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Ap
'
nin üç yıldızlı 

iskencecibası 
faşizmin simgesidir 

12 Ekim seçimlerinde AP ıstanbul'da Faik Tü· 
rün'ü aday gösterdi ve seçimi kaybetti. Çok yazıldı 
ve söylendi: Bu, İstanbul halkının ve işçi sınıfının fa
şizm özlemlerine verdi�i kesin cevaptı. 

AP'nin', ıstanbul'da aday olarak Faik Türün'ü 
ileri sürmesinin çeşitli necenleri olabilir. Olayın dig-er 
yönü de Faik Türün'ün. neden seçilme olasılığının 
yüksek olduğu bir ilden değil de ıstanbul'dan aday 
gösterildiğidir. Bu nokta, gerçekten, Türkiye'de AP'· 
nin peşine düştüğü faşist hesapların ciddi bir belirti� 
sidir. Hesap, Türkiye'nin en büyük ve en ileri sanayi 
kentinde (aşizmin halkayuna sunulmasıdır. Alınan so· 
nuç, Türkiye'de faşizmin halkayuna ve kitle deste�i· 
ne dayanarak iktidara gelme olanağının olmadığını 
göstermiştir. 

Bu deneme için Faik Türün'ün seçilmesi de rast
lantı değildir. Faik Türün "gerek eylem gerekse düşün
ce hayatıyla" (!) faşizmin Türkiye'deki temsilcilerinin 
en seçkinlerinden biridir. Faik Türün'ün 12 Mart dö
neminde sıkıyönetim komutanlığı sırasındaki "eylem
leri", onun demokrasi karşısındaki en tehLikeli asıl 
"eylemci"ler arasında olduğunu kanıtlamıştır. 12 
Ekim öncesinde ilerici basında bu konu üzerinde yete-
rince duruldu. 

-

öte yandrn, işkencecibaşının, AP'run yayın or
ganında boy gösteren "üç yıldız" imzalı yazıları, AP'
nin Türkiye'yi nereye götürmek istediğinin belgesi ni
teliğindedir. 

AP yönetimi 12 Mart'tan sonra, özellikle de 
14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra politik stratejisin· 
de bir kemikleşmeye gitti. 12 Mart'ta iktidardan dü· 
şürülen AP, 1975'te yeniden sermayenin iktidar par· 
tisi olarak kendisini kabul ettirmiş durumda. Serma
yenin sınırsız egemenliğinin kurulabilmesi için kaza
nılması zorunlu olan vurucu güçlerle yakınlaşmış ve 
onları kullanabileceğini kanıtlamış oLmasının bunda 
önemli payı vardır. 

AP, Faik Türün'ü bu yakınlaşma ve bütünleşme
de "kurye" olarak kullanmaktadır. Faik Türün'ün Son 
Havadis'teki "üç yıldız" imzah yazılarıyla "vurucu 
güçler"e Demirel'in bonsenrisini götürmektedir. 
Türün'ün Istanbul adaylıgı da, AP'nin 12 Mart'ın 
"etkili çevreler"ine verdiği bir randevudur. 

Bu stratejinin gerçekliğini 12 Ekim öncesinde, 
AP gazetelerinde Faik Türün'ün seçtirilmesi amacıyla 
yayınlanan yazılar açıkça gösteriyordu. Abdullah 
Uraz 29 Eylül tarihli Son Havadi.'te şöyle yazıyordu: 
"Sayın Türün bir semboldür. Istanbul bölgesinde bü' 
tün mesai arkadaşlarının, erinden generaline herkesin 
mesuliyetini kabullenecek kadar büyük komutandır ... " 
Aynı yazıda yazar, şimdiki Genelkurmay Başkanı S.e
mih Sancar'm, emekliye ayrılması dolayısıyla Türün'e 
1974'te çekti�i kutlama telgraiını aktardıktan sonra 
şunları söylüyor: " ... değerli Genelkurmay Başkanımı
zın da ifade ettiği gibi 40 yıl ordumuza şererıe hizmet 
venniş olan Türün, sapık ideolojilerin bastırılmasında 
da Silahlı Kuvvetler adına büyük görev ifa etmiştir." 
4 Ekim'de yinQ Son Havadis'te Tekin Erer ise şunu 
yazmıştır: "1971 yılındaki sıkıyönetim ilanında An
kara Sıkıyönetim komutanlığına Org. Semih Sancar, 
ıstanbul Sıkıyönetim komutanlı�ına Org. Faik Türün 
getirilmi4lerdi. Daima şerefle anacaA"ımız Türk ordu
sunun kahraman iki orgenerali ... Şimdi bu iki deeerli 
komutandan Sayın Semih Sancar Genelkurmay Başka
nımızdlf. Sayın Faik Türün AP listesinden baA'lmsız 
Istanbul senatör adayıdır." 

Yukardaki alıntılar silahlı kuvvetlerin AP tara
fından belli bir yöne çekilmek istendi�inin kanıtıdır. 
Faik Türün olayı ve onun üç yıldızh yazıları bunun 

içinde sadece küçük bir örnektir. Niyet, MC hüküme
tinin kurulmasının hemen ertesinde AP gazetesinin 
yine üç yıldızlı sütunda bütün çıplaklı�ı ile belirtilmiş
tir: "Bugün aynı fikir ve aynı düşünce üzerinde (yani 
"komünizm ve anarşi ile mücadele") birleşen Uriom
vira (Korutürk - Demirel - Sancar) zannediyoruz ki, 
son Türk devletini iç ve dış tehlikelere karşı en emin 
ve en yetenekli şekilde koruyup kollayacak bir lider 
kadro halinde oluşmuş bulunmaktadır." (23 Nisan · 
Son Havadis; YURUYUŞ, sayı:3) 

AP'nin bu "çekme" işini nasıl yaptıgı ilginçtir. 
Faik Türün, etkili güçlere iki "gerçe�i" kanıtlamak is
temektedir:Birincisi, Demirel'in sola ve "Komünizme" 
karşı sanıldığı gibi (1971 öncesinde) hoşgörülü olma· 
dı�ı; ikincisi de, komandoları, yani faşizmin sivil vu
rucu güçlerini de kendi örgütüne baglayabileceeidir. 
21 Ağustos tarihli yazısında Demirel'in meziyetlerini 
şöyle sıralamaktadır: 1) Demirel, "ne Fatih ne de 2 nci 
Atatürk olmak gibi fanatik düşüncelerin esiri olma
mıştır". 2) "Her hizmet döneminde hemen hemen 
memleketin çökmeye yüz tutmuş ekonomik ve sosyal 
problemlerine betorı payandalar koymuş ve altına em
niyet ağları da kurmuştur" _ 3) Hükümet kurmak mü· 
him değil, geçici hükümet de kurulur, kukla hükümet 
de kurulur. Ancak Milliyetçi Cephe hükümeti bu 
memlekette yayılarak yurdun parçalanmasını önle
mek, ikincisi de yurdun sosyo-ekonomik .problemleri
ni sür'atle çözmektir." 4) Demirel, sosyo-ekonomik 
savaşın kurallarını çok iyi bilmektedir. 5)"Demirel 
güç devirlerin adamıdır." 

Oç yıldız yazarı işkencecibaşının bunlardan Çı
kardığı sonuç şudur. "Türkiye büyük tehlikelerle kar' 
şı karşıyadır. Bu ortam içinde MC iktidarının muhale
fet ve bazı çevreler tarafından yıkılmaya çalışılması, 
memleketi yeni ve büyük kargaşalara ve hatta anarşiz
me sevkedebilir." 25 Ağustos'taki yazıda ise, dünyada 
birçok ülkenin siyasal kargaşa içinde oldu(ıunu hatır· 
lattıktan sonra: "Bütün bu olaylardan Türkiye'nin bü
yük dersler alması ve geniş tedbirlere gidilmesi zamanı 
gelmiş ve hatta geçmiştir ... Bu ortam içinde uatanse
uer kişi ue kuruluşların en önemli görevi, bugüne ka
dar doğru ve müspet yolda yürüyen Milliyetçi iktidarı 
desteklemek olmalıdır ... 12 Ekim ara seçimleri solcu 
muhale{eti parça/amak için en büyük {ırsat/ardan biri· 
dir. "(Italikler bizim.) 

Sermaye ve onun vurucu kolları, Faşizm için 
bir referandum'niteliğinde olan 12 Ekim seçimleri ön
cesinde büyük bir kampanyaya giriştiler. Uçyıldızlı 
işkencecibaşı, daha 19 Temmuz'da, "1973 seçimle· 
rinde Türk Milleti rejimi devirmeye yönelen atraksi
yonları bugünkü kadar tam manasıyla kavrayamamış� 
tır" derken, 12 Ekim'e bağladıkları umutları dile ge
tirmektedir. 

12 Ekim seçimleri sırasında bütün saldırılarını 
sola ve "komünizm tehlikesi"ne karşı yöneiten AP'
nin, Caşizan ortamın oluşturulması için bu referan
dumda ne gibi güçlerden nasıl yararlandığı yine "üç
yıldızlı" yazarca dile getirildi. Cumhurbaşkanı'nın 
Trabzon konuşmasından sonra 31 Ağustos'ta: "Sayın 
Cumhurbaşkanımız son demeci ile hangi siyasi parti
lere oy verilece�ini ve hangilerine oy veri1meyece�ini 
telmihen açıklamışlar ve böylece milleti aydınlığa ka· 
vuşturmuşlardır .. Ancak bu kadarla kalınmamalı bu 
ana fikri ö�renen organlar bunun gereiıini yaparak 
millete tehlikeyi bütün vehametiyı. anlatmalı Ve gere
ken tedbirler sür'atle alınmalıdır." Otalikler bizim.) 
25 Ağustos'ta ise: "CHP'nin bundan sonra kuraca�ı 
bir iktidar tamamen bir dikt8 rejimi olacaktır ... Bu 
gerçekler karşısında köleliği asla kabul etmeyen Türk 
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milleti, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet 
ettiği aziz Türk gençliği ve Silahlı kuvvetlerimiz yeni· 
den tarihi görevlerle karşı karşıya bulunmaktadır. ol 

Bugün AP'nin ve onun vurucu uzantılarınm 
nasıl bir faşizm özlemi içinde olduğunu açıklamaya 
gerek yok. Fakat bunun, tarihteki örneklerinden hiç 
de farklı olmadıeıortada. Bugün, sermayenin sınırsız 
egemenliğini "demokratik ve parlamenter" yolla kur
ma ve koruma olanağı kalmadığının artık ortaya çık
mış olması, onu egemenliğinin tek yolu ve aracı olan 
güçlerle ilişkiye yöneltmektedir. 

AP'nin üç yıldızh işkencecibaşısı ünlü "vurucu 
güç", gazetesinin sütunlarında AP'nin gayrı-resmi fa
şizm programını kaleme almaktadır. Bu, AP'ninPetkili 
çevreler'i çekmek istediAi "belli" yönün "hangi" yön 
olduğunu göstermektedir. Emekli Paşa'ya göre, "düş' 
man içerde ise istihbarat da içerdedir, .dışarda aran
mamalıdır." " ... memleketimizin her meselesi TRT'de 
oldu�u gibi bir savaş vererek halledilmektedir." 
" ... memleketimizde yakın bir gelecekte kardeş kavga
sının başlayacağından endişe duymaktay ... Bu kavga· 
nın durdurulması bu millete çok pahalıya mal olacak· 
tır." Emekli paşa, ülkeyi bir savaş ortamına sokmaya 
da hazırdır, hatta niyetlidir. "Bizde öyle bir kanaat 
hasıl olmuştur ki, Türkiye mesela OrtadoAu'da böl· 
gesel bir harp yapmak durumunda kalsa, belki de 
memleketi Çerkez Ethem gibi arkadan vurmaya çalı· 
şacak kindar çevreler çıkacaktır. Bununla beraber 7,5 
aylık iktidar süresince her kademesi tahrip edilen bir 

memlekette CHP'nin Ecevitsel kanadı, milliyetçi ikti
darı hiçbir zaman yıpratamayacaktır." (6 Haziran). 
İşte 12 Mart'ın "etkili çevreler"ine solun adresini ve· 
ren bu "üç yıldızlı" yazar, aynı zamanda solu, Ecevit'i 
"iç savaşı kışktrtmakla" (!) suçlamaktadır. Bu "iç sa
vaş" suçlamasınm tek anlamı, kendi kafasmdaki "iç 
savaş" planları için vurucu güçleri çagıtTnaktan iba
rettir. 

Baskı: DaHy News Web·Ofset Tesisleri 
Da�ıtım GAMEDA 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 
Gönderilen yazı ve fotoeranar iade 
edilmez. 
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Atatürk olmak gibi fanatik düşüncelerin esiri olma
mıştır". 2) "Her hizmet döneminde hemen hemen 
memleketin çökmeye yüz tutmuş ekonomik ve sosyal 
problemlerine betorı payandalar koymuş ve altına em
niyet ağları da kurmuştur" _ 3) Hükümet kurmak mü· 
him değil, geçici hükümet de kurulur, kukla hükümet 
de kurulur. Ancak Milliyetçi Cephe hükümeti bu 
memlekette yayılarak yurdun parçalanmasını önle
mek, ikincisi de yurdun sosyo-ekonomik .problemleri
ni sür'atle çözmektir." 4) Demirel, sosyo-ekonomik 
savaşın kurallarını çok iyi bilmektedir. 5)"Demirel 
güç devirlerin adamıdır." 

Oç yıldız yazarı işkencecibaşının bunlardan Çı
kardığı sonuç şudur. "Türkiye büyük tehlikelerle kar' 
şı karşıyadır. Bu ortam içinde MC iktidarının muhale
fet ve bazı çevreler tarafından yıkılmaya çalışılması, 
memleketi yeni ve büyük kargaşalara ve hatta anarşiz
me sevkedebilir." 25 Ağustos'taki yazıda ise, dünyada 
birçok ülkenin siyasal kargaşa içinde oldu(ıunu hatır· 
lattıktan sonra: "Bütün bu olaylardan Türkiye'nin bü
yük dersler alması ve geniş tedbirlere gidilmesi zamanı 
gelmiş ve hatta geçmiştir ... Bu ortam içinde uatanse
uer kişi ue kuruluşların en önemli görevi, bugüne ka
dar doğru ve müspet yolda yürüyen Milliyetçi iktidarı 
desteklemek olmalıdır ... 12 Ekim ara seçimleri solcu 
muhale{eti parça/amak için en büyük {ırsat/ardan biri· 
dir. "(Italikler bizim.) 

Sermaye ve onun vurucu kolları, Faşizm için 
bir referandum'niteliğinde olan 12 Ekim seçimleri ön
cesinde büyük bir kampanyaya giriştiler. Uçyıldızlı 
işkencecibaşı, daha 19 Temmuz'da, "1973 seçimle· 
rinde Türk Milleti rejimi devirmeye yönelen atraksi
yonları bugünkü kadar tam manasıyla kavrayamamış� 
tır" derken, 12 Ekim'e bağladıkları umutları dile ge
tirmektedir. 

12 Ekim seçimleri sırasında bütün saldırılarını 
sola ve "komünizm tehlikesi"ne karşı yöneiten AP'
nin, Caşizan ortamın oluşturulması için bu referan
dumda ne gibi güçlerden nasıl yararlandığı yine "üç
yıldızlı" yazarca dile getirildi. Cumhurbaşkanı'nın 
Trabzon konuşmasından sonra 31 Ağustos'ta: "Sayın 
Cumhurbaşkanımız son demeci ile hangi siyasi parti
lere oy verilece�ini ve hangilerine oy veri1meyece�ini 
telmihen açıklamışlar ve böylece milleti aydınlığa ka· 
vuşturmuşlardır .. Ancak bu kadarla kalınmamalı bu 
ana fikri ö�renen organlar bunun gereiıini yaparak 
millete tehlikeyi bütün vehametiyı. anlatmalı Ve gere
ken tedbirler sür'atle alınmalıdır." Otalikler bizim.) 
25 Ağustos'ta ise: "CHP'nin bundan sonra kuraca�ı 
bir iktidar tamamen bir dikt8 rejimi olacaktır ... Bu 
gerçekler karşısında köleliği asla kabul etmeyen Türk 
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milleti, Büyük Atatürk'ün 
ettiği aziz Türk gençliği ve 
den tarihi görevlerle karşı karşıya 

Bugün AP'nin ve onun 
nasıl bir faşizm özlemi içinde 
gerek yok. Fakat bunun, tarihteki 
de farklı olmadıeıortada. Bugün, 
egemenliğini "demokratik ve 
ma ve koruma olanağı kalmadığının 
mış olması, onu egemenliğinin 
güçlerle ilişkiye yöneltmektedir. 

AP'nin üç yıldızh işkencecibaşısı 
güç", gazetesinin sütunlarında 
şizm programını kaleme almaktadır. 
çevreler'i çekmek istediAi "belli" 
olduğunu göstermektedir. Emekli 
man içerde ise istihbarat da 
mamalıdır." " ... memleketimizin ... memleketimizin ... 
oldu�u gibi bir savaş vererek 
" ... memleketimizde ... memleketimizde ... yakın bir 
sının başlayacağından endişe 
nın durdurulması bu millete 
tır." Emekli paşa, ülkeyi bir 
da hazırdır, hatta niyetlidir. 
hasıl olmuştur ki, Türkiye 
gesel bir harp yapmak durumunda 
memleketi Çerkez Ethem gibi 
şacak kindar çevreler çıkacaktır. 
aylık iktidar süresince her kademesi 

memlekette CHP'nin Ecevitsel 
darı hiçbir zaman yıpratamayacaktır." 
İşte 12 Mart'ın "etkili çevreler"ine 
ren bu "üç yıldızlı" yazar, aynı 
"iç savaşı kışktrtmakla" (!) 
vaş" suçlamasınm tek anlamı, 
savaş" planları için vurucu 
rettir. 
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DEMOKRASi VE ORDU 
YALÇIN KUÇUK 

iyana ve Paris büyükelçileri aynı hafta içinde, arka arkaya öldürüldü. 
Öldürülme ile ilgili araştırmalar, henüz bu cinayetlerin arkasında han
gi örgütlerin bulunduğu,!u ortaya koyamadı. Ancak ilk izlenim ola

rak, bu cinayetlerde güçlö cinayet şebekesinin etkisini görmek mümkün_ 12 
Ekim seçimlerinde aradığını bulamayan emperyalizmin, eski ve bilinen terör 
oyununa başvurduğu düşünülebilir. Bu düşünme süreci içinde olayların yarat
tığı çalkantılı havanın etkisinden uzak kalmak gerekli. Ortadaki gerçek so
runu görebilmek' için böyle bir çaba zorunlu. 

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi öldürülünce çok çeşitli mesajlar ya
yınlandı. Bunlardan en ilginci, Genel Kurmay Başkanı Sancar'ın mesajı. Ge
nel Kurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı'na gönderdiği mesajda, önce üzüntüleri
ni bildirdi. Sonra da "her türlü yardıma hazır olduğunu" açıkladı. Bu açıkla
ma, alışılmış ve sivil bir yönetimde karşılaşılan türde bir açıklama olmaktan 
uzak. Çünkü Silahlı Kuvvetler, yasal olarak, devlet denilen aygılln bir parçası. 
Vasal olarak diğer bürokrasiden bir farkı yok. Örneğin, maliye örgütü gibi. 
Maliye örgütünün, bu veya benzeri bir durumda, Dışişleri Bakanı'na bir mesaj 
göndererek, her türlü yardıma hazır olduğunu bildirme'-i ne kadar yadırganır
sa, Genel Kurmay Başkanı'nın son mesajı da o kadar yadırganmalı. En azın
dan idare ve anayasa hukukçuları bunun üzerinde düşünmeli. 

jdare ve anayasa hukukçularından başka, siyasal bilimcilerin de üze
rinde düşünecekleri demeçiere rastlanılıyor. Cumhurbaşkanı Lice'ye gitti. Ge
nel Kurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı'na eşlik etti. TRT kameraları, Cumhur
başkanı konuşurken, Genel Kurmay Başkanı'nı� görüntülerini vermeye özen 
gösterdi. Cumhurbaşkanı, depremden sonra yapılanlar için, "başta Silahlı 
kuvvetler olmak üzere, Bakanlara ve bakanlıklara teşekkür etti� Cumhurbaş
kanı, devlet denilen aygıtın başı. Bir deprem olduğu zaman devlet aygıtının 
kolları, b.�ta sivil yönetimin, depremi n yıkıntılarını ortadan kaidırmak için 
çaba göstermesi çok olağan. Ama Türkiye'de bugünlerde, olağan işlerin ola
ğan olmayan yöntemlerle ele alınması ve bunlara olağanüstü bir nitelik veril
mesiyle çok karşılaşılıyor. 

Olağan dışı görünümün özeti şöyle : Silahlı kuvvetleri,  devlet bürok
rasisinin bütününden ayırmak, ona, ayrıcalıklı bir yer vermek isin özel bir 
çaba var. Bu çaba, fark edilmeyen bir hızlılıkla, yeni ideolojik boyutlara doğ
ru yol alıyor. Şimdiye kadar Silahlı Kuvvetler adına, çeşitli günler dolayısıyla 
yayınlanan mesajlarda Silahlı Kuvvetlerin "Atatürkçülüğün güvencesi" olduğu 
ileri sürülüyordu. Şimdi bir adım daha atıldı. Son zamanlarda yayınlanan bu 
tür mesajlarda Silahlı Kuvvetlerin "demokrasinin güvencesi" olduğu tezi işle
niyor. Mesajlarda, sık sık, bu tezlerle karşılaşılıyor. 

Karşılaşılmaması gerekli. Karşılaşılması, demokrasi için, büyük tehli
keleri içeriyor. Çünkü en önce Silahlı Kuvvetleri, cevaplandırılması çok zor 
soruların önüne getiriyor. Demokrasinin güvencesi iddiası ortaya aıılınca ce
vaplandırılmaSl gereken ilk soru, "hangi demokrasinin" oluyor. Bugünkü de
mokrasinin mi? Türkiye'de bugünkü rejime demokrasi diyecek pek az demok
rat bulunur. jkinci soru, eğer bugünkü demokrasi değilse, hangisi? Üçüncü so
ru, Faik Türün olayı ve Demirel'in yayın organında yazılanlar nasıl açıklana
cak? Demokrasinin güvencesi Faik Türün mü .. yoksa şu anda oylarıyla Türün'ü 
reddeden işçiler mi? Hiç kuşkusuz işçiler. 

Türkiye gelişiyor. Teknik anlamda gelişiyor. Üretici güçler gelişiyor; 
üretim ilişkileri yeni boyutlar kazanıyor. Demokrasi de, Ordu da bu yeni bo
yutların içinde. Türkiye'nin bütünü ile parçalarının gelişme temposuna baglı 
olarak birbirinden ayrılabilir. Bir yerde birleşebilirler. Ayrılma da, birleşme 
de, zıt kutupların bilinçli çabalar ını gerektirebilir. Bu çabalar, üretici güçlerin 
gelişme doğrultusunu, ileriye veya geriye doğru eğen, fakat sadece küçük bir 
açıyla eğen, bir etkiye sahip. 

Cunhal, Portekiz'in somut koşullarını çözümıüyor. Orta sayfada. Bir 
nokta çok açık. Portekiz'de, Nisan Devrimi'nde Ordu'nun rolü, vurucu darbe
yi sağlamak. Belirleyici öge, bir yandan, sınıfsal çelişki; diğer yandan da, işçi 
sınıfı hareketinin örgütsel duzeyi. Nisan hareketinde vurucu darbeyi yapanlar 

kendi içlerinde çok karışık. Ortada karışık olmayan, sapmalardan ayıklanmış, 
kütleler içinde dal budak salmış bir işçi sınıfı örgütu var. Nisan darbesini, çe
şitli almaşıklar içinde, daha karanlık bir faşizme gitmekten alıkoyan, bu. 

Türkiye'de iki
' 
askeri olay oldu. 27 Mayıs ve 12 Mart. jkisinde de Si

lahlı Kuvvetler, sadece vurucu güç oldu. Sadece vurucu gücü sağladı. 27 Mayıs' 
ta işçi sınıfının örgütsel düzeyi, hareketi, etkileyecek örgütsel güçten yoksun. 
Ancak 27 Mayıs'ın, bir yandan, sermaye ile emek çelişkisinden; bir yandan 
da, sermayenin kendi iç sorunlarından etkilendiği söz götürmez. 27 Mayıs'ın 
yarattığı kurumlarda, bunların damgasını görmemek mümkün değiL. 

27 Mayıs'ın en ünlü ürünü 61 Anayasası. 61 Anayasası'nın, şimdiki 
tartışmayla ilgili ,  iki kurumu, iki "kurul". Burjuva-demokratik yönde önemli 
bir adım olan 27 Mayıs'ın bu iki kurulu da, bürokratlarla politikacıları aynı 
masa etrafında toplamayı amaçlıyor. Ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunla
rın çözümlenmesinde, politika kararlar ının alınmasında, politikaCl-bakanlarla 
bürokratlar bir masa etrafında toplanacaklar. Böylece, önemli politika kararla
rının "tarafsız ve bilimsel" bir öz kazanması sağlanacak. Kurullardan birisi 
Vüksek Planlama Kurulu. Diğeri de Milli Güvenlik Kurulu. 

Z amanın özlemlerini dile getiren iki kuruL. 27 Mayıs'tan hemen sonra
ki günlerde birincisi ön plana sürüldü. Vüksek Planlama Kurulu, gün

� lük politik tartışmaların içine sürüldü. Kütleler, bir süre, Vüksek Plan
lama Kurulu ile avutuldu.· Ama Türkiye gelişiyor. üretici güçler gelişiyor. Alt
mışların sonlarına doğru ikincisi ön plana çıktı. Milli Güvenlik Kurulu, günlük 
siyasal tartışmalarda ve ön planda bir yer aldı. 

Çelişkilerin hızla arttığı ve sosyalist bilinçlenmenin yeni boyutlar ka
zandığı bir dönemde, küçük burjuva radikalizmi 27 Mayıs özlemini yeniden 
dile getirdi. 27 Mayıs'ı tekrarlamak tutkusu. Aynı zamanda, sermaye ve bu
nun büyük kesimi, yeni planlar geliştirdi. Iki yandan gelişen bilinçli çabalar. 
27 Mayıs'ı tekrarlamak isteyenler, Türkiye'deki üretim ilişkilerinin gelişmele
rini kabul etmeyenler, yenildiler. Silahlı Kuvvetler'in vurucu müdahalesiyle 12 
Mart ortaya çıktı. Şimdi Silahlı Kuvvetlerin, 1971 yılı 12 Martı'ndaki rolü 
ununurulup 12 Mart'ı tekrarlamak girişimleri var. Gözle görülüyor. Tarihte 
tekrarın zor olduğu da gözle görülecek. 

Bütün bu gelişmeler içinde demokrasi ile ordu ilişkisi değerlendirilir
ken, gözden uzak tutulmaması gereken noktalar var. Bunlardan biri, vakıfçı
iık ve Silahlı Kuvvetler'deki yatırımcılık eğilimi. Kuvvet vakıtları, gemi, uçak 
ve tank yapımı gerekçesiyle Silahlı Kuvvetler üst kademelerinin büyük işlet
melerle doğrudan doğruya bağ kurmalarına yol açıyor. Iç sermaye ile doğru
dan; dış sermaye ile dolaylı ilişkiler gelişiyor. 1960 yıllarında küçük burjuva 
ilericilerinin sahip çıktığı, buna karşılık büyük sermayenin bir yandan fonları
nı kullanmaya çalışırken, diğer yandan, kendisine rakip olduğu ölçüde sınır
landırmak istediği Ordu Vardımlaşma Kurumu aracılığıyla da yabancı serma
ye ile doğrudan işbirliği sağlanıyor. Ordu Vardımlaşma Kurumu'nun bir 
kamu girişiminin işbirliği önerisini reddederek Goodyear'le ortaklık kurması 
gibi. 

Silahlı kuvvetler piramidinin üst merdivenlerinde etkili !llabilecek bu 
gelişmelerin sınırlılığını kabul etmek gerek. Gözden uzak tutulmamaSl zorun
lu olan noktaların ikincisi, bu. Turkiye'nin çelişkilerinin her yerde yansıma 
bulması kaçınılmaz. Türkiye'de bilinçli ve bilinçsiz etkilenme süreci her yere 
uzanıyor. Daha da uzanacak. 

•• 

C çüncü nokta ise şu: Artık Türkiye'de bağımsızlık, demokrasi ve sos-
yalizm yolunda ilerlerken öncülük sorunu tartışılmıyor. Tartışma ge
rilerde kaldı. Tekrar ortaya atılabilir. Tekrar mahkum edilir. Bunda 

da kuşku yok. Bu yüzden somut sorun öncülük sorunu değiL. Somut sorun, 
öncelik sorunu. Önceliği olan sorun, işçi sınıfının siyasal örgütünün güçlendi
rilmesi, kütleler içindeki bağlarının geliştirilmesi. 

güçlö cinayet şebekesinin etkisini görmek mümkün_ 12 
aradığını bulamayan emperyalizmin, eski ve bilinen terör 
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gelişiyor. Teknik anlamda gelişiyor. Üretici güçler gelişiyor; 
boyutlar kazanıyor. Demokrasi de, Ordu da bu yeni bo

Türkiye'nin bütünü ile parçalarının gelişme temposuna baglı 
ayrılabilir. Bir yerde birleşebilirler. Ayrılma da, birleşme 

bilinçli çabalar ını gerektirebilir. Bu çabalar, üretici güçlerin 
doğrultusunu, ileriye veya geriye doğru eğen, fakat sadece küçük bir 

etkiye sahip. 
Portekiz'in somut koşullarını çözümıüyor. Orta sayfada. Bir 

Türkiye'de iki askeri olay oldu. 27 Mayıs ve 12 Mart. 
lahlı Kuvvetler, sadece vurucu güç oldu. Sadece vurucu gücü 
ta işçi sınıfının örgütsel düzeyi, hareketi, etkileyecek örgütsel güçten 
Ancak 27 Mayıs'ın, bir yandan, sermaye ile emek çelişkisinden; 
da, sermayenin kendi iç sorunlarından etkilendiği söz götürmez. 
yarattığı kurumlarda, bunların damgasını görmemek mümkün 

27 Mayıs'ın en ünlü ürünü 61 Anayasası. 61 Anayasas
tartışmayla ilgili ,  iki kurumu, iki "kurul". Burjuva-demokra
bir adım olan 27 Mayıs'ın bu iki kurulu da, bürokratlarla 
masa etrafında toplamayı amaçlıyor. Ekonomik, toplumsal 
rın çözümlenmesinde, politika kararlar ının alınmasında, politikaCl-bakanlarla 
bürokratlar bir masa etrafında toplanacaklar. Böylece, önemli 
rının "tarafsız ve bilimsel" bir öz kazanması sağlanacak. 
Vüksek Planlama Kurulu. Diğeri de Milli Güvenlik Kurulu. 

Z amanın özlemlerini dile getiren iki kuruL. 27 Mayıs'tan 
ki günlerde birincisi ön plana sürüldü. Vüksek Planlama 

� Z� Z lük politik tartışmaların içine sürüldü. Kütleler, bir 
lama Kurulu ile avutuldu.· avutuldu.· avutuldu. Ama Türkiye gelişiyor. üretici güçler 
mışların sonlarına doğru ikincisi ön plana çıktı. Milli Güvenlik 
siyasal tartışmalarda ve ön planda bir yer aldı. 

Çelişkilerin hızla arttığı ve sosyalist bilinçlenmenin 
zandığı bir dönemde, küçük b

arttığı 
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arttığı 
urjuva radikalizmi 27 Mayıs 

dile getirdi. 27 Mayıs'ı tekrarlamak tutkusu. Aynı zamanda, 
nun büyük kesimi, yeni planlar geliştirdi. Iki yandan gelişen bilinçli 
27 Mayıs'ı tekrarlamak isteyenler, Türkiye'deki üretim ilişkilerinin 
rini kabul etmeyenler, yenildiler. Silahlı Kuvvetler'in vurucu 
Mart ortaya çıktı. Şimdi Silahlı Kuvvetlerin, 1971 yılı 12 
ununurulup 12 Mart'ı tekrarlamak girişimleri var. Gözle 
tekrarın zor olduğu da gözle görülecek. 

Bütün bu gelişmeler içinde demokrasi ile ordu ilişkisi 
ken, gözden uzak tutulmaması gereken noktalar var. Bunlardan 
iık ve Silahlı Kuvvetler'deki yatırımcılık eğilimi. Kuvvet vakı
ve tank yapımı gerekçesiyle Silahlı Kuvvetler üst kademelerinin 
melerle doğrudan doğruya bağ kurmalarına yol açıyor. Iç 
dan; dış sermaye ile dolaylı ilişkiler gelişiyor. 1960 yıllarında 
ilericilerinin sahip çıktığı, buna karşılık büyük sermayenin 
nı kullanmaya çalışırken, diğer yandan, kendisine rakip olduğu 
landırmak istediği Ordu Vardımlaşma Kurumu aracılığıyla 
ye ile doğrudan işbirliği sağlanıyor. Ordu Vardımlaşma 
kamu girişiminin işbirliği önerisini reddederek Goodyear'le 
gibi. 

Silahlı kuvvetler piramidinin üst merdivenlerinde 
gelişmelerin sınırlılığını kabul etmek gerek. Gözden uzak tutulmamaSl 
lu olan noktaların ikincisi, bu. Turkiye'nin çelişkilerinin 
bulması kaçınılmaz. Türkiye'de bilinçli ve bilinçsiz etkilenme 
uzanıyor. Daha da uzanacak. 

•• 

C çüncü nokta ise şu: Artık Türkiye'de bağımsızlık, demokrasi 
yalizm yolunda ilerlerken öncülük sorunu tartışılmıyor. 
rilerde kaldı. Tekrar ortaya atılabilir. Tekrar mahkum edilir. 
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Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, 
sosyal güvenlij!in yaygınlaştınlması olgu· 
su, özellikle sınıflı toplumlarda, önem 
kazaruyor. Sınıflararası mücadeleyi yu· 
muşatmaktan yarar uman kapitalist sis· 
tem, sosyal güvenli!!i yaygınlaştırarak 
egemenlij!ini sürdürmej!e çahşıy.or. An· 
cak, sosyal güvenli!!in yaygınlaştmlması 
kapitalist sistemin özündeki sömürü ger· 
çej!ini gizIiyemiyor. Sömürü esasına da· 
yanan kapitalizm daha da ileri giderek, 
sosyal güvenlik fonlarına göz dikiyor, ve 
bunlan kullaruyor. 

Türkiye'de de sosyal güvenlik ku· 
rurn1an var. Emekli Sandı!!ı, memurları 
kapsamına alan en eski sosyal güvenlik 
kurumlarından biri. Kapsamına ordu 
mensuplarını da alıyor. İşçileri kapsamı· 
na alan, ya da alması gereken bir kuru· 
luş da, İşçi Sigortalan Kurumu. Ba!!· 
Kur ise, sermaye sınıfını kapsamına alan 
yeni bir kuruluş. 

Ancak, tüm bu kuruluşların varlı!!ı, 
Türkiye'de sosyal güvenlij!in Yaygınlı!!ı· 
nın bir belirtisi olamıyor. Toplumun ya· 
ruından fazlasını oluşturan köylü sınıfı· 
nın böyle bir güvenceden yoksun oldu· 
j!u, işçi sınıfının önemli bir kesiminin 
ise sigortasız çalıştınldıj!ı, bilinen ger· 
çekıer. 

İKINcI SOSYALGÜVENLIK 
KURUMLARININ GERECI! 

Tüm bu gerçekler çerçevesinde, 
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi içeri· 
sine alınanlann sayısı bir kaç milyonu 
geçemezken, özellikle 1960 sonrasında 
gelişen geri kapitalizmle beraber, dej!i· 
şik ve ilginç bir uygulamaya tanık olu· 
nuyor. Yaygınlaştmlamayan sosyal gü· 
veniik sistemi, derinleştiriliyor. 

Sınıflı toplumlarda. sosyal güvenlik 
sistemi, büyük ölçüde üyelerinin katkı· 
Ianna, üye aidatıarına dayanır. Devlet 
destej!i de bunun yanında yer alır. An· 
cak, Türkiye'de, özellikle kırsal bölgeler· 
de yerleşik köylü sınıfının, yetersiz gelir 
düzeyi, ne aidat ödemeye yeterlidir, ne 
de bunu ucuz yoldan denetlernek ola· 
naklıdır. Köylü sınıfı kapsama a1ındl!!ın· 
da, devletin fonlarının önemli bir kısmı 
bu yönde kullanılacak, dolayısıyla ser· 
maye sınıfı için gerekli alt yapı tesisle· 
rine ayrılacak fonları azaltacaktır. 

Yaygınlaştınlamayan sosyal güven· 
li!!in derinleştirilmesi ise, özellikle ser· 
maye sınıfı açısından son derece gerekli. 
Derinleştirilen ve derinleştirilınek iste· 
nen sosyal güvenlik sistemi, toplumun 
en dinamik sınıf ve tabakalannı kapsı. 
yor. Halen gerçekleştlrilememiş olan, 
ancak gündemde bulunan IY AK, işçi sı· 
nıfına yönelik bir tasarruf. MEY AK ise 
memurları kapsamına alıyor. Bu sınıf ve 
tabakaların belirli kesimlerinin, bu ku· 
rumlar aracılıj!ıyla, dışa baj!ımlı serma· 
ye sınıfı ile bütünleştirilrnek istenmesi, 
son derece anlamlı. 

Ikinci sosyal güvenlik kurumlarının, 

sermaye sınıfı açısından bundan da öte 
boyutlan var. Toplumun bu sınıf ve 
tabakalannın, dij!erlerine oranla, göreli 
olarak gelir düzeyi daha yüksek. Bunlar· 
dan kesilen aidatlnr zorunlu tasarruf ni· 
telij!inde. MEY AK kesintileri toplamı, 
beş yılda, üç milyar lirayı aştı. Sermaye 
sınıfının bir finansman sorunuyla karşı 
karşıya bulunduj!u hatırlanırsa, sosyal 
güvenlij!in derinlemesine geliştirilmesi· 
nin di!!er bir gerej!i de ortaya çıkar. 

Türkiye kapitalizminin önemli aç· 
mazlarından bir dij!eri de iç pazar soru· 
nu. Dayamklı tüketime yönelik üretim, 
malını, satmak zorunda. Dış pazar ola· 
naklarının sınırlılıj!ı ve bu alandaki geri· 
lemeler dikkate alınırsa, geride kalan tek 
seçenek, iç pazar. İkinci sosyal güvenlik 
kurumlan, kendi içlerinde geliştirdikle· 
ri, borçverme, taksltlendirme, piyasadan 
daha ucuza satarak özendirme gibi mües
seselerle, sermaye sınıfının bu açmazına 
da sınırlı ölçülerde de olsa bir cevap veri· 
yor. Hemen eklemek gerekir ki, daha 
önce kurulınuş, sosyal güvenlik kurum· 
lannın da aynı işlevleri belirli ölçüde 
yüklendij!i bir gerçek. 

ORDU YARDıMLAŞMA 
KURUMU (OYAK) 

Ordu YardımlaşmaKurumu 1961 yı· 
Iında kuruldu. Kuruluşunun, her kafa· 
dan bir önerinin çıktıj!ı 1960 dönemine 
rastlaması, OY AK 'ın bilinçsizce kurul· 
duj!una gösterge dej!i\. OY AK'ın ortaya 
çıkışından bu yana 14 yıl geçti. Ancak, 
bu kuruluşun faaliyetlerine, çeşitli ne· 
denlerle, duyarlı bir yaklaşım içinde bu· 
lunan kitle iletişim araçlan, bu kurulu· 
şu kamuoyuna yeterince tanıtmadılar, 
tanıtamadılar. Bu kuruluşu tanımak ve 
tanıtmak gerekliydi. Çünkü ilk kez ordu 

. mensupları için ortaya atılan ikinci sos· 
yal güvenlik düşüncesi, zaman içinde 
memura ve işçiye de sıçratılarak gelişti· 
rildi. Memur için MEY AK 'ın, işçi sınıfı 
için IYAK'ın gereklilij!ini tartışabilmek 
için OY AK 'ın dej!erlendirilmesi bir zo· 
runluluk. 

OY AK 'ın sermayesini, ordu mensu· 
bu subay ve assubayların maaşlarından 
yapılan % 5 oranındaki kesintiler oluş· 
turuyor. Her ay bürüt maaş üzerinden 
yapılan bu kesintiler, bir yıl içinde 
önemli mebla!!lara varıyor. 1974 yılında 
303 milyon 649 bin linılık üye aidatı ke· 
silmiş. Aynca özel bir durum olarak ay· 
m yıl içinde 86 milyon lira da, 1970 yılı 
dokuz aylık maaş farkları nedeniyle saj!· 
Ianmış. Ordu mensubu olanlann 
OY AK'a üye olmaları zorunluluk. GÖrül· 
dü!!ü gibi kesintiler önemli bir zorunlu 
tasarruf olarak dikkati çekiyor. OY AK '. 
'ın 1974 sonu itibariyle net varlıj!ı 1 mil· 
yar 849 milyon lira. 

Onemli bır mal varlıj!ına sahip 
OY AK 'ın, ticari ve sınai iştiraklerini iş· 

tirak yüzdelerini ve sermayesini tablo· 
dan izlemek olanaklı. 

OYAK'IN SıNAI VE TICARllşTlRAKLERJ 

ŞIRKETIN ADI 

PETKİM · Petrokimya A.Ş. 
OY AK · Renault Otomobil Fab. A.Ş. 
Türkiye Petroııeri A.O. 
Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. 
Motorlu Araç İmal ve Satış A.Ş. 
MotorluAraç Ticaret A.Ş. 
Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş. 
ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Mardin Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Bolu Çimento Sanayi A.Ş. 
Hektaş Ticaret T.A.Ş. 
Goodyear Lastikleri A. Ş. 
OYAK · Sigorta A.Ş. 
TUKAŞ . Turgutlu Konservecilik A.Ş. 
OYAK · Yatının ve Holding A.Ş. 

Tablonun incelenmesinden görülebi· 
lece!!i gibi, OY AK, 15 iştirakinden yal· 
nızca birinde, % 100 sermayeye sahip. 
OY AK Yatınm Holding adındaki bu işti· 
rakin kuruluşu ise çok yeni olup, serma· 
yesinin dörtte biri ödenmiş durumda. 
15 iştirakinden a1tısında % 50'yi aşan 
payı var. Geri kalan dokuz iştirakine ka· 
tılma payı % 50'nin altında. Bu iştirak· 
ler aracılı!!ıyla, çeşitli yerli ve yahancı 
sermaye ile ortaklı!!ı var. % 50'nin altın· 
da paya sahip olmak, iştiraki kontrol 
edemem e sonucunu do!!uruyor. Bu yol· 
la ancak, OY AK dışı sermaye fınanse 
edilmiş oluyor. 

OY AK 'ın 15 iştirakinin üçü yabancı 
sermayeli. Bunlardan Goodyear'de % 
7.41 oranında paya sahip (Bu oran daha 
sonra % 23 'e çıkarıldı.) Bu iştirak te da· 
ha önce yabancı sermaye payı % 66. Go· 
odyear 100 en büyük "Çok Uluslu Şir· 
ket" arasında 28 inci sırayı işgal ediyor. 
Milliyeti ise ABD. OY AK·Renault'daki 
payı % 42 iken, yabancı sermaye % 44 
paya sahip. Türk Otomotiv Endüstrileri 
A.Ş.'de ise OY AK'ın % 86.87 pl\Yına 
karşılık, yabancı sermayenin katkısı 
% 10. 

OYAK, 1974 yılında 220 milyon li· 
ra net kar elde etti. Kurumun sa!!ladl!!1 
bu kann büyük bir kısmı, iştiraklerinden 
geııyor. Di!!er bir bölümü ise sosyal 
amaçlı yatınmlanndan do!!uyor. 300 
milyonu aşan yıllık aidat tahsilatı da 
dikkate alınırsa kurumun her geçen yıl 
artan oranda bir güce ulaştı!!ı ortaya Çı' 
kar. 

Gelişen ve güçlenen OY AK 'ın, üye· 
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lerine neler sal!ladij!1 ise önem kazanı: 
yor. OY AK 'a üyelik orduda fiili hizme
tin devamına bağlı. Emeklilik ya da her· 
hangi bir nedenle aynlma dwumunda, 
üyenin biriken parası faiziyle iade edilir. 
Üyelik belirli bir sürenin ııitmda ise ke· 
sinti iade edilınez. Yedek subaylarm ke· 
sintileri iade edilmeyen aidatlarıırasında. 

Bunun dışında Kurum, maluliyet, 
kaza ve ölüm gibi durumlarda yardımda 
bulunuyor. Borçvenne, konut kredisi ve 
ordu pazarlanndan yarar\andlllDa gibi 
olanaklar sa!!lıyor. 1974 'de olatanüstü 
kongrede, emeklilik durumunda toplu 
pararun kururnda tutulması kaydıyla 
üyeye her yıl temettü verilmesi ÖDerisi 
reddedildi. 

Bu sımrlı verilerin lşl!!ında,OY AK 'ın 
üyelerine salıladı!!ı olanakların, herhangi 
bir hayat sigortasının sal!lııdıklarmdan 
çok fazla olınadı!!ı gerçel!i ortaya çıkı· 
yor. Emeklilikle üyeli!!in son bulması ise 
OYAK'a kimin sahip olduRu sorusunun 
ortaya çıkmasına neden oluyor. OY AK' 
dan yararlananlar oldu!!u bir gerçek, bu· 
nun politik düzeydeki uzaııtJlarını da 
görmek ve 12 Mart 'ı hatırlamak olanak· 
lı. MEYAK'1 isteyenler bu ömeR; Iyi 
de!!erlendinneliler. 

Günümüzde sosy.ol güvenliein önemi 
tartışılamayacak kadar açık. Ancak yan· 
na güvenli bakmanın yolu, halkı adına 
hareket eden ve halkından önemli bir 
katkı beklemeksizin, sosyal güvenli!!i 
toplumun tümüne yaygınlaştırabilen ve 
burada biriken fonları sermaye sınıfına 
peşkeş çekmeyen, çekemeyen bir ikti· 
dardan geçiyor. 

YURUYUŞ· 28 Ekim 1975·7 

Sömürü esasına da· 
daha da ileri giderek, 

fonlarına göz dikiyor, ve 

sosyal güvenlik ku· 
Sandı!!ı, memurları 

eski sosyal güvenlik 
Kapsamına ordu 

alıyor. İşçileri kapsamı· 
gereken bir kuru· 

Sigortalan Kurumu. Ba!!· 
sınıfını kapsamına alan 

kuruluşların varlı!!ı, 
güvenlij!in Yaygınlı!!ı· 

olamıyor. Toplumun ya· 
fazlasını oluşturan köylü köylü sınıfı· 

güvenceden yoksun yoksun oldu· 
önemli bir kesiminin 

çalıştınldıj!ı, bilinen ger· 

SOSYALGÜVENLIK 
KURUMLARININ GERECI! 

gerçekler çerçevesinde, 
güvenlik sistemi içeri· 

bir kaç milyonu 
1960 sonrasında 

kapitalizmle beraber, dej!i· 
uygulamaya tanık olu· 

Yaygınlaştmlamayan sosyal gü· 
derinleştiriliyor. 

toplumlarda. toplumlarda. sosyal güvenlik 
üyelerinin üyelerinin katkı· katkı· 

aidatıarına dayanır. Devlet 
yanında yer alır. An· 

özellikle kırsal bölgeler· 
sınıfının, yetersiz gelir 

ödemeye yeterlidir, ne 
denetlernek ola· 

sınıfı kapsama a1ındl!!ın· 
önemli bir kısmı 

kullanılacak, dolayısıyla ser· 
gerekli alt yapı tesisle· 

azaltacaktır. 
Yaygınlaştınlamayan sosyal güven· 

ise, özellikle ser· 
son derece gerekli. 

derinleştirilınek iste· 
sistemi, toplumun 
tabakalannı kapsı. 

gerçekleştlrilememiş olan, 
bulunan IY AK, işçi sı· 

tasarruf. MEY AK ise 
alıyor. Bu sınıf ve 

güvenlij!in derinlemesine geliştirilmesi· 
nin di!!er bir gerej!i de ortaya çıkar. 

Türkiye kapitalizminin önemli aç· 
mazlarından bir dij!eri de iç pazar soru· 
nu. Dayamklı tüketime yönelik üretim, 
malını, satmak zorunda. Dış pazar ola· 
naklarının sınırlılıj!ı ve bu alandaki geri· 
lemeler dikkate alınırsa, geride kalan tek 
seçenek, iç pazar. İkinci sosyal güvenlik 
kurumlan, kendi içlerinde geliştirdikle· 
ri, borçverme, taksltlendirme, piyasadan 
daha ucuza satarak özendirme gibi mües
seselerle, sermaye sınıfının bu açmazına 
da sınırlı ölçülerde de olsa bir cevap veri· 
yor. Hemen eklemek gerekir ki, daha 
önce kurulınuş, sosyal güvenlik kurum· 
lannın da aynı işlevleri belirli ölçüde 
yüklendij!i bir gerçek. 

ORDU YARDıMLAŞMA 
KURUMU (OYAK) 

Ordu YardımlaşmaKurumu 1961 yı· 
Iında kuruldu. Kuruluşunun, her kafa· 
dan bir önerinin çıktıj!ı 1960 dönemine 
rastlaması, OY AK 'ın bilinçsizce kurul· 
duj!una gösterge dej!i\. OY AK'ın ortaya 
çıkışından bu yana 14 yıl geçti. Ancak, 
bu kuruluşun faaliyetlerine, çeşitli ne· 
denlerle, duyarlı bir yaklaşım içinde bu· 
lunan kitle iletişim araçlan, bu kurulu· 
şu kamuoyuna yeterince tanıtmadılar, 
tanıtamadılar. Bu kuruluşu tanımak ve 
tanıtmak gerekliydi. Çünkü ilk kez ordu 

. mensupları için ortaya atılan ikinci sos· 
yal güvenlik düşüncesi, zaman içinde 
memura ve işçiye de sıçratılarak gelişti· 
rildi. Memur için MEY AK 'ın, işçi sınıfı 
için IYAK'ın gereklilij!ini tartışabilmek 
için OY AK 'ın dej!erlendirilmesi bir zo· 
runluluk. 

OY AK 'ın sermayesini, ordu mensu· 
bu subay ve assubayların maaşlarından 
yapılan % 5 oranındaki kesintiler oluş· 
turuyor. Her ay bürüt maaş üzerinden 
yapılan bu kesintiler, bir yıl içinde 
önemli mebla!!lara varıyor. 1974 yılında 
303 milyon 649 bin linılık üye aidatı ke· 
silmiş. Aynca özel bir durum olarak ay· 
m yıl içinde 86 milyon lira da, 1970 yılı 
dokuz aylık maaş farkları nedeniyle saj!· 
Ianmış. Ordu mensubu olanlann 
OY AK'a üye olmaları zorunluluk. GÖrül· 
dü!!ü gibi kesintiler önemli bir zorunlu 
tasarruf olarak dikkati çekiyor. OY AK '. 
'ın 1974 sonu itibariyle net varlıj!ı 1 mil· 
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Tablonun incelenmesinden görülebi· görülebi· 
lece!!i gibi, OY AK, OY AK, OY 15 iştirakinden iştirakinden yal· 
nızca birinde, % 100 sermayeye sahip. 
OY AK OY AK OY Yatınm Holding adındaki bu işti· 
rakin kuruluşu ise çok yeni olup, serma· 
yesinin dörtte biri ödenmiş durumda. 
15 iştirakinden a1tısında % 50'yi aşan 
payı var. Geri kalan dokuz iştirakine ka· 
tılma payı % 50'nin altında. Bu iştirak· 
ler aracılı!!ıyla, çeşitli yerli ve yahancı 
sermaye ile ortaklı!!ı var. % 50'nin altın· 
da paya sahip olmak, iştiraki kontrol 
edemem e sonucunu do!!uruyor. Bu yol· 
la ancak, OY AK dışı sermaye fınanse 
edilmiş oluyor. 

OY AK 'ın 15 iştirakinin üçü yabancı 
sermayeli. Bunlardan Goodyear'de % 
7.41 oranında paya sahip (Bu oran daha 
sonra % 23 'e çıkarıldı.) Bu iştirak te da· 
ha önce yabancı sermaye payı % 66. Go· 
odyear 100 en büyük "Çok Uluslu Şir· 
ket" arasında 28 inci sırayı işgal ediyor. 
Milliyeti ise ABD. OY AK·Renault'daki 
payı % 42 iken, yabancı sermaye % 44 
paya sahip. Türk Otomotiv Endüstrileri 
A.Ş.'de ise OY AK'ın % 86.87 pl\Yına 
karşılık, yabancı sermayenin katkısı 
% 10. 

OYAK, 1974 yılında 220 milyon li· 
ra net kar elde etti. Kurumun sa!!ladl!!1 
bu kann büyük bir kısmı, iştiraklerinden 
geııyor. Di!!er bir bölümü ise sosyal 
amaçlı yatınmlanndan do!!uyor. 300 
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yor. OY AK 'a üyelik 
tin devamına bağlı. 
hangi bir nedenle 
üyenin biriken 
Üyelik belirli bir 
sinti iade edilınez. 
sintileri iade edilmeyen 

Bunun dışında 
kaza ve ölüm gibi 
bulunuyor. Borçvenne, 
ordu pazarlanndan 
olanaklar sa!!lıyor. 
kongrede, emeklilik 
pararun kururnda 
üyeye her yıl 
reddedildi. 

Bu sımrlı verilerin 
üyelerine salıladı!!ı 
bir hayat sigortasının 
çok fazla olınadı!!ı 
yor. Emeklilikle 
OYAK'a kimin 
ortaya çıkmasına 
dan yararlananlar 
nun politik düzeydeki 
görmek ve 12 Mart 
lı. MEYAK'1 isteyenler 
de!!erlendinneliler. 

Günümüzde 
tartışılamayacak 
na güvenli bakmanın 
hareket eden ve 



KUŞKUSUZ MACARANıN DIBINDE BIR IŞ ICIN GöR UND U· 
CU, BIR KAPıNıN AÇILDICI ISTISNA I DöNEMLERIN HI· 
KA YELERINDE MUCIZELER VARDI. AMA, DEVRIMCI öR· 
GiJTUN, ıŞçI sıNıFı PARTISININ öVGUYE LAYıK YöNU; 
HER TURLU OLASıLICA KAR Ş I  HAZıR OLMASI, HA TTA 
BELLI YERDE VE BELLI DöNEMDE, öRNECIN 1974 POR· 
TEı:lzINDE SINIF ILIŞKILERININ DOCRU BIR ÇöZ UMUNU 
YA PARAK BU OLASıL ıKLAR ı  öNCEDEN GöRMESI VE SO· 
NUÇLAR INA s.4.Hlp ÇıKMA SıDıR. " 

PIERRE-GILHODES, "ÖZGORLOCON ŞAF ACı "NA 
YAZıLAN "CİRJŞ"TEN. 

INSANLARı VEREBILECECI ŞEYLER IÇIN ZORLAMA YI 
BILAtELI VE HEPSINDEN A YNı ÇABA YI VE BENZER 
EYLEMI BEKLEMEMELIyIz. FA ŞIZMDEN UZAKLA ŞAN, 
ARTIK FAŞISTLERLE IŞBIRLICI YA PMA YAN VE DEMOK· 
RATIK GUÇLERE SALDıRMAYAN FAKA T'BIRLEŞIK BIR 
EYLEME DE HENUZ KARARLI OLMA YAN KIMSELERI 
. HERŞEYE RA CMEN· YANıMıZA GETIRMEYI BlLMELIYlz. 

ÖZGORLOCON ŞAFACI S: 39 

Bilimsel sosyalizm, deneylerle zenginleşen bir 
öğreti. Örneğin, bir Paris Komünü deneyi Marksizmi 
zenginleştirdi. 1917 Ekim Devrimi deneyi ile Mark
sizm pratikle daha da bütünleşti. Bir öğretinin pratik· 
le bütünleşmesi onun zenginleşmesi anlamına geliyor. 
1917 Devriminden bu yana dünyamızda meydana ge
len değişiklikler, işçi sınıfı partilerinin, sosyalist ülke
lerin deneyleri, öğretiye daha geniş boyutlar kazandı
rıyor. Onu, Dünyanın açıklanmasında, daha da önem
lisi değiştirilmesinde eskisinden de güçlü bir silah hali
ne getiriyor. 

Bugün, Dünyanın gözü Portekiz'de. "40 yıllık 
faşizmin ardından" işçi sınıfı ideolojisinin çıktığı ül
kede. Bu kadar yıllık faşizmin ardında işçi sınıfı ide
olojisinin dipdir. çıkıŞı, çoğu kimseyi şaşırtıyor. Gü
nah yıkacak, kabahat bulacak kişiler, kurumlar aranı
yor. Oysa, bilimsel sosyalizmin geçmişten miraykalan 
bulgularını ülkenin ve çağın somut koşullarına başa
rıyla uygulayanlar için bu sonuç şaşırtıcı değiL. 

Portekiz Komünist Partisi 1920 yılında kuruldu. 
1926'dan 1974'e kadar 48 yıl faşizme karşı mücadele 
verdi. Çeşitli aşamalardan geçti, çeşitli sapmalarla 
mücadele etti, s:eşitli yanılgılara düştü. Ama hepsin
den önemlisi, eiindeki güçlü öğretiyi kullanarak karşı
laştığı sorunların üstesinden geldi. Bunda, yıllarca sü
ren mücadele sürecinde, işçi sınıfının biliminden şaş
mayan, hataların üzerine gidebilen, açık yüreklilikle 
öİeleştiri yapabilen ve bütün bunların sonucunda 
somut koşullara göre kendini yenileyebilen parti yö
netiminin rolü büyük. Bu yöneticilerin arasında, 1934 
yılından bu yana Parti'nin çeşitli yönetim kademele
rinde görev alan bugünkü Genel Sekreter Alvaro Cu n
hal'in yeri önemli. 

Bu yazıda Cunhal'in yakında yayınlanacak olan 
"Özgürlüğün Şafağı" adlı kitabından günümüz ve Tür
kiye için ilginç bazı çözümlemeleri, gözlemleri aktar
mayı yararlı gördük. Çünkü Türkiye için güncel sorun, 
demokrasi - faşizm mücadelesi. Alvaro Cunhal faşiz
me karşı demokrasi için yıllarca mücadele vermiş biri. 
Daha da önemlisi, Cunhal'in söyledikleri bilimsel so�
yalizm öğretisinin Portekiz koşullarına uygulanışının 
da ötesinde, tüm dünyada - bu arada Türkiye'de de -
faşizme karşı mücadele edenler için geçerli öneriler 
içeriyor. Bir başka deyişle, bilimsel sosyalizmin, fa
şizme karşı mücadele öğretisinin Dimitrov'dan sonra 
Cunhal'le daha da zenginleştiğini söylemek mümkün. 

ANTI FAŞIsT nlRLIK OZERINE 

Cunhal faşizme karşı olan örgÜ! ve güçlerin 
oluşturacağı birlik konusunda, öncelikle sekter ve uz
laşmaz tavırlara karşı uyarıda bulunuyor. Anti-faşist 
cephenin oluşturulmasında en şüpheli, en ikircikli un
surlarla bile ilişki kurmanın, bunları kazanmanın bü
yük önemi var. Anti faşist cephenin sınırları, liberal 
burjuvaziye, katolik inançlılara dek uzanıyor. Faşiz�, 

sınırlı bir zümrenin egemenliği olduğuna göre, anti
faşist cephenin kuruluşunda gözetilen bu esnekliğin 
nedenini anlamak güç değiL. 

Anti-faşist cephenin içerisinde temel olan, kar
şılıklı saygı ve yardım. Komünistler, anti-faşist cephe
nin en bilinçli ve kararlı gücü olmalarına rağmen, cep
he ortaklarının eleştirilerine açık olmalıdırlar. Çünkü, 
ancak bu karşılıklı diyalog ve işbirliği sayesindedir ki 
komünistler cephenin kararsız, u�laşmacı unsurlarını 
denetleyebilecek, cepheye zarar verebilecek eylemle
rin önüne geçebilecektir. 

Örneğin Cunhal 1943 yılında Portekiz Komü
nist Partisi 3. Kongresi'ne sunduğu raporda, faşist 
rejimin yıkılmasıyla kurulacak bir geçici hükümette 
komünistlerin görev almasının zorunlu olmadığını sa
vunuyor. Ancak bu cephenin diğer unsurlarını "başı
boş" bırakmak anlamına gelmemekte. Cunhal'in ko
yuşuyla, Komünistler böyle bir durumda "kitle' ey
lemleriyle hükümet üzerinde baskı" yapabileceklerdir. 

Kısa da olsa, buraya kadar söylenenlemen bir 
nokta açığa çıkıyor: Bütün bunları başarabilmek, an
ti-faşist cephenin bütünlüğünü korumak görevi Parti'
nin omuzlarındadıi. Parti'nin bu görevi başarabilmesi, 
belli niteliklere sahip olmasıyla mümkün. işte bu ne
denle Cunhal Parti'nin güçlenmesi, örgütünü koruma
sı ve cephe ortaklarıyla gerekli diyaloga girebilmesine 
yönelik çalışmalara özel bir önem veriyor. Kısacası, 
Parti'nin ve örgütünün olmadığı, ya da güçsüz olduğu 
koşullarda gerek anti-faşist birliğin oluşturulması, ge
rekse etkili bir mücadele verebilmesi söz k�nusu değiL. 

Işçi SıNıFıNıN öRGarO 

Portekiz Komünist Partisi'nin yıllarca illegal ça
lışmak zorunda kalan bir örgüt olduğunun unutulma
ması gerek. Parti'nin örgütlenme ve çalışma biçiminin 
hangi koşulların ürünü olduğunu kavrama ve böylece 
acele, zorlama genellemelere gitmeme zorunluluğu 
var. Cunhal, bu koşulların ürünü olan partisini şöyle 
tanımlıyor: 

"Çok sıkı korunan gizli bir merkezi aygıta, de
ney sahibi uc sınanmış bir yönetici çekirdebe. çok sa
yıda cesur ue fedakör kadrolara, iyi korunan teknik 
tesislere, sağlam bir örgüte, sanayi proletaryası, höy 
ücretlileri, gençlik ve aydınlar arasında büyük bir pres
tije ve yaygın bir etkiye salıip giiçlü bir parli ... " 

Cur�al'in, örgüt konusunda dikkati çektiği çok 
önemli bir nokta daha var: Eylem, ajitasyon ve propa
ganda en başta bunları yapacak bir örgütün varlığını 
öngörür. Buradan çıkarılacak sonuç açık; açık olduğu 
kadar da kimilerince kolay kavranamayan bir sonuç. 
Örgütlenme ve mevcut örgütün korunması çalışmaları 
esastır, birincildir. Eylem, ajitasyon ve propaganda ça
lışmaları bunu izler. Cunhal bunu aşağıdaki kadar 
açık koyuyor: 

"Ajitasyon ve propaganda, örgütknme çalif' 
maslnl" yerini tulamaz. Ajitasyon ve propaganda. 
kavga çağırısmda bulunur ve başla işaretini verir. 
A ma kavganın nasıl gelişeceğini, ortaya çıkabilecek 
durumları önceden göremez. " 

Cunhal, ajitasyon ve propaganda çalışmaları 
ıçın örgüt ve örgütlenme çalışmalarından fedakarlık 
etmenin doğurduğu olumsuz sonuçlara bir çok örnek 
veriyor. Örneğin, gazete dağıtan kadrol;lrın yaka�n
ması ve yerine konacak kimsenin bulunmaması gibi 
durumlarda, bir gazete dağıtma eyleminin önem açı
sında ikincil plana düşmesi söz konusu ediliyor. 

Sonuç şu: Devrimci mücadelede halk kitleleriyle 
ilişki kurmak önemli bir aşama. Ancak ajitasyon ve 
propaganda, kendi başlarına bu ilişkiyi kuracak araç
lar değiL. Bu araçlar ancak bir örgüt aracllıRıyla kendi
lerinden beklenen işlevi yerine getirebilirler. 

SAC SAPMA 

i şçi sınıfı partilerinin sağ ve sol sapmalara karŞı 
en sağlam güvencelerinden biri, bu tür sapmaların da
ha önce karşılaşılmış, yenilmiş ve mahkum edilmiş 
olmalarında yatar. Eğilim biçiminde de olsa işçi sınıfı 
partilerinden sapma beklememek çok anlamlı değil_ 
Anlamiı ve geç�rli olan, örgütün bunlarla mücadele 
edecek gücü ve unsurları içinde barındırması. Sapma
lar, yenildikleriode bağışıklık kazanılan hastalık�r ol
malıdır kısacası. 

Portekiz Komünist Partisi tarihi bize bunun gü
zel örneklerini veriyor. Sağ sapma, Portekiz Komünist 
Partisi içinde en güçlü biçimde 1956 - 1959 yılları 
arasında beliriyor. Sapmanın özü, Portekiz'in iç çeliş
kilerinin ve dünya dengesindeki değişmelerin "meka
nik ve dolaysız" bir biçimde Portekiz'de faşizmin yı
kılmasını sağlayacağı beklentisi. 

Bu beklenti, Partili kadroları sorunlara yalnızca 
barışçı çözümler aramaya, "Iegalite budalası" olmaya 
itiyor. Sağ sapmanın sınıfsal çözümlemesinde, cephe 
içerisinde Komünist Parti'nin, cephe ortağı liberal 
burjuvazinin etkisinde kalışı, sorunlara onun açısın
dan bakışı önemli bir etken. 

1956 · 1959 yıllarının güçlü sağ sapma eğilimi, 
yenilgiye uğratılmasına karşılık, küçük burjuva ideo
lojisinin ayrılmaz bir parçası olan bir başka sapmaya, 
goşist eğilimlere güç kazandırıyor. Cunhal'in deyişiy
le 1956 - 59 yılları nasıl sağ sapma ve buna karşı mü
cadele yılları ise 1963 - 64 yılları da sol sapma�rm 
gücünü en çok artırdığı dönem oluyor .. 

SOLSAPMA 

Sol sapma, Ilk bakışta iki unsuru ihmal eder gö
rünür: Kitle çalışması ve örgüt. Oysa özünde, sol sap
manın kaynağı, örgütün ihmal edilmesi, ya da gereksiz 
görülmesi. Çünkü örgütsüz kitle eylemi mümkün değil. 
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Örneğin, bir Paris Komünü deneyi Marksizmi 
1917 Ekim Devrimi deneyi ile Mark

daha da bütünleşti. Bir öğretinin pratik· 
onun zenginleşmesi anlamına geliyor. 

Devriminden bu yana dünyamızda meydana ge
değişiklikler, işçi sınıfı partilerinin, sosyalist ülke

öğretiye daha geniş boyutlar kazandı
Dünyanın açıklanmasında, daha da önem

değiştirilmesinde eskisinden de güçlü bir silah hali

Dünyanın gözü Portekiz'de. "40 yıllık 
ardından" işçi sınıfı ideolojisinin çıktığı ül

yıllık faşizmin ardında işçi sınıfı ide
dipdir. çıkıŞı, çoğu kimseyi şaşırtıyor. Gü

kabahat bulacak kişiler, kurumlar aranı
bilimsel sosyalizmin geçmişten miraykalan 
ülkenin ve çağın somut koşullarına başa

uygulayanlar için bu sonuç şaşırtıcı değiL. 
Komünist Partisi 1920 yılında kuruldu. 

1974'e kadar 48 yıl faşizme karşı mücadele 
aşamalardan geçti, çeşitli sapmalarla 
s:eşitli yanılgılara düştü. Ama hepsin

eiindeki güçlü öğretiyi kullanarak karşı
sorunların üstesinden geldi. Bunda, yıllarca sü

mücadele sürecinde, işçi sınıfının biliminden şaş
mayan, hataların üzerine gidebilen, açık yüreklilikle 

yapabilen ve bütün bunların sonucunda 
koşullara göre kendini yenileyebilen parti yö

büyük. Bu yöneticilerin arasında, 1934 
yana Parti'nin çeşitli yönetim kademele

bugünkü Genel Sekreter Alvaro Cu n
önemli. 

Cunhal'in yakında yayınlanacak olan 
Şafağı" adlı kitabından günümüz ve Tür

bazı çözümlemeleri, gözlemleri aktar
gördük. Çünkü Türkiye için güncel sorun, 
faşizm mücadelesi. Alvaro Cunhal faşiz

demokrasi için yıllarca mücadele vermiş biri. 
önemlisi, Cunhal'in söyledikleri bilimsel so�

öğretisinin Portekiz koşullarına uygulanışının 
tüm dünyada - bu arada Türkiye'de de -

mücadele edenler için geçerli öneriler 
başka deyişle, bilimsel sosyalizmin, fa

mücadele öğretisinin Dimitrov'dan sonra 
da zenginleştiğini söylemek mümkün. 

ANTI FAŞIsT nlRLIK OZERINE 

faşizme karşı olan örgÜ! ve güçlerin 
birlik konusunda, öncelikle sekter ve uz

karşı uyarıda bulunuyor. Anti-faşist 

faşist cephenin kuruluşunda gözetilen bu esnekliğin 
nedenini anlamak güç değiL. 

Anti-faşist cephenin içerisinde temel olan, kar
şılıklı saygı ve yardım. Komünistler, anti-faşist cephe
nin en bilinçli ve kararlı gücü olmalarına rağmen, cep
he ortaklarının eleştirilerine açık olmalıdırlar. Çünkü, 
ancak bu karşılıklı diyalog ve işbirliği sayesindedir ki 
komünistler cephenin kararsız, u�laşmacı unsurlarını 
denetleyebilecek, cepheye zarar verebilecek eylemle
rin önüne geçebilecektir. 

Örneğin Cunhal 1943 yılında Portekiz Komü
nist Partisi 3. Kongresi'ne sunduğu raporda, faşist 
rejimin yıkılmasıyla kurulacak bir geçici hükümette 
komünistlerin görev almasının zorunlu olmadığını sa
vunuyor. Ancak bu cephenin diğer unsurlarını "başı
boş" bırakmak anlamına gelmemekte. Cunhal'in ko
yuşuyla, Komünistler böyle bir durumda "kitle' ey
lemleriyle hükümet üzerinde baskı" yapabileceklerdir. 

Kısa da olsa, buraya kadar söylenenlemen bir 
nokta açığa çıkıyor: Bütün bunları başarabilmek, an
ti-faşist cephenin bütünlüğünü korumak görevi Parti'
nin omuzlarındadıi. Parti'nin bu görevi başarabilmesi, 
belli niteliklere sahip olmasıyla mümkün. işte bu ne
denle Cunhal Parti'nin güçlenmesi, örgütünü koruma
sı ve cephe ortaklarıyla gerekli diyaloga girebilmesine 
yönelik çalışmalara özel bir önem veriyor. Kısacası, 
Parti'nin ve örgütünün olmadığı, ya da güçsüz olduğu 
koşullarda gerek anti-faşist birliğin oluşturulması, ge
rekse etkili bir mücadele verebilmesi söz k�nusu değiL. 

Işçi SıNıFıNıN öRGarO 

Portekiz Komünist Partisi'nin yıllarca illegal ça
lışmak zorunda kalan bir örgüt olduğunun unutulma
ması gerek. Parti'nin örgütlenme ve çalışma biçiminin 
hangi koşulların ürünü olduğunu kavrama ve böylece 
acele, zorlama genellemelere gitmeme zorunluluğu 
var. Cunhal, bu koşulların ürünü olan partisini şöyle 
tanımlıyor: 

"Çok sıkı korunan gizli bir merkezi aygıta, de
ney sahibi uc sınanmış bir yönetici çekirdebe. çok sa
yıda cesur ue fedakör kadrolara, iyi korunan teknik 
tesislere, sağlam bir örgüte, sanayi proletaryası, höy 
ücretlileri, gençlik ve aydınlar arasında büyük bir pres
tije ve yaygın bir etkiye salıip giiçlü bir parli ... parli ... parli " 

Cur�al'in, örgüt konusunda dikkati çektiği çok 
önemli bir nokta daha var: Eylem, ajitasyon ve propa
ganda en başta bunları yapacak bir örgütün varlığını 
öngörür. Buradan çıkarılacak sonuç açık; açık olduğu 
kadar da kimilerince kolay kavranamayan bir sonuç. 

kavga çağırısmda bulunur 
A ma kavganın nasıl 
durumları önceden göremez. 

Cunhal, ajitasyon 
ıçın örgüt ve örgütlenme 
etmenin doğurduğu olumsuz 
veriyor. Örneğin, gazete 
ması ve yerine konacak 
durumlarda, bir gazete 
sında ikincil plana düşmesi 

Sonuç şu: Devrimci 
ilişki kurmak önemli 
propaganda, kendi başlarına 

lar değiL. Bu araçlar ancak 
lerinden beklenen işlevi 

i şçi sınıfı partilerinin 
en sağlam güvencelerinden 
ha önce karşılaşılmış, 
olmalarında yatar. Eğilim 
partilerinden sapma 
Anlamiı ve geç�rli olan, 
edecek gücü ve unsurları 
lar, yenildikleriode bağışıklık 
malıdır kısacası. 

Portekiz Komünist 
zel örneklerini veriyor. 
Partisi içinde en güçlü 
arasında beliriyor. Sapmanın 
kilerinin ve dünya dengesindeki 
nik ve dolaysız" bir biçimde 
kılmasını sağlayacağı 

Bu beklenti, Partili 
barışçı çözümler aramaya, 
itiyor. Sağ sapmanın 
içerisinde Komünist 
burjuvazinin etkisinde 
dan bakışı önemli bir 

1956 · 1959 yıllarının 
yenilgiye uğratılmasına 
lojisinin ayrılmaz bir 
goşist eğilimlere güç 
le 1956 - 59 yılları nasıl 
cadele yılları ise 1963 
gücünü en çok artırdığı 



iŞÇi sıNıFı BiLiMi VE PORTEKiZ 

ÖZGüRLüGuN 
SAFAGI 

VLKELERIMIZDEN HıÇ BIRINDE, ŞIMDIYE KADAR ZAFER 
KAZANAN ONDOR T SOSYALIST DEVRIMIN OLUŞTUCU 
ŞU VE YA BU DURUMA BENZER BIR DURUM OLMA YA 
CA KTIR. PAR TILERIMIZDEN HIç BIRISI ıÇIN ŞU VEYA BU 
PAR TIYI TAKLIT ETMEK SOZ KONUSU DEC/LDIR. 
DEVRIMLER TA KLIT VE KOPYA EDILEMEZ. 

KA·PITALIST AVRUPA ÜLKELERI KOMÜNIST PARTILERI 
KONFERANSıNDA YAPILAN KO�UŞMADAN, OCAK 1 974 

Bu Portekiz'de goşistlerin ağızından şöyle ifade edili
yor: "Faşist baskıların yoğunluğu, sağlam bir örgüt 
kurma olanağını ortadan kaldırmaktadır_" Bir kez ör
güt gereği gözden kaçırılınca, örgütün aracılık edeceği 
kitlelerle bağ kurma çalışması da bir yana atılıyor. 
Artık, faşizme karşı mücadele aracı olarak yalnızca 
sahotaj ve suikast eylemleri görülüyor_ Çünkü kitle 
eylemleriyle "yapılabilecek olan yapılmıştır_" 

Portekizli goşistlerin söyledikleri, dünyanın di
ğer ülkelerindeki goşistlerin söylediklerinden hiç de 
farklı değiL. Bütün bunlara karşı işçi sınıfı sosyalist
lerinin, bu arada Cunha!'in verdiği cevap çok açık ve 
kesin: Şiddet hiç bir zaman başlı başına bir amaç de
ğildir; belirli bir hedefe ulaşabilmek için kullanılması 
koşullara göre zorunluluk halini alan bir araçtır_ An
cak bu aracın kullanılması, bireysel terör ve şiddet ha
reketleri biçiminde değil, belirli koşulların olgunlaş

ması sonucunda halk kitlelerinin ayaklanması biçi
minde gerçekleşir_ Söz konusu koşulların olgunlaş
masıyla halk yığınlarının eyleme geçebilmesi ise 
-goşistlerin reddettikleri- örgüt aracılığıyla yürütülen 
kitle çalışmasını öngörür. 

Geçerken, Cunhal'in sağ ve sol sapmalar konu
sunda söylediğini hatırlayalım: Sağ sapma, liberal ve 
muhalif burjuvazinin Parti üzerindeki etkisinin büyü
mesinin, sol sapma ise liberal burjuvaziye üstün gele'; 
"üçük burjuva radikalizminin etkisinin bir ürünüdür_ 

FAŞIZM VE TARIMDA 
KAPİTALİzMİN GELİ şMESİ 

Portekiz'de 1974 yılına kadar sürmek te olan re
jimin niteliği biliniyor. Kimileri, böyle bir rejimde 
kapita lizmin hızlı bir gelişim göstermesini çelişkili bir 
durum olarak değerlendiriyorlar_ Böyle düşünenlere 
göre, faşizm mevcut geri üretim düzeyini veri alan ve 
onu korumaya çalışan bir rejim. Buna karşılık, büyük 
sermaye çevreleri, üretici güçleri geliştirmeyi amaçla
yan ve bu nedenle de kendi dışında yönetime el ko
yan faşist bürokrasi ile çelişkide olan bir kesim. Fa
şizmin eylem ve günahlarının ·bürokrasi üzerine atıl
ması yalnızca Portekiz'e özgü bir saptırma değiL. Biz
ler, Türkiye'de bu tür saptırmaların üstelik sol adına 
yapılmasına yabancı değiliz. 

Cunhal'in böylelerine cevabı şu : Kapitalist üre

tim ilişlıllerinin gelişımi, üretici güçlerin gelişimi ile 

aynı şey değildir. Gerçek anlamda bir sanayileşme ol
madan, genel ekonomik gerilik ortadan kaldırılmadan 
mali sermaye toplumda egemen olabilir, tarımda kapi
talist üretim ilişkileri hızla gelişebilir. 

Cunhal, Portekiz tarımında kapitalizmin gelişi
mini incelerken faşizmin evrensel bir özelliğine dikka
ti çekiyor. Faşizm her yerde mülkiyeti, bu arada 
küçük mülkiyeti koruma sloganı ile ortaya çıkar. 
Amacı, küçük mülk sahiplerinde bir kitle tabanı oluş
turmak. Pratikte gerçekleşen ise, küçük mülkiyetin ve 
küçük mülk sahiplerinin büyük mülkiyet lehine yık ii-
ması. 

Faşist Salazar döneminde izlenen tarım politi
kası da bu anlamda etkili oluyor. Tarımda makinalaş
ma, kredi dağılımı, ipotek yoluyla borçlanma türün
den araçlar büyük işletmeler karşısında küçük tarım
sal mülklerin parçalanmasına yol açıyor. 

Portekiz Komünist Partisi, rejimin tarım kesi
mindeki bu sonuçları karşısında, "küçük mülkiyeti 

ALI METIN 

korumanın gericilik olduğu, küçük üreticilerin çıkar
larını savunmanın üretici güçlerin gelişmesiyle ters 
düştüğü" gibi sözde "sol" önerilere kulak asmayarak_ 
tarım kesimindeki önerilerini ortaya koyuyordu: Kü, 
çük üreticilerin çıkarlarının savunulması, toprak refor
mu, Latifundiaların, büyük kapitalist işletmelerin ka
mulaştırılması, topraksız köylülere toprak dağıtılması. 

SÖMÜREN VE SÖMÜRÜLEN BIR ÜLKE 

Portekiz'in günümüze dek denizaşırı sömürge
lere sahip olması, ülkedeki işçi sınıfı hareketinin çö
zümlemesi gereken sorunlara bir yenisini daha katı
yor. Portekizli komünistler, faşizmin yıkılması, Por
tekiz halkının kurtuluşu için olduğu kadar, Angola, 
Mozambik, Yeşil Burun ve Gine'd·eki kurtuluş hare: 
ketlerinin başarısı için de mücadele vermek durumun
dadırlar. Cunhal, uzun yıllar önce bilimsel sosyalist 
teorinin sömürge sorunu konusunda vardığı sonucu 
günümüzde yeniden tekrarlıyor: Portekiz sömürgeci
liğine bağımlı ülkeler gerçekten bağımsız ve özgür ol
madan Portekiz'in de gerçekten bağımsız ve özgür ol
masına olanak yoktur. 

Cunhal, sömürgeciliğin sömürülen halkların ya
nısıra, bizzat Portekiz halkı için ortaya çıkardığı so
runları enine boyuna inceliyor. Örneğin, sömürgelerin 
korunması, sömürge savaşlarının sürdürülmesi için har
canan milyonların % 40'1 vergiler biçiminde doğrudan 
doğruya Portekiz halkından, Portekiz emekçilerinden 
toplanmaktadır. 

Portekiz'in sömürgeci ülke durumunu korumak 
için sürdürülen sömürge. savaşları, ülkenin kendisinin 
yeni sömürgeciliğin ağına daha çok düşmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Çünkü, Portekiz gibi bir ülkenin, 
kendi emekçilerini · ne ölçüde sömürürse sömürsün, 
20. yüzyılda sömürge savaşlarını tek başına finanse et
me olanağı yoktur. Tek· yol, savaş finansmanı için 
büyük ölçüde dış yardıma başvurmaktır. Bunun da 
bir tek sonucu var: Portekiz'in emperyalizmin boyun_O 
duruğuna daha çok girmesi. 

Sömürgeciliğin günümüzdeki konumu ve sonuç
ları böylece saptandıktan sonra, sömürgeciliğe karşı 
sömürgeci ülkenin içinde yürütülecek çalışmalar ele 
alınıyor. Hemen belirtilmesi gerekir ki, Portekiz Ko
münist Partisi sömürgeciliğe karşı mücadelede, içeri
de, hiç bir ıaman şoven ve uzlaşmacı bir tutum izle
medi. Sömürgeciliğe karşı içeride sürekli olarak yürü
tülen mücadeleyi üç noktada toplamak mümkün:  Sö
mürge siyasetini ve savaşları hedef alan kitle eylem
leri, sömürgeci askeri aygıta karşı içte ve dışta yönel
tiler. eylemler, askerden kaçma ve askerden kaçma 
eylemlerinin teşvik edilmesi ,  bu yolda yoğun propa
ganda yürütülmesi. 

Burada önemli bir noktaya dikkat çekiliyor: Sö
mürgeciliğe �arşı yürütelen bu somut eylemler, içeri
de, faşist rejimin başlıca dayanağı olan askeri sauaş 

aygıtını işlemez hale getiriyor. Ona karşı içeride giri
şilecek mücadeleyi kolaylaştırıyor. Tek bir bütün olan 
askeri aygıtı sömürgecilik karşısındaki tavra göre par
çalara böıüyor. Ayrıca, sömiirge savaşları Portekiz'in 
dış ülkelerle, bu arada bir çok kapitalist Batı Avrupa 
ülkesiyle olan ilişkilerinde karşılaşılan güçlükleri artı
rıyor. Bu ülkeler yönetiminin, kendi devrimci güçleri
nin baskısı sonucu Portekiz'i valnız bırakmak zorunda 

kalışı sömürgeci Portekiz'in karşılaştığı güçlükleri ar
tırıyor. Sömürgeciliğe karşı verilen kurtuluş savaşları
nın ve Dünya jşçi Sınıfı hareketinin tek bir ülkedeki 
devrimci mücadeleyi nasıl etkilediğini, buna karşılık 
kapitalist ülkeler işçi sınıfının verdiği mücadelenin 
ulusal kurtuluş hareketine yaptığı katkıları burada so
mut olarak görüyoruz. 

DEVRIM VE ASKERLER 

Genel teorik doğruları, yalnızca kendi başlarına 
ve mutlak anlamda değil pratikteki işlerliğiyle birlikte 
ele almak gerekir. Genel olarak ordunun, kurulu düze
nin silahlı bekçisi olduğu, genel teorik bir doğru. An
cak bu, ordunun günlük siyasal olaylardan şu ya da bu 
yönde etkilenmemesi anlamına gelmez hiç bir şekilde. 
Genel teorik doğru, kendini bir kez daha kanıtlayın
caya kadar, pratik içerisinde değişik yönelişler göste
rebilir. 

Söylediklerimizi Portekiz örneğinde somutla
mak mümkün. Portekiz ordusunun faşist Salazar düze
ninin silahlı bekçisi olduğu bir gerçek. Ancak daha 
önce sözü edilen toplumsal gelişmeler, iç ve dış fak
törler sonucunda bu düzenin temelleri çatırdamaya 
başladığında, ordu da bu süreçten soyutlanıp kalamı
yor. Çünkü adına bekçilik edilen düzen çatırdamakta
dır. Bu süreç içinde bekçinin de yeni aranışlara girme
si, kendi içinde bölünmesi çok doğaL. Bu açıdan ba
kıldığında, Portekiz'de 48 yıllık faşizme ordunun tek 
başına son verdiğini söylemek yanlış. Ordunun yaptı
ğı, geçmişi yıllara dayanan kitle eylemleri, işçi sınıfı 
mücadelesi, sömürge halklarının direnişi gibi dış fak
törler sayesinde pomuk ipliğine bağlı kalan dUzene 
müdahale ederek bu ipliği de koparmasıdır. 

Cunhal, Nisan darbesini değerlendirirken bUtün 
bu unsurları hesaba katıyor. Askeri datbeyi, kendi 
içinde bütün, tck bir devrimci hareket olarak ele alma
yıŞI, bunun kanıtı. Yukarıda söylenenlerin ışığında, 
askeri darbenin heterojen niteliğini saptamak son de
rece önem kazanıyor. Cunha!'in dediği gibi, faşist re
jime son veren askeri darbeciler arasında, daha da fa
şist subayların Qnemli bir yer işgal etmesine dikkat 
edilmeli. Bu hiç de çelişkili değiL. Askeri darbe yal
nızca çöke n bir düzene SOn fiskeyi vuruyor_ Bunun 
yerine konacak belirgin ve tek bir düzen modeli yok 
darbecilerin kafasında. Daha doğrusu darbecilerin her
birinin kafasında, sosyalist diizenden, daha karanlık 
bir faşizme kadar değişen modeller var. Darbeden 
sonra, rejimin nereye yöneleceği ise Cunhal'in dediği 
gibi Komünist Parti önderliğindeki kitle hareketinin 
gücüne ve bu gücün darbecileri etkilemesine bağlı. Bu 
açıdan askeri darbeden sonra, siyasi çalışma her za
mankinden daha büyük bir önem kazanıyor. 

Askeri darbelerin heterojen niteliği yalnızca 
Portekiz'e özgü bir durum değiL. Çeşitli ülkelerdeki 
deneyleri hatırlamakta yarar var. O zaman, birlikte 
hareket ederek aynı şeyi deviren kişilerin sonradan 
neden çok farklı amaçlar için ayrı darbeler düzenle
diklerini ya da çok farklı siyasal çizgilere yerleştikle
rini anlamak kolaylaşır. Aynı darbeyi yöneten silah 
arkadaşlarından kiminin faşi kiminin sosyal demok
rat, kiminin liberal, kiminin sosyalist ve kiminin de 
yalnızca ruh hastası oluşu Türkiye'de yaşayanlar için 
şaşırtıcı olmasa gerek. 

söylediklerinden hiç de 
işçi sınıfı sosyalist

cevap çok açık ve 
başına bir amaç de

ulaşabilmek için kullanılması 
alan bir araçtır_ An

bireysel terör ve şiddet ha
belirli koşulların olgunlaş

ayaklanması biçi
koşulların olgunlaş

eyleme geçebilmesi ise 
aracılığıyla yürütülen 

sol sapmalar konu
Sağ sapma, liberal ve 

üzerindeki etkisinin büyü
burjuvaziye üstün gele'; 

etkisinin bir ürünüdür_ 

FAŞIZM VE TARIMDA 
İzMİN GELİ şMESİ 

kadar sürmek te olan re
böyle bir rejimde 

göstermesini çelişkili bir 
Böyle düşünenlere 

düzeyini veri alan ve 
Buna karşılık, büyük 
geliştirmeyi amaçla

kendi dışında yönetime el ko
olan bir kesim. Fa

ürokrasi üzerine atıl
saptırma değiL. Biz

saptırmaların üstelik sol adına 

şu : Kapitalist üre

güçlerin gelişimi ile 

bir sanayileşme ol
ortadan kaldırılmadan 
olabilir, tarımda kapi

gelişebilir. 
kapitalizmin gelişi

bir özelliğine dikka
mülkiyeti, bu arada 

ile ortaya çıkar. 
bir kitle tabanı oluş
küçük mülkiyetin ve 

mülkiyet lehine yık ii-

izlenen tarım politi
Tarımda makinalaş

yoluyla borçlanma türün

SÖMÜREN VE SÖMÜRÜLEN BIR ÜLKE 

Portekiz'in günümüze dek denizaşırı sömürge
lere sahip olması, ülkedeki işçi sınıfı hareketinin çö
zümlemesi gereken sorunlara bir yenisini daha katı
yor. Portekizli komünistler, faşizmin yıkılması, Por
tekiz halkının kurtuluşu için olduğu kadar, Angola, 
Mozambik, Yeşil Burun ve Gine'd·eki kurtuluş hare: 
ketlerinin başarısı için de mücadele vermek durumun
dadırlar. Cunhal, uzun yıllar önce bilimsel sosyalist 
teorinin sömürge sorunu konusunda vardığı sonucu 
günümüzde yeniden tekrarlıyor: Portekiz sömürgeci
liğine bağımlı ülkeler gerçekten bağımsız ve özgür ol
madan Portekiz'in de gerçekten bağımsız ve özgür ol
masına olanak yoktur. 

Cunhal, sömürgeciliğin sömürülen halkların ya
nısıra, bizzat Portekiz halkı için ortaya çıkardığı so
runları enine boyuna inceliyor. Örneğin, sömürgelerin 
korunması, sömürge savaşlarının sürdürülmesi için har
canan milyonların % 40'1 vergiler biçiminde doğrudan 
doğruya Portekiz halkından, Portekiz emekçilerinden 
toplanmaktadır. 

Portekiz'in sömürgeci ülke durumunu korumak 
için sürdürülen sömürge. savaşları, ülkenin kendisinin 
yeni sömürgeciliğin ağına daha çok düşmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Çünkü, Portekiz gibi bir ülkenin, 
kendi emekçilerini · ne ölçüde sömürürse sömürsün, 
20. yüzyılda sömürge savaşlarını tek başına finanse et
me olanağı yoktur. Tek· yol, savaş finansmanı için 
büyük ölçüde dış yardıma başvurmaktır. Bunun da 
bir tek sonucu var: Portekiz'in emperyalizmin boyun_O 
duruğuna daha çok girmesi. 

Sömürgeciliğin günümüzdeki konumu ve sonuç
ları böylece saptandıktan sonra, sömürgeciliğe karşı 
sömürgeci ülkenin içinde yürütülecek çalışmalar ele 
alınıyor. Hemen belirtilmesi gerekir ki, Portekiz Ko
münist Partisi sömürgeciliğe karşı mücadelede, içeri
de, hiç bir ıaman şoven ve uzlaşmacı bir tutum izle
medi. Sömürgeciliğe karşı içeride sürekli olarak yürü
tülen mücadeleyi üç noktada toplamak mümkün:  Sö
mürge siyasetini ve savaşları hedef alan kitle eylem
leri, sömürgeci askeri aygıta karşı içte ve dışta yönel
tiler. eylemler, askerden kaçma ve askerden kaçma 
eylemlerinin teşvik edilmesi ,  bu yolda yoğun propa
ganda yürütülmesi. 

Burada önemli bir noktaya dikkat çekiliyor: Sö
mürgeciliğe �arşı yürütelen bu somut eylemler, içeri
de, faşist rejimin başlıca dayanağı olan askeri sauaş 

aygıtını işlemez hale getiriyor. Ona karşı içeride giri
şilecek mücadeleyi kolaylaştırıyor. Tek bir bütün olan 
askeri aygıtı sömürgecilik karşısındaki tavra göre par
çalara böıüyor. Ayrıca, sömiirge savaşları Portekiz'in 

DEVRIM VE 

Genel teorik doğruları, yalnızca kendi 
ve mutlak anlamda değil pratikteki işlerliğiyle 
ele almak gerekir. Genel olarak ordunun, 
nin silahlı bekçisi olduğu, genel teorik 

cak bu, ordunun günlük siyasal olaylardan 
yönde etkilenmemesi anlamına gelmez 
Genel teorik doğru, kendini bir kez daha 
caya kadar, pratik içerisinde değişik yönelişler 
rebilir. 

Söylediklerimizi Portekiz örneğinde 
mak mümkün. Portekiz ordusunun faşist 
ninin silahlı bekçisi olduğu bir gerçek. 
önce sözü edilen toplumsal gelişmeler, 
törler sonucunda bu düzenin temelleri 
başladığında, ordu da bu süreçten soyutlanıp 
yor. Çünkü adına bekçilik edilen düzen 
dır. Bu süreç içinde bekçinin de yeni aranışlara 
si, kendi içinde bölünmesi çok doğaL. 
kıldığında, Portekiz'de 48 yıllık faşizme 
başına son verdiğini söylemek yanlış. Ordunun yaptı
ğı, geçmişi yıllara dayanan kitle eylemleri, 
mücadelesi, sömürge halklarının direnişi 
törler sayesinde pomuk ipliğine bağlı 
müdahale ederek bu ipliği de koparmasıdır. 

Cunhal, Nisan darbesini değerlendirirken 
bu unsurları hesaba katıyor. Askeri 
içinde bütün, tck bir devrimci hareket olarak 
yıŞI, bunun kanıtı. Yukarıda söylenenlerin 
askeri darbenin heterojen erojen ero niteliğini saptamak 
rece önem kazanıyor. Cunha!'in dediği 
jime son veren askeri darbeciler arasında, 
şist subayların Qnemli bir yer işgal etmesine 
edilmeli. Bu hiç de çelişkili değiL. Askeri 
nızca çöke n bir düzene SOn fiskeyi vuruyor_ Bunun 
yerine konacak belirgin ve tek bir düzen 
darbecilerin kafasında. Daha doğrusu darbecilerin her
birinin kafasında, sosyalist diizenden, 
bir faşizme kadar değişen modeller 
sonra, rejimin nereye yöneleceği ise Cunhal'in 
gibi Komünist Parti önderliğindeki kitle 
gücüne ve bu gücün darbecileri etkilemesine 
açıdan askeri darbeden sonra, siyasi çalışma 
mankinden daha büyük bir önem kazanıyor. 

Askeri darbelerin heterojen niteliği 
Portekiz'e özgü bir durum değiL. Çeşitli 
deneyleri hatırlamakta yarar var. O zaman, 
hareket ederek aynı şeyi deviren kişilerin 
neden çok farklı amaçlar için ayrı darbeler 
diklerini ya da çok farklı siyasal çizgilere 
rini anlamak kolaylaşır. Aynı darbeyi 



"BIRAZÖNCE SIZLERE MILLI NIZAM PARTISI
NIN KURUCULARı TAKDIM OLUNDU. AMA 
SIZDEN NiÇIN SAKLAYAUM, NiçIN PARTIMI
zIN HAKIKI KURUCULARıNI BU ILK AÇıLıŞ 

GÜNÜNDE ZIKRETMEYELIM. AÇıKÇA ILAN 
EDIYORUM KI, BIzIM .PARTIMlzlN KURUCU
LARı SULTAN FATIH HAZRETLERI, SULTAN 
YILDIRIM HAZRETLERI, SULTAN MURAT, 
SULTAN MELIKŞAH, ULUSATU HASAN, OR
HAN GAZI, NIZAMÜLMüLK, AKŞEMSEDDIN , 
SULTAN YAVUZ, KILIÇARSLAN, ALP ARSLAN, 

GELENBEVI HAZRETLERI VE SULTAN HAMIT'
TIR." 

(Prof. Necmeddin Erbakan 'ın 8 Şubat 1 970 
tarihinde A nkara 'da MNP'sinin kuruluş top
lonlısındaki söylevinden) 

DiN VE 
ARTUN VNSA L 

" 20 ve üstü " 20 - 11.8 " 1 1.8 · 6  " 6 n altl 

1969 seçimleri öncesi AP Genel Başkanı Demi
rel'in vetosuyla aday yoklamalanna katılamıyan, an
cak Konya 'dan büyük oy toplayarak "ba�ımsız" mil
letvekili seçilen Erbakan, Islamcı sai!ın Cumhuriyet ta
rihinde ilk ba!!ımsız siyasal örgütü olan MNP'ni 197 0 
başında kuracaktı. 

TABLO · A  1973 MILLET MECUSI SEÇiMLERINDE MSP OYLARıNIN ILLERE GöRE DAGILlMI (ILKE, Ocak 1974) 

Kurucusu Türk büyükleri arasında Atatürk adı
nın bulunmayışı dikkati çeken MNP 20 Mayıs 1971'
de Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa ve Siyasi 
Partiler Kanunu 'nda yasaklanan laikli!!e aykırı tutu
mu gerekçesiyle kapatıldı. TIp de 20 Temmuz 1971'
de kapatılacak, yöneticileri sıkıyönetim duruşmaları 
sonunda 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılacak
lardı. Oysa yeniden "bai!ımsız milletvekili" durumum 
gelen Erbakan ıSviçre'de iyice uzayan bir "rahatsızlık
dan" tedavi olurken, öteki MNP'1i arkadaşlan ise sav
cılık tarafından hiç rahatsız edilmeden yeni bir parti 
kurma işine girişmişlerdi bile. 

MillI Selamet Partisi, MNP'nin gerçek bir deva
mı olarak, 11 Ekim 1972'de kuruldu. Ilk Genel Baş· 
karu Süleyman Arif Emre oldu. Fakat asıl başkanın 
Erbakan oldui!unu herkes biliyordu. 1973 Ekim se
çimlerinde 48 milletvekili çıkaran ve, bir bakıma, 
kamuoyunca "meşrulaştırılan" MSP'nin başına Erba
kan artık geçebitirdi. Bir süre sonra da MSP - CHP ko
alisyonu gerçekleşecek ve i1erici·gerici ayınmı üzerin
de o güne dek yapılan "tarihsel yanılgı"nın artık anla
şıldıi!ı söylenecekti. Koalisyon 1974 EylW'ünde çö
künce, "yarulgının" yarulgısı bu kez ortaya atıldı. 
1974 Aralık mahalli seçimlerinden, ve özellikle 1975 
Sakarya belediye başkanı seçiminden yara almış ola
rak çıkan MSP, son Ekim seçimlerinde belki umdu
!!unu bulamadı ama, ii başına düşen senatör sayısının 
azlıgı nedeni ile bir çeşit ço!!unluk sisteminin gerçek
leşmesine ra�men, gene de AP içinde erimesbin şim· 
dilik söz konusu olmadıi!ını gösterdi. 

MSP ilginç bir kuruluş. 19 kurucu üye arasında 
mühendis (5);  tüccar (6); doktor (1 ); emekli subay( l); 
iktisatçı (1); avukat ( 1) ;  imalatçı (1 ); müteahhit ( 1 )  
v e  serbest mu hasip ( 1) bulunuyor. 1973 Genel Seçim
lerinde, adaylıkları kesinleşenlerin ve seçilenlerin bir 
dökümü yapılacak olursa şu tablo ortaya çıkıyor: 

MÜFTÜ ILE MÜHENDIS 

1973 seçimleri üzerine yaptı�ı araştırması ile 
Milliyet'in Karacan armai!anını kazanan Emin Çöı
aşan MSP'ye yönelen bürokratların, özeUikle yüksek 
dereceli memur orarının, yüzde 4 0'1 geçtij!ine dikkati 
çekiyor. "Memur partisi" diye tanımlanan CHP'de 
bile bu oran yüzde 32.3'ü aşmıyordu. Dirıle ilgili mes
leklerden gelenlerin MSP milletvekilleri arasında ulaş- -
tıj!ı yüzde 12.6 oranı öteki partiler içinde en yükse�i. 
MSP milletvekillerini daha yakından inceledij!imizde� 
aralannda mühendis/mimar (9), avukat ( 11),  doktor 
(4)  bulunduj!unu görürüz. Dinle ilgili mesleklerden ge
len, vaız, müftü, din öj!retmeni sayısı 1 0'dur. MSP 
milletvekillerinin 12'sinin yani yüzde 25'inin aynı za
manda Ilahiyat FakWtesi, Imam Hatip Okulu veya 
Yüksek Islam Enstitüsü mezunu olduj!unu da belir
telim. Buna karşılık yalnız 2 "çiftçi" kökenli millet
vekiline sahip. 

1969 'larda AP içinde beliren ve Devlet Plan
lama örgütünde de güç kazanan "Takunyalı" kesimi, 
genellikle küçük esnaf arasında etkin olduj!u ileri sürü: 
len islamcı akımın, bürokraside ve özellikle teknik 
adamlar düzeyinde de etkinleşti�inin habercisiydi. Bir 
Erbakan, bir Asiltürk, bir Doj!ru, bir Sevilgen, ve 
bir Adak'ın mühendis olmalan bir raslantı olamaz. 
Bugün Sanayi bakanlıi!ını iyice denetiminde bulundu
ran MSP gerçej!inin, Türkiye'de islamcılık akımının 
sadece çarşı ve camide destek görmedij!ini, belki de 
ikinci bir tarihi yanılgı olarak, ortaya koyduj!unu söy
lemek mümkün. 

"Gümüş Motor" fiyaskosunun mimarı, eski ıTO 
ö�retim üyesi Erbakan "manevi kalkınma"nın "maddi 
kalkınma"dan önce geldi�ini, bir an önce ulusal sana-

o yiin kurulması gerekti�ini, lstanbul ve ızmir iş çevrele
rinin ellerinde bulundurdukları ayrıcalıklara karşı, ge
lişmekte ol�n Anadolu burjuvpzisinden yana olduj!u
nu belirtirken, 1969 öncesi, Odalar Birliei Başkanlı�ı
nı koruması çok zordu. 

Serbest Işçi/ Tüccar Esnaf Din 
Memur Meslek Sendikacı Çiftçi Müteahhit Sanatkar Sanayici adamı Di!!er 

44,7 1 0,2 2,6 4,4 20,8 6,2 2,9 8,2 
47,9 27,1 2, 0 1 0,4 1 2,6 
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MSP Anadolucudur. Ama, örne!!in bir "Adım" 
dergisi alırsanız, MSP islamcılı!!ı, mukaddesatçılıltı ve 
hatta milliyetçili!!inin uluslararası islama da yönelik 
olduj!unu gözleyebilirsiniz. Ne varki, bazı Arap ülke
leri açıkça MSP'yi destekledikleri takdirde, Türkiye'
de "Zinde Kemalist güçlerin" hareketsiz kalamaya
caklarını pek iyi bilmektedirler. Bu nederıle, MSP Ii
derleri son zamanlarda kendilerini, Kaddafi'nin ünlü 
"ÜA;üncü Yol" doktrinine atıfta bulunmak bir kenara, 
Hristiyan Demokratlara bile benzetir oldular .. 

NERDE GÜÇLÜ? 

Kimler MSP'yi destekliyor? llişi�teki çeşitli se
çim haritalarından bazı izlenimler elde edilebilir. 

A - En azından, MSP'nin Türkiye'nin en geüş
miş bölgesinden oy toplayamadıitı açık. Oya Baydar' 
ın Ilke dergisinde (Ocak 1974) sundultu çalışma ve 
haritada bu gerçek belirgin bir biçimde karşımıza Çı
kıyor. 

B - öte yandan, DPT'nin "Türkiye'de iller itiba
nyla sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi, 197 0" ( An
kara 1972) verilerine dayanarak yaptıııımız bir başka 
harita ile seçim sonuçlarını karşılaştırdıltımızda, ben
zer bir görüntü ile karşılaşıyoruz. 

1974 Karacan Armaj!anı ikincisi Erdinç özsel
çuk 'un incelemesi (1973 Seçimı.ri, Milüyet Yyn., 
1975) de bize ek karşılaştırmalar yapma olanaitını 
saj!lıyor. özselçuk 1954 - 73 arası seçimlerde siyasal 
partilerin fiyat artışları vb. gibi ekonomik nedenlerle 
oy kaybettikleri illeri üç sınırta toplamış. MSP'nin 
1973 Genel Seçim sonuçlarını özselçuk 'un bulguları
na uygulamayı deneyelim. Ekonomik faktörlerdeki 
del!işmelerin ,seçim sonuçlarını çok az etkiledi!!i ve 
"ekonomi dışı" raktörlerin önemli rol oynadıkları 
iller Adıyaman, ARn, Amasya, Bingöl, Bitlis, Diyarba
kır, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kırşehir, Mardin, 
Muş, Sinop, Yozgat, Urfa olarak belirlenmiş. Buna 
göre, MSP'nin Adıyaman, Bingöı, Gümüşhane, Yoz
gat, Diyarbakır gibi illerimizde başarılı olması raslantı 
deeil. Nitekim, 1975 Senato Seçimlerinde de MSP'nin 
kazandıRı iki sandalyenin Bingöı ve Diyarbakır'dan 
gelmesi ilginç. öte yandan, özselçuk'un iktidar parti
sinin oy deRişiminde "ekonomi dışı" raktörlerin eko· 
nomik faktörlerden daha razla etkili oldul!u iller ara
sında gösterdiltl Erzurum ve Rize'de de MSP'nin etkin 
oluşu yukardaki gözlemlerimizle uyuşmaktadır. 

" 20 ve0 ve0 v üstü 

seçimleri öncesi AP Genel Başkanı Demi
vetosuyla aday yoklamalanna katılamıyan, an

'dan büyük oy toplayarak "ba�ımsız" mil
Erbakan, Islamcı sai!ın Cumhuriyet ta

ba!!ımsız siyasal örgütü olan MNP'ni 197 0 
kuracaktı. 

TABLO · A  1973 MILLET MECUSI SEÇiMLERINDE MSP OYLARıNIN ILLERE GöRE DAGILlMI 

Kurucusu Türk büyükleri arasında Atatürk adı
bulunmayışı dikkati çeken MNP 20 Mayıs 1971'

Mahkemesi tarafından Anayasa ve Siyasi 
Kanunu 'nda yasaklanan laikli!!e aykırı tutu

gerekçesiyle kapatıldı. TIp de 20 Temmuz 1971'
kapatılacak, yöneticileri sıkıyönetim duruşmaları 

yıla kadar hapis cezalarına çarptırılacak
yeniden "bai!ımsız milletvekili" durumum 

ıSviçre'de iyice uzayan bir "rahatsızlık
olurken, öteki MNP'1i arkadaşlan ise sav

cılık tarafından hiç rahatsız edilmeden yeni bir parti 
işmişlerdi bile. 

Selamet Partisi, MNP'nin gerçek bir deva
Ekim 1972'de kuruldu. Ilk Genel Baş· 

Arif Emre oldu. Fakat asıl başkanın 
Erbakan oldui!unu herkes biliyordu. 1973 Ekim se

milletvekili çıkaran ve, bir bakıma, 
"meşrulaştırılan" MSP'nin başına Erba

geçebitirdi. Bir süre sonra da MSP - CHP ko
gerçekleşecek ve i1erici·gerici ayınmı üzerin

yapılan "tarihsel yanılgı"nın artık anla
söylenecekti. Koalisyon 1974 EylW'ünde çö
"yarulgının" yarulgısı bu kez ortaya atıldı. 

mahalli seçimlerinden, ve özellikle 1975 
belediye başkanı seçiminden yara almış ola

MSP, son Ekim seçimlerinde belki umdu
bulamadı ama, ii başına düşen senatör sayısının 

ile bir çeşit ço!!unluk sisteminin gerçek
leşmesine ra�men, gene de AP içinde erimesbin şim· 

konusu olmadıi!ını gösterdi. 

ilginç bir kuruluş. 19 kurucu üye arasında 
tüccar (6); doktor (1 ); emekli subay( l); 

avukat ( 1) ;  imalatçı (1 ); müteahhit ( 1 )  
hasip ( 1) bulunuyor. 1973 Genel Seçim

adaylıkları kesinleşenlerin ve seçilenlerin bir 
yapılacak olursa şu tablo ortaya çıkıyor: 

MÜFTÜ ILE MÜHENDIS 

1973 seçimleri üzerine yaptı�ı araştırması ile 
Milliyet'in Karacan armai!anını kazanan Emin Çöı
aşan MSP'ye yönelen bürokratların, özeUikle yüksek 
dereceli memur orarının, yüzde 4 0'1 geçtij!ine dikkati 
çekiyor. "Memur partisi" diye tanımlanan CHP'de 
bile bu oran yüzde 32.3'ü aşmıyordu. Dirıle ilgili mes
leklerden gelenlerin MSP milletvekilleri arasında ulaş- -
tıj!ı yüzde 12.6 oranı öteki partiler içinde en yükse�i. 
MSP milletvekillerini daha yakından inceledij!imizde� 

yükse�i. 
� 

yükse�i. 

aralannda mühendis/mimar (9), avukat ( 11),  doktor 
(4)  bulunduj!unu görürüz. Dinle ilgili mesleklerden ge
len, vaız, müftü, din öj!retmeni sayısı 1 0'dur. MSP 
milletvekillerinin 12'sinin yani yüzde 25'inin aynı za
manda Ilahiyat FakWtesi, Imam Hatip Okulu veya 
Yüksek Islam Enstitüsü mezunu olduj!unu da belir
telim. Buna karşılık yalnız 2 "çiftçi" kökenli millet
vekiline sahip. 

1969 'larda AP içinde beliren ve Devlet Plan
lama örgütünde de güç kazanan "Takunyalı" kesimi, 
genellikle küçük esnaf arasında etkin olduj!u ileri sürü: 
len islamcı akımın, bürokraside ve özellikle teknik 
adamlar düzeyinde de etkinleşti�inin habercisiydi. Bir 
Erbakan, bir Asiltürk, bir Doj!ru, bir Sevilgen, ve 
bir Adak'ın mühendis olmalan bir raslantı olamaz. 
Bugün Sanayi bakanlıi!ını iyice denetiminde bulundu
ran MSP gerçej!inin, Türkiye'de islamcılık akımının 
sadece çarşı ve camide destek görmedij!ini, belki de 
ikinci bir tarihi yanılgı olarak, ortaya koyduj!unu söy
lemek mümkün. 

"Gümüş Motor" fiyaskosunun mimarı, eski ıTO 
ö�retim üyesi Erbakan "manevi kalkınma"nın "maddi 
kalkınma"dan önce geldi�ini, bir an önce ulusal sana-

o yiin kurulması gerekti�ini, lstanbul ve ızmir iş çevrele
rinin ellerinde bulundurdukları ayrıcalıklara karşı, ge
lişmekte ol�n Anadolu burjuvpzisinden yana olduj!u
nu belirtirken, 1969 öncesi, Odalar Birliei Başkanlı�ı
nı koruması çok zordu. 

Serbest Işçi/ Tüccar Esnaf Din 
Meslek Sendikacı Çiftçi Müteahhit Sanatkar Sanayici adamı Di!!er 

MSP Anadolucudur. 
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oy kaybettikleri illeri 
1973 Genel Seçim sonuçlarını özselçuk 
na uygulamayı deneyelim. 
del!işmelerin ,seçim sonuçlarını 
"ekonomi dışı" raktörlerin 
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kır, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, 
Muş, Sinop, Yozgat, 
göre, MSP'nin Adıyaman, Bingöı, 
gat, Diyarbakır gibi illerimizde 
deeil. Nitekim, 1975 Senato 
kazandıRı iki sandalyenin Bingöı 
gelmesi ilginç. öte yandan, 
sinin oy deRişiminde 



AZGELiSMiSliK 
"Ekonomi dışı" faktörler. Bunları sıralarnak çok ko· 
lay de�iI. Ne var ki, Silvan 'da, Siverek'te, Bingöl"de 
bazı şıh ve aııaların MSP'ye yardımcı oldukları bilini· 
yor. Basında Erbakan'ın Nakşibendi tarikatının şim· 
diki başının elini öptüııüne ilişkin yazılar çıkıyor. Ga· 
ziantep'te bazı mevlevi büyüklerine adaylık teklif ed ii· 
dilli anlatılıyor. Süleymancıların MSP'de tutunarna· 
dıkları, nurcuların ise bazı yerde Erbakan'ı destekle· 
dikleri, bazı yerde de eleştirdikleri (örneğin Yeni As· 
ya gazetesi grubunun) söyleniror. Bütün bu söylen
tilerdeki gerçek payı nedir, bilemeyiz. Ancak, dinci 
akımların günümüzde siyasal ve sosyal güçlerine gittik
çe hızlanan bir tempoda ekonomik boyutlar kattıkla
rında şüphe yok. 

C - Bir başka noktaya dewnelim : MSP'nin din 
eititimi örgütlerinin en yoııun bUlunduRu yerlerde en 
yüksek oy yüzdesine ulaşarnadığı da bir gerçek. Ah
met Yücekök'ün 1965 yılında bu örgütlerin mere göre 
da�ılımını verdi�i bir çalışmasında (SBF Dergisi,Sayl 
2, 1970) en yo�un bulundukları iller arasında Ankara 
( 1 17);  Balıkesir ( 149); Bursa ( 1 23); Konya ( 169); Ça
nakkale (99); ızmir (91) ;  Eskişehir ( 102); Istanbul 
( 107); Tekirdağ (SI) vb. gösteriliyor. 

Oysa, 1975 Senato Seçim sonuçlarına baktı�ı
mızda MSP'nin Konya'da bile CHP ve AP'den sonra 
ancak üçüncü sırada yer aldı!!ını görüyoruz. Tersine, 
MSP'nin oy oranının en yüksek oldu!!u Bingöl"de 
(% 35.6), Elazığ'da (% 31.3), Urfa'da (% 29.6) ve 
Diyarbakır'da (% 2S.6). 1965'de faal bulunan din eği
tim örgütleri sayısının sırasıyla (6); (20); ( 12) ve (IS) 
de kaldıkları anlaşılıyor. Balıkesir, Bursa, Eskişehir 
gibi 100'ün üstünde din e!!itimi örgütü bulunan ille· 
rimizde ise AP oy oranının % 50'yi aştı�ını veya çok 
yaklaştı!!ını son seçimlerde gördük. Bu durumda, so
rulacak asıl soru şu oluyor: Dinsel örgütlerin sayıca ve 
yol!unlukça en fazla oldukları illerde AP bu güçler
den ne ölçüde yararlanmıştıı'? Din örgütlerinin genel
likle Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerinde yoğun bu
lunduğu ve MSP oy oranlarının ise az gelişmiş doğu 
illerinde daha yükseldi!!i gözlenirse, bu kez din örgüt
lerinin etkinliği .ile MSP arasında bir balı kurmak güç. 
Oysa, MSP ile geri kalmışlık arasında bir ilinti kurmak 
çok daha kolay. Bunun da MSP'yi sadece dinci bir 
kuruluş olarak görmenin eksikliğini vurguladı!!ını sa
nıyoruz. Bununla beraber, başta da de!!indi!!imiz gi
bi, parlamenterleri arasında dinle ilgili mesleklerden 
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1975 SENATO OÇTE BIR YENILEME, SENATO VE MILLET MECLISI ARA SEçiMLERINDE MSı' OYLARıNIN 

ILLERE GöRE DACILlMI 

gelenlerin sayısı en yüksek parti gene de MSP. Bu da 
"çarşı" dincililline AP'nin "medrese" dincili!!ine ise 
MSP'nln daha yakın olduğu izlenimini veriyor. Kısa
cası, MSP daha çok kıpırdanan Anadolu sanayicilerin
den ve son demierini yaşıyan bazı feodal güçlerden 
destek alıyor. MSP'Ii bürokrasi de Ankara'da bazı kö
şeleri kapmış durumda. 

DINI SIYASETE ALET 

Sorun bir verde şurada dü�ümleniyor: MSP'yi, 
�ini siyasete alet eden bir örgüt mü, yoksa ülkemizdeki 
dinsel akımların siyasal ve ekonomik yönden bir uzan
tısı olarak mı de!!erle;ıdirmek daha doğru? Dini siya
sete aletse, tartışmalı 1946 seçimlerinden sonra ikti
darını kaybetme korkusuyla, bir CHP 'nin halka hoş 
görünmek için 1949'Iarda okullara din dersleri koy
ması, imarn hatip okulları ve ilahiyat fakültesini 
açması nasıl yorumlanmalı? Yakup Kadri Karaosman
oğlu ünlü Panorarna'sında ıl. Dünya savaşından sonra 
hortlayan gerici akımlar tehlikesine dikkati çekiyor
du. Bu yüzyılın başından beri 31 Mart, Menemen 
o)aylarının, Kemal Pilavoğlu 'nun "tican! heykeltraşlı
ğı "nın yaşandığı bir ülkede bu normaldL. Ancak, 
MSP'yi rejim için bir tehlike olarak görmek ne kadar 
yanlışsa, onu yalnız siyasal bir tarikat olarak de�er
lendirmek de o ölçüde aceleciliktir, Nasıl lS59 Kuleli 
olayını, yalnız batıcılı!!a karşı, gerici bir "vaka" ola
rak del!erlendirmek mümkün degiise, gene, her dinci 
akımda bir Derviş Vahdeti veya Anadolu kurtuluş ha
reketi önderlerine karşı "katli vacibdir" fetvası veren 
saray kuklası DÜfrizade Abdullah aramak, bizi yanıl· 
gıya sürükleyebi\ir. Kaldı ki, Ankara'da bir Müftü, Bö
rekçizade Rıfat Efendi, ulusal ballımsızlıktan yana 
çıkmayı bilecekdi. 

Eskiden Sebil-Üf Reşad, Büyük Do!!u, ve Top
rak 'da buluşan çeşitli sal! ellilimler nasıl Demokrat 
Parti içinde erimemişse, bugünkü "Türkçüler" ve "Is
liimcılar"ın en azından kısa dönemde batıcı, tekelci 
büyük sermayenin, hatta siyonistlerin deste!!inde gör
dükleri AP'de birleşmeleri pek kolay olmasa gerek. 
MHP'ye yakın "Devlet" ile MSP'ye yakın "Adım" 

. dergileri başka yoruma yer bırakmıyor. 

BONOYLA BAŞlıK PARASı 

MSP, modern teknik, örgütlenme ve sermaye 
olanaklanndan eşit olarak yararlanamayan Istanbul ve 
Anadolu burjuvazilerinin, bir bakıma iç çelişkilerini 
de yansıtıyor, 

Adana.'1ı iş adamı Sakıp Sabancı, Vehbi Koç'u 
dışardan aldı!!ı malları süsleyip satan bir "bakkal" 
olarak gördüllünü saklamıyor. öte yandan, Lassa Lıs-' 

, tik sanayii için batıdan sermaye çekmeye ul!raşırken, 
Sabancı kendini ulusal sanayiin bir şampiyonu Qlarak 
da lanse ediyor. Bir başka yanda da, kamu kuruluşu 
Petkim 'e lastik fabrikası yapma izninin hükümetçe en· 
gellendil!i söyleniyor. Çelişkiler dolu Türkiye'de çe
Uşkili tutumlar olal!an. Tefecilil!e ve Ortak pazar'a 
karşı olan MSP de bir süre bu çelişkilerden yararlana
cak gibi. "MSP Olayı"nı göklere çıkaranlar oldul!u gi. 
bi hiç önemsemiyenler de var. Hiçbirimizin gözden 
kaçırmaması gereken şeyse toplumsal gerçek. Hızlı 
sosyo ekonomik dönüşümler yaşanan günümüz Türki
yesinde bir çok yerde aileler tarafından "adet", 
"hak" olarak kabul edilen başlık parasının, karşı lara
fın gücü yetmiyorsa "bono" ve "faiziyle ' birlikte alın-
ması önemli gelişmelerden yalnız bir tanesi. 

OUZELTME 

Y Ü R Ü Y Ü Ş ' U n  28. sayısındaki Artun unsal' ın "Bir 
Soya�acı" yazısında bırıncı  ve son paragraftarda ı k ı  yerde 

dlzgl yanlısıarı meydana gelmiştir. Sayın Cell! Gürkan MP'· 
sinde degll BP'slndedlr. I .  paragratın sonu�$oyledlr: "SP'ye 
gelince ( ... ) 1969 seçimlerinde oy bölOcullıOunU yerine getirdı. 
( ... ) Tlmls\ ve Celll Gürkan ekibinin partiye yaptıkları "top· 
lumculuk" 8ŞISI fazla tutmamıstır. ÇOnkO sınıfsal bır  laboına 
dayanmayan bır partinin olanakları belllYd!." 

Son paragrafta: "Sosyal tabanı zaten belirgin hale 
getlrllememls olan DP erirken, dinci çevrelerin yanısıra, 

b(lyOk kentler burjuvazısıne karsı olan Anadolu gırışlmcııerl· 
nın Isteklerine sahıp çıkmaya çalısan MSP simdlllk yerini 
koruyor. Hemen hepsi dar gelırlı ailelerden gelen MHP mili· 
tanıarı Iso güç LO Iktidar gOCIO TOrkiye sloganlarının ardından 
gitmeye devam ediyorlar. Tabanıarın ı AP'ye ragmon koruyıın 
bu Dartilerin yanısıra, CGP, DP. M P  ve eP'nln saQda ve solda 
şansııırının olmayacagı aCik," 

DUzeltıı, öıür dıleriz. 
V U R U V U Ş  
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ulaşarnadığı da bir gerçek. Ah
yılında bu örgütlerin mere göre 

çalışmasında (SBF Dergisi,Sayl 
bulundukları iller arasında Ankara 

( 1 23); Konya ( 169); Ça
Eskişehir ( 102); Istanbul 

gösteriliyor. 

illerinde daha yükseldi!!i gözlenirse, bu kez din örgüt
lerinin etkinliği .ile MSP arasında bir balı kurmak güç. 
Oysa, MSP ile geri kalmışlık arasında bir ilinti kurmak 
çok daha kolay. Bunun da MSP'yi sadece dinci bir 
kuruluş olarak görmenin eksikliğini vurguladı!!ını sa
nıyoruz. Bununla beraber, başta da de!!indi!!imiz gi
bi, parlamenterleri arasında dinle ilgili mesleklerden 
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olayını, yalnız batıcılı!!a karşı, gerici 
rak del!erlendirmek mümkün degiise, 
akımda bir Derviş Vahdeti veya Anadolu 
reketi önderlerine karşı "katli vacibdir" 
saray kuklası DÜfrizade Abdullah aramak, 
gıya sürükleyebi\ir. Kaldı ki, Ankara'da 
rekçizade Rıfat Efendi, ulusal ballımsızlıktan 
çıkmayı bilecekdi. 

Eskiden Sebil-Üf Reşad, Büyük 
rak 'da buluşan çeşitli sal! ellilimler 
Parti içinde erimemişse, bugünkü "Türkçüler" 
liimcılar"ın en azından kısa dönemde 
büyük sermayenin, hatta siyonistlerin 
dükleri AP'de birleşmeleri pek kolay
MHP'ye yakın "Devlet" ile MSP'ye 

. dergileri başka yoruma yer bırakmıyor. 

BONOYLA 

MSP, modern teknik, örgütlenme 
olanaklanndan eşit olarak yararlanamayan 
Anadolu burjuvazilerinin, bir bakıma 
de yansıtıyor, 

Adana.'1ı iş adamı Sakıp Sabancı, 
dışardan aldı!!ı malları süsleyip satan 
olarak gördüllünü saklamıyor. öte yandan, 

, tik sanayii için batıdan sermaye çekmeye 
Sabancı kendini ulusal sanayiin bir 
da lanse ediyor. Bir başka yanda da, 
Petkim 'e lastik fabrikası yapma izninin hükümetçe 
gellendil!i söyleniyor. Çelişkiler dolu 
Uşkili tutumlar olal!an. Tefecilil!e 
karşı olan MSP de bir süre bu çelişkil
cak gibi. "MSP Olayı"nı göklere çıkaranlar 
bi hiç önemsemiyenler de var. Hiçbir
kaçırmaması gereken şeyse toplumsal 
sosyo ekonomik dönüşümler yaşanan 
yesinde bir çok yerde aileler tarafından 
"hak" olarak kabul edilen başlık parasının, karşı
fın gücü yetmiyorsa "bono" ve "faiziyle
ması önemli gelişmelerden yalnız bir 

Y Ü R Ü Y Ü Ş ' U n  28. sayısındaki 
Soya�acı" yazısında bırıncı  ve son paragraftarda 

dlzgl yanlısıarı meydana gelmiştir. Sayın 
sinde degll BP'slndedlr. I .  paragratın sonu�$oyledlr: "SP'ye 
gelince ( ... ) 1969 seçimlerinde oy bölOcullıOunU 
( ... ) Tlmls\ ve Celll Gürkan ekibinin partiye 
lumculuk" 8ŞISI fazla tutmamıstır. ÇOnkO 
dayanmayan bır partinin olanakları belllYd!." 

Son paragrafta: "Sosyal tabanı 
getlrllememls olan DP erirken, dinci 

b(lyOk kentler burjuvazısıne karsı olan Anadolu gırışlmcııerl· 
nın Isteklerine sahıp çıkmaya çalısan 
koruyor. Hemen hepsi dar gelırlı ailelerden gelen 
tanıarı Iso güç LO Iktidar gOCIO TOrkiye sloga



ABD : Militarizmin eylem 

1969 yılında bugünkü ABD Baş· 
kan yardımcısı N. Rockefeııer. biiJtiime· 
te sundu�u Güney Amerika'ya ilişkin ra· 

porunda. bır uyarıda bulunuyordu: "Se· 
falet ve politik istikrarsızlıklardan do�an 
düş kınklı�ı. giderek artan sayıda kişiyi 
ABD 'yi boy bedefi olarak görmeye ve 
sosyo-ekonomik sorurılara Marksist çö· 
zümler aramaya itmekte. Şimdilik kıta'· 
da 26 ülke arasında bir tek Kastro var. 
Gelecekte başkaları da olabilir ... ve ABD 
için çözümlenmesi çok güç bir sorun 
do!!urabilir. " 

Aynı yıl Amerika Kıtası işleriyle 
görevli bakan yardımcısı Charles A. Me· 
yer de bir yazısında "sosyal ve ekono· 
mik retormların başarısı. kalkınma he· 
deflerinin gerçekleştirilmesi ile. içte gü. 
venlik ve istikrarın düzeyi arasında çok 
yakın bir ilişki "den söz etmektedir. 

Yine Rocketeııer'e göre "Latin 
Amerika'da çok az sayıda ülke. tutarlı 
bir demokratik sistemi kaldırabilecek 
derecede gelişmiş ekonomik ve sosyal 
bir .sisteme sahiptir." öyleyse. ·sorun. 
demokrasinin varlı!!ı ya da yokıu�u de· 
!!i1. kurulu düzenin işletilmesi "dir. Roc· 

keteııer'in deyişiyle ABD "askeri dikta· 
törlükler hakkındaki ön yargılarından 
vazgeçebilirse .... otoriter geleneklerini 
ekonomik ve sosyal gelişmelere uygula· 
maYd hazır. yeni tip askerler sahneye 
çıkacak." Işte Rocketeııer'e göre "belir· 
ii ülkelerde silahlı kuvvetlerin kurulu dü· 
zeni sürdürme adına iktidara el koymak 
zorunda kalmalarının" nedeni. 

Aslında Rocketeller'in raporunda 
yer a1arı1ar. oluşturulmak istenen yeni 
bir stratejinin ortaya konuluşu. Strateji· 
nin teorik dayanakları ise daha 1960'lar· 
dan buyana ünlü ABD araştırma kurum· 
ları ve üniversitelerinde çalışan &Osyolog· 
larca oluşturulmaya başlanmıştı bile. Bu 
araştırma bulgularına göre. "modem or· 
duların disiplinli yapıları. sivil kurumla· 
rın yeterli ve etkili olamadı!!ı az gelişmiş 
ülkelerde büyük bir kozdur". Massachu· 
setts Institute of Technology (MIT)'de 
çalışan profesör Lucien Pye'e göre "or· 
dunun birçok sivil nitelikli işlevi üzerine 
alması. hatta bazı bölgelerde. hükümetin 

temel organı olarak hareket etmesi ha· 
yati bir durum alabilir". Lucien Pye adı. 
az gelişmiş ülkelerin "gelişme ve kalkın· 

ma" sorunları söz konusu oldullunda 
çok sık duyulmakta. Kapitalist ülkeler 
burjuva düşünürlerince az gelişmiş ülke· 
lerin gelişmeleri için oluşturulan "mo· 
derrıleşme" teorilerine "büyük" katkı· 
larda bulunmuş birisi. Bu katkılarla 
oluşturulan birçok resmi kalkınma prog. 
ramı da var. 

Pye'ın Latin Amerika'ya iUşkin 
yukarıdaki tezi de yeni ABD stratejilı· 
nin belirlenmesinde temeli oluşturuyor: 
"Ekonomik ve toplumsal gelişme ancak 
kurulu düzenin sürebildi!!i bir istikrar or· 
tamında. bu istikrar ise mahalli askeri 
güçler kanalıyla gerçekleşebııecek". Ge· 
riye bu yönde atılacak adıma bir ad bul· 
mak kalıyor. Latin Amerika ülkelerinde 
çok eskiden beri askeri güçlerin kendi 
kendilerini "demokrasi ve düzenin temi· 
natı" ilan etmelerinden olacak. bu ad da 
kolayca bulunabilmekte. 

ABD' nin BUGONKÜ HÜKÜMETIN 2 NUMARAlı ADAMı GENERAL 
GOLBERY NAPALM ÜRETEN AMERIKAN C HEMICAL DOW 
ŞIRKETININ BREZILYA TEMSILCISIDIR. ESKI DıŞIŞLERI 
BAKANı GENERAL JURACY MAGAL HES. ROCKEFELLER 

GRUBUNUN DELTEC VE SAMBRA FIRMALARıNıN 
BAŞıNDADıR. 
MAREŞAL NELSON DE MELO yINE DELTEC FIRMASıNıN 
YÖNETICILERINDENDIR. 
ABD ILE BREZILYA ORDUSU ARASINDAKı BOTONLEŞME. 
UNITED STATES SPECIAL WARFARE CENTER AND SC HOOL 
VE UNITED STATES ARMY SC HOOL OF T HE AMERicAS 

GIBI. ÖZEL KARŞI DEVRIM TAKTIKLERININ 
GELlşTtRlLDICI KURUMLARDA DA 
GERÇEKLEŞTIRILMEKTEDIR. 

Amerika'daki 

Güney Amerika, silahlı kuvvetlerin 
politika ile en içli dışlı olduj!u bir bölge 
olarak bilinir. Fakat ordunun politik et· 
kinlij!i genellikle sınıfsal 'i1işkilere dayan· 
dınlmadan ele alınır. Bu yüzde çeşitli as· 
keri rejimler aynı kefeye yerleştirilir. 

Latin Amerika Üıkeleri arasında Ar
jantin, Meksika, Brezilya ve Şili, sanayi
in yoııunluııu bakımından bölgenin en 
ileri ülkeleri. Bunların arasında Şili ve 
Brezilya en aA:ır, en gerici askeri-faşist 
diktatörlükler tarafından yönetilmekt .. 
dir. Meksika'nın durumu bunlardan çok 
farklıdır. Arjantin'de ise demokrasinin 
geleceııi aydınlık deııildir. 

Oysa sanayileşme düzeyi ile askeri 
rejimler arasında mekanik bir baııantı 
da kurulmaya çahşılır. Burada, göreli 
olarak gelişmiş olan ülkenin hangi yolla 
"kalkınmakta" olduğu, sınıf çelişkileri 
görmezlikten gelinir. 

Bölgede askeri diktatörlüklere varan 
gelişmeyi açıklamak için sınıf kutuplaş' 
malarının gelişmesine ve en başta ABD 
emperyalizminin çıkarlarına yönelmiş 
tehlikelere dikkat etmek gerekir. Brezil' 
ya'daki askeri diktatörlüA'ün temeli, kıta
daki çıkarları tehdit edilen Amerikan 
emperyalizmi, onunla sık ittifak içinde
ki büyük burjuvazi ve toprak sahipleri
dir. 

BREZilYA ÖRNECI 
ÖCRETICIDIR. 

Brezilya, silahlı kuvvetlerin siyasi 
eğilimleri aç ısından ders alınabilecek bir 
örnektir. 

Brezilya'da: silahh kuvvetler içinde 
yurtsever güçlerin hakim olduA'u, ikinci 
dünya savaşı sonrasına kadar genel ola
rak kabul edilen görüştü. Hatta, 1964 'te· 
ki faşist darbeye dek bu görüş etkinliği' 
ni sürdürüyordu. Askeri bir darbenin 
yaklaşmakta olduiıunun rarkedılmeme· 
si. güçler dengesindeki değişikliklerin 
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gerelince değerlendirilemernesi ve yurt-
sever subaylara tanınan ağırlıAın abartıl
ması sonucuydu. 

Yurtsever subaylar 192�, 1924 ve 
1930'da Tenentiimo (teğmenler hareke· 
tini) oluşturarak ilerici hareketlere katıl· 
mışlardı. Ancak harekete katılanlar daha 
sonra tek tek kişiler olarak kalmaktan 
kurtulamayacaktı. Giderek "teğmenler 
hareketiliyle de, onun programıyla da 
i lişkileri kalmayacaktı. 

Ilk ilerici askeri hareketlere katılan· 
ların daha sonra dağıld ıkları politik ha· 
reketler de, ordunun politik etkenlere 
ne denli duyarlı olduııunu göstermekte' 
dir. örneğin bunların arasından Luis 
Carlos Prestes şimdi Brezilya Komünist 
Partisi genel sekreteridir. Buna karşılık 
örneğin mareşal Juarez Tavora ve gene
ral Cordeiro de Farias ise yabancı ser
mayenin en ateşli savunucularıdırlar. 

ORDU BIR BOTON OLAMADı 

Gerçekten de, ABD'nin dışarda ter· 
tipleyerek Brezilya'da gerçekleştirdiği 
ilk hükümet darbeleri ordunun bütünü 
tarafından gerçekleştirilmemiştir. Dün
ya ekonomik bunalımının Brezilya'daki 
geleneksel Ingiliz egemenlij!ini zayıfiat· 
masından yararlanan ABD, Wall Street 
bankerleri eliyle Getulio Vargas'1 1934'· 
te iktidara getiren hareketi desteklemiş' 
tir. Vargas hükümeti Amerika'nın sö
zünden çıkmaya başlayınca yine ABD 
eliyle 1945 'te devriimiştir. 

Gerici iktidarlar altında ileri ve 
yurtsever subayların en ağır baskılar al
tında tutulduğu dönemlerde, aynı ordu 
içinde açıkça faşist örgütlenmeler görül
müştür. Bir yanda Komünist Partisi 'nin 
etkin bir role sahip olduğu Ulusal Kur· 
tuluş Ittifakı (Alliança Libertadora N.· 
cional) içinde yurtsever subaylar yer 
alırken, MiUcias Integralistas adlı bir 

Brezilya 
"kara gömlekiiier" örgütü emperyalistle
ri açıkça savunuyordu. Hatta ordunun 
bu kesimi içinde, bir yanda Japon ve Al
man sermayesinden, 'diğer yanda da 
Amerikan sermayesinden yana olan su
baylar arasında açık bir çekişme sürü
yordu. 

Sonuçta. Amerikan elçisi Adolf 
Berl'in çabalarıyla 1945'te iş başına ge· 
tirilen iktidarın aldı�ı kararla, Brezilya 
Öncü Kuvveti'nin Amerikan kuvvetleri
nin yanında çarpışmak üzere İtalya'ya 
gönderilmesiyle denge Amerika lehine 
kesinleşecekti. Denebilir ki, alınan bu 
kararın uygulanmasıyla Brezilya ordusu
nun siyasi gelece�i de belirleniyordu. 

ABD "IŞGALI" 

Silahlı Kuvvetlerin üst tabakalarının 
ABD lehine oluşumundaki tek etken, 
generallerin "yüksek uygarlıitın" ulaştığı 
gelişme ile gözerinin kamaşması olamaz. 
Amerikan genel kurmayı, ıtalya'daki 
Brezilyalı subayların sadakatini kazan
mak için özel bir çaba göstermiştir. Ital· 
ya'da iki ordunun koordinasyonu ile gö
revli olan general Vernon Walters'in 
yakın dostu olan general Castelo Bran
co, 1964 askeri faşist darbesinden sonra 
Brezily� devlet başkanı olacaktı. Vemon 
Walters ise 1962 - 1967 yıllarında ABD'· 
nin Brezilya'daki askeri ateşesi, daha 
sonra da CIA 'nın ikinci başkanı olarak 
sahneye çık ıyordu. 

Kısa süre sonra, ıtalya'da ABD kuv
vetlerinin yanında yer alan Brezilya Ön
cü Kuvveti'nin Latin Amerika'da politik 
bir işlev kazandığı ve hem ülke içinde 
hem de dışınna antikomünist stratejinin 
yürütücüsü haline geldij!i görüldü. Olkeye 
Amerikan "danışman"ları giriyor, Ame
rikan modelleri uyarınca askeri okullar 
kuruyor, bu okullara daha sonra ekler 
yapılarak "üniversite" haline getirili
yordu. 

DÜNYA SAVAŞı ABD 
STRATEJISINI DEClşTIRJYOR 

Ikinci Dünya Savaşının demokratik 
güçler lehine sonuçlanması, ABD 'nin 
Latin Amerika stratejisinde önemli deAi
şikliklere yol açmıştı. Durum şu sözler· 
le anlatılıyord u :  "Bugüne dek ABD'nin 
güney Amerika'nın güvenliğini sağlaması 
tek taraflı bir ilişkiydi. Bundan böyle 
Avrupa'dan (!) gelen totaliter tehlikeye 
karşı, bu ilişkiyi karşılıklı bir ilişki hali· 
ne getirmek gereklidir." Bu stratejinin 
sonucu, kollektif güvenlik sistemlerinin 
kurulmasıydı. 1947 Eylül'ünde birçok 
Latin Amerika ülkesiyle ABD arasmda 
imzalanan anlaşma ile, ABD'ye "müda
hale" yetkisi tanınıyordu. Daha sonra 
1948'de Amerika Devletleri örgütü'nün 
Bildirge'si onaylanacaktı. Böylelikle 
"komünizmin Latin Amerika için en 
büyük tehlike" olduj!u kabul ediliyordu. 
Hegemonya stratejisini uygulayabilmek 
için ABD 'nin kendisine sadık hükümet
lere ihtiyacı vardı. 1964 darbesi AB D'ye 
bu olanağı yaratacaktı. 

1964 darbesi nedensiz değildi. Hit· 
ler faşizminin yık ılması Brezilya'da güç
lü bir halk hareketinin ortaya çıkmasıyla 
sonuçlanmıştı. Iktidardaki Vargas hü' 
kümeti demokratik hakları tanımaya 
zorlandı. Brezilya Komünist Partisinin 
işçi sınıfının partisi oldui!'u resmen ka
bul edildi ve legaliıe kazandı. Kısa bir 
süre içinde yı§ınsal bir parti haline geldi 
ve ülkenin belli başlı sanayi merkezle
rinde hızla güçlendi. Hükümet Sovyetler 
Birlij!i ilc diplomatik ilişkil,r kurdu. Bu 
büyük "tehlike" karşısında FBI ve CIA 
ajanlarının açıkça karıştı�ı askeri darbe
ler düzenlenmeye başlandı. Halk oyuyla 
iş başına gelen her hükümet bir darbeyle 
knrşılaşıyordu. 

Nihayet 1964'te, yapısal bunalımın 
derinleşmesi, üretimin d uraklaması, sa
nayide işsizli�in büyük düzeylere çıkma· 

ABDHÜKÜMETIN 2 NUMARAlı ADAMı GENERAL 
NAPALM ÜRETEN AMERIKAN C HEMICAL DOW 

BREZILYA TEMSILCISIDIR. ESKI DıŞIŞLERI 
JURACY MAGAL HES. ROCKEFELLER 

GRUBUNUN DELTEC VE SAMBRA FIRMALARıNıN 

DE MELO yINE DELTEC FIRMASıNıN 
YÖNETICILERINDENDIR. 

ORDUSU ARASINDAKı BOTONLEŞME. 
SPECIAL WARFARE CENTER AND SC HOOL 

STATES ARMY SC HOOL OF T HE AMERicAS 
DEVRIM TAKTIKLERININ 

KURUMLARDA DA 
GERÇEKLEŞTIRILMEKTEDIR. 

Amerika'

silahlı kuvvetlerin 
dışlı olduj!u bir bölge 

ordunun politik et· 
sınıfsal 'i1işkilere dayan· 

Bu yüzde çeşitli as· 
kefeye yerleştirilir. 

Üıkeleri arasında Ar
Brezilya ve Şili, sanayi

bakımından bölgenin en 
Bunların arasında Şili ve 

gerici gerici ger askeri-faşist 
tarafından yönetilmekt .. 

durumu bunlardan çok 
ise demokrasinin 

deııildir. 
sanayileşme düzeyi ile askeri 

mekanik bir baııantı 
çahşılır. Burada, göreli 

ülkenin hangi yolla 
olduğu, sınıf çelişkileri 

ktatörlüklere varan 
için sınıf kutuplaş' 

ve en başta ABD 
çıkarlarına yönelmiş 
etmek gerekir. Brezil' 
atörlüA'ün temeli, kıta

edilen Amerikan 
sık ittifak içinde

ve toprak sahipleri

BREZilYA ÖRNECI 
ÖCRETICIDIR. 

Brezilya, silahlı kuvvetlerin siyasi 
ders alınabilecek bir 

kuvvetler içinde 
hakim olduA'u, ikinci 

gerelince değerlendirilemernesi ve yurt-
sever subaylara tanınan ağırlıAın abartıl
ması sonucuydu. 

Yurtsever subaylar 192�, 1924 ve 
1930'da Tenentiimo (teğmenler hareke· 
tini) oluşturarak ilerici hareketlere katıl· 
mışlardı. Ancak harekete katılanlar daha 
sonra tek tek kişiler olarak kalmaktan 
kurtulamayacaktı. Giderek "teğmenler 
hareketiliyle de, onun programıyla da 
i lişkileri kalmayacaktı. 

Ilk ilerici askeri hareketlere katılan· 
ların daha sonra dağıld ıkları politik ha· 
reketler de, ordunun politik etkenlere 
ne denli duyarlı olduııunu göstermekte' 
dir. örneğin bunların arasından Luis 
Carlos Prestes şimdi Brezilya Komünist 
Partisi genel sekreteridir. Buna karşılık 
örneğin mareşal Juarez Tavora ve gene
ral Cordeiro de Farias ise yabancı ser
mayenin en ateşli savunucularıdırlar. 

ORDU BIR BOTON OLAMADı 

Gerçekten de, ABD'nin dışarda ter· 
tipleyerek Brezilya'da gerçekleştirdiği 
ilk hükümet darbeleri ordunun bütünü 
tarafından gerçekleştirilmemiştir. Dün
ya ekonomik bunalımının Brezilya'daki 
geleneksel Ingiliz egemenlij!ini zayıfiat· 
masından yararlanan ABD, Wall Street 
bankerleri eliyle Getulio Vargas'1 1934'· 
te iktidara getiren hareketi desteklemiş' 
tir. Vargas hükümeti Amerika'nın sö
zünden çıkmaya başlayınca yine ABD 
eliyle 1945 'te devriimiştir. 

Gerici iktidarlar altında ileri ve 
yurtsever subayların en ağır baskılar al

Brezily
"kara gömlekiiier" örgütü emperyalistle
ri açıkça savunuyordu. Hatta ordunun 
bu kesimi içinde, bir yanda Japon ve Al
man sermayesinden, 'diğer yanda da 
Amerikan sermayesinden yana olan su
baylar arasında açık bir çekişme sürü
yordu. 

Sonuçta. Amerikan elçisi Adolf 
Berl'in çabalarıyla 1945'te iş başına ge· 
tirilen iktidarın aldı�ı kararla, Brezilya 
Öncü Kuvveti'nin Amerikan kuvvetleri
nin yanında çarpışmak üzere İtalya'ya 
gönderilmesiyle denge Amerika lehine 
kesinleşecekti. Denebilir ki, alınan bu 
kararın uygulanmasıyla Brezilya ordusu
nun siyasi gelece�i de belirleniyordu. 

ABD "IŞGALI" 

Silahlı Kuvvetlerin üst tabakalarının 
ABD lehine oluşumundaki tek etken, 
generallerin "yüksek uygarlıitın" ulaştığı 
gelişme ile gözerinin kamaşması olamaz. 
Amerikan genel kurmayı, ıtalya'daki 
Brezilyalı subayların sadakatini kazan
mak için özel bir çaba göstermiştir. Ital· 
ya'da iki ordunun koordinasyonu ile gö
revli olan general Vernon Walters'in 
yakın dostu olan general Castelo Bran
co, 1964 askeri faşist darbesinden sonra 
Brezily� devlet başkanı olacaktı. Vemon 
Walters ise 1962 - 1967 yıllarında ABD'· 
nin Brezilya'daki askeri ateşesi, daha 
sonra da CIA 'nın ikinci başkanı olarak 
sahneye çık ıyordu. 

Kısa süre sonra, ıtalya'da ABD kuv
vetlerinin yanında yer alan Brezilya Ön
cü Kuvveti'nin Latin Amerika'da politik 
bir işlev kazandığı ve hem ülke içinde 
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ve düsünce babası 
Saptanan stratejiye uygun yeni dü

zenlemelere gitmek de işin başka bir yö
nü_ Düzenlemeler önce ABD 'nin Latin 
Amerika'ya yönelik genel askeri politi
kasında yapılıyor_ 

ABD'nin Latin Amerika'da askeri 
varlık ve stratejisini düzenliyen kurum
Iaı:ın en önde geleni "Askeri Y ardım 
Programl"(AYP)_ A yp kanalıyla akıtılan 
yardım 1968'de zirvesine ulaşıyor: 73 
milyar dolar_ Strateji, kıta'nın "dıştan 
gelecek saldırılara karşı korunmasına" 
dayalı. Bu stratejiyi yeni politik gerek
sinmeIere göre yeniden düzenlemek ge
rekiyor. önce yeni hedefler tanımlanma
lı. Zamanın savunma bakanı Kongre 'de 
yaptığı konuşmada hedefleri açıklıyor: 
"Pentagonenun Latin Amerika'da bir 
numaralı hedefi, gerekli olduğu yerde, 
askeri güçlerin ve yardımcı sivil yerel 
kuruluşların, polis ve diğer güvenlik güç
leriyle dayanışma içinde, iç güvenli!!i ve 
istikrarı" sağlayıcı bir şekilde geliştiril
mesidir. 

Latin 
kalesi 

S i  v e  para de�erinin yılda yüzde 80 do
laylarında düşmesi karşısında, gerici güç· 
ler iktidar boşluiıundan yararlanarak 
Joao Goulart'ın hükümetini devirdiler ve 
yönetimi ele aldılar. Darbede ABD elçisi 
Lincoln Gordon'la askeri ateşe Walters'· 
ın parmaiıı olduğu daha sorua belgeler
le kanıllandı. 

1964 'ten bu yana Brezilya, Ameri
kan emperyalizmine do�rudan ya da do
laylı o larak bağlı, tekelci sermayenin ge
rici çevrelerinin başını çektiği, büyük 
kapitalistler ve toprak sahipleri ittifa
kının pençesi altında. 

YANıLGıLAR VE GERÇEK 

1964 darbesinden önce de Brezil· 
ya'da demokratik güçlerin bazı yanılgı
lara düştükleri reddedilemez. Faşistlerin 
ve emperyalist ajanlarının 1956'te Ku
biçek, 1 9 6 1 'de de Goulart hükümetine 
karşı düzenled ikleri darbelerin, yurtse
ver subayların da önemli katkısıyla geri
letilmesi bu güçlerin ço�unlu�u tararın
dan orduda ilerici kesimin ağır bastı�ına 
kanıt olarak gösteri ldi. Ancak bu güçler 
1964 darbesini engelleyemediler. 

-

Askeri Yardım Programının da bu 
tanımlamaya uygun olarak düzenlenme
si, önceliklerin hedeflere göre ayarlan
ması da unutulmayacaktır tabii ki... 

ABD 'nin yabancı ülkelere silah sa
tışını düzenleyen yeni kanunun 4, mad
desi az gelişmiş ülkelerin büyük çoğun
luğuna "ileri derecede gelişmiş" silah sa
tışını yasaklıyor, 33. madde ise Latin 
Amerika ülkelerine ABD askeri yardımı
nı yılda 100 milyon dolar ile sınırlıyor, 
Ancak, bu ülkelerde askeri uzman yetiş
tirilmesi için gerekli fonlar bu kısıtlama
nın dışında bırakılıyor. Bu ülkelere silah 
satışı ise 4. madde dışında bir kısıtlama
ya konu de!!i!. Latin An1�rika ülkeleri
nin ABD 'den ",tın aldıkları silalı mikta
nnda son ylUarda çok büyük artışlar var. 
Satış miktarı, 1970 - 7 1  mali yılında 
144 milyon dolardan 1972 - 73 'te 228 
milyona çıkıyor. Dikkatleri çeken satın 
alınan silahların nitelikleri. "Dış saldın
lar',' değil de "iç güvenliğin sağlanması" 
orduların işlevi olarak ön plana çıktığın-

• 
• 

Bugün Brezilya'daki faşist diktatör
lük içinde az sayıda bir yüksek subay 
grubunun Amerikan emperyalizmiyle 
doğrudan bütünleşmiş olması ve bunla
rın ordunun kontrolünü ellerinde tutma
ları da vurgulanmalıdır. Bugünkü hükü
metin 2 numaralı adamı general Golbe
ciy napalm üreten Amerikan Chemieal 
Dow şirketinin Brezilya temsilcisidir. 
Eski dışişleri bakanı general Juracy Ma
galhaes, Rockereller grubunun Deltec ve 
Sambra rirmalarının başındadır. Mareşal 
Netson de Melo yine Deltee rirmasının 
yöneticilerindendir. ABD ile Brezilya or
dusu arasındaki bütünleşme, United Sta
tes Special Warrare Center and School 
ve United States Army School of the 

dan 4, maddedeki kısıtlama önem taşı
mıyor. Müşteri istediği tipte silahı bula
biliyor. örneğin Şili ve Brezilyanın 
1974 yılında satın aldıkları uçakların en 
büyük bölümü "yakın saldın" (anti-geril
la) savaşlarına göre düzenlenmiş. 

A yp fonlarında yeni stratejiye 
göre düzenlemelerin başka bir yönü de 
askeri uzmanların yetiştirilmesine yöne
lik gelişmeler_ Artık söz konusu fonların 
üçte ikisi askeri uzmanların yetiştirilme-

sine ayrılıyor. Yeni düzenleme ve ola
naklar içinde son yıllarda ABD ve Pana
madaki askeri yetiştirme merkezlerinde 
eğitilen Güney Amerikalı askerlerden 
7578 tanesi Brezilyalı, 4932 tane§i de 
Şilili. Bu uzmanlar bir ABD yöneticisi
nin ifadesine göre "ülkelerinin gelecek
teki yöneticilerini" oluşturmakta. 

Eklenecek son bir nokta var; söz 
konusu yetiştirme merkezleri öğretim 
programJarının da doğal olarak saptanan 
strateji doğrultusunda olacakları. Geriye 
kalan, bu yetişenlerin "demokrasi temi
natı" olarak "iç istikrar" adına görevle
rini yapmalarına kalmakta ... 

LA TİN AMERiKA VE ORDU 

Bir süre öncesine kadar Latin Amerika ülkelerinde ordu büyük toprak 
sahiplerinin geleneksel bir dayanağı olarak görülüyordu. Fakat son 30 küsur 
yıl içinde toplumsal değişiklikler sonucu ordunun işlevi de değişikliklere uğ
radı. Latin Amerika kıtasını saran toplumsal farklılaşma ve kutuplaşma süreci, 
ordu üzerinde de bir etkide bulunmaktadır. Bu etkı, ordunun yüksek kesimle
rinin ortak çıkarlar nedeniyle egemen sınıflarla bütünleşmesinin önüne geçmiş 
değildir. Ancak Latin Amerika ülkelerinde ordunun bileşimi içinde bugün 
farklı eğilimleri görmemek olanaksızdır. 

i )  Egemen sınıfların tutucu kesimleriyle, özellikle büyük toprak sa
hipleriyle bağıntı ya da bütünleşme içinde bulunan ordu mensupları . 

2) Çeşitli burjuva grupları ile ilişki içinde bulunan ordu mensupları. 
Burjuvazinin, büyük toprak sahipleri ve emperyalizm ile olan, ülkeden ülkeye 
değişen birleşme, kaynaşma derecesine göre, ordunun bu kesiminin tutumu 
da farklılık gösterir. Örneğin Brezilya askeri diktatörlüğü yerli büyük burjuva
zinin bir temsilcisi olarak emperyalizm ile açıkça ittifaka girerken, Peru askeri 
rejimi başka bir yol izlemektedir. 

3) Devrimci-demokratik aydınlara nispeten yakınlık duyan bir yurt
severler kesimi. Her ne kadar çok zor da olsa, bu kesimleri emperyalizme, bü
yük toprak sahiplerine ve büyük burjuvaziye karşı ortak cephe için kazanmak, 
Latin Amerika komünist partileri tarafından önemli bir görev bilinmektedir. 

Americas gibi, özel karşı devrim taktik
lerinin geliştirildiği kurumlarda da ger
çek leşti ri Imekted ir. 

Brezilya'daki generaller rejimi bu
gün dünyada emperyalizme' e n  sadık yö
netimlerden biri. Bir yandan enflasyon
la mücadele adına, Uluslararası Para Fo
nu'nun, gerçek ücretlerin düşürülmesini 
ve orta b urjuvaziye verilen kredilerin 
azaltılmasını "zorunlu gören" önerileri 
uygulanıyor, yabancı sermayenin ülkeye 
girmesini zorlaştıracak tüm engeller te
mizleniyor. Di�er yandan her türlü top
lanma, örgütlenme ve anlatım özgürlüğü 
ortadan kaldırılıyor. Savaş kışkırtıcılıg-ı, 
militarizm Brezilya'dan bütün kıtaya ya
yılıyor, ABD'nin askeri istekleri yerine 
getiriliyor. 

Fakat askeri diktatörlü�ün baskıları 
yalnız işçi ve emekçilere, i lerici politi
kacılara yönelmiyor. Aynı zamanda si
lahlı kuvvetler içinde de yo�un bir sin
dirme sürdürülüyor. 1 0  yıl  içi nde orduda 
5 bin kadar subay ve assubay görevle
rinden alınmış, çoğu cezalandırılmış du
rumda. 

BREZILYA MUCIZESI 
BIR YALANDIR. 

Bu arada askeri rejmin Brezilya'da 
kalkınmayı hızlandırdığı iddiası üzerinde 
de durmak gerek li. Brezilya'da 1967 'den 
beri milli gelir yılda yüzde 10 düzeyinde 
artış göstermekte. İşin yalnızca bu ya
nından bakınca bir Brezilya mucizesi 'n
den söz etmek mümkün. Ancak, öncelik
le gerçek ücretleri n çok düşük olması 
nedeniyle iç pazarın gitgide daraldığını 
belirtmek gerek lı.  Büyümeyi s,'\ğlamak 

için iktidar ihracatı sürekli olarak artır
mak zorunda. Dış pazarlardaki güçlen
dirme amacıyla da, faşist yönetim, ser
mayenin ve üretimin yoğunlaştırılması
nı, ileri teknolojinin kullanılmasını ve 
emeğin üretkenliğinin artırılmasını eko
nomik politikasının temeli olarak alıyor. 
Ihracat kapasitesi, mamul maddelerin 
ülke dışından ucuza getjrilmesini ve böy
lece eme�in daha yoğun sömürülmesini 
sağlıyor. Ihracat sorunu, Brezilya burju
vazisini genişleme ci bir politikaya yönel
tiyor. 

Brezilya "mucizesini" gerçekte 
başka yön lerde aramak gerekli .  örnerıin 
1960 - 1970 dönemi içinde nüfusun 
yüksek gelirli yüzde 20'sinin milli gelir
den aldı�ı pay yüzde 5 4 . 4 'ten yüzde 
64.ı'e yükseldi. Bu bir mucize sayılabi
lir. Geri kalan yüzde 80'inin payı ise gi
derek azalıyor. Gelirlerin kutuplaşması
nı, nüfusun en zengin yüzde 1 'inin top
lam gelirin yüzde 17 'sini elinde tutması� 
na karşıl ık,  en yoksul yüzde 50 için sa
dece yüzde 1 3 .7 kaldığını hatırlayarak 
da görmek mümkün. Bütün bunların ya
nında Brezilya 1960 - 1 970 arasında as
keri harcamalarını yüzde 338 oranında 
artırarak Latin Amerika ülkeleri arasın
da en yüksek hıza ulaşmış. 

Brezilya'daki askeri raşizm gerçeği 
bir başka yanılgıya da yol açmamak d u 
rumunda. Faşizmi belirleyen çelişkinin 
ordu - sivil halk çelişkisi olmadığını gör
mek zorunlu. Şili  Komünist Partisi Siya
si Komisyon üyesi 1'eitelboim'in dedi�i 
gibi,  "ayrım çizgisini askerlerle siviller 
arasında değil, kışlanın içinde dahi ra
.şistlerle anti-raşistler arasında çizmek 
gerek li." 
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Burjuvazinin, büyük toprak sahipleri ve emperyalizm ile 
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iran Sahı 
Ankara ' da 

Iran Şahı ş u  günlerde Ankara'ya 
gelmiş bulunuyor. Şah, Cumhuriyet'in 
kuruluş törenlerine katılacak. Şah 'ın 
a!!ırlanması amacıyla, sadece yataca!!ı 
yerin hazırlanması için yüzbinlerce lira· 
nın yatırıldı!!ı haberleri gazetelerde yer 
aldı. 

Son bir yıl içinde, Türkiye ile, gü
nümüzün en a!!ır faşist rejimierinden bi
riyle yönetilen Iran arasında bir yakın
laşma çabası görülüyor. YURUYUŞ 'ün 
8. sayısında, Türkiye burjuvazisinin han
gi amaçlarla Iran'a yönelmeye ÇallŞtl!!1 
nedenleriyle açıklanmıştı. Orta Do!!u 'da 
Amerikan emperyalizminin yeni güçlü 
karakolu işlevini yüklenen I ran 'da süren 
baskı rejimi, yakınlaşma çabalarını iler
leten iktidarlar ve sorumlular açısından 
bir önem taşımıyor. 

TARAFSlZ GÖZLEMCILERiN 
AÇıKLAMALARı 

Geçen Nisan ayında Cezayir'de top
lanan Uluslararası Demokratik Hukuk
çular Kongresinde, Nis Barosu avukatla
nndan William Caruchet aşa!!ıdaki açık
lamayı yapıyordu: "Iran'da bütün dava
lar gizli yürütülmektedir. Yakınlarının 
cesetleri kendilerine 'iade' edilen aileler
den ö!!renildi!!ine göre, kadın ve erkek 
tutuklular Tebriz'de, Isfahan'da yada 
Tahran 'da kurşuna dizilmektedir ... Tu
tuklamalar geneJlikle kaçırma biçiminde 
yapılmaktadır. Kişiler , aileleri kendile
rinden hiçbir haber alamadan ortadan 
kaybolmaktadır_ "Kayıp kişi" günün bi
rinde bir mahkeme sırasında ortaya çıkı
vermektedir; ya da bir daha hiç gözük
mernekte, sadece idam edildi!!ine yada 
küre!!e mahkum edildi!!ine dair bir açık
lama yapılmaktadır_" 

Bu, tarafsız bir gözlemcinin açıkla
ması. Gerçekte de komşumuz Iran 'da 
iktidara muhalif olanlar, sosyalistler, ile
riciler, demokratlar zindanlarda çürütüI
rnek isteniyor. Son üç yıl içinde ikibin 
beşyüz yurtsever sözde-yargılamalard�n 
sonra idam edildi. Bir o kadarı da yaka
Ianmaları sırasında ya da "kaçmaya kal
kıştıkları için" öldürüldü. 

SORUŞTURMA YÖNTEMLERI 

Söz kolıuSU kongrede başka açık
lamalar da yapılmıştı. Uluslararası De
mokratik Hukukçular Derne!!i ile Ulus
lararası Katolik Hukukçular Derne!!i 'nin 
istemi üzerine Iran 'a gitmiş olan, Paris 
temyiz mahkemesinden avukat Yves 
Baudelot da soruşturmalar hakkında 
şunları söyledi :  

"Gözaltı süresi ço!!unlukla birkaç 
ayı bulurken soruşturma sadece birkaç 
günde sona ermektedir. Tutukluların dış 
dünyayla bütün ilişkileri kopanlmakta, 
itiraCta bulunmaları için işkence dahil 
her türlü yola başvurulmaktadır ... Bun
lar arasında sayabileceklerim: demır bir 
sopayla falakaya yatırma, tutuklunun 
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kor haline geJıniş demirden b i r  masaya 
yatınlması, sigarayla yakma, cinsel or
ganlara elektrik verilmesi, tutukluyu 
kollarından tavana asma, makada kınk 
şişe sokma ... " 

TEK YÖNTEM BASKı DECIL 

Baskı, faşist Iran rejiminin elindeki 
temel silahtır. Ancak bununla yetine
mez. Şah 'ın ülkenin ba!!ımsız!ı!!ını nasıl 
sa!!ladl!!l, ülkeyi nasıl kalkındırdı!!ı üze
rine yo!!un bir de yalan kampanyası ge
reklidir. 

Ne şiddet ne de yalan kampanyası 
emekçilerin ve halk kitlelerinin bilinç
lenmesini engeJleyememektedir. Halk, 
bir avuç azınlık milyonları ceplerine dol: 
durmaya devam etti!!i sürece kendi du
rumlannda hiçbir de!!işikli!!in meydana 
gelmeyece!!ini ve ulusal zenginli!!in 
büyük bir bölümünün yerli ve yabancı 
sömürcülerinin "kar" hanesine yazıldı
!!ını görmektedir. Iran 'ın büyüklü!!ü 
üzerine yapılan şoven propaganda ıse, 
izlenen politikanın ülkeyi her geçen gün 
daha fazla emperyalist kampa ve özellik
le ABD 'ye ba!!ımlı hale getirdi!!ini giz
leyememektedir. Amerikan askeri uz
manlannın ülkeye yerleşmesini, Iran 'ın 
Amerikan stratejik sistemiyle bütünleş
mesini, Iran ordusunun bölgedeki anti
emperyalist ve devrimci hareketlere kar
Şı kuJlanllışınl saklarnak artık mümkün 
de!!ildir. 

Akıtılan Qolarlara, baskıya ve de
magojiye ra!!men 1953 'teki askeri dar
beden bu yana emekçi halkın mücade
lesi ortadan kaldırılmış de!!ildir. Sanayi
in çeşitli kesimlerinde (petrol, demir Çı
karımı, tekstil, montaj fabrikaları gibi) 
grevi er bugün de gelişmektedir. Şah 'ın 
rüyasını gördü!!ü sınıf barışı hiç de ger
çekleşmiş de!!i1dir. Grevci işçilerinin 
kurşuna dizildi!!i bu ülkede sınıf barı
şından söz etmek anlamsızdır. 

Kıbrıs'da 
Amer 

üsleri mi 
AP'nin hükümet partileri içinde oy oranını artırarak seçimlerden ç ıkma

sı, Kıbrıs'ta Amerikan planının uygulamaya konması için yeni olanaklar yarat
tı. Başkan Ford ve Kissinger, Başbakan'a ve Çağlayangi!'e gönderdikleri me
sajlarda, ambargonun kaldırılmasından sözettiler ve seçimlerden sonra Kıbrıs 
konusunda belli adımların atılmasını beklediklerini açıkça söylediler. 

Bu arada, CHP Genel Başkanı Ecevit de bir gazeteye verdiği demeçte, 
"CHp'nin Kıbrıs konusuna nihai çözüm bulma konusunda hükümete gereksiz 
güçlükler çıkarmak gibi bir olmadı!!ını bir kez daha" açıkladı_ . 

Ne var ki, hükümetin MSP kanadının Kıbrıs konusunu bir süre AP'ye 
karşı kul1anma e!!i1iminde oldu!!u da ortaya çıkmış durumda. Bu şartlar altın
da Kıbrıs konusunda Cephe hükümetinin yeni girişimlerde bulunabilme olası-
1ı!!1 yakın gelecekte görünmüyor. 

Amerikan planının pişirilmesi K ıbrıs'ta ilerici kesimde tepkilere yol açı
yor_ Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, yayınladı!!ı bildiride, Amerika'
nın arabuluculuk çabalarının Kıbrıs ve Türk toplumu için zararlı olacaRını be· 
Iirterek şu görüşlere yer verdi : "ABD'nin Kıbrıs'taki üslere yerleşmesi halinde 
bölgedeki Arap halklarının mücadeleleri Amerikan emperyalizmini'! baskı ve 
kontrolüne girecek, bölge barışı tehlikeye düşecek Kıbrıs bir nükleer hedef ha· 
line gelecektir. Amerikan emperyalizminin arabuluculuk iste!!inin gayesi açık· 
tır: Kıbrıs'a NATO çerçevesinde bir çözüm getirmek, emperyalist çıkarların 
koruyuculuj%unu yapan NATO 'nun dal!ılmasını önleyerek Kıbrıs'taki üslere 
yerleşmek; Amerikan emperyalizminin çıkarlarına ters düşen Orta Doğu'daki 
antiemperyalist bilinç ve hareketlerin daha da artmasını önleyerek tam baRım· 
sızlık mücadelesi veren halklar üstündeki kontrol ve baskılarını artırmak. Mü. 
cadelerniz Anglo·Amerikan üslerinden arınmış, tarafsız, ba!!lantısız ve Federal 
Kıbrıs tezinin gerçekleşmesi yönünde devam edecektir." 
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TEK YÖNTEM BASKı DECIL 

Baskı, faşist Iran rejiminin elindeki 
temel silahtır. Ancak bununla yetine
mez. Şah 'ın ülkenin ba!!ımsız!ı!!ını nasıl 
sa!!ladl!!l, ülkeyi nasıl kalkındırdı!!ı üze
rine yo!!un bir de yalan kampanyası ge
reklidir. 

Ne şiddet ne de yalan kampanyası 
emekçilerin ve halk kitlelerinin bilinç
lenmesini engeJleyememektedir. Halk, 
bir avuç azınlık milyonları ceplerine dol: 
durmaya devam etti!!i sürece kendi du
rumlannda hiçbir de!!işikli!!in meydana 
gelmeyece!!ini ve ulusal zenginli!!in 
büyük bir bölümünün yerli ve yabancı 
sömürcülerinin "kar" hanesine yazıldı
!!ını görmektedir. Iran 'ın büyüklü!!ü 
üzerine yapılan şoven propaganda ıse, 
izlenen politikanın ülkeyi her geçen gün 
daha fazla emperyalist kampa ve özellik
le ABD 'ye ba!!ımlı hale getirdi!!ini giz
leyememektedir. Amerikan askeri uz
manlannın ülkeye yerleşmesini, Iran 'ın 
Amerikan stratejik sistemiyle bütünleş
mesini, Iran ordusunun bölgedeki anti
emperyalist ve devrimci hareketlere kar
Şı kuJlanllışınl saklarnak artık mümkün 
de!!ildir. 

Akıtılan Qolarlara, baskıya ve de
magojiye ra!!men 1953 'teki askeri dar
beden bu yana emekçi halkın mücade
lesi ortadan kaldırılmış de!!ildir. Sanayi
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NASIL YAZMAK MI 

YAZMAK 
ADNAN OZYALÇlNER 

)T enilerde Nasıl Ya�ıyor/ar? diye bir kitap çıktı. Ahmet Köklügiller'le 
ıbrahim Minnetoğlu şair ve yazarlarımıza nasıl yazdıklarını sorup öğ
renmiş, bir kitap yapmışlar. 
Şair ve yaarları yaşadıkları toplumdan soyutlayarak ayrı bir sınıf, 

nerdeyse ayrı bir tür olarak gösterip böyle görmeye alışmış olanlar, ötedenbe
ri sanatçının neyi nasıl yaptığını merak konusu haline getirmişlerdir. 

Okurun bu yönde şarılandırıldığı Batı toplumunun yazarlarından 
birinin yazarken masasının üstünde sürekli çürük bir elma bulundurması çok 
doğaldır. Çürük elma kokusuyla bu romantik şair ve romancının masa başın
da yazarken kendisini güç ormanıarında dolaşıyormuş sanısına kaptırdığını 
söylerler. Bir başkası da ayaklarını masasının altında bulundurduğu leğenin 
içindeki suya sokup yazarmış. Kimbilir o da yazarken kendini fırtınalı bir 
denizde azgın dalgalarla boğuşurken görüyor olmalıydı. Belki de gözalabildi
ğine uzanan Okyanusun kıyısında tam bir sonsuzluk duygusuna kendini kap
tırıyordur ayakları suda yazarken. 

Bize gelince ünlü şairlerimizden birinin boylu boyunca yere yatarak 
yüzükoyun şiir yazdığını hepiniz duymuşunuzdur. Aynı şairin oturduğu 
kentte rasgele kapıları çalıp, kendi adını vererek, kendisinin orada oturup 
oturmadığını sorduğunu, bunu sık sık tekrarladığını da bilirsiniz. Bir başka 
ünlü şairimiz, bana anlattığına göre, sabaha karşı yatağında şiir düşünürken 
düşüncesi yoğunlaşıp zaten ağırca olan gövdesini öylesine ağırlaştırmış ki so
nunda bu şiir ve düşünce yüküne dayanamayan yatak çöküvermiş. 

Genç yaşında ölen bir Amerikan romaneısının elindeki kağıtlar yet
meyince koridor duvarlarına, buz dolaplarının üstüne yazdığını söylerler. Ben
zerini bizim Halikarnas Balıkçısı yapmış. Balıkçı, duvara iliştirilmiş kağıtlara 
not alırmış. Bir gün not kağıdı kısa gelmiş, duvara da taşmış yeni yazacağı ro
manın taslağı. Ama ne olmuş, ertesi gün odaya girince duvarları pırıl pırıl ba
danalanmış görmüş Balıkçı. Meğer karısı, duvarlar iyice kirlendi diye badana
layıvermemiş mi odayı. 

Bu örnekler çoğaltılabilir. i sterseniz, Aziz Nesin'in sözünü ettiğimiz 
kitapta anlattığı gibi, sırf okuyucunun ilgisini çekmek için, bu acaiplikler ko
nusunda yeni yeni çeşitlemelere de gidebilirsiniz. 

Ama yapmacıklıktan, fanteziden öteye gitmeyen bu tür örnekleri ço
ğaltmak okuru boş yere oyalamaktan, yazarı, insandan ayrı, Afrika 'nın balta 
girmemiş ormanıarından getirilmiş, görülmemiş bir yaratıkmışçasına, gülünç
leştirmekten başka bir işe yaramaz. 

Yazarın nasıl yazdığının biçimsel büyüsüne kaptırılan okur, işin özü
ne, yani yazarın ne yazdığına, niçin yazdığına bakmaz edilir. Böylece de dü
şünce yönünden kısırlaştırılmaya çalışılır. 

Onun için de günümüzde yazarın nasıl yazdığından çok,niçinyazdığı
na bakılmalıdır. Yazarın nasıl yazdığı değil, niçin yazdığı önemlidir çağımız
da. Çünkü yazarın nasıl yazdığının bir tek, basit karşılığı kalmıştır artık. Bunu 
da herkes bilir. Öyle uzun boylu merak edilecek bir yanı da yok. Yazar da bü
tün öteki insanlar gibi, yani herhangi bir Labıt katibi ya da sıradan bir memur 
gibi bir masaya oturur; kağıt, kalem, daktilo gibi yazı araçlarını kullanarak 
yazar yazısını. 

Burada artık düşünülmesi gereken şey, işin asıl önemli yanı, yazılan 
yazının niçin yazıldığıdır. 

Işte bu yüzden kitabı düzenleyenler de yaptıkları yanlışlığı farket
mişler, yazarlara birer mektup göndererek, kitabın ikinci baskısı için, nasıl 
yazdığının yanında bir de niçin yazdığını soruyorlar . 

Daha başta, asıl düşünülmesi gereken de bu değil miydi? 
Biliyorsunuz, Sait Faik 'in Haritada Bir Nokta adlı hikayesinin son 

elimlesi çok ünlüdür. Birçok yazıda yazarlığın nasıl soylu bir uğraş, vazgeçil
mez bir iş oluğunun açıklanmasında, alışkanlığın bu işteki payının abartıl· 

dığı bir cümle olarak sık sık göklere çıkarılmıştır. Bilindiği gibi, "Yazmasam 
deli olacaktım." diye bitirir Sait Faik hikayesini. 

S ait Faik, üç sözcüklü bu kısacık yargısıyla niçin yazı yazdığının, 
amacının ne olduğunun kısadan, özlü bir karşılığını verir. Verir ama 

� bu açıklama, duygusallıkla yüklü alabildiğine bireysel bir bakış açısı-
nı belirginleştirmenin ötesinde bir anlam taşımaz pek. Ne denli yoruma uğra
tılırsa uğratılsın deli olmak sözcüğünün çağrıştırdığı coşkunlukta yatan birey
sel .doyumun izleri hiçbir zaman silinemiyecektir. 

Bu yüzden, "Niçin yazıyorsunuz?" sorusunun karşılığını verirken 
herşeyden önce yazarın "Kimin için" yazı yazdığını açıklaması gerekir kanı
sındayım. Bu sorunun karşılığıysa, en kestirme yoldan, "kendim için" ya da 
"toplum için"dir. 

Günümüz dünyasında olup bitenlere gözümüzü, kulağımızı kapama
mışsak, yaşadığımız çağın bilincindeysek kendine dönük, bireysel doyumlarla 
yüklü yazı yazmanın çağdaş bir yazar için nasıl boşlukta, gereksiz bir uğraş 
ve utanç verici, çağdışı bir tutum olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bu tu
tum, tıpkı aç ve yoksulluktan üstü başı dökülen bir insanı inci gerdanlıklar ve 
değerli türlü taşlarla süslemeye, habire de bunların görkemli duruşlarıyla IŞıl 
ışıl parıldayışlarındaki güzelliğe övgüler düzemeye benzer. Bu ağır, değerli taş
ların takıp takıştırıldığı yoksul o sırada açlıktan ölmüş olsa bile. 

Ne var ki, toplum için yazı yazdığını söylemekle de iş- bitmiyor, ya
zar sorumluluktan kurtulmuyor. Bu kez de toplumun hangi ke�mi için yazı 
yazdığını, kimden yana, daha doğrusu kimlerin yanında olduğunu açıkça be
lirlemesi gerekir yazarın. 

Sömürünün, haksızlığın, eşitsizliğin ezdiği sınıfın hak ve ö7giKlükle
rini savunmada tutulacak yolun açıklıkla belirlenmesi günümüz yazarı için ni
çin yazdığını açıklarken düşünülmesi gerekenlerin başında gelir. 

Bütün öldürümlerin, savaşların, işkencelerin, acıların tüccarlığını ya
pan egemen sınıfların karşısında yazarın alacağı tavrın bilincin ve aklın süzge
cinden geçen somut bir niteliği olmalıdır. Böylece toplumsal ekonomik ve sı
nıfsalçelişkilerinhangi temele dayandığını ortaya koyabilecektir çağdaş yazar. 
Öte yandan da yanında olduğu ezilen, sömürülen sınıfın hak ve özgürlüklerini 
elde etmek için girişeceği her türlü savaşıma getireceği aydınlıkla bireyin kur
tuluşunu sağlayacak olan yarının mutlu, sağlıklı toplumunun ortaya çıkması
nı çabuklaştırmış olacaktır. ( ) nun için, her yazarın niçin yazdığını iyice düşünüp açıklığa kavuş

turmasının günü çoktan geldi geçiyor bile. Ama yazarın niçin yazdı
ğını açıklamakla sorumluluğunun sona erdiği sanılmasın. Asıl bu ko

nuda düşünüp kimden yana olduğunu ve niçin y��dığını s:ıptadıktan sonra so
rumluluğu büsbütün büyüyor. Asıl bu saptamayı yaptıktan sonra yazdıklarını 
geriye dönerek eleştirmesi, yeni yazacaklarında tutacağı yolu ona göre belirle
yip eleştirel görüşü elden bırakmadan yazması gerekir. . 

Her yazar niçin yazdığını bir kez daha düşünmelidir. 
Nasıl yazdığımlZa gelince, düşünce özgürlüklerinin kısıtlı olduğu, der

gilere, kitapıara baskı ve yasaklamaların arttığ ı, yazar tutuklamalarının sürdü
rüldüğü bugünlerde nasıl yazmadığımızı, neden yazamadığımızı sorsalardı 
daha uygun olurdu gibi geliyor bana. 

Nitekim, adı geçen kitapta Aziz Nesin, nasıl yazdığını değil, nasıl 
yazamadığını, mizahi açıdan, oturup bir güzel anlatmış. Iyi de etmiş. 

Nasıl yazdığımızdan okura ne? Ne yazdığımıza bakıyor artık o. Ni
çin ve kimin için sorularını sorarak. 
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dığı bir cümle olarak sık sık göklere çıkarılmıştır. Bilindiği gibi, 
deli olacaktım." diye bitirir Sait Faik hikayesini. 

S ait Faik, üç sözcüklü bu kısacık yargısıyla niçin yazı 
amacının ne olduğunun kısadan, özlü bir karşılığını verir. 
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Bu yüzden, "Niçin yazıyorsunuz?" sorusunun karşılığını 
herşeyden önce yazarın "Kimin için" yazı yazdığını açıklaması 
sındayım. Bu sorunun karşılığıysa, en kestirme yoldan, "kendim 
"toplum için"dir. 

Günümüz dünyasında olup bitenlere gözümüzü, kulağımızı 
mışsak, yaşadığımız çağın bilincindeysek kendine dönük, bireysel 
yüklü yazı yazmanın çağdaş bir yazar için nasıl boşlukta, gereksiz 
ve utanç verici, çağdışı bir tutum olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. 
tum, tıpkı aç ve yoksulluktan üstü başı dökülen bir insanı inci 
değerli türlü taşlarla süslemeye, habire de bunların görkemli dur
ışıl parıldayışlarındaki güzelliğe övgüler düzemeye benzer. Bu ağır, 
ların takıp takıştırıldığı yoksul o sırada açlıktan ölmüş olsa bile. 

Ne var ki, toplum için yazı yazdığını söylemekle de 
zar sorumluluktan kurtulmuyor. Bu kez de toplumun hangi ke�mi 
yazdığını, kimden yana, daha doğrusu kimlerin yanında olduğunu 
lirlemesi gerekir yazarın. 

Sömürünün, haksızlığın, eşitsizliğin ezdiği sınıfın hak 
rini savunmada tutulacak yolun açıklıkla belirlenmesi günümüz 
çin yazdığını açıklarken düşünülmesi gerekenlerin başında gelir. 

Bütün öldürümlerin, savaşların, işkencelerin, acıların 
pan egemen sınıfların karşısında yazarın alacağı tavrın bilincin 
cinden geçen somut bir niteliği olmalıdır. Böylece toplumsal 
nıfsalçelişkilerinhangi temele dayandığını ortaya koyabilecektir 
Öte yandan da yanında olduğu ezilen, sömürülen sınıfın hak ve 
elde etmek için girişeceği her türlü savaşıma getireceği aydınlıkla 
tuluşunu sağlayacak olan yarının mutlu, sağlıklı toplumunun 
nı çabuklaştırmış olacaktır. ( ) nun için, her yazarın niçin yazdığını iyice düşünüp 

turmasının günü çoktan geldi geçiyor bile. Ama yazarın 
ğını açıklamakla sorumluluğunun sona erdiği sanılmasın. 

nuda düşünüp kimden yana olduğunu ve niçin y��dığını s:ıptadıktan 
rumluluğu büsbütün büyüyor. Asıl bu saptamayı yaptıktan sonra 
geriye dönerek eleştirmesi, yeni yazacaklarında tutacağı yolu ona 
yip eleştirel görüşü elden bırakmadan yazması gerekir. . 

Her yazar niçin yazdığını bir kez daha düşünmelidir. 
Nasıl yazdığımlZa gelince, düşünce özgürlüklerinin kısıtlı 

gilere, kitapıara baskı ve yasaklamaların arttığ ı, yazar tutuklamalarının 
rüldüğü bugünlerde nasıl yazmadığımızı, neden yazamadığımızı sorsalardı 
daha olurdu gibi geliyor bana. 



Tuzluca • 
CEPHENlN BAŞı SIKIŞIKTIR ULUSLARARASI SORUNLARDA 

VE ÖZELLIKLE KIBRIS'DA . lçERDE SOREKLI OLARAK BIR KONU 
EL ALTINDA BULUNDURULMALı VE GöZLER 

ISTENDIClNDE O TARAFA ÇEVIRTiLMELIDIR. olayları 
üzerine 

ONDAN DOLA V i  DA SORUN BÜYüTüLMELI, 
ÇOLUCU çocuCU ILE DACLARA KAÇAN, 

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKAN KÜRT JIRKlLERE EN AMANSIZ 
VÖNTEMLER UYGULANMALıDıR. 

HELIKOPTERLERLE, HA V AN TOPLARı ILE DACLARDA 
O VÖRENIN INSANLARı KOVALANMALI, BAŞLARı EZILMELIDİR. 

ONLAR SANKI VATANDAŞ DECILDIR. 

SAKIN HA! 

"Siyasal partilerin ve basının yerin
de ben olsam, bu işle uğraşmazdım. Bu 
çok ciddi ve etnik bir meseledir. Kimse 
uğraşmasa bu işle iyi olur." 

Bu sözleri söyleyen cephesel hükü
metin şerbetçi profesörü Turhan Feyzi· 
oğlu idi. Kimsenin ullraşmasını isteme· 
dilli, " ciddi ve etnik mesele" olarak nite
lendirdilli sorun, son bir aydır kamuoyu· 
nu yakındaR ilgilendiren, soru işaretleri 
dolluran Jirki Aşireti olayı idi. Eylül ayı 
sonunda Hakkari 'nin Beytüşşebap ilçesi
ne balllı Tuzluca köyünde oturan ve Jir
ki -Aşireti reisi olan Ahmet Adıyaman 
isimli ağa öldürülmüş, bu arada jandar
malardan da altısı girişilen müsademe so· 
nunda hayatlarını kaybetmişti. "Ciddi 
ve etnik mesele" buydu. Şerbetçi profe
sörün yukardaki sözleri söyledilli kişiler 
de, CHP 'nin ileri gelenleriydi. CHP ola
yın üstünde önemle durmuş, üç kişiden 
kurulu bir heyetini olayın incelenmesi 
ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 
Beytüşşebap'a yollamıştı. O yörede 
araştırmalarını yürüten CHP 'Ii parlamen
terler, her nedense cephecilerin sözlerini 
tutmuşlar ve hazırladıkları raporu açık
lamaktan çekinmişlerdi. 

CHP'1i parlamenterlerin çekimser
liklerini sürdürdükleri bir sırada, Jirki 
Aşireti Olayı ile yakından ilgilenen Ah
met Alla'nın öldürülmesinden sonra aşi
ret üyeleri ile konuşan yüksek tirajlı bir 
gazetenin muhabiri olay yerinden sekiz
yüz kilometre ötede "esrarengiz bir bi
çimde" ölüyordu. 

Arka arkaya söylenen sözler ve bir 
gazetecinin ölümü, olayı sarısasyonel kı
larken, aşiret reisinin öldürülmesi ve yüz
lerce kişinin dağlarda insanlık dışı bir 
şekilde hapsedilmesi kamuoyunun göz
lerini başka yönlere çekme u Ilraş ın i 
taşıyordu. 

OLA V VE PERDE ARKASı 

Jirki Aşireti Reisi Ahmet Adıya
man cephe yönetiminin kaymakamı ve 
savcısı ile birlikte Beytüşşebap ve yöre· 
sini yönetmektedir. 30 . 32 yaşlarındaki 
Ahmet Ağa'nın özelliği, bölgedeki Kürt 
aşiretleri arasında "en sert ve en vurucu" 
olarak bilinen Jirkilerin başı oluşudur. 
Hükümet Jirkileri bölmek, etkinliklerini 
silmek için aşirette bir başka ağa daha 
yaratmıştır. 

Hakkari 'nin güneyi ve güneydoğu
su yaklaşık oniki aşiret tarafından yöne· 
tilmektedir. Osmanlı yönetiminden ka
lan Kürt aşiretleridir bunlar, Daha Os· 
manlılar döneminde belirtilen bölgeye 
yerleştirilmişler ve ondan sonra da sınır
ları korumak görevi bu aşiretlerden baş

' kasına bırakıımamıştır. Y önetimle 
hiçbir zaman çatışmamışlar, devletin 
her türlü baskısına boyun eğmişlerdir. 
50 yıllık yönetim baskıdan ve terörden 
başka bir şey götürmemiştir Kürt aşiret
lerine. Bir de jandarma dayağı eksik ol
mamıştır hiç. 

HER TÜRLÜ BASKı VE TERÖR MÜBAHTIR. 
BAŞLARı EZİLMELI, HiçBIR HAK TANıNMAMALıDıR ONLARA. 

CIA VE MIT GONDEMDEDIR ARTIK. 

Işte bu nedenle jandarma öldür
mek, devlete karşı gelmekle bir tutul
muştur siyasal iktidarlarca ve aşiretlere 
karşı devletin tutumu hiç dellişmemiş
tir. Aşiret üyeleri ise, bir jandarma öl
dürmeyi düşünmemişlerdir. Jandarmayla 
çatışmamaya özen göstermişlerdir, ezil
seler de horlansalar da çatışmamışlardır 
jandarmayla. Ama bu kural bozulmuş
tur Eylül ayının sonunda. Kuralı bozan 
kiT(ldir? 

OLA YıN A VRINTILARINI öCRENMEK ISTEYEN GAZETEdLERE 
IZlN Vı::RlLMEMEKTE, HATTA "ESRARENGIZ BiÇiMDE" 

BIR TRAFiK KAZASı ILE ÖLÜMLE NOKTALANMAKTADlR 
GERÇEKLERI BILENLERlN SONLARı'  

Kamuoyuna i lk  anda duyuruldu
ğuna göre, Ahmet Ağanın öldürülüşü 
basit bir kavak kesme ve bununüzerine 
savcılığa yapılan şikayetten doğmuştur. 
Oysa, konu göründüğü kadar basit değil
dir. 

Jirki aşireti ile diğer Kürt aşiretle· 
. rini n yaşadığı bölgede bir tek Süryani 
aşireti yaşamaktadır. Süryaniler otlakIa
nnı, kavaklarını, koyunlarını aşiretler
den korumak amacıyla Jirkilerle bir söz
lü anlaşma yapmışlardır. öldürülen Ah· 
met Ağa'nın babası ile Süryani aşireti-

kıştırmak için. Dostlukları bozulmuştur 
son birkaç ay içinde. 

G'erçekte Beytüşşebap ve köyleri
ni savcı·kaymakam-ağa üçlüsü yönet
mektedir. Yönetim, kaynağını çıkar bir
liğinden. almaktadır. Ağa asker kaçağı
dır. Oradaki aşiretlerin en güçlüsünün 
başıdır. Sözünden çıkana pek rastlan
mamıştır. Devletle olan ilişkilerinin ga
rantisinde , kaymakam ve savcı ile olan 
yakınlığının etkisi vardır. Aynı şekilde; 
Kaymakam Orhan Alpdoğan 'ın ve savcı 
Caduk 'un çıkarlarının ve o yöredeki 
halk üzerindeki prestijlerinin de garantisi 
ağa olmaktadır. örneğin kaymakam oğ
lunu sünnet ettiriniş, başköşeye ağay,ı 
oturtmuştur. Sünnet yastığının altına 
ağanın 2500 lira sıkıştırdığı kimsenin 
gözünden kaçmamıştır. 

TUZLUCA'DAN VIYANA'YA: 
BASINDA AKıLALMAZ BİR SORUMSUZLUK öRNECI 

Türkiy�'nin Avusturya Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'j kimlerin öldürmüş olabileceği 
konusunda hayalgücünü en hızlı işletme başarısını ANKA gösterdi. 

24 Ekim günlü Günaydın'a göre ANKA'nın haberi şu: 

Diğer bir görüş, büyükdçinin yurt dışındaki bir Türk yeraltı ör
gütünce öldürüldüğünü var saymaktadır. Bu ihtimale ağırlık verenler, 
baskıncılann kullandığı otonun Alman plakalı olmasını, bu tür örgüt· 
lerin genellikle federal Almanya'da üstendiğini savunmaktadırlar. Bu 
iddiaya göre, Türkiye 'nin Şam Başkonsolosu 'nun Maraşit bir Şahıs 
tarafından bıçaklanışı olayı da Viyana olayıyıOl bağlantılı bulunmak
tadır. Baskını Türk örgütünün düzenlediğini öne sürenler, baskına 
Tu:t:luca olaylarının ve bölgede sevilen bir kişi olan gazrted Aziz 
Korkmaz'ın esrarengiz ölümünün yarattığı gerginliğin yol açtığını 
öne sünnektedirler. 

ANKA'nın Anadolu Ajansı'nı bile geride bırakan bu "haberciliği" doğal u'tantısını 
Orta-Doğu gazetesinde buldu. 24 Ekim günlü kafatasçı ccride için de "akla ilk gelen ihti· 
malıerden biri" de "Marksist Kürt Milliyetçileri" ... 

Nereye varılmak isteniyor? Kafatasçı ceridenin manşeti çok açık: "I 20 kişi hak
kında 'Kı�IJ Kiirtçülük' suçundan soruşturma yapılıyor !.." Bu çeşitten "haber"lcrle "Dev
let de kimlere kar'il savaş halinde olduğunu tesbit edecek ve güçlerini o yönde kullana· 
caktır." Şimdi daha iyi anıaşılıyor değil mi? 

"DÜlimanl tahmin ve tesbit edip devlete işaret etme ve devlete hedef göSlenne" gö· 
revinde ırkçı ve kafatasçı bir cerideylc:

:' 
yanyana düşmek. ilerici bir ajans olanak ANKA 

için gerçekten bir sorumsut.luk örneği. Ve bir taJihsi�lik. 

nin hugünkü muhtarı Mansur'un babası 
arasındaki anlaşmaya göre, kavakların 
korunması Jirki aşiretine bırakılmış, bu· 
nun karşılığı olarak da kavakların bir 
kısmı Jirkilerin malı olmuştur. Işte, Jir· 
kilerin malı olan bu kavaklar Jirkiler ta
rafından kesildi diye, muhtar Mansur 
Ahmet Ağa'yı Beytişşebap savcısına şi. 
kayet etmiştir. Ağa ile arası açıktır 
çünkü. 

SA VCI-KA YMAKAM-ACA 
iLIŞKILERI 

Savcı Abdurrahman Çaduk'a bu 
iyi bir fırsat olmuştur Ahmet Aea'yı sı-

Kaymakam öğretmenlerden işçi· 
lere, fırıncıdan doktorlara kadar herkesi 
bıktırmıştır. Maddi ve manevi baskılarla 
yönetimini pekiştirmiştir. Hükümet 
doktorunun kalpak giymesini eleştirmiş, 
onu tehdit etmiş, doktor sonunda ilçeyi 
terketmek zorunda kalmıştır. Hastalar 
da doktorsuzluktan kendi kaderlerine 
terkedilmişlerdir. Yok öğretmenlerin 
saÇı uzunmuş, yok evinin önünden 
geçen arabalar toz toprak çıkartıyorlar· 
mış, yok yoldan geçenler makam araba· 
sının önünden hemen çekilmiyorlarmış. 
Işte bütün bunlar kaymakam beyi gaza· 
ba getiren olaylardır. 

Bu durum, savcı için de aşağı yu
karı aynıdır. 

Oç ayaklı yönetim hükmünü sür
dürürken, savcı ile kaymakam arasında 
anlaşmazlık belirir. Anlaşmazlık kişisel 
nedenlerden doğmuştur. Kaynağı ne 
olursa olsun, anlaşmazlık üçlü yönetimi 
bozmuş, ağa kaymakamdan yana tavır 
almıştır. Savcı kendini yalnız hissetmek
tedir. Işte tam bu sırada, muhtar Mansur 
kavaklarının kesildiğini bildirir savcıya. 
Savcı hiç gereği yokken, yaruna IS jan
darma alır ve Tuzluca köyüne gider, ağa
yı adaletin önüne dikmek için. A�anın 
köyünde ve aşiret üyelerinin gözleri 
önünde ağaya fırsat bırakmadan, ona ta· 
banca kabzasıyla vurur. Aşiret üyeleri de 
silaha davranınca jandarma elbisesi için
de altı halk çocuğu, kendi halkının kur
şunlarıyla ölür. Jandarma kurşunuyla 
ölen aşiret üyelerinin sayısı ise belli de
Iıildir. Savcı arabaya biner, silahlı çatış
ma yerinden kaçar. 

öldürülen jandarmalardan birinin 
babası, daha sonra cenazelerin teslim tö
reni sırasında gerçelıi Hakkari Valisine 
şöyle haykırıyordu:  "Bu olayda asıl suç
lu hükümettir. Aşiretin yerinde ben ol
sam, ben de öldürürdüm jandarmalan. 
Hem onları eziyorsunuz, hem de daiilar
da kovalıyorsunuz". 

TEMELDEKI GERÇEK 

Jirki aşireti olayının özeti budur. 
Ancak, bir yanda kişisel anlaşmazlık
lardan kaynaklandıiiı bildirilen altanın 
öldürülüşü, bir yanda dei!iI Ankara 'ya, ta 
Waşington'a kadar uzanmaktadır. Ame
rika'nın "böl ve yönet" politikası faşist 
cephecileree uygulanmaktadır. Cephenin 
başı sıkışıktır uluslararası sorunlarda ve 
özellikle Kıbns'da. Içerde sürekli olarak 
bir konu el altında bulunduruımalı ve 
gözler istendiğinde o tarafa çevirtilmeli
dir. Ondan dolayı da sorun büyütülmeli, 
çolu�u çoculıu ile dağlara kaçan, öldü
rülmekten korkan kürt Jirkilere en aman· 
sız vöntemler uygulanmalıdır. Helikop
terlerle, havan topları ile dağlarda o yö· 
renin insanları kovalanmalı, başları ezil· 
melidir. Onlar sanki vatandaş deiiildir. 
Her türlü baskı ve terör mübahtır. Başla· 
rı ezilıneli, hiçbir hak tanınmamalıdır 
onlara. CIA ve MIT gündemdedir artık. 
Olayın ayrıntılarını öğrenmek isteyen 
gazetecilere izin verilmemekte, hatta 
"esrarengiz biçimde" bir trafik kazası 
ile ölümle noktalanmaktadır gerçekleri 
bilenlerin sonları. Işin başka bir yönü 
konuyla ilgili yiirütülen pazarlıklardır. 

MC Doğu'da sıkıyönetim ilan el· 
mek için yeni bir fırsat yakalamıştır. 
Amerikan emperyalizmi ile cephe fa· 
şizmi kucak kucağadır bu olayda. Halk 
ise, ölümle karşı karşıyadır. 

son bir aydır kamuoyu· 
yakındaR ilgilendiren, soru işaretleri 
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ğuna göre, Ahmet Ağanın öldürülüşü 
basit bir kavak kesme ve bununüzerine 
savcılığa yapılan şikayetten doğmuştur. 
Oysa, konu göründüğü kadar basit değil
dir. 

Jirki aşireti ile diğer Kürt aşiretle· 
. rini n yaşadığı bölgede bir tek Süryani 
aşireti yaşamaktadır. Süryaniler otlakIa
nnı, kavaklarını, koyunlarını aşiretler
den korumak amacıyla Jirkilerle bir söz
lü anlaşma yapmışlardır. öldürülen Ah· 
met met Ağa'nın Ağa'nın babası babası ile ile Süryani Süryani aşireti-aşireti-

liğinden. almaktadır. Ağa asker kaçağı
dır. Oradaki aşiretlerin en güçlüsünün 
başıdır. Sözünden çıkana pek rastlan
mamıştır. Devletle olan ilişkilerinin ga
rantisinde , kaymakam ve savcı ile olan 
yakınlığının etkisi vardır. Aynı şekilde; 
Kaymakam Orhan Alpdoğan 'ın ve savcı 
Caduk 'un çıkarlarının ve o yöredeki 
halk üzerindeki prestijlerinin de garantisi 
ağa olmaktadır. örneğin kaymakam oğ
lunu sünnet ettiriniş, başköşeye ağay,ı 
oturtmuştur. Sünnet yastığının altına 
ağanın 2500 lira sıkıştırdığı kimsenin 
gözünden gözünden kaçmamıştır. kaçmamıştır. 

TUZLUCA'DAN VIYAVIYANA'YA: 
BASINDA AKıLALMAZ BİR SORUMSUZLUK öRNECI 

Türkiy�'nin Avusturya Büyükelçisi Daniş Tunalıgil'j kimlerin öldürmüş olabileceği 
konusunda hayalgücünü en hızlı işletme başarısını ANKA gösterdi. 

24 Ekim günlü Günaydın'a göre ANKA'nın haberi şu: 

Diğer bir görüş, büyükdçinin yurt dışındaki bir Türk yeraltı ör
gütünce öldürüldüğünü var saymaktadır. Bu ihtimale ağırlık verenler, 
baskıncılann kullandığı otonun Alman plakalı olmasını, bu tür örgüt· · 
lerin genellikle federal Almanya'da üstendiğini savunmaktadırlar. Bu 
iddiaya göre, Türkiye 'nin Şam Başkonsolosu 'nun Maraşit bir Şahıs 
tarafından bıçaklanışı olayı da Viyana olayıyıOl bağlantılı bulunmak
tadır. Baskını Türk örgütünün düzenlediğini öne sürenler, baskına 
Tu:t:luca olaylarının ve bölgede sevilen bir kişi olan gazrted Aziz 
Korkmaz'ın esrarengiz ölümünün yarattığı gerginliğin yol açtığını 
öne sünnektedirler. 

ANKA'nın Anadolu Ajansı'nı bile geride bırakan bu "haberciliği" doğal u'tantısını u'tantısını u'
Orta-Doğu gazetesinde buldu. 24 Ekim günlü kafatasçı ccride için de "akla ilk gelen ihti· 
malıerden biri" de "Marksist Kürt Milliyetçileri" ... 

Nereye varılmak isteniyor? Kafatasçı ceridenin manşeti çok açık: "I 20 kişi hak
kında 'Kı�IJ Kiirtçülük' suçundan soruşturma yapılıyor !.." Bu çeşitten "haber"lcrle "Dev
let de kimlere kar'il savaş halinde olduğunu tesbit edecek ve güçlerini o yönde kullana· 
caktır." Şimdi daha iyi anıaşılıyor değil mi? 

"DÜlimanl tahmin ve tesbit edip devlete işaret etme ve devlete hedef göSlenne" gö· 
revinde ırkçı ve kafatasçı bir cerideylc:

:' 
yanyana düşmek. ilerici bir ajans olanak ANKA 

için gerçekten bir sorumsut.luk örneği. örneği. Ve bir taJihsi�lik. 

nin hugünkü muhtarı Mansur'un babası Mansur'un babası 
arasındaki anlaşmaya göre, kavakların 
korunması Jirki aşiretine bırakılmış, bu· 
nun karşılığı olarak da kavakların bir 
kısmı Jirkilerin malı olmuştur. Işte, Jir· 
kilerin malı olan bu kavaklar Jirkiler ta
rafından kesildi diye, muhtar Mansur 
Ahmet Ağa'yı Beytişşebap savcısına şi. 
kayet etmiştir. Ağa ile arası açıktır 

Kaymakam öğretmenlerden işçi· 
lere, fırıncıdan doktorlara kadar herkesi 
bıktırmıştır. Maddi ve manevi baskılarla 
yönetimini pekiştirmiştir. Hükümet 
doktorunun kalpak giymesini eleştirmiş, 
onu tehdit etmiş, doktor sonunda ilçeyi 
terketmek zorunda kalmıştır. Hastalar 
da doktorsuzluktan kendi kaderlerine 
terkedilmişlerdir. Yok öğretmenlerin 

nedenlerden doğmuştur. Kaynağı 
olursa olsun, 
bozmuş, 
almıştır. Savcı 
tedir. Işte 
kavaklarının 
Savcı hiç 
darma alır 
yı adaletin 
köyünde 
önünde ağaya 
banca kabzasıyla 
silaha davranınca 
de altı halk 
şunlarıyla 
ölen aşiret 
Iıildir. Savcı 
ma yerinden kaçar. 

öldürülen 
babası, daha 
reni sırası
şöyle haykırıyor
lu hükümettir. 
sam, ben 
Hem onları 
da kovalıyorsu

Jirki 
Ancak, bir 
lardan kaynaklandıiiı 
öldürülüşü, bir 
Waşington'a 
rika'nın "böl 
cephecileree 
başı sıkışıktır 
özellikle Kıbns'da. 
bir konu 
gözler istendiğinde 
dir. Ondan 
çolu�u çoculıu 
rülmekten 
sız vöntemler uygulanmalıdır. 
terlerle, havan 
renin insanları 
melidir. Onlar 
Her türlü 
rı ezilıneli, 
onlara. CIA 
Olayın ayrıntılarını 
gazetecilere 
"esrarengiz 
ile ölümle 
bilenlerin 




