçimlerinin sonuçları, bilinen 
çerçevesinde i şlendi durdu. Kasıtlı olarak her 
nı  yaymaya çalıştı. Oysa bu seçimlerde kit leler 
yır kapatılmak, gösterilmemek isteniyor. Faşizme 
gası var. I şçilerin yoğun olduğu bölgelerde daha 
diğer damga da kırsal kesimde yaşayanlardan. Kırsal 
tersinden okumak isteyenler var. 

Seçim tarihimizde, propaganda ile ilgili 
olan bir olay var: Bir seçim öncesi, Amerika 
kanı J ohnson ile Demirel'in  kolkola fotoğrafiarı 
Demirel'in partisi çoğunlukla iktidara gelmişti. 

Bu olayın üzerinden geçen on yıl, özellikle 
oyunda Amerikancılık etkinliğinin ortadan kalktığına 
Şimdi, Demirel'in kolunda yabancı cumhurbaşkanları değil, 
bulunması öngörülmüş. Uygulamaya konulurken 
Sağ kolunda yer alması gerekenler açık olarakyerlerini 
girmesi düşlenenler henüz yerlerini almadılar. 
O'nun sol kolunda. Oysa sol kolda yer alması 
devlet kademelerinde boy göstermekte, devletin 
olmaktan öte, bu kuvvetlerin kadrolarında da yerlerini 
mi giysilerle görev sürdürüyorlar. Demirel'in sol 
göreceğiz elbette. 

Fotoğrafla propaganda konusu, geçtiğimiz 
gündeme getirildi. Bu defa Ecevit, kasketli fotoğraflar
dı. O kullanır da, bu kullanmayı karşıtı olanlar 
sinde bir fıkra yazarının kümelendiği, Demirel'in 
kenlerin bu yerlerini almalarını savunan bir günlük 
ya tanık olmaktayız. Amacımız bu konuyu işlernek 
ganda kullanımının karşıt propagandasında gerçeği 
Bunu vurgulamak istiyoruz. 



CÖZiiM FASiZM - -

Tekelci ıcrınayenin IÖzcülütı:ünü ya
pan Vural Sava" yazımızın ba,ında 
belirtilen Türkiye kapitalizminin gelip tı
kandıgı noktadan habersiz görünüyor. 
Daha doArusu habersiz görünmeye çalı
şıyor. Biliyor ki  üretim malına yönelik 
bir üretime de geçiise d ışa halımIIlık sü' 
recek ve kapitalizm, sistemin özünden 
gelen bunalımlarından kurtulamayacak. 
Buna karşın tüketim eAiliminin artması 
ile geçici ve sınırlı canlılık saAlanacak ve 
yarı açık bir fa,izmle düzen varlıAınl sür
dürecek. OLAMAYACAK 

öte yandan yüksek taban fiyatı ta· 
rım ürünlerini işleyen sanayiin maliyet
lerini etkiliyor. Anadolu sanayicilerinin 
önemli bir sorunu olan ve Sakıp Sabancı 
önderlilinde yürütülen bir mücadele so
nucu, eeçim öncesinde MC iktidarına ve 
özellikle AP'ye, düşük taban fiyatı uygu' 
Ianması gerek lilili, anlatıtd. ve onaylat
tırıldı. Bu konuda özellikle Demirel bu 
isteRe evet dedi. Böylece AP, YüRü· 
YüŞ'ün 16 Eylül 1975 tarihli sayısında 
da belirtildigi gibi MSP'nin altından ser· 
maye desteııini çekip almış oldu. 

Seçim lOnuçları, taban fiyatları uy
(UlarnaSl açısmdan önemli bir göst.erııe. 
CHP 'nin ıararla zannettiııi gibi yükaek 
taban fiyatı uygulama .. köylü sınırın
dan yükaek oy getirmiyor. Yükııek taban 
fiyatı u ygulama .. büyük toprak sahiple' 
rinin ekmelline yag sürüyor. CHP 'nin 
bundan böyle b u  gerçegi kabullenectgi
ni umarız. MC oyları kırsal yörede varIı
I m ı  sürdürdügü gibi, AP bu yörelerde 
oylarını önemli ölçüde arttırdı. 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki,  
"Ilari koşullarda da ol .. seçime dayalı 
kalındıııı sürece, taban fiyatları uygula' 
ması, önemini abartmamak kaydıyla, oy 
_ııl.mada bir faktör olarak kendini gös· 
terecek. Bu durum ise, sermaye sınıfının
önünde bir dar bogaz olarak varlı�ını 
sürdürecek. 

iiZE 

FINANSMAN SORUNU 

Sermaye sınıfı, halen yeni yatırım
ları için finansman yönünden karşılaştı
�I güçlükleri çözebiimi, deAil. Oövize 
çevrilebilir mevduat hesabından saAla
nan kredilerin sagladı�ı geçici ferahlıgın 
önümüzdekj yılda ve izleyen yıllarda 
olumsuz sonuçlar doluracaA'ı bir ger
çek. 

Son günlerde emisyon hacminde gö' 
rülen artışın ise, Soruna çözüm getirmek 
yerine önemlisorunları beraberinde geti
recegi açık. Karşılık.ız para basma yo· 
luna yönelen MC bu konuda Merkez 
Bankası kalemlerindeki oynamaların ar
d ına saklanıyor. 

PAZAR SORUNU 

Sermaye sınıfının özellikle &anayici 
kesimi önemli ölçülere varan bir pazar 
sorunuyla karşı karşıya. UrettiA'ini sat� 
mak durumunda olan sennaye sınıfı, 
üretti ii malların bir özellili olarak bü
yük ölçüde iç piyasaya yönelmek duru
munda. özellikle bu yıl sanayi ürünleri 
ihracatının da önemli ölçüde gerileme
si, iç piyasanın geliştirilmesi zorunlulu
A'unu ortaya çıkarıyor. 

Ancak iç pazar konusunda sermaye 
sınıfının önemli güçlükleri var. öncelikle 

ettiğini, daha sonraki saatlerde dağ köylerinden AP'ye oy aktığını belirliyor. 
Bu doğru olaydan hareketle, köşe yazarı, kasketli propagandanın tutmadığını 
kanıtlamak istiyor. 

Doğru olan, kırsal kesimden AP'ye oy akmasının altında yatan ger· 
çek acaba, kasketli propagandanın tutmamasından mı? Elbette değiL. Köşe 
yuarının amacı, doğru sonucu yanhş gerekçeye bi lerek dayandırma. 

Peki, nedir doğru sonucun altında yatan gerçek? Köylerden Demi· 
rel'in partisine, geç saatlerde de dağ köylerinden, oy akıyor. Hem de genel sc· 
çimlerde değil de, özelliği faşizme evet mi, hayır mı olan kısmi seçimlerde, 
nasıl değerlendirmek gerek bu olayı? 

ilk olarak, Demirel'in sağ kolu"a taktığı kişilerde, bu kişilerin geç· 
mişteki işlevlerinde aramak gerek . Bilinmektedir ki, 1 950 yıl ından sonra hızlı 
bir biçimde kapitalist ilişkiıer tarıma girmeye başladı .. Bununla birlikte, halk 
kitlelerinin üzerinden bürokrasinin - memurun ağır baskısı da kalkmıştı. Çok 
kısa süren ekonomik rahatlıktan sonra başlayan sıkıntıların da sebebi, hep eski 
yönetim olduğu şeklinde gösterilmişti. 1960'da sivil · asker bürokratlar devlet 
yönetimine el koyduktan sonra, geniş kırsal alanlarda yaşayanlar, 1 950 öncesi 
yöneticilerine var olan kinlerini sürdürdüler. i şte Demirel'in sağ kolunda 1 950 
. 1 960 döneminin yöneticileri yerlerini ahnca, köylerden AP'ye oy akması 
sağlanmış oldu. 1 973 seçimlerinde DP aynı durumda değil miydi? 

Köylü kesimi henüz örgütlü değiL. Demokratik istemlerinin gerçekleş· 
mesi yönünde DEVLET'den medet umuyor. Örgütsüz oluşu, bir kaç yörede 
giriştiği ve kendiliğinden olan direnişleri sonuca ulaştırmaya yetmiyor ve de 
yaygınlaştırmaya. Örgütsüzlüğün ötesinde bir çok yörelerde feodal ilişkiler sü· 
rüyor. Ağa - şeyh egemenliği mutlak. Bu yörelerde faşist baskılar dünün bugü· 
nün değil, yüzyılların baskısı. 

Ya diğer yörelerde, özellikle kapitalizmin girdiği kırsal bölgelerde ya· 

şayanlar faşizmi tanıyorlar mı? Faşizmin kanh yüzünü üzerlerinde hissetmişler 

mi? Elbette hayır. Faşizm onlar için yaşanmamışhktan öte, soyut bir kavram: 

Böyle bir olgunun bulunmadığı sözlerine inanmışlık ' var. Böyle olunca da, 

12 Ekim seçimlerinde kullandığı oy faşizme evet mi, hayır mı  dediğinin ifa· 

desi olmuyor. 
I şte sömürünü kaynağını bilmeyen, duygusallığı gerçekçiliğe dönüş· 

güçlük, artan hayat pahalılıRına paralel 
olarak tüketimin önemli bir bölümünün 
gıda maddeleri tüketimine yönelmiş ol
masında. Talep dogurucu gelir kaynakla· 
rı arasında bulunan yurt dışında çalı .. n 
işçi dövizlerinin, Türkiye'ye transferi n
de görülen azalma ve bunun giderek da
ha da düşme eAilimi göstermesi, sanayi· 
cilerin dayanıkh tüketim malı üretimine 
olan talebi etkiliyor. 

100 büyük firmanın imalat sanayiin
deki .. tı,larda % 23,5 oranında bir paya 
sahip oldugu ve cari fiyatlarla 63 milyar 
liralık bir cirosu bulundugu dik kate alı· 
mrsa işçi dövizleriyle gelen ve geçmişte 
yılda 15 milyar liraya varan döviz karşı
Iıklarının dogurdugu talebin önemi kav· 
ranabilir. 

Böylesine bir tlkanıklıiın içine gi
ren iç pazar, sermaye sınıfının çıkar çe
kişmelerine de sahne oluyor. Tercüman 
Gazetesinde Vural Savaş'ın "Sanayici 
ve Tüketim" başlıklı yazısı, sermaye sı
nıfının bu çelişkilerini gün ışılma çıka
rıyor. Yazıda, Sanayi Odaları Birlili'nin 
MC Hükümetine sundulu raporda be
lirtilen, "Ekonominin tüketime dayah 
nitelig-inin giderilmesi" iste�ini eleştiren 
Savaş, daha çok tüketim geregine deAi· 
nerek, Anadolu sanayicilerine uyarılarını 
"bildikleri ve anladıkları konularda" 
yapmalarını, sert bir biçimde hatırla
tıyor. 

FAŞIzME HAYıR! 

Buraya kadar Türkiye kapitalizmi
nin burun buruna geldigi dar bogazlar 
çok genelde belirlendi. Oı,a bagımlılıgın 
i çerdeki dar boRazlarla birle,mesi sonu
cu bir bütün olarak Türkiye kapitalizmi
ni bir açmazın içine sokmu, durumda. 
Sermaye sınıfı kurtuluşu (aşizrnde görü
yor. Ancak, başta işC;; sınıfı olmak üzere 
tüm emekçi sınıf ve tabakalar bu öneri
ye zaman içinde artan ölçülerde hayır 
d iyor. 

Son seçim ıonuçları, sermaye sım
fını bunalımıyla başbaşa bıraktı. Kapita' 
lizm için bir çözüm getirmezken, 8Olya
lizm yolunda önemli bir adım alındı. 
Ancak tehlike giderilmi, deAil. Bir ölçü· 
de geriletiimi, durumda. Sermaye ıınıfı 
ilk fırsatta faşizm denemeJerine ,iri,ebi
lir. Bu nedenle bundan sonraıı önem za
zanıyor_ Türkiye solu, % 4S ' lik oy oranı
nın ıorurnlulug-unu yüklenmek zorunda. 
Dışa baRımlı kapitalizmin açmazını, ter
cibini dt!mokratik düzeyde ve bu yönde 
koyan CHP'nin de çözemeyecegi orta
da. Geride tek seçenek var. 12 Eki m ... 
çimleri işçi sınıfının paftisi olmaya aday 
partiler arasında gidici lerle kalıcıyı da 
belirledi. Ne yaptlAınl bi lmeyen gayri 
ciddi partiler bu deneyde de gerekli der' 
si aldılar .Kapitalizmin açmazına çözü
mün, faşizm olmaması için, işçi sınıfı, 
kalıcı öz partisinde toplanacak, örgüt
lenecek ve güç kazanacaktır. 

ıLHAN AKALIN 

memiş, faşizmin kanlı yüzünün ağırlığını üzerinde hissetmeyen insanların ya· 
şadığı köylerden AP oyları sökün ediyor, geç saatlerde de dağ köylerinden. 
Neden geç saatlerde dağ köylerinden? Ulaşım ın sağhkh olmamasından elbet
te. Bırakın 1950'den önceyi, son 25 yıldır iktidarda bulunanların yol sorunu
nu çözümlemediği dağ köylerinden, sorunu çözmeyenıere, bu yaşantılarının 
kader olduğuna inananalardan, oy akıyor. 

Işçi sınıfının tavrı ise, hiç bir yoruma yol açmayacak ölçüde net. 
12 Ekim seçimlerinin özüne ilişkin netlik, ıstanbul'da işçi kesiminin yoğun 
olduğu bölgelerde daha da IJeı. 

Işçi sınıfı artık işçi sınıfı bilimi aç ısından sömürünün bilincinde. Bir 
takım soygun . aldatmaca ile sömürüyü ayırdediyor. Bir de örgütlü gücü ile 
,konomik . demokratik mücadelede çok yol aldı. Bunların üstüne 12 Mart 
ıçık faşizmini yaşad ı. Faşizmin bedeninden ahp götürdüğünü, sofrasından ça· 

Iıp kaçırdığını yaşadı. Bundandır işçi lerin yoğun olduğu Zeytinburnu'nda AP 
oylarının 1969'da % 47 iken, 1 2  Ekim'de % 30'a düşmesi. Kartal · Pendik'te 
% 54'den % 26'ya düşmesi. Bundandır MHP'nin oylarının bu yörelerde geri· 
lemesi .  

Işçi lerin faşizme, onların uygulayıcısı adaylarına HAYıR'ı istanbul'· 
da net şekilde görülürken, bir diğer Faşizme hayır yine aynı netlikte Trabzon' 
da görüldü. Burada da faşist dönemin uygulamasında bir diğer sorumlu, de· 
mokratikleşme yanlısı bir partinin listesinde ikinci sırada yer almaktaydı ve 
seçilebilir gözü ile bakılmakta idi. Aynı listede, hemen onun �Itında, faşist 
dönemde işkenceye uğramış bir kişi de yer almaktaydı. Bu sıralanış, ön seçim 
denilen bir sistemin sonucu idi. Görüntü ise oldukça neşeli. Kurt·kuzu sarması. 

Bu durum elbette halkın gözünden kaçmadı. Kaçmadığı da kullandı· 
ğı oyların sonuçlarından anlaşılmaktadır. Trabzon'da iki senatör çıkarması 
beklenirken, o yörede halkın bi lerek FAŞIZM'e hayır demesi, sonucu değiş· 
tirdi. Faşist uygulamada yönetici olanlara oy yoktu bu yörede. 

12 Ekim seçimlerinin genelinde de halkın, başta işçi sınıfı olmak 
üzere, FAŞIZM'e hayır dediği net olarak görünüyor. Bu, faşizmi gündeme ge· 
tirenlerin bundan vaz geçecekleri anlamına gelmiyor elbet, Ama, işçi sınıfının 
faşizme geçit vermeyeceği gerçeği de hiç bir tereddüde yer vermeyecek ölçü· 
de açık. 

getirmiyor. Yükııek taban 
toprak sahiple' 

CHP 'nin 
kabullenectgi

yörede varIı
yörelerde 

tmek gerekir ki,  
seçime dayalı 

taban fiyatları uygula' 
kaydıyla, oy 

faktör olarak kendini gös· 
ise, sermaye sınıfının

olarak varlı�ını 

PAZAR SORUNU 

Sermaye sınıfının özellikle &anayici 
kesimi önemli ölçülere varan bir pazar 
sorunuyla karşı karşıya. UrettiA'ini sat� 
mak durumunda olan sennaye sınıfı, 
üretti ii malların bir özellili olarak bü
yük ölçüde iç piyasaya yönelmek duru
munda. özellikle bu yıl sanayi ürünleri 
ihracatının da önemli ölçüde gerileme
si, iç piyasanın geliştirilmesi zorunlulu
A'unu ortaya çıkarıyor. 

Ancak iç pazar konusunda sermaye 
sınıfının önemli güçlükleri var. öncelikle 

saatlerde dağ köylerinden AP'ye oy aktığını belirliyor. 
hareketle, köşe yazarı, kasketli propagandanın tutmadığını 

olan, kırsal kesimden AP'ye oy akmasının altında yatan ger· 
propagandanın tutmamasından mı? Elbette değiL. Köşe 

sonucu yanhş gerekçeye bi lerek dayandırma. 
sonucun altında yatan gerçek? Köylerden Demi· 

de dağ köylerinden, oy akıyor. Hem de genel sc· 
faşizme evet mi, hayır mı olan kısmi seçimlerde, 

bu olayı? 
Demirel'in sağ kolu"a taktığı kişilerde, bu kişilerin geç· 

gerek . Bilinmektedir ki, 1 950 yıl ından sonra hızlı 
biçimde kapitalist ilişkiıer tarıma girmeye başladı .. Bununla birlikte, halk 

üzerinden bürokrasinin - memurun ağır baskısı da kalkmıştı. Çok 
rahatlıktan sonra başlayan sıkıntıların da sebebi, hep eski 

gösterilmişti. 1960'da sivil · asker bürokratlar devlet 
sonra, geniş kırsal alanlarda yaşayanlar, 1 950 öncesi 

kinlerini sürdürdüler. i şte Demirel'in sağ kolunda 1 950 
yöneticileri yerlerini ahnca, köylerden AP'ye oy akması 

mlerinde DP aynı durumda değil miydi? 
örgütlü değiL. Demokratik istemlerinin gerçekleş· 
medet umuyor. Örgütsüz oluşu, bir kaç yörede 

olan direnişleri sonuca ulaştırmaya yetmiyor ve de 
Örgütsüzlüğün ötesinde bir çok yörelerde feodal ilişkiler sü· 

mutlak. Bu yörelerde faşist baskılar dünün bugü· 

özellikle kapitalizmin girdiği kırsal bölgelerde ya· 
mı? Faşizmin kanh yüzünü üzerlerinde hissetmişler 

onlar için yaşanmamışhktan öte, soyut bir kavram: 
bulunmadığı sözlerine inanmışlık ' var. Böyle olunca da, 

Böylesine Böylesine Böyles bir tlkanıklıiın içine gi
ren iç pazar, sermaye sınıfının çıkar çe
kişmelerine de sahne oluyor. Tercüman 
Gazetesinde Vural Savaş'ın "Sanayici 
ve Tüketim" başlıklı yazısı, sermaye sı
nıfının bu çelişkilerini gün ışılma çıka
rıyor. Yazıda, Sanayi Odaları Birlili'nin 
MC Hükümetine sundulu raporda be
lirtilen, "Ekonominin tüketime dayah 
nitelig-inin giderilmesi" iste�ini eleştiren 
Savaş, daha çok tüketim geregine deAi· 
nerek, Anadolu sanayicilerine uyarılarını 
"bildikleri ve anladıkları konularda" 
yapmalarını, sert bir biçimde hatırla
tıyor. 

lir. Bu nedenle bun
zanıyor_ Türkiye 
nın ıorurnlulug-unu 
Dışa baRımlı kapitalizmin 
cibini dt!mokratik 
koyan CHP'nin 
da. Geride tek seçenek 
çimleri işçi sınıfının paftisi 
partiler arasında 
belirledi. Ne yaptlAınl 
ciddi partiler bu 
si aldılar .Kapitalizmin açmazına çözü
mün, faşizm olmaması 
kalıcı öz partisinde 
lenecek ve güç kazanacak

ıLHAN AKALIN 

memiş, faşizmin kanlı yüzünün ağırlığını üzerinde hissetmeyen 
şadığı köylerden AP oyları sökün ediyor, geç saatlerde de 
Neden geç saatlerde dağ köylerinden? Ulaşım ın sağhkh olmamasından 
te. Bırakın 1950'den önceyi, son 25 yıldır iktidarda bulunanların 
nu çözümlemediği dağ köylerinden, sorunu çözmeyenıere, 
kader olduğuna inananalardan, oy akıyor. 

Işçi sınıfının tavrı ise, hiç bir yoruma yol açmayacak 
12 Ekim seçimlerinin özüne ilişkin netlik, ıstanbul'da işçi 
olduğu bölgelerde daha da IJeı. 

Işçi sınıfı artık işçi sınıfı bilimi aç ısından sömürünün 
takım soygun . aldatmaca ile sömürüyü ayırdediyor. Bir de 
,konomik . demokratik mücadelede çok yol aldı. Bunların 
ıçık faşizmini yaşad ı. Faşizmin bedeninden ahp götürdüğünü, 

Iıp kaçırdığını yaşadı. Bundandır işçi lerin yoğun olduğu Zeytinburnu'nda 
oylarının 1969'da % 47 iken, 1 2  Ekim'de % 30'a düşmesi. 
% 54'den % 26'ya düşmesi. Bundandır MHP'nin oylarının 
lemesi .  

Işçi lerin faşizme, onların uygulayıcısı adaylarına HAY
da net şekilde görülürken, bir diğer Faşizme hayır yine aynı 
da görüldü. Burada da faşist dönemin uygulamasında bir diğer 
mokratikleşme yanlısı bir partinin listesinde ikinci sırada yer 
seçilebilir gözü ile bakılmakta idi. Aynı listede, hemen onun 
dönemde işkenceye uğramış bir kişi de yer almaktaydı. Bu sıralanış, 
denilen bir sistemin sonucu idi. Görüntü ise oldukça neşeli. Kurt·kuzu 

Bu durum elbette halkın gözünden kaçmadı. Kaçmadığı 
ğı oyların sonuçlarından anlaşılmaktadır. Trabzon'da iki 
beklenirken, o yörede halkın bi lerek FAŞIZM'e hayır demesi, 
tirdi. Faşist uygulamada yönetici olanlara oy yoktu bu yörede. 

12 Ekim seçimlerinin genelinde de halkın, başta 
üzere, FAŞIZM'e hayır dediği net olarak görünüyor. Bu, faşizmi 



DONYADA YIJROYD$ 

Burjuvazi Balkanlarda 

Yunanistan Başbakanı Karaman
Iis'in başlattıgı girişimle bir "Balkan 
Paktı "mn oluşturulması gündeme girmiş 
bulunuyor. Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Romanya'dan sonra Türkiye'nin de ilke 
olarak öneriye olumlu cevap verdigi ög
renildi. 

Dretici güçlerin gelişmesi ile top
lumsal olgular arasındaki karşılıklı ilişki
ler dünya çapında giderek yoğunlaşmak
ta. öneriyi uluslararası yaşamın gelişme 
perspektifieri içinde bu açıdan değerlen
dirmek gerekir. 

DAHA ÖNCEKI 
BALKAN PAKTLARI 

Aslında Balkanlarda ikili ilişkiler 
yarunda, ikiden fazla devletin politik, 
ekonomik, kültürel alanlarda işbirligini 
amaçlayan anlaşmalar yeni bir olay de
ğiL. Geçmişte Türkiyenin de taraf oldu
gu iki Balkan Paktı oldu. 

Birincisi iki dünya savaşı arasında. 
Emperyalizmin uluslararası ilişkilere ge
niş ölçüde yön verdiği dönemde dog
muş ve kaybolmuş. Ikinci girişim daha 
da sınırlı. TarafJar Yunanistan, Yugos
lavya ve Türkiye. 1950'lerin ilk yarısının 
ürünü. Barışın korunması ve karşılıklı Çı
kar anlayışı içinde ekonomik işbirliğine 
yöneleceğine, Tıirkiye ve Yunanistan 

' eliyle emperyalizmin sosyalist sistemi 
"kuşatma" politikasının bir aracı olarak 

� 
• 

görüJmek istendigfnden hiçbir zaman iş-
lerlik kazanamamış ve 1960'ta sessiz bir 
şekilde son bulmuştu. 

Son öneri birçok bakımıardan geç
miş deneylerden farklı ve anlamlı olmak 
zorunda. Çünkü çagımızda uluslararası 
alanda allırlık ve inisiyatif dünya ilerici 
güçlerinin eline geçti. Bu koşul1arda 
oluşturulacak bir bölgesel paktın niteligi 
de bu gelişime ters olamaz_ 

Balkan Pak tı gibi bir bölgesel girişi
min SEATO gibi emperyalist nitelikteki 
bir başka bölgesel paktın dagıldıgı sıra
da doğması da anlamlı_ Yine emperyalist 
nitelikteki diğer bir bölgesel pakt CEN
TO'nun da anlamını yitirdiği konusunda 
başlayan tartışmalar gözden kaçırılma
malı. 

Bu durumun nedenleri, hiç kuşku
suz, emperyalist sistemin gerileyişi ile 
barış içinde birarada yaşama ve yumu
şama politikalarının uluslararası yaşantı
ya yön verir duruma gelmesi. Balkan 
Paktı önerisi bu çerçeve içinde düşünüI
rnek zorunda. 

Dıkelerin dış ve ittifaklar politika
ları, uluslararası planda sınıf savaşının 
bir ifadesidir_ Uluslararası yaşamda 
meydana gelen değişimler her zaman 
artan bir biçimde ülkelerin iç gelişmele
rini etkiledilli gibi, iç gelişmeler de dış 
ilişkilere ve politikalara etkide bulunur
lar_ 

Balkan Paktı önerisinin sahibi Yu-

nanistan Başbakanı. Kapitalist bir ülke.
nin sözcüsü. Ancak önerilen Pakt geç
miş deneylerden niteliksel olarak delli
şik. Şimdi söz konusu olan farklı sosyal 
sistemlere sahip ülkeler arasında bir pakt 

Bu olgu, gerçekleşirse, Balkan Pak
tı'nın ne olup ne olmayacağını belirli
yor. Romanya'nın çailrıya verdiği cevap 
bu konuda açık: Romanya cevabında:  
"her zaman Balkan devletleri arasında 
iyi komşuluk ve dostluk anlayışının 
gelişmesinden yana" olduklarını ve "bu 
işbirliilinin Helsinki 'de kabul edilen ilke 
ve amaçların uygulanmaya koyuluşunun 
somut bir örneği " olacağım söylemekte, 

Demek ki, gerçekleşirse yeni Bal
kan ııaktı yumuşama ve barışı içinde 
birarada yaşama politikalarının temel 
ilkeleri dogrultusunda olacak. mkeler 
birbirleriyle karşılıklı saygı ve çıkar an
layışı içinde anlaşmazlıklarını barışçı 
yollarla çözümleyecekler. En geniş dü
zeyde ekonomik ve kültürel bir işbirligi 
gerçekleşecektir. 

SOSYALIST ÜLKELER 
BARı ŞTAN YANA 

Uluslararası planda iki farklı siste
min yarışması çagırnızın bir toplumsal 
yasasıdır. Bu yasa kişilerin istem ve öz
lemlerinden ballımsız olarak gelişir ve 
uluslararası planda sımf savaşının, barış 

içinde birarada yaşama koşul1arında 
nesnel bir biçimini temsil eder_ Ban, ko'
şul1arında sosyalizm sistem olarak avan
tajlarını daha bir bütünlük içinde ve ko
layca ortaya koyma o 1ana�ına sahiptir. 
Çünkü banş yeni toplumun kurulmasın
da hızlandıncı bir öge olup ileri kapita
list ülkelerde de emekçilerin demokrasi 
ve sosyalizm mücadelesini kolaylaştınr_ 

Çağımızın niteliklerine uygun bir 
Balkan Paktı'nın gerçekleşmesi, sosya
list ülkelerin şimdiye kadar sürdürdük
leri ve toplumsal ve politik sistemlerinin 
doğal sonucu olan dış politikalarına uy
gundur. 

Ortaya atılan önerinin gerçekleşme
sinde, Helsinki'de kabul edilen ilkeler 
doğrultusunda hareket edildiği sürece 
sosyalist ülkeler açısından bir güçlük bu
lunmamaktadır. Balkan ülkelerinden Ar
navutluk 'un Helsinki kararlarına da 
katılmadığından öneriye yanaşması bek
lenemez. öyle ise bölge ve giderek dün
ya banşına katkıda bulunacak böyle bir 
girişimin gerçekleşmesi Türkiye ve Yu
nanistan'ın tutumlarına bağlıdır. 

KARŞI ÇıKAN KIM? 

Yunanistan ve Türkiyenin herşey
den önce başta Kıbrıs ve Ege sorunu ol
mak üzere aralarındaki anlaşmazlıklarm



üstesinden gelmeleri gerekiyor. -
Ne Yunanistan'da ne Türkiye'de hiç 

Birlesmis M letler • 
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devlet işkenceye izin 
hoşgörü gösteremez » 

Birleşmiş Milletler örgütü'ne bağlı 
bir kongre, işkence ve benzeri insanlık 
dıŞı, onur kırıcı muamele ve cezalarla 
ilgili bir deklarasyonu geçen ay içinde 
kabul ederek Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu'na gönderdi. 

Birleşmiş Milletler 5. Suçların Ön
lenmesi ve Suçluların Islahı Kongresine 
94 BM üyesi ülke ve 5 üye olmayan ülke 
temsilcisi katıldı. BM'nin bu ko�udaki 
kongresi Genel Kurul'un 1 Kasım 1950' 
de aldığı 415 no.lu karar uyarınca her 
beş yılda bir yapılıyor. 

GÜNÜMÜZDE EKONOMIK 
SUÇLAR ÖNEM KAZANDI 

Kongrede bu yıl, çağırnızdaki ge
lişmelerin sonucu olarak yeni tip suç
ların ortaya çıktıgı üzerinde duruldu. 
Yeni tip suçlar arasında çokuluslu şir
ketlerin işledikleri suçlara yer verildi. 
Benimsenen kararda şöyle dendi:  "ör
gütlenmiş suçlar, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı, yolsuzluk ve ulusal ek ono
milere karşı işlenen suçlar bazı U1kelerin_ 

büyüyen problemleri arasındadır." Kon
grede, uluslararası sermaye piyasası ko
misyonlarının kurulması ve tekelci tica
ret ortaklarının mali faaliyetleri hakkın
da daha yoğun bilgi dağıtımının sağlan
ması salık verildi. 

POLISIN ROLÜ NEDIR? 

Kongrede polisin rolü üzerinde de 
duruldu. Polisin kendi U1kesindeki yasa
lar karşısında sorumlu olması gerektiği, 
bir polis memurunda olması gereken ilk 
niteliğin dürüst/ük oldullu bütün temsil
ciler tarafından kabul edildi. Daha sonra 
şu ilkelere yer verildi :  "Polis eğitiminde 
ahlak, insan hakları ve sosyal bilimler 
konuları bulunmalıdır; polis toplum 
içinde bütünleştirilmelidir; kadınlar da 
erkeklerle eşit şartlar altında polis ola
bilmelidir; özel güvenlik kuruluşları, 
kamu tarafından kontrol edilmelidir; 
yasama işlemine polis de katılmalıdır, 
bir "uluslararası polis ahlak yasası " Çı
kartılmalıdır. " 

Sınını toplumlarda, politik iktidarı 

elinde tutan egemen sınıfın güvenlik 
kuvvetlerini kendi sınıfsal çıkarlarını ko
rumak ve geliştirmek için kul1andllll, sö
mürülen sını narın mücadelelerini bastır
mak için ondan yararlandığı bilinen bir 
gerçektir. özgürlüklerin korunması, top
lumsal zenginliğin güvence altına alın
ması, kişi güvenliğinin sağlanması gibi 
toplumUj1 temel güvenlik gereksinimleri 
giderek yerine getirilmernekte, güvenlik 
sistemi yozlaştırılmaktadır. Bir nokta
dan sonra, güvenlik örgütleri, özgürlük
lerin sınırlamp ihlali için egemen sınına
rın elinde bir araç haline gelebilmektedir. 

Tekelci devlet kapitalizminin gelişip 
uluslararası tekellerin U1kelerin iç işlerini 
kontrol eder hale gelmesiyle, demokrasi 
ve özgürlükler üzerinde yeni ve büyük bir 
tehlike ortaya çıkmıştır. Kapitalist dün
yada, sözde "güvenlik ve istihbarat" 
örgütlerinin bütünüyle yasa ve insanlık 
dışı uğraşlar içine girdikleri artık bütün 
dünyada bilinmektedir. Bu tür uygula
malara son verilmesi, güvenlik sistemleri
nin egemen sınınarın, tekelci burjuvazi
nin hizmetinden kurtarılması uluslarara
sı planda da demokrasi mücadelesinin 
bir hedefi haline gelmiştir. 

I ŞKENCEYE SON! 

Işkence, egemenliğini sürdürmek 
için zora başvurmaktan başka çaresi 
kalmayan yönetimlerin her zaman kul
landığı bir yöntemdir. Bu konuda orta
çailın feodal rejimIeriyle günümüzün fa
şist diktatörlükleri arasında tıpatıp bir 
benzerlik vardır, Çünkü kaynaklandık
ları toplumsal dürtü aynıdır. Işkence, ta
rihin akışına direnen bir rejimin gayrı
meşru hale gelişinin en dramatik belir
tisidir, 

BM, bugüne dek işkenceye karşı 
mücadelenin verildiği önemli bir uluslar
arası platform olmuştur. Ne var ki em
peryalist devletler, BM 'nin bu konuda 
etkin girişimlerde bulunması engellenme
ye çalışmışlardır. Son kongrenin BM 
Genel Kurulu 'na sunmak ÜZere kabul et
tiği beyanname bu konuya ayrıldı. Be
yannamenin metni şöyle: 

1. Işkence, kişiden veya üçüncü bir 
kişiden bilgi veya itira' e/de elmek ama
cıyla. resmi bi, görevli tarafından ueyo 
bu görev/inin leşviki ile bir kişiye, kalII
,. olarak bedeni veya zihin,el acı ueya 
ızdırap çektirUme.idir. 

Balkanlarda ikili ilişkiler 
fazla devletin politik, 

alanlarda işbirligini 
anlaşmalar yeni bir olay de
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oldu. 
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politikasının bir aracı olarak 

başlayan tartışmalar gözden kaçırılma
malı. 

Bu durumun nedenleri, hiç kuşku
suz, emperyalist sistemin gerileyişi ile 
barış içinde birarada yaşama ve yumu
şama politikalarının uluslararası yaşantı
ya yön verir duruma gelmesi. Balkan 
Paktı önerisi bu çerçeve içinde düşünüI
rnek zorunda. 

Dıkelerin dış ve ittifaklar politika
ları, uluslararası planda sınıf savaşının 
bir ifadesidir_ Uluslararası yaşamda 
meydana gelen değişimler her zaman 
artan bir biçimde ülkelerin iç gelişmele
rini etkiledilli gibi, iç gelişmeler de dış 
ilişkilere ve politikalara etkide bulunur
lar_ 

Balkan Paktı önerisinin sahibi Yu-

kan ııaktı yumuşama ve barışı içinde 
birarada yaşama politikalarının temel 
ilkeleri dogrultusunda olacak. mkeler 
birbirleriyle karşılıklı saygı ve çıkar an
layışı içinde anlaşmazlıklarını barışçı 
yollarla çözümleyecekler. En geniş dü
zeyde ekonomik ve kültürel bir işbirligi 
gerçekleşecektir. 

SOSYALIST ÜLKELER 
BARı ŞTAN YANA 

Uluslararası planda iki farklı siste
min yarışması çagırnızın bir toplumsal 
yasasıdır. Bu yasa kişilerin istem ve öz
lemlerinden ballımsız olarak gelişir ve 
uluslararası planda sımf savaşının, barış 
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grede, uluslararası sermaye piyasası ko
misyonlarının kurulması ve tekelci tica
ret ortaklarının mali faaliyetleri hakkın
da daha yoğun bilgi dağıtımının sağlan
ması salık verildi. 

POLISIN ROLÜ NEDIR? 

Kongrede polisin rolü üzerinde de 
duruldu. Polisin kendi U1kesindeki yasa
lar karşısında sorumlu olması gerektiği, 
bir polis memurunda olması gereken ilk 
niteliğin dürüst/ük oldullu bütün temsil
ciler tarafından kabul edildi. Daha sonra 
şu ilkelere yer verildi :  "Polis eğitiminde 
ahlak, insan hakları ve sosyal bilimler 
konuları bulunmalıdır; polis toplum 
içinde bütünleştirilmelidir; kadınlar da 
erkeklerle eşit şartlar altında polis ola

elinde tutan egemen sınıfın güvenlik 
kuvvetlerini kendi sınıfsal çıkarlarını ko
rumak ve geliştirmek için kul1andllll, sö
mürülen sını narın mücadelelerini bastır
mak için ondan yararlandığı bilinen bir 
gerçektir. özgürlüklerin korunması, top
lumsal zenginliğin güvence altına alın
ması, kişi güvenliğinin sağlanması gibi 
toplumUj1 temel güvenlik gereksinimleri 
giderek yerine getirilmernekte, güvenlik 
sistemi yozlaştırılmaktadır. Bir nokta
dan sonra, güvenlik örgütleri, özgürlük
lerin lerin ler sınırlamp ihlali için egemen sınına
rın elinde bir araç haline gelebilmektedir. 

Tekelci devlet kapitalizminin gelişip 
uluslararası tekellerin U1kelerin iç işlerini 
kontrol eder hale gelmesiyle, demokrasi 
ve özgürlükler üzerinde yeni ve büyük bir 
tehlike ortaya çıkmıştır. Kapitalist dün
yada, sözde "güvenlik ve istihbarat" 
örgütlerinin bütünüyle yasa ve insanlık 
dışı uğraşlar içine girdikleri artık bütün 
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barısa -

kimse açıkça barışa ve karşılıklı çıkarlar 
do�rultusunda ekonomik ve kültürel iş
birli�ine karşı oldu�unu söyleyememek
te_ Sosyalist ülkelerin istikrarlı ve enflas
yonsuz ekonomileri ile yapılacak işbirli
ginin yararları da inkar edilemiyor_ En 
büyük engel bu ülkelerin, baRIı oldukları 
sistemle ilişkileri_ Ayrıca sosyalist ülke
lerle yapılacak işbirli�inin büyük serma
ye lehine, spekülatif kazançlar saj!lama
sına olanak vermiyerek egemen sınıflara 
ters düşmesi. 

Adalet Partisi 'nin dış politika konu
larındaki uzmaru Kamran Inan'ın iki bu
çuk ay önce, Televizyon'da Balkan Pak
tı 'nın adını duyduRu zaman telaşa kapı
lışını hatırlarsak şimdi Demirel hüküme
tinin bu öneriyi onaylamasınm kolay 
olmadıgını rahatlıkla anlayabiliriz, De
mirel hükümeti (ve Türkiye'de hala ben
zeri bir mantıkla olaylara bakanlar) Bal
kan Paktı'nı Yunanistan'ın Türkiye'ye 
karşı bir tertibi olarak yorumlamışlar ve 
bundan uzak kalmışlardı. Fakat hükü
metin korkusunun asıl nedeni, bunun 
ideolojik temellerine ve sınıf çıkarlarına 
aykırı düşmesiydi. Fakat bugün aynı hü
kümet, bu girişime sırt çevirdij!i takdir
de iyice yalnızlı�a düşece�ini görmekte
dir. Dünyarun nesnel gelişme doj!rultu
suna teslim olmaktadır. 

GÖREV, DEMOKRATIK 
VE ILERıcı GÜÇLERIN 

özetlersek Balklınlarda bir pakt 
oluşturulmasının altında, bölgedeki ül
kelerin güvenlij!inin ve bölge barışının 
saj!lanması, halkların çıkar birli�i gözeti
lerek bütün sorun ve pürüzlerin karşılık
lı eşitlik ve çıkar temeli üzerinde çözü
me ulaştırılması, ba�ımsızlık, eşitlik ve 
çıkar birli�i çerçevesinde ekonomi ve ti
caret anlaşmalarının yapılması ve sürekli 
işbirli�i yatmakta. 

Böyle bir gelişime engel ise Türkiye 
ve Yunanistan 'ın rejimieri gere�i alabile
cekleri olumsuz tavır olabilir. Bu ülkeler
de demokratik gelişmenin alaca�ı bo
yutlar da sonuçta belirleyici olacaktır. 
Türkiye'de demokratik ve ilerici güçler, 
bu tür anlaşmaların gerçekleştirilmesi ve 
hüküinetlerin bu yolda verdikleri sözle
rin yerine getirilmesi için mücadele ver
mek durumundalar. 

Türkiye açısından vurgulanması ge
reken ikinci bir nokta daha var. Yuna
nistan, Başbakanı ağzından Helsinki ka
rarları do�rultusunda hareket edecej!ini

' 

söyleyebiliyor. Buna Türkiye'yi yalnız 
bırakmak için ( ! )  bir manevra denilebi
lir. Belki de böyle. Dünya demokratik 
ve ilerici güçleri bunun dej!erlendirmesi
ni şüphesiz yapacaklar. Ancak sorulma
sı gereken soru: Bölgede barışın korun
ması, ülkeler arasında karşılıklı yararlar 
sağlayacak bir işbirilği için atılan adı
mın Türkiye'yi uluslararası planda nasıl 
yalnız bırakabildi ğidir. 

cc Hicbir -

veremez , 

2. Herhangi bir işkence hareketi 
Birleşmiş Milletler Yasası ilkelerinin ;n
karı ve ;nBDn haklarının ihlali olarak kı
nanacakt ır. 

3. Hiçbir devlet işkenceye izin ver
meyecek ve hoşgörü göstermeyecektir. 

4. Her devle/, kendi hükümranlığı 
dahilinde işhence uygulamasınt önlemek 
için etkili tedbirler alacaktır. 

5. Kanun uygulayıcı personelin eği
timinde işkence yasak' tam mtlnoııyw 
işlenecektir. 

6. He, devlet, ıorgulama yöntem ue 
uygulamaÜlr,", .ürekU altırak gözden ge-
çireceklir. . 

7. Her devlet, tüm işkence lii/krinin 
kendi ceza hukukUM göre ,uç olarak 
kabulünü .ağlayacak/ır. 

8. Işkenceye maruz kaldığını iddia 
eden her ki,inin, ilgili devletin yetkili 
makamlarına ,ihayet hakkı vardır. Şi· 
kayet taraf'ız biçimde incelenecektir. 

9. Herhangi bir işkence fiilinin ger
çekleş/irildiği yolunda makul nedenle
rin uar/ığı halinde, yetkili makamlar 
derhal tora{ıı. soruşturmaya başlaya
caktır. 

1 0. Soruşturma bir işkence fiilinin 
varlığını ortaya koyduğu takdirde. sanık 
ueya 8<Jnık/ara karşı derhal adli işleme 
başhınacahtır. 

i i. Işkence {ii/inin i.ba/ı halinde 
işkenceye tabi tutulan Ilişiye tazminal 
soğ/anacaktır. 

1 2. Işkence yoluyla elde edi/diği 
belirlenen herhangi bir ifade, ilgili kişi
ye veya herhangi bir başka kişiye karşı 
delil olarak kullanılamaz. " 

Kongrenin benimsediRi Bildirgenin 
BM Genel Kurulu'nca da kabul edilerek 
Ilanı elbette yeterli de�i1dir . önemli 
olan bu ilkelerin prati�e geçirilmesidir. 
Buna benzer birçok anlaşmanın altında 
Türkiye'nin de imzasının olmasına rae
men, bunlar burjuva iktidarlar tarafın
dan uygulanmamaktadır_ Bu nedenle bu 
ilkelerin hayata geçirilmesi, demokratla
rın ve sosyalistlerin bıkmadan mücadele
siyle mümkündür. Bu tür Bildirgeler, bu 
mücadele için bir hareket noktası haline 
getirilebilirse anlam taşıyacaktır. 

Bir 
sosyalizm 

düsmanı -

daha 
Nobel' e 
cc liyık u  
görüldü 

1 975 yılı Nobel Barış ödülünün "Sovyet" fizikçisi A .  Saharov'a verildiği 
geçenlerde açıklandı. Böylelikle Nobel ödüllerinin maksatlı, propaganda ama
cı güden niteliği bir kez daha kanıtlandı. 

Nobel ödülü, bugüne kadar yapılan dağıtımlarıyla niteliği deşifre olmuş 
bir ödüldür. Özellikle edebiyat ve barış ödüllerinin dağıtılmasında politik ve 
felsefi görüşlerin açıkça gözetildiğine, ödülün evrensel nitelik taşımaktan çok 
uzak olduğuna kuşku kalmamıştır. 1 970'de Edebiyat ödülünü alan Soljenit
sin'in, başlangıçta bütün dünyaya özgürlük şampiyonu olarak tanıtılırken 
şimdi Pinochet'yi desteklemek ve juntanın ikinci yılını kutlama törenlerine 
katılmak üzere Şili 'ye gitmesi kendisiyle birlikte ödülün de niteliğini açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Nobel ödüllerini kararlaştıran kurullar tarafsızlıktan kesinlilde uzak olan 
kurullardır. Daha aday gösterme aşamasında, öneriler "Bat ı"nın egemen güç
lerinin siyasal sözcülüğünü yapan örgUtler ve kişilerce yapılır. Bu konuda, Nor
veç Nobel Komitesi'nin üyeleri ve atadığı danışmanlar, uluslararası barış ör
gütleri, politika, tarih ve hukuk profesörleri ile bu ödülü daha önce kazanmış 
olanlar aday gösterme hakkını taşırlar. Yapılan seçme, uygulamada, Norveç'in 
iç ve dış politikasının resmi bir açık laması niteliğini taşır. 

Nobel edebiyat ve barış ödülü adaylarının ve "layık görülenlerin" sap
tanmasında sosyalist ülkelere ve Sovyetler Birliği'ne karşı özel bir durum görü
lür. Ed.ebiyat ödüllerinin dağıtımında, Sovyetler Birliği'nin yetiştirdiği ve 
dünya edebiyatına da damgasını vuran edebiyatçılar görmezlikten gelinerek, 
bugüne kadar Şolohov dışında ödüle layık görülen tüm Sovyet yurttaşları ülke 
iç inde ve dışında hem sosyalizme hem de Sovyetler'e karşı açıkça cephe alan, 
fiilen mücadele eden kişiler arasından özellikle seçilmiştir. Nobel ödülü her ge
çen yıl daha fazla kapitalizmin sosyalizme karşı ideolojik mücadelesinin bir 
aracı haline gelmektedir. , 

Yukarda söylenenlerden, Nobel ödülüne her hay ık görülenin sosyalizm 
düşmanı olduğu sonucu çıkm" elbette, Hatta sosyalizme inancından kuşku 
duyulmayacak sanatçıların Nobel'le ödüllendirildikleri olmuştur. Fakat onlar
ca ödüllendirme arasında böyle bir iki örnekle karşılaşmak şaşırtıcı değildir. 
Dünyanın gerçeklere, kendisini herkese kabul ettirmiş kişi lere gözü kapalı bı
rakılması her zaman mümkün değildir_ Fakat bu gibi durumlar Nobel'in niteli
ğini değiştirmez. 

Son barış ödülü, Nobel'in niteliğinin aynen sürdüğünü de açıkça kanıtla
mıştır. Barış ödülüne "layık" görülen Andrey Saharov, dostu Soljenitsin gibi, 
hem Sovyetler Birliği'ndeki sosyalist düzene hem de Sovyet dış politikasına 
düşman olan bir "fizikçi"dir. Yine Soljenitsin gibi Saha ro v da, Batı ' l ı  emper
yalist dostlarından çok daha açık biçimde yumuşama ve silahsızlanma aleyh
tarıdır. Batı'ya uçurduğu mesajlarla "yumuşama yemini yutarsanlZ özgürlük 
düzenini tehlikeye at,rsınlZ" uyarılarında bulunan yine Saharov'dır. 

Bütün dünyada burjuvazinin ideolojik, felsefi, politik bütün alanlarda 
gerilediği, üstünlüğünü kesinlikle kaybederek sosyaliıme kaptırdığı günümüz
de Nobel ödülünün, bir kendi kendini tatmin ve göz boyama ara" olmaktan 
başka özelliği kalmamıştır. 
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bu tür anlaşmaların gerçekleştirilmesi ve 
hüküinetlerin bu yolda verdikleri sözle
rin yerine getirilmesi için mücadele ver
mek durumundalar. 

Türkiye açısından vurgulanması ge
reken ikinci bir nokta daha var. Yuna
nistan, Başbakanı ağzından Helsinki ka
rarları do�rultusunda hareket edecej!ini

' 

söyleyebiliyor. Buna Türkiye'yi yalnız 
bırakmak için ( ! )  bir manevra denilebi
lir. Belki de böyle. Dünya demokratik 
ve ilerici güçleri bunun dej!erlendirmesi
ni şüphesiz yapacaklar. Ancak sorulma
sı gereken soru: Bölgede barışın korun
ması, ülkeler arasında karşılıklı yararlar 
sağlayacak bir işbirilği için atılan adı
mın Türkiye'yi uluslararası planda nasıl 
yalnız bırakabildi ğidir. 

Hicbir 
emez , 

işkence hareketi 
ilkelerinin ;n

olarak kı

işkenceye izin ver
göstermeyecektir. 

hükümranlığı 
masınt önlemek 

personelin eği
mtlnoııyw 

yöntem ue 
gözden ge-

. 
işkence lii/krinin 

,uç olarak 

kaldığını iddia 
devletin yetkili 

vardır. Şi· 

1 0. Soruşturma bir işkence fiilinin 
varlığını ortaya koyduğu takdirde. sanık 
ueya 8<Jnık/ara karşı derhal adli işleme 
başhınacahtır. 

i i. Işkence {ii/inin i.ba/ı halinde 
işkenceye tabi tutulan Ilişiye tazminal 
soğ/anacaktır. 

1 2. Işkence yoluyla elde edi/diği 
belirlenen herhangi bir ifade, ifade, if ilgili kişi
ye veya herhangi bir başka kişiye karşı 
delil olarak kullanılamaz. " 

Kongrenin benimsediRi Bildirgenin 
BM Genel Kurulu'nca da kabul edilerek 
Ilanı elbette yeterli de�i1dir . önemli 
olan bu ilkelerin prati�e geçirilmesidir. 
Buna benzer birçok anlaşmanın altında 
Türkiye'nin de imzasının olmasına rae
men, bunlar burjuva iktidarlar tarafın

cc liyık u  
görüldü 

1 975 yılı Nobel Barış ödülünün "Sovyet" fizikçisi A .  Saharov'a 
geçenlerde açıklandı. Böylelikle Nobel ödüllerinin maksatlı, 
cı güden niteliği bir kez daha kanıtlandı. 

Nobel ödülü, bugüne kadar yapılan dağıtımlarıyla niteliği 
bir ödüldür. Özellikle edebiyat ve barış ödüllerinin dağıtılm
felsefi görüşlerin açıkça gözetildiğine, ödülün evrensel nitelik 
uzak olduğuna kuşku kalmamıştır. 1 970'de Edebiyat ödülünü 
sin'in, başlangıçta bütün dünyaya özgürlük şampiyonu olarak 
şimdi Pinochet'yi desteklemek ve juntanın ikinci yılını kutlama 
katılmak üzere Şili 'ye gitmesi kendisiyle birlikte ödülün de 
ortaya koymaktadır. 

Nobel ödüllerini kararlaştıran kurullar tarafsızlıktan kesinli
kurullardır. Daha aday gösterme aşamasında, öneriler "Bat
lerinin siyasal sözcülüğünü yapan örgUtler ve kişilerce yapılır. 
veç Nobel Komitesi'nin üyeleri ve atadığı danışmanlar, ulu
gütleri, politika, tarih ve hukuk profesörleri profesörleri profes ile bu ödülü daha 
olanlar aday gösterme hakkını taşırlar. Yapılan seçme, uygulamada, 
iç  ve dış politikasının resmi bir açık laması niteliğini taşır. 

Nobel edebiyat ve barış ödülü adaylarının ödülü adaylarının ve "layık 
tanmasında sosyalist ülkelere ve Sovyetler Birliği'ne Birliği'ne karşı özel 
lür. Ed.ebiyat ödüllerinin dağıtımında, Sovyetler Birliği'nin 
dünya edebiyatına da damgasını vuran edebiyatçılar görmezlikten 
bugüne kadar Şolohov dışında ödüle layık görülen tüm Sovyet 
iç inde ve dışında hem sosyalizme hem de Sovyetler'e karşı 
fiilen mücadele eden kişiler arasından özellikle seçilmiştir. Nobel 
çen yıl daha fazla kapitalizmin sosyalizme karşı ideolojik 
aracı haline gelmektedir. 

Yukarda söylenenlerden, Nobel ödülüne her hay ık görülenin 
düşmanı olduğu sonucu çıkm" elbette, Hatta sosyalizme 
duyulmayacak sanatçıların Nobel'le ödüllendirildikleri olmuştur. 
ca ödüllendirme arasında böyle bir iki örnekle karşılaşmak 
Dünyanın gerçeklere, kendisini herkese kabul ettirmiş kişi lere 
rakılması her zaman mümkün değildir_ Fakat bu gibi durumlar 
ğini değiştirmez. 

Son barış ödülü, Nobel'in niteliğinin aynen sürdüğünü 
mıştır. Barış ödülüne "layık" görülen Andrey Saharov, dostu 
hem Sovyetler Birliği'ndeki sosyalist düzene hem de Sovyet 
düşman olan bir "fizikçi"dir. Yine Soljenitsin gibi Saha ro v 
yalist dostlarından çok daha açık biçimde yumuşama ve silahsızlanma 
tarıdır. Batı'ya uçurduğu mesajlarla "yumuşama yemini yutarsanlZ 
düzenini tehlikeye at,rsınlZ" uyarılarında bulunan yine Saharov

Bütün dünyada burjuvazinin ideolojik, felsefi, politik 



SEATO DACIURKEN ... 

Emperyalizm Asya'da 
yeni oyunlar peşinde 

8 Eylül 1 95 4 'te Fi lipinler'in baş
kenti Manila'da kurulan SEATO, geçen 
2 4  Eylül'de New York'ta kendi kendini 
fesih kararı ald ı.  Emperyalizmin bir sal
d ır ı  örgütü böylece iki yıl  sonra ortadan 
kalkacak. 

NATO 'nun Avrupa'da, CENTO'
nun Orta Doğu'da üstlendiği "Bölgede 
komünizmin i lerlemesine set çekme" gö
revi ile kurulan SEATO'nun ortadan 
kalkması, basında yeterince i lgi görmedi .  
Emperyalizmin kendi isteğiyle, halkları 
sömÜfme politikasından vazgeçmesi dü
şünülemiyeceğine göre, bu, yeni geliş
meler karşısında yeni bir strateji arayı
şıdır. Bu açıdan üı>:erinde durmak gere
kir.  

SEATO'YU çiNHiNDi 
HALKLAR ı YıKTı 

SEATO'nun kuruluş yılı  1954.  
Iki nci Dünya Savaşından sonra Doğu 
Avrupa'da ve Asya'da "mantar gib i "  bi· 
ten sosyal ist ülkeler emperyalizmin sö
mürü alanını daraltmakta, onu gitgide 
daha da said ırganlaştırmaktad ır. Bir nu
maralı emperyalist güç d urumuna gelen 
ABD, Asya'da da İ ngiliz ve Fransız em
peryali zminin yerini almaktadır. Ameri
kan emperyalizminin ilk iş i ,  Pakistan'
dan Endonezya'ya tüm gerici Asya re
ji mlerini ortak bir  saldırgan örgütte top
lamak oldu. Diem Bien Fu yenilgisine 
rağmen Çi nhindinden umudunu kesme· 
yen Fransız emperyalizmi de, "Süveyş
in doğusu"nda asker bulund urmaktan 
hala med et uman Ingiliz emperyalizmi 
de, SEATO'da ABD 'nin yanında görev 
aldı.  

Ne var ki,  "bölgede komünizmin 
i lerlemesine set çekmek" amacı i le ku
rulan SEATO paktı, birçok iç çelişki· 
yi de bağrında taşımaktaydı. NATO'nun 
tersi ne, otomatik o larak harekete geçe
bilen bit silahlı güçten yoksundu SEA
TO, ve bu durum, örgütü, " şasisi çok 
güzel fakat motorsuz bir araba"ya ben
zeti yord u. 

Oye ülkeler arasında beliren uyuş
ma:t:lıkları bile çözümleyemiyen SEATO 
i lk askeri müdahalesini 1 962'de LAOS'· 
ta Patet Lao yurtseverlerine karşı yapt ı.  
Fransa'nın katılmad ığı bu askeri müda
hale aslında SEATO kanalıyla "meşru· 
laşt ırılmak" istenen bir Aml'rikan sald ı· 
rısıydı ve ABD, bu saldırıyla, ortakları· 
nın görüş ve onayını almadan da bir 
si lah lı harekete girişebileceğini göster· 
miş ol uyordu.  

Gerçekten de Amerika, hep SEA· 
TO paravanası altında, 1 964'ten itibaren 
önce Laos'a, sonra tüm Çinhindi 'ne 
sald ırdı. 1 9 67'de SEATO'nun askeri ct· 
k i nlik lerinden çekilen Fransa, 1 97 4  'te 
örgülten tümü i le ayrılacak, Pakistan ise 
Pakt'ı 1 9 7 2 'de terk . .  decektir. 

Du gelişmelerin iç inde, SEATO'· 
nun ç ı kmaz ı n ı  hazırlayan iki  tpmcl 
n('d"n var. Birincisi argüt içi  çelişki l�r.-

ABD, bölgenin en gerici rejimierini b i le 
bütünü i le Vietnam savaşına sokmayı ba
şaramadı. B unlar savaşa daha çok sem
bolik olarak katıldı. Iki nci ve asıl önemli 
neden ise Çinhindi halklarının askeri bir  
zaferin olanaksızlığ ına. emperyali:t:mi 
i nandırmış olmaları. Yarım mi lyonu 
aşan bir ordu ve dünyanın e n  modern 
silahlarıyla saldıran emperyalizm, Viet
nam halkının yiğit direnişi karşısında 
strateji değiştirmek zorunda kaldı. " Vi 
etnamlaştırma" yolu i le kardeşi karde
şe, halkı halka vurdurarak i şi n  i ç i nden 
sıyrılmak i sted i .  Ama emperyalist saldı
rı,  1 9 7 5  baharında <,:inhindi halklarının 
zaferi i le bitt i .  Bu, SEATO 'nun da ölü
mü oldu. 

EMPERYAliZMiN YENi OYUN U :  
GüDAUB 

Gerçekten de Vietnam ha lkının 
zaferiyle SEATO artık varo luş nedenini 
yitirmişti . Amerikan emperyalizmi için 
"doğrudan müdahale" artık terkedilen 
bir strateji i d i .  Yeni stratej i ,  Fi l ipi nler, 
Japonya, Endonezya gibi askeri "mer· 
kez"ler aracılığıyla bölgeyi denetim al
tında tutmaya dayanıyor. Bu strateji de 
asıl önemli görev, yerel işbirlikçi  rejim
Iere düşüyor. Bu i şbirliği ise yeni bir 
ekbnomik i lişki ler anlayışı içinde sağ
lanıyor : Son yıllarda gerçekleştirilen bir 
sermaye akımı i le özellikle Japon ve 
Avustralya ekonomileri ABD'nin sıkı de
netimine girdi ler. Bu ülkelere politik dü
zeyde söz geçirmek de böylece çok ko· 
laylaştı. Okinawa'nın yönetimini Japon· 
lara devretmekle ABD aslında hiçbirşey 
kaybetmiyordu, ama Japon d ış yatırım· 
ları aracılığıyla tüm bölge gerici rejiml�
rini denetim altına alıyordu. 1 966 - 69 
arasında Endonezya'ya giden Japon ser
mayesinin tam dört katı artmış o lması 
bu bakımdan son kertede anlamlı. 

Ancak emperyalizmin uzun dö
nemli ç ıkarları elbette daha bir planlı 
olarak savunulacaktı. İşte, daha SEATO 
ortadan kalkmadan i leri sürülen Güney 
Doğu Asya Ulusları Birliği ( G O DA U B )  
b u  yeni emperyalist stratej i y e  cevap ve· 
riyor. Artık "varoluş nedeni "ni yitiren 
SEATO'nun yerine Washi ngton'un plan
ladığı G O DAUB şu ülkeleri içeri yor : 
Endonezya, Malezya, Fi lipinler, Tay
land, Si ngapur. 

ORTAK GÜVENLİK 
PAKTINA OOCRU 

Silahlı y a  d a  silahsız olarak Asya'
yı  sömürü alanı içinde tutmak isteyen 
emperyalizmin saldırganlığı karşısında, 
tüm Asya halk ları barışç i çabalarla d i ·  
rendiler. B u ,  barış v e  güvenlik içinde ya
şama çabaları en kpsin ve kararlı i fadesi · 
ni sosyalist ülkelerin barışçı d ış politika' 
larında bulu yor . Bu <,:abaların bir  ii rünü 

olarak ortaya çıkan "ortak Güvenlik 
Paktı",  barıştan yana tüm Asyalı güçle: 
rin gerçekleştirmek i stedi k leri bir amaç 
olarak beliriyor. Asya'da ortak bir gü
venlik paktı düşüncesi, 1 9 5 5  Banduna 
Konferansı i lkelerinden kaynaklanıyor. 
Bugün yeniden gündeme gelişinde üç te
mel etkenin rolü var. Sosyalist ülkelerin 
barış çı  d ış politikaları, barışa bağlı genç 
Asyalı devletlerin ortaya çık ışları, ve 
genel olarak uluslararası yumuşamanın 
olumlu etkileri. Bu uğurda atılan adım
lar bugün i ç i n  kuşkusuz yetersiz. Ancak, 
unutmamak gerekir ki, 1 9 5 4 'te sosyalist 
ülkeler i lk  olarak bir  Avrupa toplu gü
venlik paktı önerd i k lerinde, kimse bu
nun 1975 Temmuzunda Helsi nk i 'de ger
çekleşebileceğini düşünemiyord u .  Asya
da da durum aynıdır. Sosyalist ülkelerin 
barışçı d ıŞ politikaları, böyle bir Ortak 
Güvenlik Paktına doğru gidişte etken 
rol oynuyor. 

1 9 7 3  Kasımında Hint Parlamento
su'nda konuşan Brejnev, barışsever tüm 
Asya ülkelerinde yankılanan somut bir  
Ortak Güvenlik Paktı önerisiyle o rtaya 
çıktı .  Aynı öneri, çeşitli devletler arasın
da imzalanan ortak b i ldiri lerde yer aldı.  
1974 Eylülünde yapılan Seınerkant çağ
rısı,  "<,:ağ ımızın hayati görevi, barış ve 
güvenlik ıçın savaşmaktır" diyordu.  
1 9 7 5  Ni sanında Bağdat'ta toplanan "As
ya Barışçı Güçleri U luslararası Konfe
ransı" da aynı hedefe yönelik t i :  " Asya 
Barış ve GOvenlik Bildirgesi " ,  Kıta'nın 
barışa ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu 
belirtiyor, bunun da ancak ortak ve top
lu bir güvenlik sistemiyle gerçekleşebile
ceğini d i le Iletiriyord u .  

BARIŞ IçIN DAYANIŞMA 

Amerikan emperyalizmi, Asya 
halklarının devrimci savaşımları sonucu 
geri l iyor. Sömürü alanı daraldıkça yeni 
stratejiler uyııulamaya başlıyor. SEATO' 
nun çöküşü, G O DA U B 'nin ortaya çıkı
şı,  bunun belirtileri. Beri  yanda ise, Sov
yetler Birliği  başta olmak üzere barışçı 
Asya ülkeleri, empeyalizme karşı "Ortak 
Güvenlik Paktı" önerisini destekliyorlar. 
Amerikan emperyalizmi, gerici Asya re
jimleri , Japon militarizmi, buna karşı 
ç ıkıyor. Bunda şaşırtıcı bir yan da yok. 
öte yandan, SEATO 'nun ilk hedefleri n
den biri olmuş olan ÇHC'nin bugünkü 
yönetici leri nin Ortak Güvenlik Paktı'na 
karşı çıkmaları, buna karş ılık, emperya· 
lizmin terti plediği  G O DAUB'ni dpst .. k ·  
lemeleri, uluslararası iş�' i  sınıfı harekNi 
i ç i ndeki bu gerici <,:izginin sapık niteliği
ni bir kez daha gözler önüne seriyor. 
Bizdeki çömezler neden i lk düşman d i ·  
y e  "Sovyet sosyal emperyalizmi " ni 
görürler d i ye soranlar varsa, i şte cpvab ı.  
Sözümona "bağımsız lık" yürüyüşltori nin 
çok renk li basında <,:,kan çarşaf <,:arşaf 
resimll'rinin de anlamı burada : Sermaye, 
diinyanın hiçbir yerindı, Sovyet aleyh
tarl ığını mük iifatsız bırakmıyor! 

karşısında yeni bir strateji arayı
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SUSUN 
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VE OZüR DilEY 
HIKMET ALTINKA YNAK 

Y
eni Ufuklar dergisini sürekl i  izlemediğimden sanat çevresinden de 
ötede olduğumdan, konuyu biraz geç haber aldım. Bu dergide Ferit 
Edgü imzalı bir yazıda TÖB-DE R  i stanbul şubesince yapılan "Saba

hattin Ali Anma Toplantısı"yla ilgili bir yazı varmış, dinleyiciyi de, düzenleyi
ciyi de (konuşmacı Bekir Yıldız'ı da) suçluyormuş! Bulup okudum. Ama 
daha önceden Rauf Mutluay'ın "Yasak Kafalar"ı aklımdaydı. Bu yazısına ilha
mın ise, Türkiye Defteri'li öğrencilerinden geldiğini bi liyordum. 

Meğer ne suçluymuşuz biz; dinleyici ve bu toplantıyı düzenleyici 
olarak! Çünkü Bekir Yıldız konuşmasında ..... Sait Faik düzenin değiştirilme
siyle değil düzenin sonuçlarıyla oyalanmış bir yazardır. Burjuvaziyle hesaplaş
mak yerine, bir hippi tavrıyla burjuvaziden kaçmış, doğaya ve yoksul insanla
ra sığınmıştır. Hayattan kaçışına karşın, sanatçı olarak içtenliğini sonuna de
ğin korumuş bir yazardır da. Onu, burada eksikliğinden ötürü kınamıyorum. 
Bu eksikliği bi len, bilinçli hain aydınları, sustukları veya gerçekçi toplumcu 
edebiyatı yıpratmak amacıyla Sait Faik hikayeciliğini, düşüncesini yaygınlaş
tırmak istedikleri için lanetliyorum. Ne yapacağız öyleyşe? Nasıl savaşacağız 
bu alçaklarla?" demiş de kalkıp biz ona karşı koymamışız. Bay Ferit Edgü'ye 
göre Bekir Yıldız'a HöST demeliymişiz, en azından. 

SABAHATTIN ALi lçIN ILK KEZ 
TOPLANTı YAPıLDı 

I lgi duyanlar hatırlayacaklar, Sabahattin Ali 'yi anma toplantısı Tür
kiye'de ilk kez TöB-DER Istanbul şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
toplantının düzenleyicisi olarak, o dönemin Yönetim Kurulu beni görevlendir
mişti. Toplantıda konuşma yapacak yazarları saptarken, Bekir Yıldız'ın da 
üzerinde durduğu "burjuvazi bütün olanaklarıyla Sait Faik'i ya da kendi görü
şünü savunan yazarları yaygınlaştırıyor, oysa, Sabahattin Ali ve onun gibi, 
toplumculuğu yüzünden hayatını yitiren yazarlar anılmıyor, radyo, televizyon 
hiç adını bile anmıyor." düşüncesinden hareket etmek olmuştu. Bu yargımda 
yanılmamıştım. Çünkü yazı gönderilmiş, birkaç kez telefon edilmiş olmasına 
rağmen, burjuvazinin basın yayın organlarından h.i ç  kimse gelmemiş, üstelik 
verdiğimiz haberler de yayımlanmamıştı. 

..... AMA 5 AY SONRA 

Toplantıyı düzenleme sırasında seçtiğim amaçta yanılmamıştım. 
Nice zaman sonra da olsa, burjuvazi Sabahattin Ali adının anılmasını hazme
dememişti. "Edebiyatımızda bir fırtına Harekatı" başlatmışlardı. Işi saygılı, 
eleştiri ahkamı içersinde yapanlar olduğu gibi, saygısız, saldırgan ve dedikodu 
çapında yürütenler de çıkıyordu. Bay Ferit Edgü bunlardan biri olmalıydı. 
Çünkü beş ay kulağına bir şey söyleyen olmamış, daha sonra birden celillen
mişti. TöB-DER Salonunda yapılan bir toplantının dinleyicilerini hafife alı
yor, niye HöST demediniz diyordu. Hatta, böyle toplantı mı olur, diyor sa
yılmaz mıydı? 

OySA ..... 

"EdebiyatımlZda Fırtına Harekatı"nı yürütenler, duyduklarıyla, bir 
önyargıyla hareket ediyorlardı. Çünkü aynı toplantıda, öteki konuşmacılar 
tarafından da Sabahattin Ali 'ye karşı takınılan tavırlar eleştiriliyordu. Örne
ğin Sabahattin Ali üzerine bir inceleme kitabı yazmış olan ,Asım Bezirci şun
ları söylemişti: ..... Cumhuriyet'in ilanından bugüne değin çıkmış edebiyat ta
rihlerini taradım. ısmail Habip Sevük, Agah Sırrı Levent, Mustafa Nihat Özön, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saadeuin Nüzhet, HıfZl Tevfik Gönensay, Suut Ke
mal Yetkin, Kenan Akyüz, Abdurrahman Nisari, Vasfı Mahir Kocatürk, Bch-

çet Kemal Çağlar, Ahmet Kabaklı ve Rauf Mutluay'ın edebiyat tarihlerine 
baktım. Rauf Mutluay'ınki sayılmazsa hiç birinde Sabahattin Ali'den söz 
edilmiyordu! Türk edebiyatının en başarılı birkaç kaleminden biri olan, 
bazı Fransız yazarlarınca "Türkiye'nin Gorki 'si" sayılan ve bizce de "ulusal 
bir değer" sayılması gereken Sabahattin Ali, resmi edebiyat tarihçilerimiz 
için "yok"tu! 

Neden? 

( .... ) Edebiyat tarihleri nesnel tutumla, demokratik anlayışla, bi
limsel yöntemle yazılmıyordu. Sanatçılara sınıfsal çıkarların belirlediği bir 
gizli "sansür" uygulanıyordu. Sabahattin Ali'nin durumu bunun bir örneği 
idi. .. ) 

Edebiyat tarihçisi, şair, hikiyeci Şükran Kurdakul ise konuşma
sında, Militan'da özetlendiği biçimiyle şu sözlere de yer vermişti :  "Işçi sınıfı 
edebiyatını bilinçle seçmiştir. Oysa o dönem sanatçılarının ortak özelliği bur
juva devrimcisi olmalarıdır. Onlar ancak saray istibdadına karşı baş kaldırmak
tadır. S. Ali toplumcu .gerçekçi edebiyat anlayışına bilim yoluyla gelmiştir." 

AMAÇ 

Bütün bu tepkiler, yalnızca Bekir Yıld�z'ın o sözü söylemiş olmasın
dan mıydı? Hayır. Bence, toplumculara göz açtırmamaktı. Sait Faik Ödülü'nü 
toplumculara verdirtmemekti. Çünkü burjuvazi korkuyordu. Geleceğin karan
lığından, rahatının kaçacağından, toplumcu düşüncenin yaygınlaşmasından 
korkuyordu. Bu nedenle hem toplumcu gözüküyor, hem toplumculara küfrü 
basmaktan çekinmiyordu. Gerçekçiliğin ve toplumculuğun edebiyatımızı 
sığlaştırdığından söz ediyordu. 

BIR ÇELlşKJ DAHA 

Sabahattin Ali için yapılan bu toplantıya konuşmacı olarak, eleş
tirmen Fethi Naei'yi de çağırmıştım. Ne bilecektim ki o da şu günlerde top
lumculara yapılan takım halindeki saldırının antrenörlüğünü yapacak? "Konu
şamam, ben işçilere bir şeyler okuyorum, o kadar. Yaptığım bir şey yok." 
demiş ve eklemişti: "Bizim Rauf'. söyleyin, o konuşur, konuşmayı da çok 
sever!" Konuyu bir pazar günü telefonla Rauf Mutluay'a götürdüğümde takvi
mine bakıp, "O gün Unkapanı Dersanesinde dersim var, değilse gelirdim, hay 
hay." demişti. 

Ama bir de bugünlerde bakıyorum yazdıklarına. Acaba o gün her 
ikisi de gelmiş olsaydı, Bekir Yıld�z'ın bazı yerleri yanlış yansıtıldığı anlaşılan 
yargıiarına katılmazlar mıydı? • 

SONUÇ 

u kavga ne kadar sürer bilmiyorum, ama ortada bi lerek çarpıtılan, 
-hakaretler yağdırılan bir durum var. Bu kavgada burjuvazinin, yazar
larını kollamak, toplumcu yazarları batırmak istediği açık. Bunu ar

tık herkes biliyor. Yeniden duyurmak gibi bir görevi de hrr zaman yaparım. 
Ama şimdi isteğim eleştirilerin bilimsel i nesnel ve yargı" rın abahattin Ali'
nin anısına gölge düşürmemesi. .. Bir de şu: O toplantını erek düzenleyicisi, 
gerekse dinleyicisi olarak bize yöneltilen hakaretler için nellikle bay Ferit 
Edgü'nün) özür di lemesidir. 

Bunu yapmayan ve kendisini toplumcu sayan sayın yazarlarımızı, 
toplumcu ahlik önünde kınıyorum. 
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1977 BEKLENILMEDEN YAPıLMALıDıR. CHP, MUHALEFETTE OLMANıN AVANTAJLARı 
HESABıNA ILTIFAT ETMEYIp ERKEN SEçiM ISTEMELıDıR. 

SECiMLER VE SONRASı 
-

BEHlcE BORAN 

S eçim sonuçları farklı açılardan farklı düzeylerde yorumlandı ve kanı· 
mlZca önemli yanlışlara düşüldü. Yanlışa yol açan bir tutum, seçim 
sonuçlarına sadece, veya esas itibariyle, partiler açısından bakıp par· 

tiler düzeyinde olup bitenlerin altında yatan ve belirleyici unsur olan sınıfsal 
güç dengelerindeki gelişmelere inmemektir. Bu tutumun bir çeşidi de, partiler 
düzeyindeki durumla sınıfsal güçler durumunu birbirine karıştırmak, ikisi ara· 
sındaki ilişkiyi doğru görememek, kuramamaktır. 

Bu tutumda olanların israrla belirttikleri nokta . .  oyların iki partide 
kutuplaştığı, "iki partili" bir rejime doğru gidildiğidir. Kimi leri, oyların dağıı· 
ması önleniyor, istikrarlı hükümetler kurulması olanağı beliriyor diye bundan 
memnunluk duyarken, kimileri de, ya kutuplaşmaya doğru gidi liyor, zıtlıklar 
ve mücadeleler keskinleşecek diye, yada, yeni, küçük akımlar ve hareketler 
. özellikle işçi ve emekçi sınıfların politik hareketi · yaşam hakkı bulamayacak, 
yok olacak diye kaygıliinıyor. 

Oysa oyların iki partiye yönelmiş olması, kendi başına, ne memnun· 
luk, ne de kaygıianma sonucuna zorunlu olarak hak verdiren niielikte değil· 
dir. Türkiye'de, her kapitalist ülkede olduğu gibi bir kutuplaşma vardır: 
sermaye · emek, burjuvazi · işçi sınıfı ve bir kısım emekçi kitleler kutuplaş· 
ması. Kapitalistleşme ilerledikçe bu kutuplaşma da keskinleşip belirginleşmiş· 
tir. Geçmiş� kıyasla bugün özellikle böyledir. Türkiye i şçi Partisi'nin "Güncel 
Görev" ve " 1 2  Ekim 1975 Seçimlerinde Tavrımız" adlı belgelerinde nedenle· 
riyle birlikte açıklandığı üzere, "bu kutuplaşma ve çelişki politik düzeyde de· 

bunun için de yanlış sonuçlara varılır. AP oylarını artırmış ama, yeni seçmen 
kazanarak değil, diğer sağ partilerin oylarını kaydırarak. Bunu bile tam 
başaramamış, basında çıkan rakamlara göre o partilerin kaybettikleri oyların 
yüzde 7,5'ini kendisine çekememiştir (*) .  Sağ partiler birarada ele alınınca ise 
bunlar 1973'te oyların yüzde 63,3'ünü aldıkları halde 1975'te oy oranları 
yüzde 55,8'e düşmüştür. Buna karşılık, sol ve sola yatkın oyları toplayan 
CHP'nin oy oranı 1973'te yüzde 33,3'den 1975'de yüzde 43,9'a yüksel· 
miştir (**) .  

Sorun b i r  zaman boyutu içinde e le  al ınınca, sürecin değişme doğrul· 
tusu saptanınca ortaya çıkan durum, AP'nin oylarının artmış ve MC'nin top· 
lam oylarının yüzde 55,8 oranını tutturmuş olmasına rağmen, kitlelerin 
MC'ye "Hayır" demiş olmalarıdır. 

B u durum, MC'yi ve tüm sağı zayıfiatıcı, geriletici bir durumdur. Ge· 
riletilmiş, zayıflatılmış sağ vahim yara almış yırtıcı bir av hayvanı 
gibi can havliyle saldırganlığını artırabilir. Sağ, işçi,  emekçi kitleler· 

den, demokratik, ilerici, sol güçlerden büsbütün korkacak, can telaşına düşe· 
cektir. Bir yandan ekonomik ve politik sorun ve güçlükler, öte yandan kitlele· 
rin demokratik ve ekonomik istekleri bunalımı şiddetlendirecektir. Yukarıda 
açıkladığımız oy durumu karşısında erken seçimi göze alamayacaktır. Bu 
şartlarda yapabileceği biricik şey faşizan baskı ve şiddet politikasını sürdür· 
meye çalışmak olacaktır. 

- - --mOkras( : -iıitıaemOkraSiÇaiişmisl' örariık' seçı;'ife;.e fiatira"" --- ------V,ne -de 'yakıii gelecelÜ'i iimboy,-_çi\( 'Veya aSkiri bır lai,iiiı' " . . .  
partiler düzeyinde ise, aynı kutuplaşma "güdük bir biçime bürünerek olası lı görünmüyor. Dış şartlar elverişli değil; içteki cunta hevesli leri de, bu 
CHP · MC partileri, özellikle de CHP · AP kutup la şma sı ve çatışması olarak ' seçim sonuçlarından sonra, ağır ekonomik · politik sorunların sorumluluğunu 
ortaya" çıkmıştır. Bu durum oyların CHP ve AP'de toplanmasına yol açmış· yüklenmede herhalde ikircikli olacaklardır. AP, kaydettiği oy artışından ken· 
tır. işçi sınıfı partisi örgütlenip güçlendiği, seçime girebildiği zaman oy dağı· disine bir güvence payı ç ıkararak uygulaya geldiği faşizm özlemli politikayı ' 
Iımı ve "iki partili rejim" görünümü değişecektir. Mevcut seçim sistemi işçi tırmandırarak sürdürmek durumunda kalacaktır. 
sınıfı partisinin parlamentoya katılışını güçleştirebilir, "ulusal artık" sistemi AP ve MC erken seçimi istemeseler de şartlar bunu gündeme getire· 
kolaylaştırabilir, ama belirleyici faktör bu değildir. Sorun, işçi sınıfı ve müt· bilir. Sağın daha belirgin ve etkin biçimde geriletilebilmesi için genel seçimler 
tefiki emekçi kitleler içinde örgütlenebilmek, bu kitleleri eğitip bilirrçlendir· 1977 beklenilrneden yapılmalıdır. CHP, muhalefette olmanın avantajları hes.· 
mek, etkin politik bir güç haline getirmektir. Bu ise ergeç şu veya bu parti bına iltifat etmeyip erken seçim istemelidir. 
kanalıyla mutlaka başarılacaktır. Toplumsal gelişme, kitlelerin hareketi sola 
doğrudur. Sola gidiş toplumsal yapının tabiatından doğmaktadır. Bu toplum· 
sal gerçeklik mutlaka kendine uygun politik aracı oluşturup geliştirecektir. 
"Sorunlar çözümleriyle birlikte doğarlar." Bunun için dedik ve diyoruz ki, 
Türkiye'nin sola yönelişi "geriye dönüşü olmayan bir gelişmedir" ve "sağ· 
daki oylar azalmaya, soldaki oylar artmaya yöneliktir". 

Geleceğe ilişkin olarak belirttiğimiz bu görüşün doğruluğunun belir· 
tileri şimdiden, 1 973 ve 1975 seçim sonuçlarının kıyaslanmasında görülmek· 
tedir. Burada, ilkin, yanlış değerlendirme ve yorumla yol açtığını yazımızın 
başında belirttiğimiz bir bakış açısına daha işaret edelim. O da, seçim sonuç· 
larına durağan (statik) açıdan bakmaktor. Oysa, sosyal · politik gerçeklik de· 
ğişme halindedir. Belli bir günde verilen oylar bu değişme sürecinin zamanın 
bir noktasında bir ,Iık bir görünümüdür. Bu anı doğru algılayıp yorumlaya· 
bi lmek için değiş, �recinin çizgisini, doğrultusunu saptamak gerekir. Bir 
zaman perspektifi nde ele a l ınmayınca, kimilerinin iddia ettiği üzere, "seç· 
menler AP ve CHP'ye evet, küçük partilere hayır dedi"  gibi çok yüzeysel, 

T ürkiye Işçi Partisi'nin belgelerinde demokrasi - antidemokrasi mü· 
cadelesinin seçimlerde MC'nin, özellikle AP'nilı geriletilmesiyle, 
hatta MC hükümetinin iktidardan çekilmesiyle bitmeyeceği, antide· 

mokrasinin yapısal nedenlerden kaynakland ığı belirtilmişti. Eu saptama doğ· 
rudur. Demokratik, ilerici, sol güçler bir yandan faşizm özleyicilerinin hazır· 
layacağı provokasyonlar ve tuzaklar karşısında son derece dikkatli ve temkinli 
olmak, öte yandan demokratik hak ve özgürlüklere her hal ve şarlta sahip Çı' 
karak durmadan mücadele vermek, sağın tüm kirli çamaşırlarını ve oyunlarını 
kamuoyu önünde sergilemek, iktidar üzerinde demokratik baskılarını hisset· 
tirmek zorundadırlar. Devrimci mücadele, her gün bir "eylem yapmak" değil 
:dir. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda en etkin, sonuca götürücü eylem 
işçi ve emekçi kitleleri örgütlemek, eğitmek, bilinçlendirmek ve onların gücü· 
nü demokrasi · antidemokrasi mücadelesinde gittikçe genişleyen boyutlarda 
harekete geçirebilmektir. 

( ' )  
(U)  
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sonuçları farklı açılardan farklı düzeylerde yorumlandı ve kanı· 
mlZca önemli yanlışlara düşüldü. Yanlışa yol açan bir tutum, seçim 
sonuçlarına sadece, veya esas itibariyle, partiler açısından bakıp par· 

düzeyinde olup bitenlerin altında yatan ve belirleyici unsur olan sınıfsal 
dengelerindeki gelişmelere inmemektir. Bu tutumun bir çeşidi de, partiler 

durumla sınıfsal güçler durumunu birbirine karıştırmak, ikisi ara· 
doğru görememek, kuramamaktır. 

tutumda olanların israrla belirttikleri nokta . .  oyların . .  oyların . .  iki partide 
"iki partili" bir rejime doğru gidildiğidir. Kimi leri, oyların dağıı· 

önleniyor, istikrarlı hükümetler kurulması olanağı beliriyor diye bundan 
duyarken, kimileri de, ya kutuplaşmaya doğru gidi liyor, zıtlıklar 

mücadeleler keskinleşecek diye, yada, yeni, küçük akımlar ve hareketler 
ve emekçi sınıfların politik hareketi · yaşam hakkı bulamayacak, 

diye kaygıliinıyor. 

oyların iki oyların iki partiye yönelmiş olması, kendi başına, ne memnun· 
kaygıianma sonucuna zorunlu olarak hak verdiren niielikte değil· 

dir. Türkiye'de, her kapitalist ülkede olduğu gibi bir kutuplaşma vardır: 
emek, burjuvazi · işçi sınıfı ve bir kısım emekçi kitleler kutuplaş· 

Kapitalistleşme ilerledikçe bu kutuplaşma da keskinleşip belirginleşmiş· 
kıyasla bugün özellikle böyledir. Türkiye i şçi Partisi'nin "Güncel 

" 1 2  Ekim 1975 Seçimlerinde Tavrımız" adlı belgelerinde nedenle· 
açıklandığı üzere, "bu kutuplaşma ve çelişki politik düzeyde de· 

bunun için de yanlış sonuçlara varılır. AP oylarını artırmış 
kazanarak değil, diğer sağ partilerin oylarını kaydırarak. 
başaramamış, basında çıkan rakamlara göre o partilerin kaybettikleri 
yüzde 7,5'ini kendisine yüzde 7,5'ini kendisine çekememiştir çekememiştir (*) .  Sağ partiler birarada 
bunlar 1973'te oyların yüzde 63,3'ünü aldıkları halde 
yüzde 55,8'e düşmüştür. Buna karşılık, sol ve sola 
CHP'nin oy oranı 1973'te yüzde 33,3'den 1975'de 
miştir (**) .  

Sorun b i r  zaman boyutu içinde e le  al ınınca, 
tusu saptanınca ortaya çıkan durum, AP'nin oylarının 
lam oylarının yüzde 55,8 oranını tutturmuş olmasına 
MC'ye "Hayır" demiş olmalarıdır. 

B u durum, MC'yi ve tüm sağı zayıfiatıcı, geriletici 
riletilmiş, zayıflatılmış sağ vahim yara almış 
gibi can havliyle saldırganlığını artırabilir. Sağ, 

den, demokratik, ilerici, sol güçlerden büsbütün korkacak, 
cektir. Bir yandan ekonomik ve politik sorun ve güçlükler, 
rin demokratik ve ekonomik istekleri bunalımı şiddetlendirecektir. 
açıkladığımız oy durumu karşısında erken seçimi 
şartlarda yapabileceği biricik şey faşizan baskı ve şiddet 
meye çalışmak olacaktır. 

ıaemOkraSiÇaiişmislaiişmislaiişmi ' örarörarör iık' seçı;'ife;.e seçı;'ife;.e fiatira"" ra"" r ---a"" ---a"" ------V,ne --V,ne --V,n de 'yakıii gelecelÜ'i iimboyiimboyiimb ,-_çi\( 'Vey'Vey
düzeyinde ise, aynı kutuplaşma "güdük bir biçime bürünerek olası lı görünmüyor. Dış şartlar elverişli değil; içteki 

partileri, özellikle de CHP · AP kutup la şma sı ve çatışması olarak ' seçim seçim sonuçlarından sonra, ağır ekonomik · politik sorunların 
çıkmıştır. Bu durum oyların CHP ve AP'de toplanmasına yol açmış· yüklenmede herhalde ikircikli olacaklardır. AP, kaydettiği 

partisi örgütlenip güçlendiği, seçime girebildiği zaman oy dağı· disine bir güvence payı ç ıkararak uygulaya geldiği 
partili rejim" görünümü değişecektir. Mevcut seçim sistemi işçi tırmandırarak sürdürmek durumunda kalacaktır. 

inin parlamentoya katılışını güçleştirebilir, "ulusal artık" sistemi AP ve MC erken seçimi istemeseler de şartlar bunu 
ilir, ama belirleyici faktör bu değildir. Sorun, işçi sınıfı ve müt· bilir. Sağın daha belirgin ve etkin biçimde geriletilebilmesi 

kitleler içinde örgütlenebilmek, bu kitleleri eğitip bilirrçlendir· 1977 beklenilrneden yapılmalıdır. CHP, muhalefette 
politik bir güç haline getirmektir. Bu ise ergeç şu veya bu parti bına iltifat etmeyip erken seçim istemelidir. 

mutlaka başarılacaktır. Toplumsal gelişme, kitlelerin hareketi sola 
Sola gidiş toplumsal yapının tabiatından doğmaktadır. Bu toplum· 

mutlaka kendine uygun politik aracı oluşturup geliştirecektir. 
çözümleriyle birlikte doğarlar." Bunun için dedik ve diyoruz ki, 

sola yönelişi "geriye dönüşü olmayan bir gelişmedir" ve "sağ· 
azalmaya, soldaki oylar artmaya yöneliktir". 

Geleceğe ilişkin olarak belirttiğimiz bu görüşün doğruluğunun belir· 
tileri şimdiden, 1 973 ve 1975 seçim sonuçlarının kıyaslanmasında görülmek· 

ilkin, yanlış değerlendirme ve yorumla yol açtığını yazımızın 
belirttiğimiz bir bakış açısına daha işaret edelim. O da, seçim sonuç· 

(statik) açıdan bakmaktor. Oysa, sosyal · politik gerçeklik de· 
halindedir. Belli bir günde verilen oylar bu değişme sürecinin zamanın 

bir ,Iık bir görünümüdür. Bu anı doğru algılayıp yorumlaya· 
değiş, değiş, �recinin çizgisini, doğrultusunu saptamak gerekir. Bir 

T ürkiye Işçi Partisi'nin belgelerinde demokrasi 
cadelesinin seçimlerde MC'nin, özellikle 
hatta MC hükümetinin iktidardan çekilmesiyle 

mokrasinin yapısal nedenlerden kaynakland ığı belirtilmişti. 
rudur. Demokratik, ilerici, sol güçler bir yandan faşizm 
layacağı provokasyonlar ve tuzaklar karşısında son derece 
olmak, öte yandan demokratik hak ve özgürlüklere 
karak durmadan mücadele vermek, sağın tüm kirli çamaşırlarını 
kamuoyu önünde sergilemek, iktidar üzerinde demokratik 
tirmek zorundadırlar. Devrimci mücadele, her gün bir "eylem 
:dir. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda en etkin, 
işçi ve emekçi kitleleri örgütlemek, eğitmek, bilinçlendirmek 
nü demokrasi · antidemokrasi mücadelesinde gittikçe 
harekete geçirebilmektir. 




