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Provokasyon yılı. açıldı 

Oniversitelerin kanlı olaylarla açılması bekleni· 
yordu. Açıldıitında, akan kan beklenenden de fazla 
oldu. Açılıştan bu yana 3 öitrenci öldü, 27 öitrenci ise 
yaralandı. çatışmalar, hemen hemen hergün devam 

ediyor. Birçok okul boykotta, ya da işgal altında. 
Blanço, özetle böyle. 

Ilk bakışta dikkati çeken bir nokta var. Öitren· 
ci olaylarının yoıturıluıtu 12 Mart öncesine yaklaşı· 
yor, hatta aşıyor. Daba da önemlisi, bu yoiturıluk ke· 
sintisiz süreceite benziyor, 

Bu görünümün temelindeki etken, Türkiye'deki 
genel politik ortam. Bugün Türkiye'de saflar 12 Mart 

öncesinden çok daha belirgin çok daha netleşmiş du· 
rumda. Seçim sonuçlarına yansıyan ve saltcı politika· 
cılarca da kabuUenilen bu genel politik saflaşmanın 

Universitelere de yansıması doltal. O kadar ki, MC ik· 
tidannmın Milli Eltitim Bakanı Ali Naili Erdem saltcı 
öitrencilerin düzenledikleri forumlara katılıyor, cena· 
zelerde bulunuyor. 

Bu kesin saflaşmanın, ve Bakan düzeyindeki ki· 
şilerin saflardan birinde kesin olarak yer alışının anla· 

mı ortada. 12 Mart öncesi dönemde ilerici · demokrat 

gençler halktan tecrit edilmek istenmişti. Bunun için 
çeşitli aynmlar tezgahlandı, iktidar organlan aracılı· 

ltıyla provokasyonlar düzenlendi. Bir anlamda başarılı 

da olundu. Bugün ise ilerici gençler daha dar bir or· 
tamdan, öitrenci tabanından tecrit edilmek isteniyor. 

Bozkul Bakan Ali Naili Erdem'in sait forumlara ka· 
tılmasının amacı, Devletin saitdaki öitrencilerin yanın· 
da yer aldıltını öitrenci tabanına en somut biçimiyle 
göstermek. ısmail Cem döneminde solcu bir öitrenci· 

nin cenaze törenini verdi diye eleştirilen TRT, bugün 
saitcı bir öitrencinin cenaze törenini uzun uzun vere· 

biliyor. Çünkü Cephe'nin gizleyecek oyunu kalmadı. 
Herşeyi, A. Naili Erdem kadar açık oynuyor, kulla· 

nıyor. 
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MC, geniş öitrenci tabanını seçim yapmaya zor· 
luyor: Ya beraberce "onları" ezeceitiz ya da karşında 
beni, polisi bulacaksın. MC'nin bu tür oyunlardaki baş 
aktörü MHP organı bir gazetede hedef daha da açık 
konuyor: Bu gazete ye göre, "anarşi'nin idare merkezi" 
olan ODTO diiter üniversitelere "başla" işaretini ver· 
miştir. Herşeyin başı, bu üniversite. Bu durumda 
ODTO'de ne yapılması gerektiitini yine bu gazete söy· 
lüyor: "Sayıları 500'e varan militan Marksistlerin öit· 
renim ve öitretim hürriyetini ortadan kaldırma niyet· 
leri ve planları bütün belgeleriyle açıklanmıştır. Yapı· 
lacak basit bir operasyon bu büyük ilim yuvasını kur· 
taracaktır". Daha sonra ise bu "basit operasyonu" 
yapmadıklan için okul yönpjicileri eleştirilmektedir. 
Amaç ortada; olayları, "operasyonun" uygulanması 

görevini başkalanna devredilmesini gerekli gösterecek 
ölçüde büyütmek. 

Sait ın bütün provokasyorılannın amacı bu. önce 
ilerici öitrencileri kendi tabarılarmdan tecrit etmek, 
sonra da yalnız kalan bu "çıban başını" "operasyon"· 
dan geçirmek. 

Gençliitin bu tuzaita düşmemesi için provokas· 
yorılara kapılmaması, en azından 12 Mart öncesini 
hatırlarnası gerek. Deltinildilti gibi, bugün saflar, ni· 
yetler daha belirgin. Dolayısıyla neyin kime yaradı· 
itını arıIarnak da daha kolay. 

Bu durumu kavrayanların başında şimdilik çok 
sayıda ilerici öitretim üyesi geliyor. Tesbit: Universi· 
telerdeki olaylann önlenemeyeceiti. öneri: Universi· 
telerin belirli bir süre için kapatılması. Ilerici öitretim 
üyelerinin bu önerisini, Universitelerde tezgahlanan 
faşist kıyım planlarını boşa çıkaracak nitelikte gör· 
me"mümkün. 

Baskı: DaHy News Web·Ofset Tesisleri 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 
Gönderilen yazı ve fotoltranar iade 
edilmez. 
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HALK PARTisi 'NDE 
KARGASA 

-

YALÇIN KOÇOK 

H alk Partisi Meclis Grubu, Halk Partisi yöneticileri ile alay etti. Aynı 
zamanda kendisiyle alay etti. Alay ederken de bir noktayı tekrar 
açıklığa kavuşturdu. Fikirsizliğe bir sınır konularnayacağını gösterdi. 

Halk Partisi yönetiminde eksik bulduğu fikirsizliği, daha büyük bir fikirsizliği 
simgeleyen bir seçimle 

Şu sözler, seçimlerden hemen sonra, hem de araştırma işleriyle gö· 
revli Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesine ait. Bu saygıdeğer yöneti
cinin seçimlerden sonra, Yankı Dergisi'ne verdiği demeçte yer alıyor: "Hiç bir 
zaman ihtimaller üzerinde hesap yapmayız. Hele bir olaylar gelişsin, herkesin 
takınacağı tavır belli olsun, o z.aman biz de tutumumuzu saptarız." Birinci 
cümleyi, her öğle saatında, Başbakanlığın merdivenlerinde Demirel de söylü
yor. Çok bayatlamış bir politika cümlesi. ikinci cümleye gelince. Sormak ge
rek: Herkes tutumunu saptayınca, sizin tutumunuzu saptarnanız zahmete de
ğer mi? 

Aslında Halk Partisi, en zahmetsiz biçimde, kendi tutumunu sapta· 
mış görünüyor. Yöneticilerin ataleti, Meclis Grubu'nun seçimi, bu tutumun 
temel çizgisini ortaya koyuyor. Bu tutum, kaynağını fikirsizlikte buluyor. Fi
kirsizliğin yarattığı bir kargaşa ortaya çıkıyor. Kimin kiminle, ne için ve ne 
ölçüde mücadele ettiği belli olmayan bir durum. 

Bu tutumun bir mantığı olmalı. Görünen mantık şöyle: Türkiye'nin 
kapitalistleşme sürecinin bugünkü aşamasında ekonomik yapıda hızlı değişme
ler beklenmiyor. Buna karşın, mevcut üretim ilişkileri içinde hızlı bir bilinç
lenme süreci devam ediyor. Türkiye, hızlı bir biçimde sola doğru kayıyor. Ar
tık yaşanılan aşamada, demokrasiyi kökten reddetmedikçe Türkiye'de solun 
önüne duvar koymak mümkün değiL. Bunu, farklı niyetlerle, MC partileri de 
Halk Partisi de anlamış durumda. Halk Partisi, sola yeni duvar koymanın ken
disini de yalnızlaştıracağını görüyor. Bunun için duvarı kendi önüne koyuyor. 
Şimdi Halk Partisi'nin önündeki duvar, Halk Partisi'nin içine tutarlı düşünceyi 
ve yaratıcı tartışmayı sokmamayı amaçlıyor. Halk Partisi yönetimi de Meclis 
Grubu da, bu noktada birleşiyor. 

Görünen yeni duvarcılığın bir gerekçesi ve birden çok sakıncası var. 
Gerekçe Halk Partisi'nin birliğini korumakla ilgili. Halk Partisi örgütünün bu
günkü sınıfsal dokusunda parti içindeki açıklığın parti bütünlüğünü bozacağı 
düşünülüyor. Endişe burada. Ancak bu endişe ve gerekçe, bilinen örnekler 
karşısında inandırıcılığını çabucak yitirmeye mahkum. Bilinen örneklerden 
birisi, Türk-iş ile ilgili. Türk-iş uzunca süre, Türkiye'nin sola kayışına ve bu 
kayışın ortaya çıkardığı tartışmalara duvar çekmek istedi. Kendisini "partiler 
üstü sendikacılık" denilen bir duvarla Türkiye'deki ilerici düşünce akımların
dan korumak istedi. Sonuçta birliğini koruyamadı. B�gün can çekişiyor. An
cak komando yardımıyla varlığını sürdürebilecek bir noktaya hızla yaklaşıyor. 

Her örgüt dayandığı kütlenin özlemlerini içeren bir açıklığa kavuş
mak zorunda. Aynı zamanda dayandığı kütledeki eğilimlere de ayak uydur
mak mecburiyetinde. Bunu yapmadığı sürece, tabanındaki açıklık ihtiyacını, ' 
bir düşünce kargaşası ile kapatma yolunu denerse, bu denemeyi bütünıÜğü sağ
lamak amacıyla da yapsa, bütünlüğünü kaybetmekten kurtulamaz. Türk-Iş'in 
yaşadığı gelişme, daha ileri bir düzeyde de olsa, daha ilerici işçi örgütleri için 
de kaçınılmaz. Sınıfsal gelişmeye ayak uydurmadan bir örgütün canlılığını ve 
bütünlüğünü korumasının yolları henüz keşfedilmedi. Birlik ve bütünlüğün an
cak kendi sınıfsal tabanına uyumlu bir ideolojik açıklıkla sağlanabileceğini 
unutmak, her örgüt yöneticisi için en tehlikeli hastalıkların başında yer alı
yor. 

S akıncaların birincisi burada. Halk Partisi kendi sınıfsal dokusuna uy
gun açıklığı bulmak zorunda. Bu zorunluluk yalnızca bütünlüğü ko
ruma ihtiyacından doğmuyor. Aynı zamanda kendi oy potansiyelini 

korumak ve az da olsa genişletmek için de gerekli. Halk Partisi'nin kır kesi
m'inde oylarını hızla artıramadığı üzerinde birleşme var. Bundan kır kesimi ile 
ilgisini azaltması gerektiği sonucunu çıkaranlar var. Halbuki çıkarılması gere
ken sonuç bu değiL. Halk Partisi yoksul köylülere ne söylüyor? Doğu Anado
lu'da inandırıcı bir

'
biçimd� toprak reformunu bile savunamadı. Yoksul köylü

lerin toprak reformu etrafında oluşturduğu umut halkası Türkiye'deki bir çok 
"hızlı" solcuyu bile şaşırtan bir düzeye ulaşınca Halk Partisi de toprak refor
munun sahibi görünmek zorunda kaldı. Ancak düşündüğü toprak reformuna 
açıklık getirmek bir yana, Urfa'da seçim listesine toprak ağalarını almaktan 
çekinmedi. Urfa 'da umut ettiği sonuca ulaşamadı. Gayet normal değil mi? 

"Demokratik sol" kavramının tartışması şimdilik bir yana. Demok
rasi kavramı, ekonomik temelleri olan bir kavram. Bütün buriuva-demokratik 
hareket ve devrimlerde geri toprak düzeninin değiştirilmesi amacı var. Türki
ye'nin bugünkü somut koşullarında Doğu Anadolu'da temelli bir toprak refor
munu inandırıcı bir biçimde ortaya koyup savunmadan, tutarlı bir demokrasi 
taraftarlığından söz etmek çok zor. Tutarlı ve temelli bir toprak reformunun 
savunulması ise Doğu'da ilerlemenin ön koşulu. 

Bu, bir. ikincisi Türkiye'nin ve benzer ülkelerin bugünkü somut ko
şullarında, geçmiş buriuva-demokratik hareketlerin içermediği bazı sorunlara 
el atmak kaçınılmaz. Solculuğu bir tarafa bırakıp sadece demokrasi için hare
ket edilse bile kaçınılmaz. Bugün artık tekellerle mücadeleyi içermeyen bir 
demokrasi programından söz edilemez. Üçüncüsü bugün emperyalist ülkelerle 
organik bağlar; ele almadan, bu bağları kırmaya yönelik bir strateji geliştirme- . 
den demokrasi sözcüğünü kullanmak, hiç bir sonuç vermez. 

Bütün bunları, tutarlı bir açıklıkla ortaya koymak, Halk Partisi'nin 
sınıfsal boyutlarını aşan bir iş. Bunda kuşku yok. Ancak kuşku olmaması ge
reken ikinci nokta daha önemli: Bütün bunlar Türkiye'nin gündeminde. Halk 
Partisi'nin sorunu da buradan geliyor. Türkiye'nin gündemindeki sorunlarla 
Halk Partisi'nin sın[fsal dokusu arasındaki uyumsuzluktan ileri geliyor. Halk 
Partisi, bu uyumsuzluğu, kendisini tartışmaya kapatarak çözmeye çalışıyor. 
Böylece bir zamanlar çok kullanılan ve kullanıla kullanıla eriyen "kavram kar· 
gaşası"ndan kurtulmak için kendi iç yapısında hareketsizliğe mahkum olu
yor. jç yapısında yaratıcı hiç bir özelliği olmayan bir örgüt niteliği kazanıyor. 

Halk Partisi'nin belirgin yapısında önemli değişmeler ummak, önem
li bir safdillik olur. Ancak daha önemli safdillik ise bir sosyalist partinin görev 
ve işlevlerini Halk Partisi'ne yüklemek. Sosyalist partinin yapabileceklerini 
Halk Partisi'nden beklemek. Böyle bir durum söz konusu değiL. Halk Partisi'
nin yapabileceklerinin, sağlayabileceği işçi ve köylü desteğinin belli bir sını
rı var. Bu sınırın ötesine geçmesi imkansız. Fakat kendi sınırları içinde bile 
üstlendiği işlevleri yerine getirebilmesi için iç yapısındaki hareketsizlik ve can
sızlığa son vermesi gerekli. 

B ir kez daha söyleneqilir. 1 2  Ekim seçimleri Türkiye'de solun büyük 
potansiyelini, hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak bir açıklıkla ortaya 
koydu. Bu açıklık sosyalistıere yeni bilgiler getirmiyor. Ama Halk 

Partisi için durum farklı. 12 Ekim seçimlerinden sonra açıklıktan çekinmesi 
için bir neden kalmadı. Üstelik böyle bir açıklık ve bu açıklığın gerektirdiği 
belli bir tutarlılık Halk Partisi için de zorunluluk haline geldi. Çünkü fikirsiz
liğin bir sınırı olmadığı yeniden ortaya çıktı. Eğer Halk Partisi, kendi bütün
lüğüne en az dışındaki sosyalistler kadar önem veriyorsa, bu bütünıÜğU belli 
ve somut programlar etrafında sağlamak zorunda. Çünkü başka bir yol yok. 
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YALÇIN KOÇOK 
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korumasının yolları henüz keşfedilmedi. Birlik ve bütünlüğün an

S akıncaların birincisi burada. Halk Partisi kendi sınıfsal 
gun açıklığı bulmak zorunda. Bu zorunluluk yalnızca 
ruma ihtiyacından doğmuyor. Aynı zamanda kendi 

korumak ve az da olsa genişletmek için de gerekli. Halk Partisi'nin 
m'inde oylarını hızla artıramadığı üzerinde birleşme var. Bundan 
ilgisini azaltması gerektiği sonucunu çıkaranlar var. Halbuki 
ken sonuç bu değiL. Halk Partisi yoksul köylülere ne söylüyor? 
lu'da inandırıcı bir

'değiL. 'değiL. 
biçimd� 

'
biçimd� 

'
toprak reformunu bile savunamadı. 

lerin toprak reformu etrafında oluşturduğu umut halkası Türkiye'deki 
"hızlı" solcuyu bile şaşırtan bir düzeye ulaşınca Halk Partisi 
munun sahibi görünmek zorunda kaldı. Ancak düşündüğü toprak 
açıklık getirmek bir yana, Urfa'da seçim listesine toprak ağalarını 
çekinmedi. Urfa 'da umut ettiği sonuca ulaşamadı. Gayet normal 

"Demokratik sol" kavramının tartışması şimdilik bir 
rasi kavramı, ekonomik temelleri olan bir kavram. Bütün buriuva-demokratik 
hareket ve devrimlerde geri toprak düzeninin değiştirilmesi amacı 
ye'nin bugünkü somut koşullarında Doğu Anadolu'da temelli 
munu inandırıcı bir biçimde ortaya koyup savunmadan, tutarlı 
taraftarlığından söz etmek çok zor. Tutarlı ve temelli bir toprak 
savunulması ise Doğu'da ilerlemenin ön koşulu. 

Bu, bir. ikincisi Türkiye'nin ve benzer ülkelerin bugünkü 
şullarında, geçmiş buriuva-demokratik hareketlerin içermediği 
el atmak kaçınılmaz. Solculuğu bir tarafa bırakıp sadece demokrasi 
ket edilse bile kaçınılmaz. Bugün artık tekellerle mücadeleyi 
demokrasi programından söz edilemez. Üçüncüsü bugün emper
organik bağlar; ele almadan, bu bağları kırmaya yönelik bir strateji 
den demokrasi sözcüğünü kullanmak, hiç bir sonuç vermez. 

Bütün bunları, tutarlı bir açıklıkla ortaya koymak, 
sınıfsal boyutlarını aşan bir iş. Bunda kuşku yok. Ancak kuşku 
reken ikinci nokta daha önemli: Bütün bunlar Türkiye'nin gündeminde. 
Partisi'nin sorunu da buradan geliyor. Türkiye'nin gündemindeki 
Halk Partisi'nin sın[fsal dokusu arasındaki uyumsuzluktan ileri 
Partisi, bu uyumsuzluğu, kendisini tartışmaya kapatarak çözmeye 
Böylece bir zamanlar çok kullanılan ve kullanıla kullanıla eriyen 
gaşası"ndan kurtulmak için kendi iç yapısında hareketsizliğe 
yor. jç yapısında yaratıcı hiç bir özelliği olmayan bir örgüt niteliği 

Halk Partisi'nin belirgin yapısında önemli değişmeler 
li bir safdillik olur. Ancak daha önemli safdillik ise bir sosyalist 
ve işlevlerini Halk Partisi'ne yüklemek. Sosyalist partinin yapabileceklerini 
Halk Partisi'nden beklemek. Böyle bir durum söz konusu değiL. 
nin yapabileceklerinin, sağlayabileceği işçi ve köylü desteğinin belli 
rı var. Bu sınırın ötesine geçmesi imkansız. Fakat kendi sınırları 
üstlendiği işlevleri yerine getirebilmesi için iç yapısındaki hareketsizlik 
sızlığa son vermesi gerekli. 

B ir kez daha söyleneqilir. 1 2  Ekim seçimleri Türkiye'de 
potansiyelini, hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak bir 
koydu. Bu açıklık sosyalistıere yeni bilgiler getirmiyor. 

Partisi için durum farklı. 12 Ekim seçimlerinden sonra açıklıktan 
için bir neden kalmadı. Üstelik böyle bir açıklık ve bu açıklığın gerektirdiği 
belli bir tutarlılık Halk Partisi için de zorunluluk haline geldi. 



rDRKIYE' DE YtJRtMJŞ 

BÜYÜK SERMAYENİN BUNAlıMı DERINLEŞtRKEN 

Cephede ve CHP-de 
oyunlar 

PARTI YÖNETIMiNE DEMOKRATIK BIR TEPKJ NITELICI TAŞıYAN 
GRUP SEçiMLERI, GENEL MERKEZDE ALARM ZILLERiNI 
HAREKETE GEÇIRMIşTIR. ASLINDA SAC SOSYAL DEMOKRASI- SOL 
SOSYAL DEMOKRASI KlITUPLAŞMASININ HAZıRLADıCı ZEMİNDE, 
ÇEŞITLI KJŞILER ETRAFıNDA KLİKLER BILLURLAŞMIŞTIR. 
GEÇEN HAFTALARA KADAR EYÜBOCLU - BAYKAL 
ÇEKIşMESİNİN HÜKÜM SÜRDÜCÜ ILK KlITUPTA şIMDI BUTüN 
INCE POLİTIKASIYLA TURAN GONEŞ DE AT OYNATMAKTADıR. 
GENEL MERKEZE VE MEVClIT POLITIKA YA KARŞI MUHALEFETI 
YANSıTAN VE ÇERÇEVESI KESİNLIKLE ÇiZiLEMEYEN IKİNCı 
KlITUPTA iSE ISIMLER DOLAŞMAKTADlR. ANCAK sözü EDILEN 
MUHALEFET BiR SÜRE DAHA, ÖRGOTTEN ALDıCı GÜÇLE 
VARLICINI TEK iSiMDE TOPLAMAK YERİNE ACIRLlCINI 
DUYURACAKTIR. 

şIMDiLiK iLK KlITUPTA CURCUNA GÖZLENMEKTEDIR. 
BiRBiRLERİNE Y AKIŞTfRDIKLARIYLA MÜCADELE, "BiR ESKI 
EMNiYET ŞEFI", "BiR DÜNKÜ ÇOCUK" VE "BIR lNCE - OYNAK 
POLiTIKACı" ARASINDA GEÇMEKTEDiR. 

"1975 Türkiyesinde yollar ayrılmış 
ve yeni bir saflaşma olmuştuz. Bir taraf
ta solcular, dieer tarafta solun karşısın
da milliyetçiler vardır ... " 

Yukardaki sözler, "Bir tarafta başta 
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf
lar ve demokratik güçler, dieer tarafta 
emperyalizme b&eımh, işbirlikçi burjuva 
sınıfı ve onun müttefiki gerici, anti de
mokratik güçler ittifakı vardır" şeklin
de gerçek arılamına kavuşturulsa ve o 
sözlere "Ne yapalım beyler, 1975 TUr
kiye'sinde bu gerçek artık saklanamaz 
hale geldi" diye eklense herkes sözün sa
hibinin ferasetini teslim edecek. Ancak 
ne biçimde söylenirse söylensin, sözlerin 
bir.gerçeei yansıttıeı inkar edilemez. 

. Sözlerin sahibi, Büyük sermayenin 
halen vazgeçilmezlieini koruyan politik 
mutemedi, AP Genel Başkanı ve MC ba· 
Şı Süleyman DemireJ'dir ... 

Demirel, geçtieimiz haftanın Salı 
günü, partisinin MiUet Meclisi grubunda 
yaptıeı konuşmada, sınıfının politik 
"durum muhakemesini" yaparken dik· 
katle ve bu sözlerin üstüne basa basa ko
nuşuyordu ... 

Konuşmasının klasik "Huzur ve sü· 
kun" bölümünde, bu işin parlamentodan 
başlamasına de!!inen Demirel, buna ilin· 
tili olarak "Fabrikada, okulda, sokakta, 
şehirde, kasabada, köyde huzura ihtiyaç 
oldu!!unu" belirtiyordu. 

DEMIREL'İN MAKSUDU ... 

Böylesine ambalajlanan esas niyet 

YOROYOŞ· 1 ı Kasım 1975 - 4 

ve kararlann nereye vardınlmak isten
diei artık Tijrkiye'nin malumu ... 

Parlamentodaki başkanlık seçimle· 
rini, yıllardır ahşılmışın dışında çözüme 
vardırmanın anlamı, parlamentodaki hu
zuru bozmak deeilse, fabrikalarda işçi 
ücretlerinin dondurulması hesaplan, 
okullarda kargaşalık ortamının yaratıl
ması planları sükunu ihlal etmek deeilse, 
ülke ekonomisini emekçi kitlelerin sırtı
na vurup onun altında ezdirmek huzur 
ve sükunu bozmak de!!ilse, huzur ve sü
kunu bozmanın yolu yöntemi başka 
nedir? 

özellikle bu niyetlerin açıklanması 
için niçin Kasım ayının başları seçilmiş
ti? 

Niçin, parlamentoda alışılmış ve 
pratik geçerli!!i olan bir yöntem terkedi
liyor, hiç deRiise tartışma konusu yapıh
yor ve niçin bu olayla üniversite olayla
rının paralellik arzeden zemini hazırla
lanıyordu? Ve niçin yine bir tarihlerde 
oldueu gibi kitleler, bunalımın, geri TUr
kiye kapitalizminin yapısalheından ileri 
geldl!!1 yerine yüzeysel ve yapay sebep
ler bo!!untusunda kündeye getirilmek is
tenlyordu? .. 

ESKI KöYE YENI ADET... 

Doerusu, "Solcu" geçinen basın da 
dahil olmak üzere tüm sermaye basını 
hedef ve sebep şaşırtma takti!!lnl pek 
güzel uyguladılar geçti�lmlz haftıı-

"Soe - sol öerenci gruplarının çatış
tıeı" haberini bol bol kullanmak fırsatı
nı ele geçirdiler. Olaylar kargaşasında, 
"Milimetrik" solcu basın da dehşetengiz 
tahliller yapmaktan kendini alamadı. 
Bunlara göre, "Bu ortam, Iç ve dış et
kenlerin verdl!!1 hızla, Demirel'i süıükler 
götürür. Ama Demirel ile birlikte, 12 
Mart'ta oldueu gıbı, Türk halkını da sü· 
rükler götürür"dü! .. 

12 Mart 'ta Demirel nereye süıük
lenmlştl? "Türk halkı" nerelere süıük
lenmlştl? Bu ortamın, "Iç ve dış etken
lerin verdi!!1 hızla" Demirel'i sürükleye· 
ce!!1 yer neresiydi? .. 

Bir takım yüzeysel ve kasıth de!!er
lendirmeler bır yana Demirel, grupta 
yaptı!!ı konuşmada, TUrkiyenin ve ken
disinin "silrüklendiF' yeri pek güzel an
latıyordu! .. 

"1975 TUrkiye'slnde yollar aynımış 
ve yenı bır saflaşma olmuştur" diyordu. 
12 Mart'ta, büyük sermayenin kendisine 
'.'jlizmetinden daha sonra istifade et
rnek" kaydıyla bir süre için izin verdi!!i
nı Demirel bilmiyordu da bunlar "süıük
lendi" diyordu. Emek - sermaye çeliş
kisinin kuvvetlendi!!ini, toplumsal bilinç 
ve demokratik güçlerin yaygınlaşıp ge
Iişti!!ini Demirel bilmiyordu da, bunlar 
"Türk halkının süıüklendi!!j"' yeri tayin 
ediyorlardı. Ve daha sonra da, "Analara, 
babalara" Sayın başbakan şikayet edi
liyordu. 

INCE POLITIKACı 

DONKO ÇOCUK 

BUNAlıMıN ANATOMISI 

Oysa aynı zaman döneminde, büyük 
sermaye, ülke ekonomisinin kendi çıkar
larıyla çizdiei dar bo!!azında debeleni
yordu. Finansman zorluklan, "Daha 
çok kar" dürtüsü , kendi sınırlarını aşma 
zorunluluklan, ve böylelikle de dış ba
!!ımhlıklann daha da pekiştirilme ihti
yaçları bir noktada düeümlenip kalmış
tı. Hazırlıklar, seçim öncesinde başlayan 
"Anayasa'nın daha da del!iştirilmesi" 
gereksinimiyle başlamıştı. Sendikalar 
kanununda yapılması düşünülen, Türk-Iş 
de dahil sermaye örgütlerinin dilek ve 
temennilerine sunulan ve önceki hafta 
bir komisyona havale edilen dosya, işçi 
ücretlerinin dondurulması yolundaki na
bız yoklama, "Tck sendika" esprisiyle 
karışık elenseler, büyük sermayenin ni· 
yetler zincirinin halkalarını oluşturmak· 
tadır. 

Bütün yanıcı malzemeler hazırlan
dıktan sonra iş çakmaeı çakmaRa kal
mıştır. Bu konuda da beylik yöntem, 
Universiteden geçmektedir. Cazip fakat 
ipliRi pazara çıkanlmış bir yöntem ... 

Grevlerdeki provokasyonlar sök· 
memiştir. Ne varsa bir kaç rötuşla yeni· 
leştirilmeye çalışılan yöntemde vardır! .. 
Kafa budur, mantık budur ... Kaba sefih 
bir oyun üzerinden 12 Mart'a mümkün 
oldueunca sivil sarkmak ... 

Emperyalizmin al!ındaki geri TUr
kiye kapitalizminin debelendil!i batak 
budur. Bu vurgulamayı gözden kaçırtıp, 

YÖNETIMiNE DEMOKRATIK BIR TEPKJ NITELICI TAŞıYAN 
SEçiMLERI, GENEL MERKEZDE ALARM ZILLERiNI 

GEÇIRMIşTIR. ASLINDA SAC SOSYAL DEMOKRASI- SOL 
DEMOKRASI KlITUPLAŞMASININ HAZıRLADıCı ZEMİNDE, 
KJŞILER ETRAFıNDA KLİKLER BILLURLAŞMIŞTIR. 

HAFTALARA KADAR EYÜBOCLU - BAYKAL 
HÜKÜM SÜRDÜCÜ ILK KlITUPTA şIMDI BUTüN 

POLİTIKASIYLA TURAN GONEŞ DE AT OYNATMAKTADıR. 
MERKEZE VE MEVClIT POLITIKA YA KARŞI MUHALEFETI 

ÇERÇEVESI KESİNLIKLE ÇiZiLEMEYEN IKİNCı 
ISIMLER DOLAŞMAKTADlR. ANCAK sözü EDILEN 

SÜRE DAHA, ÖRGOTTEN ALDıCı GÜÇLE 
iSiMDE TOPLAMAK YERİNE ACIRLlCINI 

DUYURACAKTIR. 

KlITUPTA CURCUNA GÖZLENMEKTEDIR. 
AKIŞTfRDIKLARIYLA MÜCADELE, "BiR ESKI 
"BiR DÜNKÜ ÇOCUK" VE "BIR lNCE - OYNAK 

ARASINDA GEÇMEKTEDiR. 

Türkiyesinde yollar ayrılmış 
saflaşma olmuştuz. Bir taraf
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söylenirse söylensin, sözlerin 
yansıttıeı inkar edilemez. 
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DemireJ'dir ... 
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ve kararlann nereye vardınlmak isten
diei artık Tijrkiye'nin malumu ... 

Parlamentodaki başkanlık seçimle· 
rini, yıllardır ahşılmışın dışında çözüme 
vardırmanın anlamı, parlamentodaki hu
zuru bozmak deeilse, fabrikalarda işçi 
ücretlerinin dondurulması hesaplan, 
okullarda kargaşalık ortamının yaratıl
ması planları sükunu ihlal etmek deeilse, 
ülke ekonomisini emekçi kitlelerin sırtı
na vurup onun altında ezdirmek huzur 
ve sükunu bozmak de!!ilse, huzur ve sü
kunu bozmanın yolu yöntemi başka 
nedir? 

özellikle bu niyetlerin açıklanması 
için niçin Kasım ayının başları seçilmiş
ti? 

Niçin, parlamentoda alışılmış ve 
pratik geçerli!!i olan bir yöntem terkedi
liyor, hiç deRiise tartışma konusu yapıh
yor ve niçin bu olayla üniversite olayla
rının paralellik arzeden zemini hazırla
lanıyordu? Ve niçin yine bir tarihlerde 
oldueu gibi kitleler, bunalımın, geri TUr
kiye kapitalizminin yapısalheından ileri 
geldl!!1 yerine yüzeysel ve yapay sebep
ler bo!!untusunda kündeye getirilmek is

"Soe - sol öerenci gruplarının çatış
tıeı" haberini bol bol kullanmak fırsatı
nı ele geçirdiler. Olaylar kargaşasında, 
"Milimetrik" solcu basın da dehşetengiz 
tahliller yapmaktan kendini alamadı. 
Bunlara göre, "Bu ortam, Iç ve dış et
kenlerin verdl!!1 hızla, Demirel'i süıükler 
götürür. Ama Demirel ile birlikte, 12 
Mart'ta oldueu gıbı, Türk halkını da sü· 
rükler götürür"dü! .. 

12 Mart 'ta Demirel nereye süıük
lenmlştl? "Türk halkı" nerelere süıük
lenmlştl? Bu ortamın, "Iç ve dış etken
lerin verdi!!1 hızla" Demirel'i sürükleye· 
ce!!1 yer neresiydi? .. 

Bir takım yüzeysel ve kasıth de!!er
lendirmeler bır yana Demirel, grupta 
yaptı!!ı konuşmada, TUrkiyenin ve ken
disinin "silrüklendiF' yeri pek güzel an
latıyordu! .. 

"1975 TUrkiye'slnde yollar aynımış 
ve yenı bır saflaşma olmuştur" diyordu. 
12 Mart'ta, büyük sermayenin kendisine 
'.'jlizmetinden daha sonra istifade et
rnek" kaydıyla bir süre için izin verdi!!i
nı Demirel bilmiyordu da bunlar "süıük
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Sanayi Odası yazarı, 
CHP yöneticisi 

CHP'nin yeni grup başkanvekiU A. 
Nejat Ölçen, zamanında kendini Ankara 
Sanayi Odası'na sevdirmiş bir politikacı. 
A. Nejat Ölçen Sanayi Odası'nın bu be
ğenisini sözkonusu oda için hazırladığı 
"Türkiye'nin Endüstrileşme Sorunu" ad
lı çalışması sayesinde kazanmış. Ankara 
Sanayi Odası, kitabın önsözünde A. Ne
jat Ölçen'in başarısını şöyle teslim edi
yor: 

Ö n s ÖZ 

TUrkIyemizin kalkınmasında sanay:tn 

önemi, artık bir tartışma konusu olmak

tan çıkmıştır. Bu önem herkesçe kabul 

edilmiştir. Buna ragomen Tilrklyemlzin. sa

naylleşme sorununun genel ve özel mese

Iclerının gerektlg-! kadar Incelendigoı, TOrk 

kamu oyuna mal edildigoı ve en dogoru ted

birlerin bulundugou söylenemez. Bu boşlu

gu dolduracak bir tartışma zemini hazırla

maK ve sanaytle§me meselelerlni aydınhga 

kavuşturmak amacı ile mUelltfin bu ince

lemeyl yapması Odamızea Istenmiştir. Oda

mız incelemenin ba.şarıh oldug-u kamam

dadır. Okuyanların tenkitler!, sanayileşme 

sorununun aydınlanması, kamu oyuna mal 

edilmesi ve en dogru yolların bulunmasın

da yardımcı olacaktır. 

Saygılanmızla 

ANKARA SANAyı ODAsı 

Ankara Sanayi Odası'nın A. Nejat 
Ölç en 'in çalışmasını niye bu kadar be
ğendiğini anlamak için kitabı okumak 
gerek . Ancak bu kadar zahmete gerek 
yok. Kitabın "Türkiye'de Endüstrileş
menin Engelleri" başlıklı bölümünde yer 
alan "engeUer" gerçekten sanayicileri 
pek feraJıl�tıcl nitelikte. Ölçen'e göre bu 

ANKARA .ANAYI oour YAYıNLARı HO i 

engellerin başında "Kanun ve Mevzuatla 
ilgili formalite güçlükleri"(s. 55), daha 
sonra ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 
(s. 56) ile "Iş Kanunu" (s. 59) geliyor. 
A. Nejat Ölçen'e göre Türkiye öncelikle 
bu nedenler yüzünden sanayileşemiyor. 
Siz de aynı kanıda mısınız? 

"Vay galiba 12 Mart geliyor" deyip ye
tinmenin anlamı, son tahlilde 12 Mart' 
ın yoluna halı döşemeklen öte birşey 
degiı. i 

Genel Merkeze ve mevcut politika
ya karşı muhalefeti yansıtan ve çerçe
vesi kesinlikle çiziiemeyen ikinci kutup
ta ise isimler dolaşmaktadır. Ancak sözü 
edilen muhalefet bir sUre daha, örgütten 
a1dl�1 güçle varlı�ını tek isimde topla· 
mak yerine a�ırlı�ını duyuracaktır ... 

ısmail Cem 'in "özellikle ilgi duydu
�u bazı noktalar" vardı. Bu noktalarda 
"Daha da derine gidilebilece�ini farket
mişti... .. · 

Bunun, bir demeç çerçevesinin dışı· 
na çıkdıgını itiraf ediyordu. 

"ısrarlı bir diyalog gerekiyordu" 
Ecevit'le. Sözün kısası iyice tartışacaktı 
Ecevit ile. "Yer yer sözüne girecek; bazı 
noktalarda da onu ters sorularla zorlaya
caktı.. . . . 

Büyük sermayenin derin bunalımı 
şimdilik pek açık şekilde hükümet ya

pısında gözlenmektedir. Görünürde AP -
MSP çatışmasının büyüttü gü sivilee 

kazasız belasız patlatılmaya ÇalıŞılmak

tadır. MSP'nin 12 istegi, Parlamentoda· 

ki başkanlıklar sorunu, Demire!'in mec· 

bur olduğu "Tahammül" sınırları için

de çözüınlenme�e çalışılmaktadır. 

YOROYOŞ 'ün dizgiye hazırlandıgı 

sıralarda, MSP isteklerinin karşılandıgı 

ve bunlarla ilgili olarak AP Genel Idare 

Kurulu 'nun toplandı�ı bilinmekteydi. 

CHP SAHNESI 

Parlamentonun cephe takımı, iste
digi kadar inkar etsin kendi içindeki yü
zeysel bunalımı çözmeye çalışırken, 
CHP'de de ilginç gelışmeler olmaktadır. 

Millet Meclisi grup yöneticilikleri
nin seçimiyle gözle görünür hal alan ge
lişmeler, içten içe yeni boyutlar kazan· 
maktadır ... 

Parti yönetimine demokratik bir 
tepki niteliği taşıyan grup seçimleri, 
Genel Merkezde alarm zillerini harekete 
geçirmiştir. Aslında sa� sosyal demokra
si - sol sosyal demokrasi kutuplaşması
nın hazırladıgı zeminde, çeşitli kişiler 
etrafında klikler billurlaşmıştır. 

Geçen haftalara kadar Eyübogıu
Baykal çekişmesinin hüküm sürdü�ü ilk 
kutupta şimdi bütün ince politikasıyla 
'!\ıran Güneş de at oynatmaktadır. 

Şimdilik ilk kutupta curcuna göz
lenmektedir. Birbirlerine yakıştırdıkla
rıyla mücadele, "bir eski emniyet şefi", 
"Bir dünkü çocuk" ve "Bir ince - oynak 
politikacı" arasında geçmektedir. 

İNCE POLITIKACı - GENÇ CEM 
BIRLICI... 

ısmail Cem, CHP, Sol ve Türkiye 
politikası nda Ecevit ile tartışacaktı. 
Neyi? CHP'yi, solu ve Türkiyeyi. .. Yani 
geriye tartışacak bir şey kalmıyordu. 

Bu tartışmayı gazeteci olarak yapa· 
caktı ama pek öyle de de�i1di. 

"Sayın Ecevit'le bir gazeteci olarak, 
demeç almak amacıyla hiçbir konuşma· 
sı olmamıştı. Olacağını da pek düşünme
mişti ..... 

Gerçi gazeteciliğin "Hemen her ala
nında çalışmaları" olmuştu ama "ünlü 
siyasetçilerden demeç almak, onlarla 
k�n�şma yapmak türünün çok acemisiy
dı ... 

"Bunu çok başarıyla yapanlar var
dı. .. Bu türün büyük ustası Abdi ıpekçi'. 
nin Ecevit'le yaptı�ı görüşmeler MIlli
yet'de yayınlanmıştı ..... 

Bir şeyler söylenmek istenlyordu 
kuşkusuz. Doğrusu "Büyük usta" ile sıh
rıyet imdada yetişiyordu ... 

Şöyle anlatılmağa çalışılıyordu 
Ecevit'le görüşme amacı: 

YANLıŞ AT 

Bayram degiidi, seyran degiidi, ıs
mail Cem zorlayacaktı Ecevit'i. .. Kıran 
kırana tartışacaktı. "Ne oluyor bu CHP'? 
Sol ve Türkiye ne aiemde" gibi soracak-
lı ... 

"POLITIKA" VE POLITIKA .. 

"Politika"nın yayın hayatına başla
dığı gün Ecevit - Demirel diyalogunu 
kastederek "Karşılıklı Suçlamalar De
vam ediyor" manşetini hazırlayanlar 
aynı günkü Başyazıyı da elbette değer
lendireceklerdir. 

ısmail Cem başyazısında "Bu gibi 
suçlamalarla liderlerin, toplumun değer 
yargılarını hem de tepeden aşa�ı reneide 
ettiklerini" belirtiyordu. 

Bunların üzerinden çok bir zaman 
geçmemişti ve O ısmail Cem şimdi yeni 
rollere hazırlanıyordu. Tiyatroda 18. 
yüzyıl ortalarında dogan ve gelişen "sah
neye koyma sanatı" buıjuva politikasın
da da benzeryöntemlerle geçerlikteydi 
ve bunu şimdi CHP içinde Turan Güneş 
uyguluyordu ... "Ince politikacı" Güneş, 
Orhan Birgit deneyinde yanlış ata oyna
dığını farkedince şimdi CHP kademeleri· 
ne, çok ama çok yüksek mevkiler için 
Ismali Cem 'i lanse etmeye çalışıyordu. 
Cem 'in Politika'da Ecevit'le giriştiği 
"ısrarlı diyalog" gelecekteki kıran kırana 
güreşin ilk peşrevi olarak değerlendirili
yordu ... 
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Saygılanmızla 

ANKARA SANAyı ODAsı 

Ankara Sanayi Odası'nın A. Nejat 
Ölç en 'in çalışmasını niye bu kadar be
ğendiğini anlamak için kitabı okumak 
gerek . Ancak bu kadar zahmete gerek 
yok. Kitabın "Türkiye'de Endüstrileş
menin Engelleri" başlıklı bölümünde yer 
alan "engeUer" gerçekten sanayicileri 
pek feraJıl�tıcl nitelikte. Ölçen'e göre bu 

engellerin başında "Kanun 
ilgili formalite güçlükleri"(s. 
sonra ise "Umumi Hıfzıssıhha 
(s. 56) ile "Iş Kanunu" 
A. Nejat Ölçen'e göre Türkiye 
bu nedenler yüzünden 
Siz de aynı kanıda mısınız? 

eliyor" deyip ye
tahlilde 12 Mart' 

öte birşey 

Genel Merkeze ve mevcut politika
ya karşı muhalefeti yansıtan ve çerçe
vesi kesinlikle çiziiemeyen ikinci kutup
ta ise isimler dolaşmaktadır. Ancak sözü 
edilen muhalefet bir sUre daha, örgütten 
a1dl�1 güçle varlı�ını tek isimde topla· 
mak yerine a�ırlı�ını duyuracaktır ... 

ısmail Cem 'in "özellikle ilgi duydu
�u bazı noktalar" vardı. Bu noktalarda 
"Daha da derine gidilebilece�ini farket
mişti... .. · . · . 

Bunun, bir demeç 
na çıkdıgını itiraf 

"ısrarlı bir 
Ecevit'le. Sözün 
Ecevit ile. "Yer 
noktalarda da onu 
caktı.. . . . 

derin bunalımı 
hükümet ya

Görünürde AP -
gü sivilee 
ÇalıŞılmak

Parlamentoda· 
Demire!'in mec· 

sınırları için
çalışılmaktadır. 

hazırlandıgı 
karşılandıgı 
Genel Idare 

bilinmekteydi. 

takımı, iste
içindeki yü

çalışırken, 
olmaktadır. 

yöneticilikleri
hal alan ge

boyutlar kazan· 

demokratik bir 
seçimleri, 

zillerini harekete 
sosyal demokra

kutuplaşması

Şimdilik ilk kutupta curcuna göz
lenmektedir. Birbirlerine yakıştırdıkla
rıyla mücadele, "bir eski emniyet şefi", 
"Bir dünkü çocuk" ve "Bir ince - oynak 
politikacı" arasında geçmektedir. 

İNCE POLITIKACı - GENÇ CEM 
BIRLICI... 

ısmail Cem, CHP, Sol ve Türkiye 
politikası nda Ecevit ile tartışacaktı. 
Neyi? CHP'yi, solu ve Türkiyeyi. .. Yani 
geriye tartışacak bir şey kalmıyordu. 

Bu tartışmayı gazeteci olarak yapa· 
caktı ama pek öyle de de�i1di. 

"Sayın Ecevit'le bir gazeteci olarak, 
demeç almak amacıyla hiçbir konuşma· 
sı olmamıştı. Olacağını da pek düşünme
mişti ..... 

Gerçi gazeteciliğin "Hemen her ala
nında çalışmaları" olmuştu ama "ünlü 
siyasetçilerden demeç almak, onlarla 
k�n�şma yapmak türünün çok acemisiy
dı 
�

dı 
�
... 

"Bunu çok başarıyla yapanlar var
dı. .. Bu türün büyük ustası Abdi ıpekçi'. 
nin Ecevit'le yaptı�ı görüşmeler MIlli

Bayram degiidi, 
mail Cem zorlayacaktı 
kırana tartışacaktı. 
Sol ve Türkiye ne 
lı ... 

"POLITIKA" 

"Politika"nın 
dığı gün Ecevit 
kastederek "Karşılıklı 
vam ediyor" manşetini 
aynı günkü Başyazıyı 
lendireceklerdir. 

ısmail Cem 
suçlamalarla liderlerin, 
yargılarını hem de 
ettiklerini" belirtiyordu. 

Bunların üzerinden 
geçmemişti ve O 
rollere hazırlanıyordu. 
yüzyıl ortalarında 
neye koyma sanatı" 
da da benzeryöntemlerle 
ve bunu şimdi CHP 
uyguluyordu ... "Ince 
Orhan Birgit deneyinde 
dığını farkedince 



Il 
II • GES - Iş Sendikasının bugüne ka

darki gelişimini özetleyebilir misiniz? 

GES - ıŞ sendikası 1961 yılında 
DSİ Su-Iş Sendikası olarak kurulmuş, 
Mayıs 1964 yılında GES - ıŞ adını ala
rak çalışmaIannı sürdürmüştür. Bugün 
den itibaren giderek güçlenmiş, enerji 
işkolunda işkolu yetkisini üç devre mu
hafaza etmiştir. 12 Mart öncesi Demirel 
hükümeti zamanında GES-IŞ'in 35 bin 
üyesi varken, politik oyurılarla, 7 bin 
üyesi olan TES-I Ş sendikasına __ işkolu 
yetkisi verilmiştir. 

1969 yılında toplu sözleşme görüş
meleri çıkmaza girince GES-IŞ kademe
li olarak 125 işyerinde greve gitmiş, 23 
gün süren grev sonunda başanlı bir söz
leşme imzalamıştır. Fakat, politik yolla 
TES-IŞ federasyonuna verilen işkolu 
yetkisinin sonucunda, 43 bin üyeye ka
dar çıkmış olan GES-Iş sendikası son
radan üye kaybetmeye başlamıştır. Os
man Soj!ukpınar'ın ölümünden sonra dü-

• 
• Ges -iş olayı 

Sarı
sendikacılığın 
sonu 

GES-IŞ GENEL SEKRETERI 

AHMET OK'UN 
YÜRÜYÜŞ'E DEMECI: 

şüş hızlanmış, beceriksiz ve yetersiz 
yönetim işçi ile baglarını koparmıştır_ 
Sonunda sendika, sayısal bakımdan az, 
ancak nitelik bakımından güçlü bir üye 
topluluj!unu barındıran bugünkü duru
muna gelmiştir. Küçültüle küçültüle GES 
ıŞ sendikası içinde yalnızca sınıf bilin
cine daha büyük ölçüde sahip işçiler kal
mıştır. 

• "Nitelik bakımından güçlü, sayısal 
olarak az" olma durumunu açıklar mı
sıruz? GES<lŞ'in böyle bir duruma gel
mesinde TÜRK-Iş ile olan ilişkilerinin 
etkisi nedir? 

GES-IŞ Sendikası 1965 yılından iti-
/ baren TORK-IŞ yönetimi ile çatışmaya 

başlamış, durumdan ürken bugünkü 
TORK-IŞ Genel Başkanı Halil Tunç, 
zamanın iktidarına hizmet etmek gaye
siyle aynı Konfederasyon içinde TES
IŞ'in kuruculuj!unu yaparak GES-IŞ'i 
yok etme çabalanna girişmiştir. 1969 

yılında GES-IŞ'in yüriittü�ü greve yar
dımcı olmak bir yana, TES-IŞ federas
yonu aracılı�ıyla grev kırıcılı�ı yapılmış
tır. GES-IŞ 'in yüriittü�ü bu grev sırasın
da TÜRK-IŞ 'in Erzurum'da toplanan 
Genel Kurul'u, grevden söz et.me gere�i
ni bile duymamıştır. Daha sonra, sos
yal demokrat akımın öncülüj!ünü yapar
ken gördüj!ümüz GES-IŞ, son olarak iş
başında bulunan ·yeteneksiz yöneticile
rin elinde, bu arada TORK-IŞ 'in de yar
dımı ile iyice küçültülmüştür. Son Genel 
Kurul'da kaybeden bu yöneticiler, sür
mekte olan Genel Kurul çaIışmalannı 
engellemek istemişler, ancak oyuna gel
meyen işçilerin kararlı tutumlan sOnu
cunda bunu başaramamışlardır_ GES-Iş' 
in sözü edilen eski yöneticilerinin hesa
bı, sendikada üye bırakmamak ve sendi
kanın mal varlı�ına el koymak tı_ Genel 
Kurul'u engelleme girişimleri, bu hesap
lar boş çıktıktan sonra başlıırnıştır. 

• Bugürılerde DISK yönünde olumlu 
gelişmeler var: TEKNiK-Iş DISK'e ka
tıldı. GENEL-Iş yöneticileri DISK yö
neticileri ile görüşüyorlar. Son olarak 
da GES-Iş DISK'e katılma kararı aldı. 
Genel olarak DISK'e katılmalan nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Son zamarılarda a�ırlıj!ını iyice du· 
yuran DISK 'e katılma akımının asıl ne
deni, Türkiye'de işçilerin sını! bilincine 
erişmeye başlıırnalandır. Sennayenin 
uydusu haline gelen yöneticilerin elin
deki TORK-Iş, işçilerin de�i1, sennaye
nin çıkarlarının savunuculu�unu yap
maktadır. TORK-IŞ'in bu duruma gel
mesi, işçilerin bu örgütte kalmasını an
lamsız hale getinnektedir. Buna karşılık 
DISK ise, işçilerine yaptı�ı e�itimde 
Türkiyenin somut gerçeklerini göz önü
ne almakta, yaptıj!ı toplu sözleşmeleri 
tam olarak uygulatmaktadır. Bugün için 
işçilerin çatısı altında toplanabilecej!i 
DISK dışında bir alternatif bulunma
maktadır_ 

• GES-Iş'in DISK'e katılması nasıl 
değerlendirilebiür? Bu arada şunun iize
rinde de dunnak gerekiyor: Kongreniz 
olaylı geçti. Oysa her iki grup da DISK 'e 
katılma konusunda kararlı olduj!unu 
söylüyordu. Buna rağmen bir grup Kon
gre'yi terketti. Bu olaylann nedenlerini 
nasıl açıklıyorsunuı? 

Bence Kongre'nin kavgalı geçişinin 
nedeni bir yönetim kavgası de�ildir. 
Olayların asıl nedeni sınıfsaldır. Senna
yenin çalışarılar kesimindeki temsilcisi 
durumundaki TORK-Iş ve Halil Tunç' 
un asıl korkusu şudur: GES-IŞ DISK'e 
katılıp gereken birleşmeler saglanmca if
kolu yetkisinin kısa sürede devrimci sen
dikanın eline geçmesi söz ko�usudur_ 
Böyle olunca san sendikacılık büyük bir 
darbe yiyecek, Halil Tunç'un kendisinin 
kurup besledij!i TES-I Ş yıkılacaktır. Bü
tün korkularının nedeni budur. Hiç bir 
tabana dayanamayan eski yönetim, ge
lişmeyi durduramayınca kendini maske
Iemeye çalışmış ve sonunda işi olay çı
karmaya kadar vardınnıştır. Işçi sınıfına 
karşı bu tür tertipler san sendikacılıktan 
her zaman için beklenebilir. 

CHP şırıngası 
'sarı yaşaıamadı 

GES-IŞ .. ndikasının TORK.IŞ·ten 
aynlıp DıSK 'e kaLalınasl, bir önceki hat· 
ta kamuoyuna gerçekten bir OLAY bl· 
çiminde yansıdı. Olay, d� görünÜfÜyle 
bır poUliye oyun, bir hukuki cambazlık 
gösterisi olarak yanııtıldı. Daha çok bu 
yönüyle ele alındı. Oyu, olayın temelin
deki gerçek hiç de kannqık deRiidi. Bü· 
tün mesele, işçi sınıfının her geçen gUn, 
kurtuıu,un kapilalist dÜ2.enln dı ,ında 01-
dulunu daha açık görmesi, baRımSlzlık, 
demokrasi kavgasına sıkı stkı sanlmasıy· 
dı. Verilen kavga, iııçilerin, yıııardır ken
dilerini uyutan, aldatan TORK·I Ş sen· 
dıkacı kURini 51rtLanndan atmak için gl· 
rililikleri kavgaydı. Sonuçla, bu onurlu 
mücadelenin yanı Ilra bu mücadeleyi 
daha doRrusu Iııçileri hedef ılan bir sürü 
dalavera ortaya çıkıyor. Sergilemeye ça· 
lıııacaRımız, I,çilere k8J'11 çevrilen bu 
dolaplar ve kimlerin çevirdıEı, 

TARıHÇE 
GES·IŞ bır vakiller TORK-Iş lçe

rbinde sayıca güçlü, hatta 1$ kolu yetki· 
sine sahıp bir sendlkııydı. Sendikanın ge· 
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nel bilikanı CHP'den Ankara mıııetvekll· 
ııeı yapmış, yine aynı partice Ankara 
Belediye B84kanııeına aday gösterilmi4 
Osman SoRukpmar·dl. GES-IŞ bu dö
nemde de politikanın · CHP politikası· 
nın • ıçınde görünüyordu, Yine ıynı de;.. 
nemlerde TURK·I Ş Içinde aynı I' ko· 
lunda kurulu, genel başkanı AP'II Orhan 
Erçelik'in bulundulu TES·IŞ rederas
yonu bulunuyordu. Bu Ikili durum, 
2.11.1975 gilnU yapılan olaRaniisW genel 
kurula kadar 

TURK.lş yöneticileri sermayeye 
hizmel yan,ında !Ürekıl olarak bu Iki 
sendikayı birbirine kar,. kuııanmayı u .. 
talıkla YÜri.it.egeldller. Ne var kı, gün geç· 
ııkçe bllinçlenen Iıçiler GES·lş·I IIÇI sı
nırının daha tutarlı bir örgülü yapma 
mücadelesi venneye başladılar, bu yol· 
daki kararlı adımlardan ürken TURK.lş 
kııei de TEs..f Ş alternatifini ön plana 
çıkardı ve GES-IŞ'i yok etmeyi planla· 
dı. 

Sendika Içinde Ilk önemlı çatışma 
1971 yılınınKasım ayında Adana'da pal· 
lak verdi. Bu tarihte Adıma'da toplanan 

GES.lş genel kuruluna sendika yöneti· 
mine muhalif sendikacılar ve delegelcr 
sokulmadı. 2 Kasım 1975 tarihine ka· 
dar merkez yönetimini elinde tutanlar, 
bu genel kurulda şaibeli olarak yöneti· 
me gelmiş olan Erol Aykaç 'ın genel baş· 
kanlıeındaki grup. 

Adana'da yapılan genel kurulun dı· 
van ba.şkanlı�ını o tarihlerde ba�ımstz, 
bugünün DISK Genel Başkan vekili, 
TEKSTIL sendikası genel başkanı Rıza 
Güven yaptı. Erol Aykaç ve klili herkes 
ile işbirliei yaparak özlemlerini gerçek· 
leştirmeye koyuldular, Amaçları Ikllly· 
di. Birisi GES-I Ş üyelerinin tümünü 
TES·I Ş 'e aktararak sermayeyi ve 'lürk· 
Işi memnun etmek, dieeri ise, üyesiz 
sendikanın mal varııeının (milyonlara 
varan) üstüne otunnak. 

Birinci amaçlanm, bütün ul�ı1an· 
na ratmen gerçekleştiremedıler. Gerçi 
26 - 30 bın civannda bulunan Uye sayıla· 
n Uçbine kadar düştü. Ama, Işte bu üç· 
bini yok etmeye güçleri yetmedI. Bu Iş· 
çller bugün OLAY diye kamuoyuna 
yasnıyan TORK.IŞ·den aynıma, DISK'e 
katılma hareketinin kaynaRt ve herşeyi 
oldu; Ahmet Ok gibi liderieri Ile bırıık· 
le. 

Ikinci amaçlarını Ise, gerçekle,tır· 
miş sayılabııırler. GES-IŞ'ln milyona 
varan mal varlteının temell olan binalar 
yerinde durmaktadır arna, a.şagıdakl 
belge ne halde oldueunu yorumsuz an· 
latmıktadır. 

oı:ı;..Jş 
f'IIAKİ\K 

SON KONGRE: 
KIM HANGI SAFT A 

TIim bu olgular içerisinde 4 kişilik 
yönetici klieine karşı GES.tŞ 'in tabanı, 
yani işçiler, herşeyi göetisleyerek 2 Ka· 
sım 1975 günü yaptıkları ololanüstü ge· 
nel kurulda oy birııeı ile DtSK'e katılma 
kararını aldılar. TORK.lş Başkanı Halil 
Tunç'un MC �RT'sinde arur·taIur ile 
geRirerek söyledi�i "GES-IŞ TORK-Iş'
ten aynlmamıştır, bir avuç işgalci yöne
Limi ele geçinnek istemektedir." sözleri· 
nin altında yatan ge�ek. yukarıdaki 
do�rulm örtme gayretiydi. 

Tunç'un sözleri bir tarara, son genel 
kurul, öncesi ve sonrasıyla kimin hangi 
sarta durdueunu göstermesi bakımından 
ilginçti. GES-IŞ eski genel başkanı Erol 
Aykaç (Ankara Beled iye Meclisi CHP'lı 
üyesi) ve örgüUenme sekreteri Emin Sa· 
nkaya (tesadüf, o da Ankara Belediye 
Meclisi CHP 'U üyesi) MHP ve AP'II or· 
tak1anyla beraber 1 Kasım 'da (Genel 
Kurul'dan bır gün önce) "sahte" olarak 
nitelenen bır kongre düzenlediler. Bura
da tUm muhalefet sendikadan ihraç edil
di! 

CHP'L1LER NE YAPıYOR? 
Olaya karışan CHP'!iler bu kadar 

deelldl. Bır kere Aykaç ekibinin teşvık-

nal.KRl:&JJ BU VE O,u. lqCı �t IOtD1K.Ul 
A� 
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çisinln önder Sav oldutunu bilmeyen 
kalmamıştı. öte yandan Orhan Birgil'in 
vilayetteki dostlarından yapılacak Genel 
Kurulda tertibat almalannı rica ettil! 
söyleniyordu. 

Genel kurul günü, KuşçaelZ Deme .... 
gi'nin CHP'li üyeleri, CHP Genel Mer· 
kezi'nden açıldıeı beUrtilen telefonla 
kongre salonuna çagnlıyordu. "Ap'llIer 
GEs.lş kongresini basacaklar"dı. APli 
olarak tanımlananlar ise DISK 'e katıl· 
makıan yana olan delegelerden başkASı 
deliidi. 

Kuşçae1z mahallesinden gelen CHP' 
li işçiler &alonda hınıdıkları TlP'lilerle 
karşılaşınca oyun bozuldu. Ortada bir 
"kongre basma" olayı yoktu. Genel Ku
rul yapt.ırılmamaya ÇalıŞılıyordu. 

Bütün CHP'liIer Erol Aykaç'tan 
yana tavır almıyorlardı. GerçekteD,OE& 
i Ş in DtSK 'e katılmasmıdHleldedili bi
linen CHP Milletvekili Süleyman <ADe, 
genel kurulun sabote edilmesi çlbalanna 
olanca gücüyle karşı koydu. Oyu ön.r 
Sav, AP yanlısı TES - i Ş 10 yalı .. i,bl .. 
!iRi içindeki eski eenel başkanID vilayet 
kapılarında if taklpçllilinl yapıyordu. 

TERTIPLER BITTI Mi? 

GES - i ş, genel kurul dol ... ı.
rinin oybirliliyle DISK 'e katılma kara
n aldı. Ne varkl tertipler biımi, KÖrün· 
mUyor. Geçlieimiz hafta içinde sendika 
binası polis zoruyla ıkı dera el deRı,ti� 
dı' Bu arada Erol Ayk.ç TES - IŞı ,e
mnendlrerek yakın işbirliCini sürdürdü. 

Bugi.in, genel kuruldı ibn edil· 
meyenler tüm sendika belgelerini atarak 
kaçma fırsatını bulmuş durumdalar. $a. 
n sendikacılı�ın ölüm kalım sav ... ı SÜJij. 
yor. Ancak, her ne yapılırsa yapılsın O· 
LA Y, devrimci işçilerin kendi yönetlm
lerini belirlemeleri ve TURK . 1$ , den 
aynlarak DISK 'e katılmaları ilp şimdilik 
noklalandı. 

zamanında GES-IŞ'in 35 bin 
politik oyurılarla, 7 bin 

Ş sendikasına __ işkolu 

toplu sözleşme görüş
girince GES-IŞ kademe

işyerinde greve gitmiş, 23 
sonunda başanlı bir söz

leşme imzalamıştır. Fakat, politik yolla 
federasyonuna verilen işkolu 

sonucunda, 43 bin üyeye ka
dar çıkmış olan GES-Iş sendikası son

kaybetmeye başlamıştır. Os
Soj!ukpınar'ın ölümünden sonra dü-

olarak az" olma durumunu açıklar mı
sıruz? GES<lŞ'in böyle bir duruma gel
mesinde TÜRK-Iş ile olan ilişkilerinin 
etkisi nedir? 

GES-IŞ Sendikası 1965 yılından iti-
/ baren TORK-IŞ yönetimi ile çatışmaya 

başlamış, durumdan ürken bugünkü 
TORK-IŞ Genel Başkanı Halil Tunç, 
zamanın iktidarına hizmet etmek gaye
siyle aynı Konfederasyon içinde TES
IŞ'in kuruculuj!unu yaparak GES-IŞ'i 
yok etme çabalanna girişmiştir. 1969 

yöneticilerinin 
bı, sendikada üye bırakmamak ve sendi
kanın mal varlı�ına el koymak tı_ Genel 
Kurul'u engelleme girişimleri, bu hesap
lar boş çıktıktan sonra başlıırnıştır. 

• Bugürılerde DISK yönünde olumlu 
gelişmeler var: TEKNiK-Iş DISK'e ka
tıldı. GENEL-Iş yöneticileri DISK yö
neticileri ile görüşüyorlar. Son olarak 
da GES-Iş DISK'e katılma kararı aldı. 
Genel olarak DISK'e katılmalan nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

katılıp gereken 
kolu yetkisinin 
dikanın eline 
Böyle 
darbe yiyecek, 
kurup 
tün korkularının 
tabana 
lişmeyi 
Iemeye 
karmaya 
karşı bu 
her zaman 

CHP şırıngası şırıngası 
sarı yaşaıamadı 

TORK.IŞ·ten 
bir önceki hat· 

bir OLAY bl· 
d� görünÜfÜyle 

hukuki cambazlık 
Daha çok bu 

olayın temelin
kannqık deRiidi. Bü· 

her geçen gUn, 
dÜ2.enln dı ,ında 01-

görmesi, baRımSlzlık, 
stkı sanlmasıy· 

iııçilerin, yıııardır ken
TORK·I Ş sen· 
atmak için gl· 

Sonuçla, bu onurlu 
bu mücadeleyi 

hedef ılan bir sürü 
çıkıyor. Sergilemeye ça· 

k8J'11 çevrilen bu 

nel bilikanı CHP'den Ankara mıııetvekll· 
ııeı yapmış, yine aynı partice Ankara 
Belediye B84kanııeına aday gösterilmi4 
Osman SoRukpmar·dl. GES-IŞ bu dö
nemde de politikanın · CHP politikası· 
nın • ıçınde görünüyordu, Yine ıynı de;.. 
nemlerde TURK·I Ş Içinde aynı I' ko· 
lunda kurulu, genel başkanı AP'II Orhan 
Erçelik'in bulundulu TES·IŞ rederas
yonu bulunuyordu. Bu Ikili durum, 
2.11.1975 gilnU yapılan olaRaniisW genel 
kurula kadar 

TURK.lş yöneticileri sermayeye 
hizmel yan,ında !Ürekıl olarak bu Iki 
sendikayı birbirine kar,. kuııanmayı u .. 
talıkla YÜri.it.egeldller. Ne var kı, gün geç· 
ııkçe bllinçlenen Iıçiler GES·lş·I
nırının daha tutarlı bir örgülü yapma 
mücadelesi venneye başladılar, bu yol· 
daki kararlı adımlardan ürken TURK lş 

GES.lş genel kuruluna sendika yöneti· 
mine muhalif sendikacılar ve delegelcr 
sokulmadı. 2 Kasım 1975 tarihine ka· 
dar merkez yönetimini elinde tutanlar, 
bu genel kurulda şaibeli olarak yöneti· 
me gelmiş olan Erol Aykaç 'ın genel baş· 
kanlıeındaki grup. 

Adana'da yapılan genel kurulun dı· 
van ba.şkanlı�ını o tarihlerde ba�ımstz, 
bugünün DISK Genel Başkan vekili, 
TEKSTIL sendikası genel başkanı Rıza 
Güven yaptı. Erol Aykaç ve klili herkes 
ile işbirliei yaparak özlemlerini gerçek· 
leştirmeye koyuldular, Amaçları Ikllly· 
di. Birisi GES-I Ş üyelerinin tümünü 
TES·I Ş 'e aktararak sermayeyi ve 'lürk· 
Işi memnun etmek, dieeri ise, üyesiz 
sendikanın mal varııeının (milyonlara 
varan) üstüne otunnak. 

Birinci amaçlanm, bütün ul�ı1an· 
na ratmen gerçekleştiremedıler. Gerçi 
26 - 30 bın civannda bulunan Uye sayıla· 
n Uçbine kadar düştü. Ama, Işte bu üç· 
bini yok etmeye güçleri yetmedI. Bu Iş· 
çller bugün OLAY diye kamuoyuna 
yasnıyan TORK.IŞ·den aynıma, DISK'e 
katılma hareketinin kaynaRt ve herşeyi 
oldu; Ahmet Ok gibi liderieri Ile bırıık· 
le. 

Ikinci amaçlarını Ise, gerçekle,tır· 
miş sayılabııırler. GES-IŞ'ln milyona 
varan mal varlteının temell olan binalar 
yerinde durmaktadır arna, a.şagıdakl 
belge ne halde oldueunu yorumsuz an· 
latmıktadır. 

oı:ı;..Jş 
f'IIAKİ\K 

SON KONGRE: 
KIM HANGI SAFT A 

TIim bu olgular içerisinde 4 kişilik 
yönetici klieine karşı GES.tŞ 'in tabanı, 
yani işçiler, herşeyi göetisleyerek 2 Ka· 
sım 1975 günü yaptıkları ololanüstü ge· 
nel kurulda oy birııeı ile DtSK'e katılma 
kararını aldılar. TORK.lş Başkanı Halil 
Tunç'un MC �RT'sinde arur·taIur ile 
geRirerek söyledi�i "GES-IŞ "GES-IŞ TORK-Iş'
ten aynlmamıştır, bir avuç işgalci yöne
Limi ele geçinnek istemektedir." sözleri· 
nin altında yatan ge�ek. yukarıdaki 
do�rulm örtme gayretiydi. 

Tunç'un sözleri bir tarara, son genel 
kurul, öncesi ve sonrasıyla kimin hangi 
sarta durdueunu göstermesi bakımından 
ilginçti. GES-IŞ eski genel başkanı Erol 
Aykaç (Ankara Beled iye Meclisi CHP'lı 
üyesi) ve örgüUenme sekreteri Emin Sa· 
nkaya (tesadüf, o da Ankara Belediye 
Meclisi CHP 'U üyesi) MHP ve AP'II or· 
tak1anyla beraber 1 Kasım 'da (Genel 
Kurul'dan bır gün önce) "sahte" olarak 
nitelenen bır kongre düzenlediler. Bura
da tUm muhalefet sendikadan ihraç edil
di! 

CHP'L1LER NE YAPıYOR? 
Olaya karışan CHP'!iler bu kadar 
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POLiTiKASıNDAKi ·YERi 
NABI DINÇER 

Sosyalistler Türkiye'nin politik gelişmesine, bu gelişmede yer alan 
güçlere ve dengelere gereken önemi vermek, bunları gerçekçi bir gözle değer
lendirmek zorunda. Bu nedenle, Türkiye politikasında bugün önemli bir ağır
lığa sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi 'nin durumunu ve gelişme olanaklarını 
yakından izleyip değerlendirmek, önemli bir görev. 

Günümüzün Halk Partisi hakkında daha sağlıklı bir yargıya varabil
mek için, 1971 yılının 12 Martı'na kadar geriye gitmek, o zamanki Genel Sek
reter'in Muhtıra karşısındaki tavrını göz önüne almak durumundayız. Ecevit, 
12 Mart Muhtırasını, demokrasiye ve toplumsal gelişmeye karşı bir girişim 
olarak değerlendirmişti. O zamanki Genel Sekreter Ecevit'in bu tavrı, CHP'de 
yeni bir hesaplaşma döneminin başladığına işaret ediyordu. Sonunda CHP'de 
kesin hesaplaşma günü geldi çattı. Kongre'de, CHP'nin, sağdaki diğer partiler
le hemen hemen aynı görüşleri paylaşıp, ancak belirli bir nüansla yetinmesini 
isteyenler kaybetti. Parti bunların elinde kalsaydı ne olacaktı? Bunun cevabı 
somut olarak verilmiş durumda. CGP'nin bugünkü durumuna bakmak yeterli 
olacak sanırız. Ancak CHP Kongresi bu biçimde sonuçlanmadl. CHP, partinin 
yıllardır içinde bulunduğu kısır döngüyü kırmak iç in  adım attı. 

CHP'nin bu adımının bazen sosyal demokrat, bazen de "demokratik 
sol" bir adım olduğu ileri sürüldü. Ancak "demokratik sol'un belirli bir tanımı 
yapılamadı. Sosyal demokrat deyimi ise batının bazı ülkelerinde iktidarda bu
lunan sosyal demokratların düşün ve eylem sistemlerine çağrışımlar yaptı. 

BATıDA SOSYAL DEMOKRASI 

Bu nedenle, batı sosyal demokrasi lerinin egemen olduğu ülkelerdeki 
duruma kısaca göz atmak yerinde olacak. Bu ülkelerde proleterleşme süreci 
olanca hızıyla sürüp gitmektedir. Örneğin, 1950 yıl ında Federal Almanya 
Cumhuriyeti nüfusunun % 70'i işçi iken, 1970'te bu oran % 80'e ç ıkmıştır. 
Bu ülkelerde sermaye az sayıda fırmanın elinde toplanmıştır. üretime egemen 
olan, bu fırmalardır. Bir başka örnek: jngiltere'de sanayi üretiminin % 85'i 10 
büyük fırma tarafından gerçekleştirilmektedir. (1)  Bu ülkeler d ışarıya meta 
yanında sermaye de ihraç ederler. Sermayelerinin faiz ve temettüleri ile yaşar
lar. Bu ülkelerdeki sosyal demokrasiler, işçi sınıfını ve onun sosyal, 
poliıik ve ideolojik hareketlerini tekelci burjuvazinin çıkarlarına bağlı kılarlar, 
tekeller karşısında işçi sınıfı hareketini törpülemek için ellerinden geleni yapa 
parlar_; 

Bu tür partiler, "sermayenin demokratlaştırılması" savını ileri sür
mekıe, küçük meblağlı pay senetlerinin çıkarılmasını özendirerek, işçi leri gü
ya büyü!.. sermayeye ortak etmeyi önermektedirler. Oysa bunun sonucunda 
pay senetlerinin ve bunların temsil ettiği sermayenin bir avuç rantiyenin eline 
geçtiği görülmektedir_ Sosyal demokrasinin "cennet" i olan Federal Almanya' 
da tüm sermayenin % 52'sinden çoğu 300 sermaye ortaklış ının elindedir (2). 

TORKJYE VE SOSYAL DEMOKRASI · 

Türkiye'nin yapısı, yukarıda açıklamaya çalıştığımız ülkelerinkin
den çok farklı. 1972 yılında Sosyal Sigortalar kapsamına giren 1 750 000 
sigortalı işçi vardı. Memur sayısı 800 000 civarındadır. Küçük işletmelerde 
çalışanlar d ışarıda tutulursa, ücretlilerin sayısı 2.5 mi lyon kadardır. Faal nü
fus 15 milyon civarında olduğuna göre, işçi ve memurlar faal nüfusun altıda 
birini oluşturmaktadırlar. Bunun yanısıra, ülkede 3.5 milyon kişi küçük iş
letmelerde çalışmaktadır. Bu miktarın üç milyonu tarımda, yarım milyonu ise 
sanayi ve hizmetlerde çalışmaktadır. Geri kalan 6 mi lyon ise, ev kadını, tarım 
işçisi ve serbest girişimcilerdir. 

Türkiye, sermaye ihraç eden değil, ithal eden bir ülkedir. Yani, sürek
li olarak emperyalizmin tehdidi altındadır. Türkiye'deki sanayinin yapısı bü
yük ölçüde sermaye ihraç eden ülkelerin iradeleri yönünde şekillenmiştir. 

Türkiye'de 'bugün egemen olan sanayi, "know how", teknoloji ve hatta ham
madde bakımından büyük ölçüde sermaye ihraç eden ülkelere bağlı, ülkeyi on
larla ortaklaşa SÖmüren bir sanayi türüdür. 

Türkiye gibi bir ülkede, batılı türden bir sosyal demokrasi, bu nitelik
teki sınıfsal yapıyı, özetlemeye çalıştığımız nitelikte bir sanayi ile bütünleme
ye çalışmaktan öte anlam taşımayacaktır. Böylesine bir sosyal demokrasinin 
Türkiye'de sağ cepheyi oluşturan diğer partilerden hiç bir farkı olmayacaktır. 
Eğer CHP bu noktaya gelecekse, 12 Mart döneminde kendi çapında verdiği 
kavganın hiç bir anlamı kalmayacak. 

CEVAPSız SORULAR 

_ O halde durum şu : Kendisine bir süredi r  solda yer arayan ve bu ne-
denle halkın giderek yoğunlaşan özlemlerinin yöneldiği CHP'nin, batılı tür
den bir sosyal demokrat parti olması için yollar bütünüyle açık değil. Halk 
Partisi için açık olan yollardan biri, sonunda tekelci sermayenin liberal eği
limli partisi niteliğini almak. Ancak bu da CHP'nin bugün sahip olduğu kitle 
desteğinin önemli bir bölümünün yitiri lmesi anlamına gelecektir. CHP anti te
kelci olduğunu iddia ctmektedir. Oysa Türkiye koşullarında anti tekelci ol
mak, bu tekellerin göbek bağıyla bağlı olduğu ülkelere karşı olmak demek. 
Yani anti emperyalist olmak demek. Tekellere karşı olduğunu ileri süren CHP, 
tekellere karşı ne gibi tedbirler öngörmektedir? Bunlardan biri, halk sektörü. 
Küçük tasarruf sahiplerinin tasarrufları kanalize edi lecek, bunlarla büyük sana
yi yatırımları yapılacaktır. Böylelikle kurulan sanayiler halkın - daha doğrusu 
küçük tasarruf sahiplerinin - yönetim ve denetimi altında olacaktır. Sözde de 
olsa, niyet, tekelci sermayeye karşı geniş bir "çevirme" hareketine 
Türkiye'de para ve kredi kaynakları tekellerin denetimi altında iken bu nasıl 
sağlanacaktır? Halkın tasarrufları ile kurulması planlanan bu "bebek" endüst
riler tekelci sermayeye karşı nasıl korunacaktır? CHP'nin bu sorulara vereceği 
cevap şimdilik yok gibi. 

Öte yandan, tekellere karşı çıkan CHP, bu arada devlete karşı da tam 
bir güven duymadığını belirtmekte, devletin ekonomide "başarısız" olduğunu 
ileri sürmektedir. CHP'nin hiç de nesnel temellere dayanmayan bu devletçilik 
düşmanlığı soyut planda halk sektörünün hem tekeller hem de devlet karşısın
da yer alır görünmesine yol açmaktadır. Hem devletten uzak durulacak, hem 
de tekelci sermaye ile mücadele edilecek_ CHP, bu konuda da çözümsüz. 

DIYALOG VE ÖNEMI 

CHP'nin devletçilik ve devlet düşmanlığının temelinde, partiye dam
gasını vuran küçük burjuva görüş açısı yatıyor. Bu görüşün temel özelliği, dev
leti sınıflardan bağımsız, yerine ortamına göre şu ya da bu sınıfı ezen kendi 
başına buyruk bir kurum olarak görmek_ CHP'nin bu hastalığını tedavi 
etmek mümkün değil; yani CHP'nin temel felsefesini değiştirmek utopik bir 
uğraş. Ancak bu felsefenin pratikteki uzantılarına set çekmek, CHP'nin nere
de idealist ya da utopyacı olduğunu somutta göstermek hem mümkün hem de 
zorunlu. Bunu yapacak olan, hayatın kendisi ve onu en iyi değerlendiren sos
yalistler. 

Bunu somut olarak görmek mümkün. CHP eğer bugün bulunduğu 
yerde ise, bunu yalnızca CHP 'nin kendi iç  dinamiği ile açıklamak son derece 
yetersiz olur. CHP 'yi solda, bugün bulunduğu yerde koruyan asıl etken, Haş
haş ve Petrol konularında pratiğin CHP'ye gösterdikleridir; CHp'nin solunun 
CHP'ye yönelttiği eleştiri lerdir. Yalnızca CHP için değil, bütün sosyal demok
rat partiler için geçerli olan bir sonuca varıyoruz: Bu partileri öte yana kay
maktan alıkoyan etken, bu partilerin somut gerçekleri yansıtan sosyalistler
le olan diyalogudur. CHP bu diyalogu kopardığı anda, bugün kendisinden ya
na gözüken kitlelerle olan bağları da kopacaktır. 

YVRVYVŞ - 11 Ka"m 1975 - 7 

Cumhuriyet Halk Partisi 'nin durumunu ve gelişme olanaklarını 
değerlendirmek, önemli bir görev. 

Halk Partisi hakkında daha sağlıklı bir yargıya varabil
1971 yılının 12 Martı'na kadar geriye gitmek, o zamanki Genel Sek

karşısındaki tavrını göz önüne almak durumundayız. Ecevit, 
demokrasiye ve toplumsal gelişmeye karşı bir girişim 

değerlendirmişti. O zamanki Genel Sekreter Ecevit'in bu tavrı, CHP'de 
döneminin başladığına işaret ediyordu. Sonunda CHP'de 

günü geldi çattı. Kongre'de, CHP'nin, sağdaki diğer partiler
görüşleri paylaşıp, ancak belirli bir nüansla yetinmesini 

Parti bunların elinde kalsaydı ne olacaktı? Bunun cevabı 
verilmiş durumda. CGP'nin bugünkü durumuna bakmak yeterli 

CHP Kongresi bu biçimde sonuçlanmadl. CHP, partinin 
bulunduğu kısır döngüyü kırmak iç in  adım attı. 

adımının bazen sosyal demokrat, bazen de "demokratik 
ileri sürüldü. Ancak "demokratik sol'un belirli bir tanımı 

Sosyal demokrat deyimi ise batının bazı ülkelerinde iktidarda bu
sosyal demokratların düşün ve eylem sistemlerine çağrışımlar yaptı. 

BATıDA SOSYAL DEMOKRASI 

batı sosyal demokrasidemokrasidemokr lerinin egemen olduğu ülkelerdeki 
atmak yerinde olacak. Bu ülkelerde proleterleşme süreci 

gitmektedir. Örneğin, 1950 yıl ında Federal Almanya 
nun % 70'i işçi iken, 1970'te bu oran % 80'e ç ıkmıştır. 

az sayıda fırmanın elinde toplanmıştır. üretime egemen 
Bir başka örnek: jngiltere'de sanayi üretiminin % 85'i 10 

tarafından gerçekleştirilmektedir. (1)  Bu ülkeler d ışarıya meta 
ihraç ederler. Sermayelerinin faiz ve temettüleri ile yaşar

sosyal demokrasiler, işçi sınıfını ve onun sosyal, 
hareketlerini tekelci burjuvazinin çıkarlarına bağlı kılarlar, 
işçi sınıfı hareketini törpülemek için ellerinden geleni yapa 

partiler, "sermayenin demokratlaştırılması" savını ileri sür
meblağlı pay senetlerinin çıkarılmasını özendirerek, işçi leri gü

ortak etmeyi önermektedirler. Oysa bunun sonucunda 
bunların temsil ettiği sermayenin bir avuç rantiyenin eline 

görülmektedir_ Sosyal demokrasinin "cennet" i olan Federal Almanya' 
52'sinden çoğu 300 sermaye ortaklış ının elindedir (2). 

TORKJYE VE SOSYAL DEMOKRASI · 

yapısı, yukarıda açıklamaya çalıştığımız ülkelerinkin
1972 yılında Sosyal Sigortalar kapsamına giren 1 750 000 

Memur sayısı 800 000 civarındadır. Küçük işletmelerde 
tutulursa, ücretlilerin sayısı 2.5 mi lyon kadardır. Faal nü

civarında olduğuna göre, işçi ve memurlar faal nüfusun altıda 
turmaktadırlar. Bunun yanısıra, ülkede 3.5 milyon kişi küçük iş

şmaktadır. Bu miktarın üç milyonu tarımda, yarım milyonu ise 
etlerde çalışmaktadır. Geri kalan 6 mi lyon ise, ev kadını, tarım 

mcilerdir. 
Türkiye, sermaye ihraç eden değil, ithal eden bir ülkedir. Yani, sürek

lizmin tehdidi altındadır. Türkiye'deki sanayinin yapısı bü

Türkiye gibi bir ülkede, batılı türden bir sosyal demokrasi, 
teki sınıfsal yapıyı, özetlemeye çalıştığımız nitelikte bir sanayi 
ye çalışmaktan öte anlam taşımayacaktır. Böylesine bir sosyal 
Türkiye'de sağ cepheyi oluşturan diğer partilerden hiç bir farkı 
Eğer CHP bu noktaya gelecekse, 12 Mart döneminde kendi çapında 
kavganın hiç bir anlamı kalmayacak. 

CEVAPSız 

_ O halde durum şu : Kendisine bir süredi r  solda yer 
denle halkın giderek yoğunlaşan özlemlerinin yöneldiği CHP'nin, 
den bir sosyal demokrat parti olması için yollar bütünüyle 
Partisi için açık olan yollardan biri, sonunda tekelci sermayenin liberal eği
limli partisi niteliğini almak. Ancak bu da CHP'nin bugün 
desteğinin önemli bir bölümünün yitiri lmesi anlamına gelecektir. 
kelci olduğunu iddia ctmektedir. Oysa Türkiye koşullarında 
mak, bu tekellerin göbek bağıyla bağlı olduğu ülkelere karşı 
Yani anti emperyalist olmak demek. Tekellere karşı olduğunu 
tekellere karşı ne gibi tedbirler öngörmektedir? Bunlardan 
Küçük tasarruf sahiplerinin tasarrufları kanalize edi lecek, bunlarla 
yi yatırımları yapılacaktır. Böylelikle kurulan sanayiler halkın 
küçük tasarruf sahiplerinin - yönetim ve denetimi altında 
olsa, niyet, tekelci sermayeye karşı geniş bir "çevirme" 
Türkiye'de para ve kredi kaynakları tekellerin denetimi altında 
sağlanacaktır? Halkın tasarrufları ile kurulması planlanan bu 
riler tekelci sermayeye karşı nasıl korunacaktır? CHP'nin bu 
cevap şimdilik yok gibi. 

Öte yandan, tekellere karşı çıkan CHP, bu arada devlete 
bir güven duymadığını belirtmekte, devletin ekonomide "başarısız" 
ileri sürmektedir. CHP'nin hiç de nesnel temellere dayanmayan 
düşmanlığı soyut planda halk sektörünün hem tekeller hem 
da yer alır görünmesine yol açmaktadır. Hem devletten uzak 
de tekelci sermaye ile mücadele edilecek_ CHP, bu konuda da 

DIYAL

CHP'nin devletçilik ve devlet düşmanlığının temelinde, 
gasını vuran küçük burjuva görüş açısı yatıyor. Bu görüşün temel özelliği, 
leti sınıflardan bağımsız, yerine ortamına göre şu ya da bu 
başına buyruk bir kurum olarak görmek_ CHP'nin bu 
etmek mümkün değil; yani CHP'nin temel felsefesini değiştirmek 
uğraş. Ancak bu felsefenin pratikteki uzantılarına set çekmek, 
de idealist idealist idealis ya da utopyacı olduğunu somutta göstermek hem 
zorunlu. Bunu yapacak olan, hayatın kendisi ve onu en iyi 
yalistler. 

Bunu somut olarak görmek mümkün. CHP eğer 
yerde ise, bunu yalnızca CHP 'nin kendi iç  dinamiği ile açıklamak son 
yetersiz olur. CHP 'yi solda, bugün bulunduğu yerde koruyan 
haş ve Petrol konularında pratiğin CHP'ye gösterdikleridir; 
CHP'ye yönelttiği eleştiri lerdir. Yalnızca CHP için değil, bütün 
rat partiler için geçerli olan bir sonuca varıyoruz: Bu partileri 
maktan alıkoyan etken, bu partilerin somut gerçekleri yansıtan 
le olan diyalogudur. CHP bu diyalogu kopardığı anda, bugün 



SILAHLANMA EKONOMIYI 
DARBOCAZA SOKMUŞTUR. 

Türkiye son yıllarda silahlanma yarışma bütün hı· 
zıyla katıldı. Sadece silaDh kuvvetlerin araç ve 
gereçlerinin yenilenmesi için geçen yıl 1 . 6  mil

yar TL ayrılmışken bu miktar bu yıl 7 milyara çıkarıl
dı. REMO adıyla anılan, silahlı kuvvetlerin reorgani
zasyonu planı uyarınca geçmiş yıllarda 10 yıl içinde 
10 milyar lira harcanması planlanırken, bu yılki bütçe 
çalışmalarında süre k ısaltıldı ve planlanan harcamalar 
23.7 milyar liraya yükseltildi. Hükümetlere, gerek gö
rüldülıü takdirde, bu miktarı yüzde 50 oranında artır
ma yetkisi de tanındı� öte yandan, iktidar çevreleri 
tarafından "bölgesel savunma ihtiyaçlarının" arttığı 
ileri sürülmekte, bunun için silahlı kuvvetlerdeki gele
neksel silahların artll'ılacagı belirtilmektedir. 

Silahlanma yarışı ülke ekonomisi üzerine git
tikçe agırıaşan bir yük bindirmektedir. REMO pla· 
nının tartışıld ığı bütçe çalışmaları sırasında ırmak hü
kümetinin Maliye Bakanı Bedri Gürsoy yeni vergi tasa
rılarının getirilece�ini açıkça dile getirmiştir. Geçti
�imiz Mayıs ayının sonunda, savunma ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla Merkez Bankası. döviz transfer
lerini ve akreditif açmayı durdurma kararı almıştlr. 
Sermaye örgütleri, döviz sıkıntısının iç sanayi üretimi
ni darbo�aza soktu�unu, şikayetlerinin başına sadece 
"severek katlandlAımız" sözünü ekleyerek açıkça be
lirtmektedir. Yapılan harcamaların, Türk lirasının de
�erindeki düşmelerde de belli bir etkisi vardır. 

BIR ÖNERI: 
"ULUSAL" SAVAŞ SANAYII 

Silah araç ve gereçlerinin yurt içinde imal edil
mesiyle, diAer bir deyişle "ulusal savaş sanayii"nin 
kurulmasıyla bu darboAazlardan kurtulunabilecelıi 
ileri sürülmektedir. Bunun için de uzun süreden beri 
hazırlıklar sürdürülmektedir. tki kuvvet vakrının var
lıkları 1 milyarın üstündedir. Geçen Temmuz ayının 
ilk 15 gününde REMO gereAince 50 milyon liralık 

TÜRKiYE- DE 

araç - gereç ihalesi yapılmışttr. Ancak, ilgili bütün ta
raflar, bu sanayiin vakıflar ve yardımlarla kurulamaya
cağını belirtmektedirler. Bir hesaba göre, gerekli po
tansiyelin oluşması için 15 yıl içinde 125 mi lyar lira
lık yatırıma gerek vardır. ırmak hükümetinin hazırla
dı�ı 1975 programında bu amaçla 45 milyar liralık 
harcama ayrılmıştır. Oysa Türkiye'nin 1974 yılındaki 
toplam harcamaları 104 milyar liradır. 

Savaş sanayii önerisininı birçokları tarafından 
iyi niyetle ortaya atıldığı ya da desteklendiği ileri sü
rülebiHr. Ancak, Türkiye sanayiinin yapısı ve "savun
ma" stratejisi incelenmeden ortaya atılan öneriler bi
rer kuru niyet olarak kalmaktan kurtulamaz. Olke
mizde bir savaş sanayiinin kurulup kurulamayaca�ı, 
böyle bir san'ayiin ülke ekonomisine yararlı olup 
olmayacağ ı. bunun bağımsızhğımıza katkısı, ancak 
ülke ekonomisinin bugünkü yapısı incelenerek açıkla
nabitir .

. 

SAVAŞ EKONOMISI KAPITALIZMIN 
BUNALıMLARA BULOUCU ÇAREDiR 

20. yüzyılda da savaşların temel nedeni tekelci 
sermayedir. Dünyanın emperyalist güçler tarafından 
paylaşılması, bir kere paylaşıldıktan sonra eşitsiz geliş
me sonucu yeni bir paylaşım gere�inin do�ması, em
peryalizmin kendi iradesini bağımlı ülkelere kabul et
tirme hırsı ve nihayet işçi ve emekçi sınıflara ve sos
yalist ülkelere karşı mücadele etme zorunluluö:u savaş
ları ve silahlanmayı do�urmaktadır. 

Silahlanmanın günümüzdeki ekonomik temeli. 
büyük tekellerin silah sanayiindeki çıkarlarıdır. Buna
Itmiardan kurtulmak ve üretimi sürdürmek için savaş 
ekonomisinin kaçınılmaz olduA:unu Marksist bunalım 
teorisi açıklıkla ortaya koymuştur. Yirminci yüzyılda 
kapitalistdünyanın yaşad ı�ı en büyük bunalım olan 
1929 - 1932 bunalımından hemen sorıra kapitalist 
dünya büyük bir silahlanma yarışına girmiş ve bu ya
rış IL.  Dünya Savaşına dek sürmüştür. 1948 bunalımın
dan sonra Kore savaşı, 1954'ten sonra soA:uk savaşın 
sıcak savaşın sınırlarını zorlaması; 1958 bunalımından 
sonra da, Küba gibi denemelerden sonra Vietnam sa
vaşı ABD ve diA:er kapitalist ülkeler ekonomilerinin 
canlanmasını saA:1amıştır. 

KJaPitalist ekonomilerin askeriteşrnesi tekelci dev· 

let kapitalizminin ortaya çıkmasıyla. yani özel 
tekellerle devlet tekellerinin sıkı sıkıya kayna,

ması ve devlet aygıtının mali oligarşiye bağımlı kılm

masıyla atbaşı gitmiş, tekelci devlet kapitalizmi .. va, 

ekonomisi ile en "olgun" biçimine u laşmı,tır. Bilın· 

dili gibi kapitalizmin bunalımlarının temelinde .41n 
üretim. yatmaktadır. Savaş sanayii, a,ırı üretim buna

hmlarının önüne geçilmesi daha d0A'ruıu ertelenmesi 

için belli olanaklar yaratmaktadır. Savaş .. nayii, dev

let ahmlarından oluşan güvenilir ve sürekli bir pazar 

buı.bilmekte, tekellerin büyük karlar elde edebilmeoi

ni salılamakta, yeni teknolojilerin uygulanmasını hız

landırmaktadır. Devletin si lah sipar;şleri, tekelci kapi

talizmde devletin tekellerin çıkarları doRrultulUnda 

ekonomiye müdahale etmesinin bir biçimidir. 

MILITARIZM SADECE SILAH 
TEKELLERJNIN iDEOLOJISI DEClLOIR 

Fakat ekonominin askerileşmesinden çıkarı 
olan, sadece tekelci sennayenin silah üretimi yapan 
kesimi değildir. Militarizmden dolırudan doğruya ya· 
ı:rlanan sadece küçük bir grup tekelci olmakla birlik
te. askeriteşrne, bir bütün olarak tekelci sermayenin 
siyasal ve stratejik çıkarları dogrultusundadır. Askeri
leşmenin kaynağı tekelci sermayenin bu saldırgan ka
rakterinde yatmaktadır. Askeri - sınai kompleksin ka
pitalist ülkelerde ve kapitalist dünyada son sözü söyle
mesinin nedeni budur. 

Silah tekelleriyle devletin kaynaşması ve ordu
nun devlet aygıtına egemenligi şu örneklerle belirgin· 
leşmektedir. Amerikan Savunma Bakanlığı, rederal 
yönetimin bütün sivil organlarında ve Kongre'de 500'
den razla "irtibat subayı" bulundurmaktadır. Ordu 
ileri gelenlerinin Beyaz Saray'da casusluk raaliyetle
rinde bulu'1du�u geçen yıl resmi olarak ortaya çıkarıl
mış ve açıklanmıştır. Militarizmin yayılmaıı için özel 
örgütler faaliyettedir: Mi titarist propaganda amacıyla 
ABD'de 29 bin eski muharip özel bir Federal Daire 
tarafından yönetilmekte ve bu daire, görevlilerin aya
sı bakımından Savunma Bakanlığından sonra ikinci u
rayı almaktadır. Federal Almanya'da aynı tipte i,ler
le meşgul olan yedeklerin sayısı 1 . 8  milyonu bulmalt
tadır. Bunların sayısı Belçika'da 600 binden razla, 
Hollanda'da 350 bin, Norveç'te 160 bindir. ABD'nin 
en büyük tekelleri 1973'te 153 milyar dolaylarmda 
peşin garantili siparişler almışlardır ve bu paramn ya
rısı bir yıldan kısa süre içinde kasalarına girmittir. 
General Electrics, hükümetin askeri siparişlerinden 
1972 yılı içinde 161 milyon sterlin kir etmittir 
1973'te, askeri siparişler Ingiliz havacılık işletmeleri 
ne 500 milyon sterlin kazanç salılamıştır. Son o larak 
da "asrın siparişi" olarak nitelenen anlaşmayla Ame-
rikan General Dynamics dört AVTupa ülkesinden 18 
mi lyar dolarlık sipariş almıştır. 

SILAHLANMA BUNALıMı SADECE ERTELER 

Ekonomi üzerindeki canlandırıcı etkisine rat
men, askeriteşrne, ekonomik bunahmların ortadan 
kaldırılmasını sağlayarnamaktadır. Silah piYUUlnın 
sürekli olarak sivil piyasadan daha hızlı genişlemesi 
mümkün olamamaktadır. Piyasayı kaçınılmaz olarak 
daraltan etkenlerin yanısıra. silah sanayiine yapılan 
yatırımlar, üretici güçleri geliştirecek sermaye biri
kimini durdumaktadır_ öte yandan savaş sanayiine 
yapılan yatırımların üretken olmaması, büyüme hızla
rını yavaşlatmakta. enflasyona yol açmakta ve halkın 
yaşama düzeyini hızla düşürmektedir. Vietnam aYafI 
için yapılan harcamalar Amerikan ekonomilini büyük 
bir dış ticaret açığıyla da karşı karşıya getirmi,tir. 

Fakat tekelci kapitalizm silahlanmaktan da vuce
çememektedir. Çünkü bunalımlarını başka türlü 
ertelemenin yolu yoktur. Silah satışlarında yeni 

pazarlar açılması için NATO üyelerinin silahlanma 
harcamaları artırılmakta, gelişmekte olan ülkeler ıilah
Ianmaya zorlanmakta, dünyanın çeşitli bölıelerinde 
savaşlar ve gerginlikler kışkırtılmaktadır. Geçen hafta 
içinde ABD kongresinde yapılan bir açıklamada, .,ft 
bir yıl içinde ABO'nin silah satışlarının yine rekor dü
zeye ulaştılıı belirtilmiştir. 

GERI EKONOMILER 
SILAHLANMAYA ZORLANMAKTADıR 

Türkiye'nin silahlanmasmı ve silah sanayii kur
maslOlI içinde bulundu�u emperyalist siıtem içindeki 
yerine göre ele almak gerekir. NATO üyelerinin oilah
lanmasıyla ilgili rakamlar bu konuda bir fikir vereeek-

. 

SILAHLANMA EKONOMIYI 
DARBOCAZA SOKMUŞTUR. 

ürkiye ürkiye son yıllyıllarda arda silahlanma silahlanma yarışma bütün bütün hı· hı· 
zıyla katıldı. Sadece silaDh kuvvetlerin araç ve ve 
gereçlerinin yenilenmesi için geçen yıl 1 . 6  milmil

ayrılmışken bu miktar bu yıl 7 milyara çıkarılçıkarıl
REMO adıyla anılan, silahlı kuvvetlerin reorganireorgani

planı uyarınca geçmiş yıllarda 10 yıl içinde de 
lira harcanması planlanırken, bu yılki bütçe bütçe 

çalışmalarında süre k ısaltıldı ve planlanan harcamalar harcamalar 
milyar liraya yükseltildi. Hükümetlere, gerek gögö

takdirde, bu miktarı yüzde 50 oranında artıroranında artır
yetkisi de tanındı� öte yandan, iktidar çevreleri 

tarafından "bölgesel savunma ihtiyaçlarının" arttığı arttığı 
sürülmekte, bunun için silahlı kuvvetlerdeki gelegele

silahların artll'ılacagı belirtilmektedir. 
Silahlanma yarışı ülke ekonomisi üzerine git

tikçe agırıaşan tikçe agırıaşan bir yük yük bindirmektedir. REMO pla· pla· 
tartışıld ığı bütçe çalışmaları sırasında ırmak hü

kümetinin Maliye Bakanı Bedri Gürsoy yeni vergi tasatasa
getirilece�ini açıkça dile getirmiştir. GeçtiGeçti

Mayıs ayının sonunda, savunma ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını 
ılamak amacıyla Merkez Bankası. döviz transfertransfer

akreditif açmayı durdurma kararı almıştlr. almıştlr. 
örgütleri, döviz sıkıntısının iç sanayi üretimiüretimi

darbo�aza soktu�unu, şikayetlerinin başına sadece sadece 
katlandlAımız" sözünü ekleyerek açıkça be

lirtmektedir. lirtmektedir. Yapılan Yapılan harcamaların, Türk harcamaların, Türk lirasının lirasının dede
düşmelerde de belli bir etkisi etkisi etkis vardır. 

BIR ÖNERI: 
"ULUSAL" SAVAŞ SANAYII 

Silah Silah araç ve gereçlerinin gereçlerinin yurt yurt içinde içinde imal imal ediledil
mesiyle, diAer bir deyişle "ulusal savaş sanayii"nin i"nin 

lmasıyla bu darboAazlardan kurtulunabilecelıi kurtulunabilecelıi 

araç araç - gereç gereç ihalesi yapılmışttr. yapılmışttr. Ancak, Ancak, ilgili ilgili bütün ta
raflar, raflar, bu sanayiin vakıflar ve yardımlarla kurulamayakurulamaya
cağını cağını belirtmektedirler. Bir hesaba göre, gerekli popo
tanstansiyelin tansiyelin tans oluşması için 15 yıl içinde 125 mi lyar liralira
lık lık yatırıma gerek vardır. ırmak hükümetinin hazırlahazırla
dı�ı dı�ı 1975 programında bu amaçla 45 milyar liralık liralık 
harcama harcama ayrılmıştır. Oysa Türkiye'nin 1974 yılındaki ndaki 
toplam toplam harcamaları 104 milyar liradır. 

Savaş Savaş sanayii önerisininı birçokları tarafından tarafından 
iyi iyi niyetle niyetle ortaya atıldığı ya da desteklendiği ileri süsü
rülebiHr. rülebiHr. Ancak, Türkiye sanayiinin yapısı ve "savun"savun
ma" ma" stratejisi incelenmeden ortaya atılan öneriler bibi
rer kuru niyet rer kuru niyet olarak kalmaktan kurtulamaz. OlkeOlke
mizde mizde bir savaş sanayiinin kurulup kurulamayaca�ı, ulamayaca�ı, 
böyle böyle bir san'ayiin ülke ekonomisine yararlı olup yararlı olup 
olmayacağolmayacağ ı. bunun bağımsızhğımıza katkısı, ancak katkısı, ancak 
ülke ülke ekonomisinin bugünkü bugünkü yapısı yapısı incelenerek incelenerek açıklaaçıkla
nabitir .

. 

SAVAŞ EKONOMISI KAPITALIZMIN 
BUNALıMLARA BULOUCU ÇAREDiR 

20. yüzyılda da savaşların temel nedeni tekelci 
sermayedir. sermayedir. Dünyanın Dünyanın emperyalist emperyalist güçler güçler tarafından tarafından 
paylaşılması, paylaşılması, bir kere paylaşıldıktan sonra eşitsiz gelişgeliş
me me sonucu yeni bir paylaşım gere�inin do�ması, emem
peryalizmin peryalizmin kendi iradesini bağımlı ülkelere kabul etet
tirme tirme hırsı ve nihayet işçi ve emekçi sınıflara ve sosve sos
yalist yalist ülkelere karşı mücadele etme karşı mücadele etme zorunluluö:u zorunluluö:u savaşsavaş
ları ve silahlanmayı do�urmaktadır. 

Silahlanmanın günümüzdeki ekonomik temeli. temeli. 
büyük büyük tekellerin silah sanayiindeki çıkarlarıdır. BunaBuna
Itmiardan kurtulmak ve üretimi sürdürmek için savaş savaş 
ekonomisinin misinin mis kaçınılmaz olduA:unu Marksist Marksist Marks bunalım alım 
teorisi açıklıkla ortaya koymuştur. Yirminci yüzyılda yüzyılda 
kapitalistdünyanın kapitalistdünyanın yaşad ı�ı en büyük bunalım olan olan 
1929 - 1932 bunalımından hemen sorıra kapitalist t 
dünya büyük bir silahlanma yarışına girmiş ve bu yaya
rış IL.  Dünya Savaşına dek sürmüştür. 1948 bunalımın
dan sonra Kore savaşı, 1954'ten sonra soA:uk savaşın soA:uk savaşın 

rakterinde rakterinde yatma
pitalist ülkelerde 
mesinin mesinin nedeni budur. 

Silah Silah tekelleriyle 
nun devlet devlet aygıtına 
leşmektedir. Amerikan 
yönetimin bütün 
den den razla "irtibat 
ileri ileri gelenlerinin 
rinde rinde bulu'1du�u 
mış ve açıklanmıştır. 
örgütler faaliyett
ABD'de 29 bin 
tarafından yönetilmekte tarafından yönetilmekte 
sı sı bakımından Savunma 
rayı rayı almaktadır. 
le meşgul olan yedeklerin 
tadır. tadır. Bunların 
Hollanda'da Hollanda'da 350 
en en büyük tekell
peşin garantili siparişler 
rısı rısı bir yıldan kısa 
General Electrics, General Electrics, 
1972 yılı içinde 161 milyon 
1973'te, askeri siparişler 
ne 500 milyon sterlin 
da da "asrın siparişi" 
rikan rikan General Dynamics 
mi lyar lyar dolarlık larlık si

SILAHLANMA BUNALıMı 

Ekonomi üzeri
men, men, askeriteşrne, askeriteşrne, 
kaldırılmasını kaldırılmasını sağla
sürekli sürekli olarak sivil 
mümkün olamamaktadır. mümkün olamamaktadır. 
daraltan daraltan etkenlerin 
yatırımlar, üretici güçleri yatırımlar, üretici güçleri 
kimini kimini durdumaktadır_ 
yapılan yapılan yatırımların 
rını rını yavaşlatmakta. 
yaşama yaşama düzeyini 
için için yapılan harcamalar 
bir bir dış ticaret açığıyla 

FFakat tekelci 
çememektedir. 
ertelemenin 

pazarlar pazarlar açılması 
harcamaları harcamaları artırılmakta, 
Ianmaya Ianmaya zorlanmakta, 
savaşlar savaşlar ve gerginlikler 
içinde ABD kongresinde 
bir bir yıl içinde ABO'nin 
zeye ulaştılıı belirtilmiştir. 

SILAHLANMAYA 



MEHMET AKOZER 

SAVAS SANAYU SORUNU 
-

tir. 1971 - 1973 arasında NATO üyesi ülkelerin askeri 
harcamaları 104 milyar 981 milyon dolardan 120 mil
yar 827 milyon dolara yükselerek yüzde 15 oranında 
artmıştır. Bu artış içinde çeşitli ülkelerin paylarına 
bakıhnca ilginç bir durum görülmektedir. Resmi ista
tistiklere göre, bu dönem içinde Portekiz d ışındaki 
Avrupa ülkele.rinin askeri harcamaları yüzde 21 ora
nında artmıştır. ABD'nin askeri harcamalarındaki ar
tış ioe sadece yüzde 4.8 kadardır. Buradan çıkan so
nuç NATO'nun ask�ri potansiyelindeki artışın Avru
pa ülkelerinin askeri harcamalarıyla gerçekleştirildi�i
dir. Ikinci olarak, Avrupa'lı NATO üyelerinden Türki
ye'nin bu dönemdeki askeri harcamaları yüzde 47.0 
oranında, Yunanıstan'ın harcamaları yüzde 26.8 ara
mndaı !talya'nınki ise yüzde 28.8 oranında artmıştır. 
Avrupa ülkeleri arasında ekonomik potansiyeli en dü
şük düzeydeki bu üç ülkenin askeri harcamalarrndaki 
artış hem NATO hem de Avrupa ortalamalarının üze
rindedir. Genel olarak, NATO silahlanmasının yükü
nün ABDinin sırtmdan Avrupa'ya, oradan da belli öl
çüde, daha geri ekonomileri olan ülkelere ve bu arada 
Türkiye'ye aktarıldı�ı görülmektedir. Hatta, 1969 -
1971 döneminde NATO'nun toplam askeri harcama
\arında yüzde 1 dolaylarındR bir azalma görülürken bu 
dönemde Türkiye'nin harcamaları yüzde 57.5 oranın
da artmışhr. Aynı dönemde Yunanistan'm askeri nar· 
cemalarındaki artış da yüzde 2 1 .3 kadardır. Buna kar
şılık başta ABD olmak üzere dünya silah tekellerinin 
aldıkları siparişte ller iki dönemde de azalma olmamış 
aksine arttş olmuştur. 

ABD EKONOMIsININ BUNALlMININ 
VÜKÜ AVRUPA'VA ÖDETILlvOR 

B olguları açlklamak için Amerikan ekonomi· 
sinin geçirdigi b unalıma bakmak gereklidir. Fe

eral devletin içerde, ve Avrupa'daki kuvvetle· 
rini beılemek amacıyla dışarda yaptıliı yüksek askeri 
harcamalar Amerikan ekonomisinde enflasyonu kö· 
rüklemekte, Amerikan dolarını zayülatmaktadır. Ay· 
rıca son on yıl içinde Avrupa'nın ekonomik potansi· 
ye\i ABD'ninkinden daha hızlı gelişmiş ve denge ABD 
aleyhine kısmen bozulmuştur. Bu yüzden ABD artık 
Avrupa'dan, askeri, ekonomik ve mali kaynaklarını 
desteklemesini, eksik lerini kapatmasını istemektedir. 
Bunun için de, di�er NATO ülkelerinin askeri harca
malarını artırmasını, savaş araç ve gereçlerini moder
nize etmesini ve dolara eskisinden daha az yüklenme
lini istemektedir. Amerikan kaynaklı savaş araçlaranm 
.tm alınmasını, böylece Amerikan sanayiinin destek
lenmesini önermektedir. Avrupa ülkelerindeki ABD 
üslerinin masraflaranın da müttefiklerce karşılanmasını 
önermektedir. 

So� olarak NATO ülkelerinin silah sanayiinde 
bir "ortak pazar" kurmaları üzerinde durulmaktadır. 
Dışişleri Bakanı Ça�layangil de bu konuda Brüksel'de 
yapılan toplantıya geçen hafta katılmış ve dönüşünde 
projeden övgüyle bahsetmiştir. Görünüşe göre bu pro
je Avrupa ülkelerinin si lah dalında daha ba� ımsız 01-
malarma olanak verecektir. Gerçekte ise Amerikan si
lah tekellerinin Avrupa askeri-sanayi kompleksinde ki
lit noktalarını ele geçirmesi için hazırlanmış bir "Tru
va atı"ndan başka birşey de�i1dir. Bugün, Amerikan 
tekellerinin teknolojik üstünlügüne, üretim kapasite
sine ve sermaye yogunluiuna Avrupa'da erişilmiş de
�i1dir. Bağımsız bir silah sanayii kurmak ve kendi nük
leer gücünü artınnak isteyen Fransa'nın projeye karşı 
çıkması raslantı de�ildir. özetle silahlanma alanında 
yeni bir işbölümüne gidi Lmek istenmektedir. Bu du
rumda ba&kanm a�ırlıgının küçük ortaklar üzerinde 
toplanma.ı dogaldır. 

TÜRKIVE'DE SAVAŞ SANAVIININ ANLAMJ 

Türkiye'de devlet veya özel sektör eliyle "ulu
sal" bir silah sanayii kurulması Türkiye'yi b ugünkün
den de daha çok emperyalist sisteme ba�ımlı, dünya 
kapitalist bunalımının etkilerine daha da açık hale ge
tirecek, ayrıca tekelci sermayeye işçi ve emekçi sını(
ların sırtından büyük karlar elde etme olana�ını vere
cektir. Bu sanayi hiçbir yanıyla "ulusal" olamayacak, 
başta ABD'ninki olmak üzere uluslararası askeri-sınai 
kompleksin bir uzantısı olacaktır. Bu Türkiye üzerin
deki politik baskıyı da artıracaktır. öte yandan, "ulu
sal güvenlik" adına işçi sını(ının grev ve sendikalaşma 
hakkı elinden alınmaya, kı.ıtlanmaya çalışılacaktır. 
Yatırımların üretken olmayan sektörlere kayması pa
halılı�ı artıracak, di�er yandan da sanayileşme hızını 
kesip çarpık laştıracak , büyüme hızını düşürecektir. 

Rsmi a�lzlardan yapılan iyimser açıklamalarda 
bile sava, sanayiinin ilk tesislerinin ı9Bı 'den 
··nce devreye giremiyecegi, tüm ünite ve tesisle· 

rin ancak 8 yılda tamamlanaca�ı belirtilmektedir. Bu 
durumda kısa vadede döviz sıkınt.ısının at.latılamaya
ca�ı ortadadır. Kaldı ki kurulacak savaş sanayii komp
leksi çok küçük bir oranda yerli girdilerle geliştirile
cegine göre, döviz sıkıntısına bir çare buıundu�unu 
ileri sürmek olanaksızdır. Oysa, silah alımlarıyla birlik
te di�er etkenlerle döviz rezervleri halen hızla erimek
tedir. Silahlanmayla ilgili konularda sermaye çevrele
rinin sözcülüi!ünü layıkıyla yerine getiren Ahmet Kı
hçbay, bir yazısında bu soruna deginmekte ve döviz 
artırıcı (aaliyetlerin hızlandırılmasını isteyerek döviz 
transferi, dış kredi ve sermaye ithali gibi yollar öner
mektedir (Tercüman, I Temmuz 1975). Savaş sanayi
ini kurma çalışmalarıyla birlikte döviz kaynaklarının 
bu yolla sermaye çevrelerine açılacalmı düşünürsek, 
sermaye sözcüsünün bu önerilerini deA'erlendirmek 
mümkündür. 

TEKELCI SERMAVENIN PAZAR BUNALlMJ 

Sermaye sınıfı için önemli olan devletin bütün 
olanaklarının kendine açılması, silahlanmanın kendi 
kesesine yararlı hale getirilmesidir. Bugün Türkiye'de 
imalat sanayii, yapısal sorunlarının yarattı�ı derin bir 
bunalım içindedir. İmalat sanayii milli gelirin yüzde 
23.8'ini üretir hale geldiği halde, yüzde 46.6'sl tüke
tim malı üreten bu sanayi üretti�ini satarnamaktadır; 
yani pazar bunalımı içindedir . .... (Türkiye'de kapitalist 
pazarın daralması konusunda YOROYOŞ'ün 1 2 .  sa
yısına bakınız). Pazarın daralmasının temel nedeni iş· 
çi ve emekçi kitlelerin gerçek gelirlerindeki düşüştür. 
Kaldı ki, veri gelir bölüşümü içinde bu nitelikte bir 
sanayi üretimi yapısının pazar bunalımı içine düşmesi 
kaçınılmazdır. Finansman kaynaklarının da azalma· 
sıyla, burjuvazi üretimi genişleterek sürdüremez ol
muştur. Odalar Birliği'nin bir yayını 1974 yılında 
imalat sanayiinde sabit sermaye yatırımlarının azaldı
ğını açıklamaktadır ( Iktisadi Rapor 1975, Odalar Bir
li�i, Ankara).  öte yandan stok artışları yükselmekte
dir. Büyük imalat sanayiinde stoklıu- 1967 - 70 arasın
da yüzde 40 artmışken, bu oran 1970 - 73 arasında 
yüzde 100'e yaklaşmıştır. Bunalımın kaynagrnda sa
nayiin çarplk yapısı yatmaktadır. İmalat sanayiinde 
yatırım malları üretiminin payı sadece yüzde 1 4'tür. 
Söz konusu sanayi ürünlerinin büyük çogunluA'unu 
dayanıklı tüketim maddeleri oluşturmaktadır. Makina 
imalat sanayiinin toplam ima-Iat sanayiindeki payı ise 
yüzde ı .g'dur. Türkiye kapitalizmi makina yapan sa
nayie geçememenin bunalımı içindedir. Bunalımına 
çare olarak bazı tedbirler önermektedir. Avrupa ka· 
pitalizmi ile bütünleşmeye hazırlanan tekelci sermaye
nin asıl istediA'i başkadır ve bunu açıkça ifade etmek
tedir: "Halen AET karşısında bu sanayi dalının (ima
lat sanayiinin) rekabet için tek güvencesi ucuz işgücü
ne sahip olmamızdır". (Odalar Birlilii, aynı kaynak, 
.. 2 1 5 ). 

TEKELCI SERMA VENIN BACIMSJZ SAVAŞ 
SANAVIINI GELıŞTİRME GÜCÜ VOKTUR 

• •  

Ozellikıe tekelci kesimden oluşan özel sektörün 
pazar bunalımını aşmak için savaş sanayiine ta
lip olmasını, emperyalist ülkelerdeki durumla da 

karıştırmamak gerekir. Tekelci sermayenin olaya ba
kışı aynı olmakla birlikte, çapı ve gücü gere�i, talep-
leri ve vaadleri farklıdır. Yine Ahmet Kılıçbay, Ocak 
ayında bir seminerde sermayenin bakış açısını özetle
miştir: "Harp sanayii mamulleri için talep, güvenilir 
ve istikrarlı bir taleptir. Piyasa şartlarından kısmen ba
gım.ızdır. Bu bir bakıma büyük bir sektörü meydana 
getirdigi takdirde, ekonomik i.tikrarsı�lık, gelir alça
lışları döneminde güvenilir bir talep kaynaA'ldır." 
Ancak Türkiye'de sermayenin yoA'unlaşma derecesi 
ve tekelleşme, i leri kapitalist ülkelerdeki gibi uluslar
arası düzeye çıkmış, uluslararası alanda da egemen du
ruma gelmiş olmadıgı gibi tekelci burjuvazi de yüksek 
yatırımları ve kendisini besleyen organize bir sanayii 
gerektiren savaş sanayiinİ kurabilecek düzeyde de�il
dir. Türkiye sanayiinin yukarda açıklanan yapısı bur
juvazinin de yapısını belirlemektedir. Bu alanda da 
kendini geliştirebilmek için uluslararası tekeııerin 
işbirliA'ine ve devletin desteA'ine, hatta öncülü�üne ih
tiyacı vardır. Odalar Bjrli�i'nin "ulusal" savaş sanayii 
ile ilgili raporunda da bu açıkça belirtilmektedir: 
"Yatırılabilir kaynakların kamu kesimine aeırhk vere
cek şekildegelişmesi normaldir." Bu yüzden, özel sek
tör temsilcilerinin usavaş sanayiini kurmak milli bir 
görevdir" ve her işi oldu�u gibi "bunu üstün bir ba· 
şarı ve buyük bir cesaretle gerçekle,tirece�iz" gibi 
sözleri bir aldatmacadan ibarettir. 

Bilindi�i gibi sadece sava, sanayii diye bir olgu 
yoktur. Hemen hemen bütün .. nayi girdilerini bütun-

leştiren bir "askeri-sınai kompleks" vardır. Askeri -
sınai kompleks içinde de bir aAırllk hiyerarşisi mev
cuttur. Türkiye'de bu a�ırlı�ın dış tekellere verilmesi 
bir zorunluluk olduAu gibi, ana dallarda devletin özel 
sektörden önce gelmesi de kaçınılmazdır. Bu nedenle 
özel tekelci sermaye savaş sanayii dalında a�lrllk1ı ola
rak yan sanayilere taliptir. öncelikle talip olunan yan 
sanayiler otomotiv ve elektronik sanayileridir. Barut 
ve mermi gibi dallaran ve top ve uçak sanayiinin bütü
nüyle kamu sektörüne bırakılması gerektiAi Odalar 
Birli�i'nin sözü geçen raporunda ifade edilmektedir. 
Uçak sanayiinde lastik vb. gibi yan sanayilere de talip 
olunmaktadır. Ancak başlama nokta.ı sayılan hafif 
bakım sanayiine dahi özel sektörün girişme "cesaret"i 
yoktur. 

VAN SANA VILERIN DURUMU 

• •  

Ozeı sektörün talip oldu�u taşıyıcı araçlar dalla-
rında da !isansa ve yabancı sermayeye gerek 01-
duliu belirtilmektedir. Gemi inşa dalında yan 

sanayi olarak özel sektörün katılabilecee:i, fakat bu-
nun için de yabancı sermayeyle ortaklıA'a gerek oldu
�u kabul edilmektedir. özel sektör temsilcileri, dev:
lete "bıraktıkları" dallarda da hemen hemen bütünüy
le dış girdilere ihtiyaç oldu�unu açıklamaktadıriar. 

Tekelci sermayenin yan sanayi olarak geliştir
meyi vaad ettiA'i otomotiv ve elektronik sanayiinin 
montajcı ve dışa ba�ımlı niteligi bilinmektedir. Oto
motiv sanayii, aşırı karlar saglanmasına rağmen, ser· 
maye, ara 1Tlaııar, lisans, patent gibi yollarla tamamen 
dışa baliımlı olmaktan kurtulamamıştır. Yerli girdi 
olarak gösterilen parçalar da, yabancı sermaye ortaklı· 
ğı ile kurulmuş şirketler tarafından, tezgahları, tekno· 
IOjisi ve malzemesi ithal edilerek monlajcıllk biçimin· 
de üretilmektedir. Son olarak uçak lastigi imal etme 
kararı alan OY AK, bunun için bir kamu kuruluşu 
olan PETKİM'le işbirli�ini reddederek, hisse,inin yüz
de 23.07 'ye çıkarılması karşılı�ında onunla ortaklığa 
gitmiştir. Eletronik sanayiinde çalışan 11 şirketin ise .... 
çoğu ithalata dayalıdır. Bu alanda dışardan teknoloji 
getirtilebilmesi de ancak sermayenin de birlikte gel
mesiyle mümkün olabilmektedir. Lrmak hükümetinin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Gölhan da bu dalda dışarı 
açılındığını açıklayanlar arasındadır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, 'türkiye'de tekelci sermayenin 
bağımsız bir savaş sanayiini gerçekleştirme gücünden 
yoksun oldu�u, bu alanda da yine uluslararası tekel
lerin boş bıraktı�ı yerleri doldurarak onun yardımıy
la iç pazarı sömürmeye çalışacağı söylenebilir. Agır
lıklı olarak devletin uluslararası tekellere aracılık ede
ceği savaş sanayii, ülkemizin dışa ba�ımlılığını daha 
da artıracaktır. Bunu tekelci sermayenin sözcüleri de 
inkar etmemektedirler. Odalar Birligi'nin ilgili rapo
runda şöyle denmektedir: "Milli savaş sanayiinin 
güç lendirilmesi Türkiye'nin Batı ile bağlarının kuvvet
lendirilmesi sonucunu dogurur . Bunun alternatifi 
olarak savaş sanayii bugünkü durumunda bırakılır ya 
da dış alımlar şeklinde yürütülürse mali güçlükler dola
yısıyla yahut da batılı büyük ülkelerin silah ambargosu 
koyması halinde savunma araç ve gereç ithalatı Batı 
dünyası dışındaki sahalara yönelebilir. Bu tehlikeyi 
gözden uzak tutmamak gerekir. ABD ve Batı Avrupa 
firmaları ile gerçekleştirilecek işbirli�i ekonomik ve 
politik ba�ların sıkılaştırılmasını salılar." 

Buna benzer şekilde savaş sanayiinin işçi sınıfı· 
nın grev ve sendikalaşma haklarını kısıtlamak için kul
lanılacağı izlenimini veren açıklamalar yok degildir. 
örnegin 10 Eylül 1975 tarihli Hürriyet'in başyazısın
da şöyle yazılmaktadır: "Savaş sanayiinin ordunun 
kontrolünde olması ve gr ev gibi etkenlerden uzak tu
tulması de�işik aç ılardan tartışılmaktadır." 

Nihayet, Türkiye'de bir askeri-sınai kompleksin 
oluşması, tekellerle devlet aygıtı ve bürokrasi arasın
daki bütünleşmeyi tehlikeli bir noktaya ulaştıracaktır. 

Birçoklarının artık kabul etti�i gibi ulusal nitelik
te bir savunma politikasının temeli, silah araç ve 
gereçlerinin yurt içinden sa�lanıp sağlanarna

ması değildir. Emperyalist sistem içinde ve onun aske
ri ittifakları içinde kalındıkça, savunma politikasının 
ulusal temellere oturtulması mümkün olamaz. Emper
yalist sistemin kendine öı.gü işbölümü ve savaş strate
jisi ülkenin yakasını bırakmaz. Ulusal nitelikte bir sa
vunma politika.ı, ancak ulusal çıkarlara dayalı bir dış 
politikaya dayandııılabilir. Bu da emperyalist sistemin 
dışına çıkıp gerçekten balımsız ve anti-emperyalist 
bir dış politika yürütmekle mümkündür. Yurt savun
ması için zorunlu olan faaliyetler ancak böyle bir or
tamda işçi ve emekçi sınıflara yük olmadan yerine ge-
tirilebilir. 
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pazarın daralması konusunda YOROYOŞ'ün 1 2 .  sa
yısına bakınız). Pazarın daralmasının temel nedeni iş· 
çi ve emekçi kitlelerin gerçek gelirlerindeki düşüştür. 
Kaldı ki, veri gelir bölüşümü içinde bu nitelikte bir 
sanayi üretimi yapısının pazar bunalımı içine düşmesi 
kaçınılmazdır. Finansman kaynaklarının da azalma· 
sıyla, burjuvazi üretimi genişleterek sürdüremez ol
muştur. Odalar Birliği'nin bir yayını 1974 yılında 
imalat sanayiinde sabit sermaye yatırımlarının azaldı
ğını açıklamaktadır ( Iktisadi Rapor 1975, Odalar Bir
li�i, Ankara).  öte yandan stok artışları yükselmekte
dir. Büyük imalat sanayiinde stoklıu- 1967 - 70 arasın
da yüzde 40 artmışken, bu oran 1970 - 73 arasında 
yüzde 100'e yaklaşmıştır. Bunalımın kaynagrnda sa
nayiin çarplk yapısı yatmaktadır. İmalat sanayiinde 
yatırım malları üretiminin payı sadece yüzde 1 4'tür. 
Söz konusu sanayi ürünlerinin büyük çogunluA'unu 
dayanıklı tüketim maddeleri oluşturmaktadır. Makina 
imalat sanayiinin toplam ima-Iat sanayiindeki payı ise 
yüzde ı .g'dur. Türkiye kapitalizmi makina yapan sa
nayie geçememenin bunalımı içindedir. Bunalımına 
çare olarak bazı tedbirler önermektedir. Avrupa ka· 
pitalizmi ile bütünleşmeye hazırlanan tekelci sermaye
nin asıl istediA'i başkadır ve bunu açıkça ifade etmek
tedir: "Halen AET karşısında bu sanayi dalının (ima
lat sanayiinin) rekabet için tek güvencesi ucuz işgücü
ne sahip olmamızdır". (Odalar Birlilii, aynı kaynak, 
.. 2 1 5 ). 

TEKELCI SERMA VENIN BACIMSJZ SAVAŞ 
SANAVIINI GELıŞTİRME GÜCÜ VOKTUR 
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zellikıe tekelci kesimden oluşan özel sektörün 
pazar Opazar O bunalımını aşmak için savaş sanayiine ta
lip olmasını, emperyalist ülkelerdeki durumla da 

karıştırmamak gerekir. Tekelci sermayenin olaya ba
kışı aynı olmakla birlikte, çapı ve gücü gere�i, talep-
leri ve vaadleri farklıdır. Yine Ahmet Kılıçbay, Ocak 
ayında bir seminerde sermayenin bakış açısını özetle
miştir: "Harp sanayii mamulleri için talep, güvenilir 
ve istikrarlı bir taleptir. Piyasa şartlarından kısmen ba
gım.ızdır. Bu bir bakıma büyük bir sektörü meydana 
getirdigi takdirde, ekonomik i.tikrarsı�lık, gelir alça
lışları döneminde güvenilir bir talep kaynaA'ldır." 
Ancak Türkiye'de sermayenin yoA'unlaşma derecesi 
ve tekelleşme, i leri kapitalist ülkelerdeki gibi uluslar
arası düzeye çıkmış, uluslararası alanda da egemen du
ruma gelmiş olmadıgı gibi tekelci burjuvazi de yüksek 
yatırımları ve kendisini besleyen organize bir sanayii 
gerektiren savaş sanayiinİ kurabilecek düzeyde de�il
dir. Türkiye sanayiinin yukarda açıklanan yapısı bur
juvazinin de yapısını belirlemektedir. Bu alanda da 
kendini geliştirebilmek için uluslararası tekeııerin 
işbirliA'ine ve devletin desteA'ine, hatta öncülü�üne ih
tiyacı vardır. Odalar Bjrli�i'nin "ulusal" savaş sanayii 
ile ilgili raporunda da bu açıkça belirtilmektedir: 
"Yatırılabilir kaynakların kamu kesimine aeırhk vere
cek şekildegelişmesi şmesi şmes normaldir." Bu yüzden, özel sek
tör temsilcilerinin usavaş sanayiini kurmak milli bir 
görevdir" ve her işi oldu�u gibi "bunu üstün bir ba· 

meyi vaad ettiA'i otomotiv ve elektronik 
montajcı ve dışa ba�ımlı niteligi bilinmektedir. 
motiv sanayii, aşırı karlar saglanmasına rağmen, 
maye, ara 1Tlaııar, lisans, patent gibi yollarla 
dışa baliımlı olmaktan kurtulamamıştır. 
olarak gösterilen parçalar da, yabancı sermaye 
ğı ile kurulmuş şirketler tarafından, tezgahları, 
IOjisi ve malzemesi ithal edilerek monlajcıllk 
de üretilmektedir. Son olarak uçak lastigi 
kararı alan OY AK, bunun için bir kamu 
olan PETKİM'le işbirli�ini reddederek, hisse,inin 
de 23.07 'ye çıkarılması karşılı�ında onunla 
gitmiştir. Eletronik sanayiinde çalışan 11 
çoğu ithalata dayalıdır. Bu alanda dışardan 
getirtilebilmesi de ancak sermayenin de 
mesiyle mümkün olabilmektedir. Lrmak hükümetinin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Gölhan da bu dalda dışarı 
açılındığını açıklayanlar arasındadır. 

Sonuç olarak, 'türkiye'de tekelci 
bağımsız bir savaş sanayiini gerçekleştirme 
yoksun oldu�u, bu alanda da yine uluslararası 
lerin boş bıraktı�ı yerleri doldurarak onun yardımıy
la iç pazarı sömürmeye çalışacağı söylenebilir. 
lıklı olarak devletin uluslararası tekellere aracılık 
ceği savaş sanayii, ülkemizin dışa ba�ımlılığını 
da artıracaktır. Bunu tekelci sermayenin 
inkar etmemektedirler. Odalar Birligi'nin 
runda şöyle denmektedir: "Milli savaş 
güç lendirilmesi Türkiye'nin Batı ile bağlarının 
lendirilmesi sonucunu dogurur . Bunun 
olarak savaş sanayii bugünkü durumunda bırakılır 
da dış alımlar şeklinde yürütülürse mali güçlükler 
yısıyla yahut da batılı büyük ülkelerin silah 
koyması halinde savunma araç ve gereç 
dünyası dışındaki sahalara yönelebilir. Bu 
gözden uzak tutmamak gerekir. ABD ve Batı 
firmaları ile gerçekleştirilecek işbirli�i ekonomik 
politik ba�ların sıkılaştırılmasını salılar." 

Buna benzer şekilde savaş sanayiinin 
nın grev ve sendikalaşma haklarını kısıtlamak 
lanılacağı izlenimini veren açıklamalar yok 
örnegin 10 Eylül 1975 tarihli Hürriyet'in 
da şöyle yazılmaktadır: "Savaş sanayiinin 
kontrolünde olması ve gr ev gibi etkenlerden 
tulması de�işik aç ılardan tartışılmaktadır." 

Nihayet, Türkiye'de bir askeri-sınai 
oluşması, tekellerle devlet aygıtı ve bürokrasi 
daki bütünleşmeyi tehlikeli bir noktaya ulaştıracaktır. 

Birçoklarının artık kabul etti�i gibi ulusal 
te bir savunma politikasının temeli, silah 
gereçlerinin yurt içinden sa�lanıp 

ması değildir. Emperyalist sistem içinde ve 
ri ittifakları içinde kalındıkça, savunma politikasının 
ulusal temellere oturtulması mümkün olamaz. 
yalist sistemin kendine öı.gü işbölümü ve savaş 
jisi ülkenin yakasını bırakmaz. Ulusal nitelikte 
vunma politika.ı, ancak ulusal çıkarlara dayalı 
politikaya dayandııılabilir. Bu da emperyalist 
dışına çıkıp gerçekten balımsız ve anti-emp
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DEMIREL'LE ERBAKAN ARASINDAld "ZAM VAR", "ZAM YOK" 
AYRıLıCı, DAYANıKLı TÜKETlM MALLARı ÜZERlNE. GERÇEKTE 
ISE EMEKÇi SINIF VE TABAKALAR IçiN ZAMLAR FIILEN 
YÜRÜRLÜCE GIRDI. EMEKÇi HALKıN DERDI DAY ANıKLı TÜKETIM 
MALLARı DECIL: GÜNLÜK GEçlM DERDI. 

ZAM YOK! 

Tekellerin talebi • 
• 

c:c: milyon yağmurları' �� 

Cephe, içindeki çatla�ı tamire yö
nelince kamuoyunun dikkatleri de do�al 
olarak faşizan koalisyondaki gelişmeler 
üzerinde toplandı. Araya, yabancı ülke 
yetkililerinin ziyaretleri de eklenince, 
Cephe tarafından getirilecek, sermaye 
sınıfından yana, emekçi sınıf ve tabaka
lara karşı ekonomik tedbirler bir süre er
telendi. 

ZAMLARı ldM BELIRLIYOR? 

Sermaye sınıfı dört gözle, sayılan 
i kiyüze varan mallar için Fiyat Kontrol 
Komitesinden çıkacak zam kararlannı 
bekliyor. Erbakan, seçimleri izleyen 
günlerde verdi�i demeçte, sermaye sını
fınca istenen zamlann karşılanma zorun
lulu�una de�inmişti. Demirel ise bu de
meci "zam yok" diyerek karşıladı. An· 
cak, herkesin bildi�i, zamların cephe 
hükümetinin gündeminde oldu�u, emek
çi sınıf ve tabakaların bildi�i ise zamla
nn fiilen yürürlükte oldu�u idi. 

Zamlar konusunda MC hükümetin
den farklı görüşlerin çıkışındaki neden 
ise, cephe içinde beliren çatla�ın, gi
derek büyüme e�itimi göstermesidir. Fa
şizan koalisyonun zor da olsa bozulma 
olasılı�ı zamlarm onayını geciktiriyor. 
Demirel, alternatifi koyu bir faşizm de 
olsa, bozu lan koalisyondan zam yapan 
başbakan olarak ayrılmaz. 1973 Seçim
leri öncesinde, kendisi başbakan de�i1-
ken bile, zamlan yaptırmamış ve yapıl
ması zorunlu zamlan, CHP - MSP koa
lisyonuna bırakmıştı. 

. 1975 seçim öncesi ve sonrasında be
Iireh cephe çatla!!ı gene zamlann erte· 
lenmesine neden oluyor. Gelişimin gös
terdi�i Demirel'in 1977'yi garantileme
den resmen zamma yanaşmayaca!!ı. An
cak, iki nokta önemli : Birincisi, zamlan 
ya da MC iktidannı belirleyen, Demirel 
mi yoksa sermaye sınıfı mı? Zamlarm 
belirli ölçüde de olsa fiilen gerçekleşmiş 
olması, buna karşılık hükümetin ise bir 
önlemde bulunmaması, zamları kimin 
belirledi!!ini gösteriyor. Ikinci ve en 
önemli nokta ise, kitlelerin ekonomik 
sorunlarınının çözümünde, demokrasi
nin sınırlarının genişletilmesinin önemli 
bir aşama oldu!!unu DemireJ'den çok 
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daba iyi anlaması. CHP 'nin 1974 'deki 
zamlara ra�men, 1975'te oy yüzdesini 
yükseltmesi, bu yargının do!!rulu!!unun 
en büyük detili. 

HAYAT UCUZLADI MI? 

Zamlann gündemde olması, hayatın 
zamlardan sonra pahalanması demek de
�iı. Zamlar büyük ölçüde dayanıklı tüke
tim mallarına ilişkin. Buzdolabı, çama
şır makinası, otomobil vb. gibi. Işçinin, 
köylünün, di�er emekçi kitlelerin bu 
mallara olan talebi ise son derece sınırlı. 
Onlann kaygısı, günlük ekmek kavgasın· 
da yenik düşme olasılı�ında toplanıyor. 

Geçinme endeksleri, özellikle emek· 
çi sınıf ve tabakaların yo�un olarak kul
landı�ı gıda maddelerinde önemli artış
lar gösterirken, MC iktidarı fiyatlardaki 
artış hızının azaldı�ını yayma çabası 
içinde. Son günlerin bu konudaki ilginç 
tartışması ise, sermaye sınıfı çevrelerin
de, Ticaret Bakanlı!!ı'nca yayınlanan bu 
endekslerin do�rulu!!u üzerinde yo!!un· 
laşıyor. Sermaye sınıfının bir kesimi bu 
endekslerin do!!ru olmadı!!mı öne sürer
ken, di!!er bir kesimi ise bunun amaçlı 
bir iddia oldu!!unu belirtiyor. 

Endekslerin tartışmaya açık yönü 
çok. Doğrulu!!undan çok e!!rili�i orta
da. Ancak, hayat pahalılı!!ı kitlelerin 
gözünde öylesine somut ki, bu göster
gelere bakmak için herhangi bir neden 
görmüyorlar. Tartışmanın sermaye sınıfı 
içinde sürdürülmesi ise doğal. Günlük 
ihtiyaçlan için pazara çıkmayan paraba
balarının fiyatlardaki artışlan bu en
dekslerden izlemesi gel1'kiyor. Ileriye 
yönelik kararlarını doğru endekslere da
yanarak almalan, sömürülerinin yo!!un
luğu açısından önemli. 

Tartışmanın dikkati çeken bir yönü 
de endekslerin doğrulu!!una güvenme· 
yenıerin Istanbullu tekeller olması. Kar
Şı ç ıkanlar ise ızmirliler. Bu, kısa dönem 
kapkaç sanayicileriyle, AP . CHP koalis· 
yoncuları arasındaki alttan alta sürdürü
len mücadelenin bir di!!er somut örne!!i. 
Tekellerin, endekslere güvensizlik göster· 
mesi ise, sürekli yararlarına çalışan enf
lasyonun, yavaşlamasından duyduklan 
kaygıya dayanıyor. 

BOTONLEŞMEYEN TEKELLER 
VE BANKA SER MA YEsi 

Sermaye sınıfının iç çelişkileri, 
abartılmamak kaydıyla, somut olaylarla 
her gün biraz daha açı!!a çıkıyor. Ban
kaların mevduat toplamak için da!!ıttı!!ı 
milyonluk ikramiye ve hediyelere son 
veriliyor. Böylece halkın tasarruflan üze
rinde, bankalarla tekeller arasında sürdü· 
rülen paylaşım mücadelesi şimdilik te
keller yararına bır gelişme gösteriyor. 

Tekellerin, son yıllarda önemli bir 
finansman sıkıntısı içinde olduğu bilini
yor. Çıkarılan tahviilere % IS oranında 
faiz verilmesi de tekellerin bu sorununu 
çözemedi. Bankalar, mevduatı önemli 
ölçüde kendilerine çekebiliyordu. Bun
da da mevduat. vNdikleri ikramiyele· 
rin payı büyüklü. 

ZAMLAR ZORUNLU! 

Sermaye sınırı temsilcilennın, Mali
ye Bakanı Ergenekon 'la yaptıkları görüş· 
melerden sonra, Bankalar Birliği'nin ik· 
ramiye ve hediye da!!ıtınıını kaldırma 
karan alması anlamlı. Konuya ilişkin bil
giler geniş olarak Cumhuriyet gazetesin· 
de yer aldı. Ancak, konunun doğal ola
rak gazetelerde yer alamayan bir yönü 
de var. O da sosyalistler için anlamlı bir 
yön. Olayların de�erlendirilmesinden, 
tüm koşulların dikkate alınmasından ha
reket etmeyip de, kendi karalarından ya
rım yamalak Türkiye tahlilleri yapanlar, 
bu doğrultuda hareketi temsil etme iddi
asında olanlar var. Bu somut olgu, bun
lara güzel bir cevap. Her nedense şu te
kellerle banka semıayesi bir türlü bütün
leşemiyor. 
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şır makinası, otomobil vb. gibi. Işçinin, 
köylünün, di�er emekçi kitlelerin bu 
mallara olan talebi ise son derece sınırlı. 
Onlann kaygısı, günlük ekmek kavgasın· 
da yenik düşme olasılı�ında toplanıyor. 

Geçinme endeksleri, özellikle emek· 
çi sınıf ve tabakaların yo�un olarak kul
landı�ı gıda maddelerinde önemli artış
lar gösterirken, MC iktidarı fiyatlardaki 
artış hızının azaldı�ını yayma çabası 
içinde. Son günlerin bu konudaki ilginç 
tartışması ise, sermaye sınıfı çevrelerin
de, Ticaret Bakanlı!!ı'nca yayınlanan bu 
endekslerin do�rulu!!u üzerinde yo!!un· 
laşıyor. Sermaye sınıfının bir kesimi bu 
endekslerin do!!ru olmadı!!mı öne sürer
ken, di!!er bir kesimi ise bunun amaçlı 
bir iddia oldu!!unu belirtiyor. 

Endekslerin tartışmaya açık yönü 
çok. Doğrulu!!undan çok e!!rili�i orta
da. Ancak, hayat pahalılı!!ı kitlelerin 
gözünde öylesine somut ki, bu göster
gelere bakmak için herhangi bir neden 
görmüyorlar. Tartışmanın sermaye sınıfı 
içinde sürdürülmesi ise doğal. Günlük 
ihtiyaçlan için pazara çıkmayan paraba
balarının fiyatlardaki fiyatlardaki fiyatlar artışlan bu en
dekslerden izlemesi gel1'kiyor. Ileriye 
yönelik kararlarını kararlarını karar doğru endekslere da
yanarak almalan, sömürülerinin yo!!un
luğu açısından önemli. 

Tartışmanın dikkati çeken bir yönü 
de endekslerin doğrulu!!una güvenme· 
yenıerin Istanbullu tekeller olması. Kar
Şı ç ıkanlar ise ızmirliler. Bu, kısa dönem 
kapkaç sanayicileriyle, AP . CHP koalis· 
yoncuları arasındaki alttan alta sürdürü

BOTONLEŞMEYEN TEKELLER 
VE BANKA SER MA YEsi 

Sermaye sınıfının iç çelişkileri, 
abartılmamak kaydıyla, somut olaylarla 
her gün biraz daha açı!!a çıkıyor. Ban
kaların mevduat toplamak için da!!ıttı!!ı 
milyonluk ikramiye ve hediyelere son 
veriliyor. Böylece halkın tasarruflan üze
rinde, bankalarla tekeller arasında sürdü· 
rülen paylaşım mücadelesi şimdilik te
keller yararına bır gelişme gösteriyor. 

Tekellerin, son yıllarda önemli bir 
finansman sıkıntısı içinde olduğu bilini
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TURKIYE , 
SOSYALIsT HAREKET 
VE 

METIN ÇVLHAOCLV 

GÜÇLÜ SILAH : TEORI 

S osyalist 
.. 

hare�eti� için�e bulunanların ç�k iyi bildiği b:� sözl
.
e başla

yalım: Devrımcı teorı olmadan devrımcı eylem olmaz. Lenın bunu 
"Ne Yapmalı"da söylüyor. Türkiye'de sosyalist hareket ilk bakışta 

"Ne Yapmalı" sorusunun cevabını vermiş görünüyor. Ama ancak genel anlam
da. Yoksa, Lı;nin'in bu soruya verdiği cevabın ayrıntıları, bugün Türkiye için 
güncelliğini hala koruyor. Daha uzun bir süre de koruyacak. Örneğin, Lenin 
yukarıya aktardığımız sözünün hemen ardından, teorinin önemine ilişkin baş
ka açıklamalar da yapıyor. Bunlardan biri özellikle ilginç; aynen aktarmakta 
yarar var: .. ... teori, çok defa unutulan üç başka etmenden ötürü de önemlidir: 
birincisi partimizin henüz kurulma süreci içerisinde bulunuşu, ayırdedici çizgi
lerin henüz belirli bir hal almakta oluşu, hareketi doğru yoldan saptırmaya ça
lışan öteki devrimci fikir akımları ile henüz kozunu paylaşamamış oluşu." 

Hem yukarıdaki alıntı, hem de "devrimci teori olmadan devrimci ey
lem olmaz" sözü IYugün Türkiye için günceL. i kincisinin güncelliğini anlamak 
için somut bir gözlemden hareket etmek yeterli. Gözlem şu : Türkiye'de işçi 
sınıfının gelişkinliği ile kıyaslandığında, sosyalist hareketin (ya da devrimci 
eylemin) ulaştığı boyutlar nispeten yetersiz. Ya da yeterli erginliğe ulaşama
mış durumda. Bunun ilk ağızda akla gelen bir çok nederoi var. Akla gelenler
den ilki hiç kuşkusuz sosyalistlerin üzerindeki anti-demokratik baskılar ola
cak. işçi sınıfının biliminin işçilere yeterince ulaşamamış olmasının nedeni 
olarak bu gösteri lecek. 

Bunun önemli bir etken olduğu su götürmez. Ancak herşeyi bununla 
açıklamaya çalışmak da doğru değiL. Hele, anti-demokratik baskılar açısından 
Türkiye'den hiç de aşağı kalmayan, ama işçi sınıfı hareketinin doğup gelişti
ği, dimdik ayakta durduğu ülkelerin varlığı düşünülürse. O halde, sözü edilen 
etkenin önemini unutmadan başka etkenlere de eğilme zorunluluğu var. 

TüRKJYE 'DEK} EKStKLİK 

Mevcut durumu aç ıklamak için genel teorik çerçeveden hareket ede
rek Türkiye'nin somut koşullarına eğilmek gerekiyor. Genel teorik çerçeve 
şu : Sosyalist hareket, sosyalist teorinin belirli bir nicel düzeye ulaşmış işçi ve 
emekçi yığınlarına ulaştırılmasıyla doğar, gelişir. Yani gelişim sürecinin bir 
yanında işçi ve emekçiler, diğer yanında sosyalizmin bilimi yer alıyor. ikisi
nin arasındaki iletici hay14 ise aydınlar. 

Türkiye'de sosyalist hareketin yetersizliğini işçi sınıfının gelişmişliği 
karşısında göreli olarak koyduğumuza göre, özellikle iki sorun üzerine eğil
rnek gerekiyor: Sosyalist teorinin Türkiye'ye girişi ve bunu sağlamakla yüküm
lü olan aydınlar. I lk engel, Türkiye'de aydınların sahip olduğu özel konumda 
görünüyor. En başta aydınların düzene tepki duymaları ve bu düzeni değişti
recek araçların ara",şına girmeleri gerekiyor. Oysa, Türkiye ve benzeri ülkeler
de aydınların kurulu düzenle olan ilişkileri uzunca bir süre bu tepkiyi önemli 
ölçüde önledi. Daha açık söylersek: Türkiye'de burjuvazinin nispi güçsüzlüğü, 
burjuvazinin adına devleti yönetecek tabakalara özel bir önem ve konum ka
zandırdı. Bu tabaka yıllar yılı  düzenin adaletsizliklerine tepki duyacak yerde, 
kendilerini düzenle ve onun başında bulunan deuUıtle özdeşleştirdiler. Daha 
doğrusu onlara bu olanak sağlandı. Burjuvazinin nispi güçsüzıüğü, aydınlara 
uzunca bir süre sırf aydın oluşlarından dolayı özel bir ra nt tanıdı. Bu açıdan, 
Türkiyeli aydınların, genel olarak alındığında, 1850'Ierde Çarlığa karşı müca
delede başı çeken Rus aydınlarından çok farklı olduklarını belirtmek gerek. 
Türkiye'deki aydınların bu niteliği, iki gelişme ile son buldu: Burjuvazinin 
güçlenerek, iktidarda aydın vesayetine ihtiyaç duymaması ve buna paralel ola
rak işçi sınıfının gelişip güçlenmesi. 

1 860'LAROAN 1960'LARA 

Bu nesne! gelişim, aydınların, önce kendi durumlarına tepkinin bir 
sonucu olarak değişik ideolojilere, görüşlere yönelmelerine yol açtı. Aydın
ların toplumda özel konumları olduğu dönemleri simgeleyen Kemalist ideo
loji artık yeterli değildi. Düzene karşı tepkinin dili olarak farklı bir çerçeve 
aranıyordu. Aydınlardaki bu tepkinin ve ideolojik boşluğun sonucunda bilim
sel sosyalist teori ağırlıklı olarak 1 960'lardan sonra bu kesimde etkinliğini 
göstermeye başladı. 

Rusya örneğini hatırlamakta yine yarar var. Narodnik çıkışların so
nuçsuzluğu ve özellikle 1 860'lardan itibaren işçi sınıfının giderek gelişmesi, 
aydınları Marksizme itiyor. Emeğin Kurtuluşu Grubu ve Plehanov'un devrim 
tarihindeki önemleri burada. Eski Narodniklerin önemli bir bölümü Marksiz
mi seçiyor ve iletici kayış görevini yükümleniyor. Türkiye'de ise aşağı yukarı 
benzer biçimde Kemalizm)n çözümsüzlüğü, aydınların konumundaki değişik
likle birlikte onları sosyalizme itiyor. 

R usya'da sosyalist teorinin aydınlar arasında tanınması klasiklerden 
yapılan çevirilerle başlıyor. Rus aydınlarının büyük bir çoğunluğu 
bunları benimsiyor. Ama bütün bunlar 1860'larda başlıyor. Türkiye

deki benzer gelişme ise 1 960'larda. Arada yüz yıl fark var. Ve yüz yıll ık bir 
devrimci deney birikimi var. Türkiye'nin özelliği, Türkiye aydınlarının klasik
lerle, en sapkınından en tutarsızına kadar tüm "devrimci deney" ve "teori"leri 
aynı anda öğrenir durumda kalması. Bu kaçını lmaz bir olgu. Burjuvazinin ki
tap yasağı uygulaması dışında önüne geçmenin yolu yok. Ama bunun anlamı, 
önemi büyük. Bunu görmek için son 5 - 6 yılın yayın örneklerine bakmak ye
terli. 12 Mart öncesinin Türkiyeli aydını, öğrencisi oldukça yoğun bir biçim
de Alberto Bayo'ya, Douglas Bravo'ya, Marcuse'ye, Cohn Bendiı'e, Carlos 
Marighella'ya ve diğer "ünlü gerillacılar"ın eserlerine boğuluyor. Yayınevle
rinin bu kişi leri tanıtmalarına hiç bir itiraz olmamalı. Ancak bu arada aynı 
okur kesiminin Marx'" Engels'i ve Lenin'i ne ölçüde tanıdıkları da önemli. 
Çünkü, düzensiz bir biçimde beslenenlerde çeşitli sindirim bozukluklarının 
görülmesi gibi, düzensiz ve eleştirisiz biçimde Okuyanlarda ideolojik sapmala
rın görülmesi olağan. 

Söz konusu yayınlarla "dünya devrimci pratiğinin öğrenilmesi-
ne"değiniliyor.Ama bu pratiğin öğrenilmesiylebirlikte eleştirilmesi de gerekli. 
Bu eleştiri' hangi çerçeve içinde yapılacak? Bu çerçeveyi kuracak malzeme, 
yani sosyalizmin temel klasikleri elde yeterince var mı? Bu soruya olumlu ce
vap vermek mümkün değiL. Olumlu cevap verilemediği için de Türkiyeli aydın
lar ve farklı niteliklere sahip olsa da bunların arasında sayılabilecek olan öğ
renciler, yeterli bir eleştiri süzgecine sahip olmadan Marighella'yı, Cohn Ben
dit'i okuyorlar. Türkiye'de sosyalist düşüncenin aydınlar arasında gelişimi gü
nümüze, daha doğrusu 1 9 7 1 'e dek ağırlıkla böyle oldu 

KISlR DöNGÜ KIRILACAK 

A ma bütün bu söylediklerimizin bugün hiç olmazsa �ir ölçüde aşıldığI
nı söylemek mümkün. Ortada bir kısır döngü var. Ama kısır döngü kı
rılamayacak döngü demek değiL. Türkiye'de işçi sınıfı ve onun sendi

kal miıcadelesi giderek gelişiyor. Bunun yanında, yetersiz saymamıza rağmen 
sosyalisı hareket de önemli adımlar atmış durumda. Kısır döngüyü kıracak 
olan etkenler, bunlar. Sorunu yalnızca aydınların, öğrencilerin kendi bağımsız 
gelişmelerine bağlamak yanlış olur. Küçük burjuva aydınların temel, belirgin 
özellikleri çabuk yılmak, "bu iş bizde olmaz" görüşüne kapılmak ve bunların 
sonucunda "kolay" gibi görünen yollara sapmak. Onları bundan alıkoyacak 
güç ise işçi sınıfının etkinliğini daha çok duyurması, sosyalist hareketin örgüt
lenme düzeyinde ileri adımlar atması. Yani, "bu işin bizde de olabileceğinin" 
somut olarak kanıtlanması. i şçi sınıfı, bunun en güçlü kanıtını 15 - 16  Hazi
ran'da verdi. Bu olayların en umutsuz, en güvensiz aydınlar üzerinde dahi 
olumlu, çarpıcı etkileri olduğunun unutulmaması gerek. 
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bu soruya verdiği cevabın ayrıntıları, bugün Türkiye için 
koruyor. Daha uzun bir süre de koruyacak. Örneğin, Lenin 

ığımız sözünün hemen ardından, teorinin önemine ilişkin baş
lamalar da yapıyor. Bunlardan biri özellikle ilginç; aynen aktarmakta 

çok defa unutulan üç başka etmenden ötürü de önemlidir: 
henüz kurulma süreci içerisinde bulunuşu, ayırdedici çizgi

hal almakta oluşu, hareketi doğru yoldan saptırmaya ça
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yukarıdaki alıntı, hem de "devrimci teori olmadan devrimci ey
IYugün Türkiye için günceL. i kincisinin güncelliğini anlamak 

gözlemden hareket etmek yeterli. Gözlem şu : Türkiye'de işçi 
ile kıyaslandığında, sosyalist hareketin (ya da devrimci 

boyutlar nispeten nispeten nis yetersiz. Ya da yeterli erginliğe ulaşama
mış durumda. Bunun ilk ağızda akla gelen bir çok nederoi var. Akla gelenler

hiç kuşkusuz sosyalistlerin üzerindeki anti-demokratik baskılar ola
biliminin işçilere yeterince ulaşamamış olmasının nedeni 

lecek. 

önemli bir etken olduğu su götürmez. Ancak herşeyi bununla 
da doğru değiL. Hele, anti-demokratik baskılar açısından 

aşağı kalmayan, ama işçi sınıfı hareketinin doğup gelişti
durduğu ülkelerin varlığı düşünülürse. O halde, sözü edilen 

madan başka etkenlere de eğilme zorunluluğu var. 

TüRKJYE 'DEK} EKStKLİK 

Mevcut durumu aç ıklamak için genel teorik çerçeveden hareket ede
somut koşullarına eğilmek gerekiyor. Genel teorik çerçeve 

sosyalist teorinin belirli bir nicel düzeye ulaşmış işçi ve 
ulaştırılmasıyla doğar, gelişir. Yani gelişim sürecinin bir 

emekçiler, diğer yanında sosyalizmin bilimi yer alıyor. ikisi
hay14 ise aydınlar. 

sosyalist hareketin yetersizliğini işçi sınıfının gelişmişliği 
olarak koyduğumuza göre, özellikle iki sorun üzerine eğil
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aydınların düzene tepki duymaları ve bu düzeni değişti

araçların ara",şına girmeleri gerekiyor. Oysa, Türkiye ve benzeri ülkeler
düzenle olan ilişkileri uzunca bir süre bu tepkiyi önemli 
açık söylersek: Türkiye'de burjuvazinin nispi güçsüzlüğü, 

devleti yönetecek tabakalara özel bir önem ve konum ka
tabaka yıllar yılı  düzenin adaletsizliklerine tepki duyacak yerde, 

ve onun başında bulunan deuUıtle deuUıtle deuUıtl özdeşleştirdiler. Daha 
olanak sağlandı. Burjuvazinin nispi güçsüzıüğü, aydınlara 
aydın oluşlarından dolayı özel bir ra nt tanıdı. Bu açıdan, 
genel olarak alındığında, 1850'Ierde Çarlığa karşı müca

başı çeken Rus aydınlarından çok farklı olduklarını belirtmek gerek. 
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aranıyordu. Aydınlardaki bu tepkinin ve ideolojik boşluğun 
sel sosyalist teori ağırlıklı olarak 1 960'lardan sonra bu kesimde 
göstermeye başladı. 

Rusya örneğini hatırlamakta yine yarar var. Narodnik 
nuçsuzluğu ve özellikle 1 860'lardan itibaren işçi sınıfının giderek 
aydınları Marksizme itiyor. Emeğin Kurtuluşu Grubu ve Plehanov'un 
tarihindeki önemleri burada. Eski Narodniklerin önemli bir 
mi seçiyor ve iletici kayış görevini yükümleniyor. Türkiye'de 
benzer biçimde Kemalizm)n çözümsüzlüğü, aydınların konumundaki 
likle birlikte onları sosyalizme itiyor. 

R usya'da sosyalist teorinin aydınlar arasında tanınması 
yapılan çevirilerle başlıyor. Rus aydınlarının büyük 
bunları benimsiyor. Ama bütün bunlar 1860'larda 
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Çünkü, düzensiz bir biçimde beslenenlerde çeşitli sindirim 
görülmesi gibi, düzensiz ve eleştirisiz biçimde Okuyanlarda 
rın görülmesi olağan. 

Söz konusu yayınlarla "dünya devrimci pratiğinin 
ne"değiniliyor.Ama bu pratiğin öğrenilmesiylebirlikte eleştirilmesi 
Bu eleştiri' hangi çerçeve içinde yapılacak? Bu çerçeveyi kuracak 
yani sosyalizmin temel klasikleri elde yeterince var mı? Bu 
vap vermek mümkün değiL. Olumlu cevap verilemediği için de 
lar ve farklı niteliklere sahip olsa da bunların arasında sayılabile
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A ma bütün bu söylediklerimizin bugün hiç olmazsa �
nı söylemek mümkün. Ortada bir kısır döngü var. Ama 
rılamayacak döngü demek değiL. Türkiye'de işçi sınıfı 

kal miıcadelesi giderek gelişiyor. Bunun yanında, yetersiz saymamıza 
sosyalisı hareket de önemli adımlar atmış durumda. Kısır 
olan etkenler, bunlar. Sorunu yalnızca aydınların, öğrencilerin 
gelişmelerine bağlamak yanlış olur. Küçük burjuva aydınların 
özellikleri çabuk yılmak, "bu iş bizde olmaz" görüşüne kapılmak 
sonucunda "kolay" gibi görünen yollara sapmak. Onları bundan 
güç ise işçi sınıfının etkinliğini daha çok duyurması, sosyalist 
lenme düzeyinde ileri adımlar atması. Yani, "bu işin bizde de 
somut olarak kanıtlanması. i şçi sınıfı, bunun en güçlü kanıtını 



Ispanya • 
• ORTAK ÇACRI: DEMOKRATIK KURUL VE BIRLEŞME PLATFORMU, 

REJIMIN VE KURUMLARıNıN HANGI BiçiM ALTINDA OLURSA 
OLSUN SÜRDORüLMESINI KEsINLIKLE REDDETMEKTEDIR_ 
CUMHURIYETÇi OLSUN, MONARŞisT OLSUN 
HALKA KARŞI HER TÜRLü HÜKÜMETE KARŞIDlRLAR_ 

Demokratik 
güçler 
yakınlaşıyor 

Ispanya'da çeşitli eğilimleri birara
ya getiren iki 'ayrı güçbirliği örgütü De
mokratik Kurul ve Birleşme Platformu, 
2 Kasım 'da açıklanan bir bildiriyle, "halk 
egemenliğine dayalı bir çoğulcu demok
rasi sisteminin kurulması amacıyla ba
rışçı siyasal eylem" çağrısı yaptı. 

Demokratik Kurul (Demokratik 
Cunta) ve Birleşme Platformu araların
daki görüş ayrılıkları nedeniyle bugüne 
kadar ortak eylemler konusunda bir 
adım atamamışlardı_ Henüz büyük ölçü
de yazılı bir belge niteliğini taşıyan son 
bildiri, bu açıdan, önemli bir gelişme 
olarak görülüyor_ 

Demokratik Kurul, Ispanya Komü
nist Partisi, Halkçı Sosyalist Parti, Emek 
Partisi ,  Işçi Komisyonları gibi örgütleti 
ve çok sayıda bağımsız demokratı bira
raya topluyor_ Birleşme Platformu ise, 
Avrupa sosyal-demokrat partilerine 
yakın olan Ispanya Sosyalist Işçi Partisi 
ile önemli Hristiyan Demokrat akımla
rın öncülüğünde olan bir örgüt. 

Iki örgüt arasındaki yakınlaşmayla 
ilgili olarak geçen ayın sonuna doğru 
yoğunlaşan haberler, varılacak anlaşma
nın, Ispanya'nın dramına büyük kargaşa
lıklara yol açmadan son verme olanağı
m yaratacağı görüşünü yaygınlaştırmıştı_ 
Franco rejimine karşı olan kamuoyun
da, böyle bir anlaşmanın, bugüne kadar 
sessiz kalan ordu sarıarında az çok iyim
ser bir tarafsızlığın doğmasına yol aça
cağı ve ordudaki bu kesimin tutumunun 
güçler dengesini belirlemede çok etkili 
olduğu görüşü hakimdi. 

KURUL'UN TUTUMU VE 
ıŞçi KOMISYONLARı 

Demokratik Kurul'un sözcüsü 30 
Ekim 'de gizli olarak Madrid'de düzenle
diği basın toplantısında görüş ayrılıkla
rına ralımen bir anlaşmaya varılmasının 
olasılık dışı olmadığını, bunun sağlan
ması için Demokratik Kurul'un elinden 
geleni yapacağını açıklıyordu_ Sözcü, 
demokratik güçlerin dağılmasının, insi
yatifi demokrasi düşmanlarına bırakaca
ğını belirtti. Kurul temsilcileriilin Mek
sika ve Venezuela gibi Latin Amerika ve 
Avrupa ülkelerinin hükümetleriyle görüş
meler yaptılıını, Avrupa parlamentosu 
tarafından kabul edildiklerini ve son 
idamları protesto hareketinde bu görüş
melerin etkili olduğunu açıkladı_ 30 
Ekim tarihini taşıyan son açıklama, Ku
rul ile Platform arasındaki yaklaşımların 
ilk somut örneğini verdI. 
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Ayrıca Ispany�'da işçi sınıfının bü
tün ülke çapında fabrika ve işyerlerinde 
sosyalist ve devrimcilerin öncülüğünde 
kurduğu Işçi Komisyonları'mn genel 
koordinasyon sekreterliği, bütün örgüt
lere ve güçbirliği kuruluşlarına 30 Ekim' 
de Madrid 'de, yaptığı çağrıda, halkın 
söz sahibi olacağı demokratik bir süreci 
başlatabilecek geniş bir demokratik 
cephenin kurulabilmesi için, sürmek te 
olan görüşmelerin başarıyla sonuçlandı
rılmasını istedi_ Sekretarya, ülkede Fran
kizmin Franco 'suz sünnesini isteyenle
rin çok olduğunu hatırlattı ve bu neden
le, emekçilerin genel olarak seferber 
edilmesi, tüm taleplerin açık ve yığınsal 
olarak dile getirilmesi ve her fabrika ve 
işyerinde meclislerin toplanması çağrı
sında bulundu_ Ayrıca, özgürlükler ve 

_ demokrasi için büyük sokak gösterileri 
yapılmasını istedi_ Çağrıda, Ispanya'nın 
kaderinin, "Juan-Carlos'cu devam "ı en
gellem�k isteyenlerin çabalarını birleş
tirmesine bağlı olduğu belirtildi_ 

ANLAŞMAZUK NOKTALARı 

Demokratik Kurul ve Birleşme Plat
formu arasındaki görüş ayrılıkları, Juan 
Carlos'un Franco 'nun yetkilerini devral
masından sonra doğan durumun değer
lendirilmesinde yoğunlaşıyordu_ Plat
form, Juan Carlos'a en azından ilk aşa
mada bir şans tamnması gerektiğini, 
prensin özgürlükleri parça parça tanıya
bileceğini ileri sürüyordu_ Kurul ise, Ju
an Carlos'un Franco'nun bir sürdürücü
sünden başkası olmadığı görüşündeydi. 
Onun için de hiçbir meşruiyet taşımadı
ğını ileri sürüyor, demokrasinin bir pren
sin hediyesi olamayacağını söylüyordu_ 

Demokratik Kurul, siyasal tutuklu
ların serbest bırakılması, sürgündekilerin 
geriye dönmesi, toplanma, anlatım ve 
örgütlenme özgürlUğünün gerçekleştiril
mesi için bir eylemler dizisi öneriyordu_ 
Kurul, ancak demokratik rejimden yana 
bütün kesimleri kapsayan geçici bir hü
kümetin Franco rejiminden barışçı yol
larla kopmayı sağlayabileceği görüşün
dedir. Kurul'a göre, Juan Carlos artık re
ferandum tarihini saptamalı, ülkeyi ter
ketmeli ve iktidarı seçimleri hazırlamak
la görevli bir geçici hükümete bırakmaIı
dır. Bugünkü koşullarda, serbest seçim
ler olmadığına göre, halkın istemlerinin 
ifade edilebilmesinin tek aracı, şartlara 
ve olanaklara en uygun ve çok çeşitli 
eylemlerin örgütlenmesidir. 

CARILLO'NUN DECERLENDIRMESI 

31 Ekim'de Ispanya Komünist Par
tisi Genel Sekreteri Santiago Carillo da 
Paris'te bir açıklama yaptı ve şunları 
söyledi: "Prens Juan Carlo&, bu onursuz 
mevkie geçmeyi reddetme kararı aldığı
m yaymaya çalışan bütün kampanyaya 
rağmen, geçici olarak Devlet Başkanlığı 
yetkilerini kabul etmiştir. General Fran
co 'nun ağır ağır can çekişmesi sürmek: 
tedir. önümüzdeki günlerde, aşırı sağ 
unsurların, Franco 'nun ölümünden ya· 
rarlanarak, halkı terörist tehditlerle şart
landırmak amacı güden gösteriler provo
ke etme girişimlerini beklemek gerekir. 
Daha önce söylediklerimiz bugün ger
çekleşmektedir: Juan Carlos "Falanjiz
min" kralıdır ve Frankizmin sürdürücü
südür. Yeni karışıklıklar provoke edece
ği kuşkusuz olan aşırı sağ tehlikeye kar
Şı uyanık olmak zorunludur. Bugünkü 
görev, Anayasa ile garanti altına alınmış 
bir demokratik sistemden yana olan her
kesi birleştirmektir. Bugürıkü rejimi sür
dürme çabalarını hüsrana uğratmak ve 
bir ulusal anlaşma hükümeti yoluyla 
gerçekten demokratik bir ortam yarat
mak amacıyla, halkın geniş ölçüde katı
lacağı bir siyasal eyleme hazır olmak 
gerekir. " 

ÇACRI 

Demokratik Kurul ve Birleşme Plat
formu'nun ort .. k çağrısı, 30 Ekim tarihi
ni taşımasına rağmen gizlilik koşulları 
nedeniyle ancak Kasım'ın 2 'sinde ka
muoyuna duyurulabildi. "Ispanya Halk
larına" yapılan çağrının kapsamı özeUe 
şöyle: 

Iki örgüt de, rejimin ve kurumları
nın hangi biçim altında olursa olsun sür
dürülmesini kesinlikle reddetmektedir
ler. Cumhuriyetçi olsun, monarşist ol
sun halka karşı her türlü hükümete karşı
dırlar. Herşeyden önce, yurttaşların ter
cihinin belirtilmesini istemektedirler. 

Çağrı, şu hedefler için bir dizi ey
leme girişilmesini öneriyor: 

- Politik ve sendikal nedenlerle tu
tuklanan yurttaşların derhal salınması, 
sürgündekilerin ülkeye dönmesi; 

- Uluslararası yasalarla güvenceye 
alınmış insan haklarının ve siyasal özgür
lüklerin, özellikle sendika özgürlüğü ile 
istisnasız tüm siyasal partilerin kurulma
sı özgürlüğünün tam olarak kullanılması; 

- Farklı milliyetler ve Ispanya devle
tinin farklı bölgeleri için ileri sürülen si
yasal hak ve özgürlüklerin tam olarak ve 
derhal uygulanması; 

:- Genel seçim yoluyla devlet ve hü
kümet biçiminin seçilmesini sağlayacak 
bir anayasal sürecin başlatılmasıyla Fran
co rejiminden demokratik kopuş_ 

Kurul ve Platform'un ortak çağrısı, 
bu hedeflere varılması için gerekli araç
ları da genel çizgileriyle belirtiyor. Istis
nasız bütün demokratik, siyasal, politik 
ve toplumsal güçler "seferber olmaya ve 
barışçı 'eylemlere" çağrıldı. Çağrı'da 
Demokratik Kurul ve Birleşme Platfor
mu 'nun bundan sonra sürekli bağlantı 
içinde olacakları aç ıklandı. 

Rejimin kaderinin tayin edileceği 
günler yaklaşırken, Isp.r:J'da geniş 
demokratik güçleri tems:1 eden iki 
büyük örgülün aralarındaki görüş ayrılık
larını belli ölçülerde aşarak demokratik 
eylem plamnda ortak noktalarda birleşe
bilmeleri, ülkenin yeni bir iç savaşın ku
cağına düşmeden demokrasi yoluna 
girmesi olanağına somut bir biçim ver
miş oldu. Bu, demokratikleşme süreci
nin keskin ağzında ileri - geri adımlar 
atan Portekiz için de bir örnek. Varılan 
ortak noktanın kağıt üzerinden ç ıkarak 
eylem planına atlaması, asıl sorun. Bur
juvazinin, Franco rejimini de�işik bir bi
çim altında sürdü,rme, ya da belirli hak
ların sadece kendisine sa�landl�1 ama 
halkın durumunda bir değişme olmadıRı 
bir "açılma"yla yetinerek Avrupa burju
vazisiyle bütünleşme tasarıları ancak 
böyle bir birleşme ile başarıslZlılıa ulıra
tılabilir_ 

eğilimleri birara
güçbirliği örgütü De
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bir bildiriyle, "halk 
çoğulcu demok

kurulması amacıyla ba
eylem" çağrısı yaptı. 

Kurul (Demokratik 
Platformu araların

nedeniyle bugüne 
konusunda bir 

Henüz büyük ölçü
niteliğini taşıyan son 

açıdan, önemli bir gelişme 
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Sosyalist Parti, Emek 

Komisyonları gibi örgütleti 
msız demokratı bira

Birleşme Platformu ise, 
sosyal-demokrat partilerine 

Sosyalist Işçi Partisi 
Demokrat akımla

bir örgüt. 
arasındaki yakınlaşmayla 

ayın sonuna doğru 
varılacak anlaşma

dramına büyük kargaşa
son verme olanağı

yaygınlaştırmıştı_ 
olan kamuoyun

anlaşmanın, bugüne kadar 
sarıarında az çok iyim

doğmasına yol aça
kesimin tutumunun 

dengesini belirlemede çok etkili 

'UN TUTUMU VE 
KOMISYONLARı 

Kurul'un sözcüsü 30 
Madrid'de düzenle

toplantısında görüş ayrılıkla
laşmaya varılmasının 

olmadığını, bunun sağlan
Kurul'un elinden 

açıklıyordu_ Sözcü, 
dağılmasının, insiinsiins

düşmanlarına bırakaca
temsilcileriilin Mek

Latin Amerika ve 
hükümetleriyle görüş

Ayrıca Ispany�'da işçi sınıfının bü
tün ülke çapında fabrika ve işyerlerinde 
sosyalist ve devrimcilerin öncülüğünde 
kurduğu Işçi Komisyonları'mn genel 
koordinasyon sekreterliği, bütün örgüt
lere ve güçbirliği kuruluşlarına 30 Ekim' 
de Madrid 'de, yaptığı çağrıda, halkın 
söz sahibi olacağı demokratik bir süreci 
başlatabilecek geniş bir demokratik 
cephenin kurulabilmesi için, sürmek te 
olan görüşmelerin başarıyla sonuçlandı
rılmasını istedi_ Sekretarya, ülkede Fran
kizmin Franco 'suz sünnesini isteyenle
rin çok olduğunu hatırlattı ve bu neden
le, emekçilerin genel olarak seferber 
edilmesi, tüm taleplerin açık ve yığınsal 
olarak dile getirilmesi ve her fabrika fabrika fabr ve 
işyerinde işyerinde işyer meclislerin toplanması çağrı
sında bulundu_ Ayrıca, özgürlükler ve 

_ demokrasi için büyük sokak gösterileri 
yapılmasını istedi_ Çağrıda, Ispanya'nın 
kaderinin, "Juan-Carlos'cu devam "ı en
gellem�k isteyenlerin çabalarını birleş
tirmesine bağlı olduğu belirtildi_ 

ANLAŞMAZUK NOKTALARı 

Demokratik Kurul ve Birleşme Plat
formu arasındaki görüş ayrılıkları, Juan 
Carlos'un Franco 'nun yetkilerini devral
masından sonra doğan durumun değer
lendirilmesinde yoğunlaşıyordu_ Plat
form, Juan Carlos'a en azından ilk aşa
mada bir şans tamnması gerektiğini, 
prensin özgürlükleri parça parça tanıya
bileceğini ileri sürüyordu_ Kurul ise, Ju
an Carlos'un Franco'nun bir sürdürücü
sünden başkası olmadığı görüşündeydi. 
Onun için de hiçbir meşruiyet taşımadı
ğını ileri sürüyor, demokrasinin bir pren
sin hediyesi olamayacağını söylüyordu_ 

Demokratik Kurul, siyasal tutuklu
ların serbest bırakılması, sürgündekilerin 
geriye dönmesi, toplanma, anlatım ve 
örgütlenme özgürlUğünün gerçekleştiril
mesi için bir eylemler dizisi öneriyordu_ 
Kurul, ancak demokratik rejimden yana 
bütün kesimleri kapsayan geçici bir hü
kümetin Franco rejiminden barışçı yol
larla kopmayı sağlayabileceği görüşün
dedir. Kurul'a göre, Juan Carlos artık re
ferandum tarihini saptamalı, ülkeyi ter

CARILLO'NUN DECERLENDIRMESI 

31 Ekim'de Ispanya Komünist Par
tisi Genel Sekreteri Santiago Carillo da 
Paris'te bir açıklama yaptı ve şunları 
söyledi: "Prens Juan Carlo&, bu onursuz 
mevkie geçmeyi reddetme kararı aldığı
m yaymaya çalışan bütün kampanyaya 
rağmen, geçici olarak Devlet Başkanlığı 
yetkilerini kabul etmiştir. General Fran
co 'nun ağır ağır can çekişmesi sürmek: 
tedir. önümüzdeki günlerde, aşırı sağ 
unsurların, Franco 'nun ölümünden ya· 
rarlanarak, halkı terörist tehditlerle şart
landırmak amacı güden gösteriler provo
ke etme girişimlerini beklemek gerekir. 
Daha önce söylediklerimiz bugün ger
çekleşmektedir: Juan Carlos "Falanjiz
min" kralıdır ve Frankizmin sürdürücü
südür. Yeni karışıklıklar provoke edece
ği kuşkusuz olan aşırı sağ tehlikeye kar
Şı uyanık olmak zorunludur. Bugünkü 
görev, Anayasa ile garanti altına alınmış 
bir demokratik sistemden yana olan her
kesi birleştirmektir. Bugürıkü rejimi sür
dürme çabalarını hüsrana uğratmak ve 
bir ulusal anlaşma hükümeti yoluyla 
gerçekten demokratik bir ortam yarat
mak amacıyla, halkın geniş ölçüde katı
lacağı bir siyasal eyleme hazır olmak 
gerekir. " 

ÇACRI 

Demokratik Kurul ve Birleşme Plat
formu'nun formu'nun formu' ort .. k çağrısı, 30 Ekim tarihi
ni taşımasına rağmen gizlilik koşulları 
nedeniyle ancak Kasım'ın Kasım'ın Kas 2'sinde ka
muoyuna duyurulabildi. "Ispanya Halk
larına" yapılan çağrının kapsamı özeUe 
şöyle: 

Iki örgüt de, rejimin ve kurumları
nın hangi biçim altında olursa olsun sür
dürülmesini kesinlikle reddetmektedir
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mu 'nun bundan 
içinde olacakları 

Rejimin 
günler yaklaşırken, 
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büyük örgülün aralarındaki 
larını belli 
eylem plamnda 
bilmeleri, 
cağına düşmeden demokrasi yoluna 
girmesi olanağına 
miş oldu. 
nin keskin 
atan Portekiz 
ortak noktanın 
eylem planına 
juvazinin, 



SAUVAGNARGUES'IN ZIYARETlNIN ARDıNDAN 

ccYalnıs anlamalar 
--

giderildi yanıltmalar 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Sa" 
vagnargues, 2 - 4 Kasım tarihleri arasın
da Türkiye'yi ziyaret etti. Bir Ortadoğu 
gezisinin son uğrağı olarak geldiği Anka
ra'da, konuk Bakan, Demirel ve Koru
türk tarafından da kabul edildi. Kissin
ger modasına uyarak da Ecevi!'le kahval
tı etti. 

Hafif silahlar, hücumbotlan, Mirage 
savaş uçaklan derken Ankara'daki gö
riişmeler şimdilik somut olarak bir tek 
sonuç verdi:  altı ayda bir toplanacak 
olan bir Türk - Fransız ortak komitesi
nin kurulması. Amaç, son yıllarda iyice 
kötü!eşen ilişkilerin düzeltilmesi .  

SA UVAGNARGUES: YANLıŞ ANLAŞILMASIN 

sürüyor • • • 

• 
"YüZYıL'IN PAZARLlCI"NI ABD'YE KARŞI KAYBEDEN 
FRANSIZ SAVAŞ SANA Yil TORKlYE PAZARıNA GÖZLERINI DIKMIş 
DURUMDA. AlıŞVERIş IÇIN TÜRKIYE'NIN 
"AŞIRI DUYGUSALlıCı" B IRAKMASI VE "YANlıŞ ANLAMALARıN" 
GlDERlLMESI GEREKIYOR. 

• 
"YANlıŞ ANLAMA" MI?. 

Bu karma Komite toplanacağı günü 
bekleyedursun, Saiıvagnargues Paris'e 
döner dönmez Giscard başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu toplantısında gezisi 
hakkında bilgi verdi, ertesi gün de bası
na şu açıklamayı yaptı: "Ankara ile ara
mızdaki yanlış anlama giderildi." 

Bu "yanlış anlama" ne idi? Türkiye 
ile Fransa'nın ne alıp veremedikleri var
dı? Göriinüşteki nedenler, ilişkilerin 
bugünkü kötü düzeye gelmesi i çin yeterli 
mi idi? özellikle Kıbns bunalımı ile da
yanılmaz boyutlara ulaşan yalnızlığın
dan kurtulmak istiyen Türkiyenin Fran
sa'ya yanaşması, hem siyasal, hem de as
keri bakımdan önem kazanmıştı. Ame
rikan ambargosuna karşı Fransız askeri 
gücünden yararlanmak ve politik olarak 
da Yunanistan'ın elinden etkin bir silahı 
kapmak mümkün göriinüyordu Cephe 
iktidanna. 

"yüzyı!'ın pazarlığı"nı ABD 'ye 
karşı kaybeden Fransız savaş sanayii de 
Türkiye gibi büyük bir pazan ele geçire
bilmek umuduyla bu yanlış anlamaların 
giderilmesinden yanaydı. " Yanlış anla
ma "lar karşılıklıydı. Marsilya'da bir Kili
senin bahçesine bir Ermeni anıt i dikil
mesi törenine bir Fransız bakanın katıl
ması karşısında Türkiyenin gösterdiği 
"aşın duyarlık ve duygusallık ", nerede 
ise açık bir Fransız düşmanlığı halini al
dı. OY AK 'ın Renault ile sözleşmesini 
feshedeceği söylentisi bilp çıktı. 

... ÇARPITMA MI? 

Sauvagnargues'ın giderildiğini söy
lediği "yanlış anlama"ların gerisinde bir 
yığın yanıltma var, bilinçli çarpıtma var. 
Gözlemciler asıl bunların üzerinde duru
yorlar. 

Gerçekten de, Yunanistan'ı, "Dış 
tehlikelere karşı korunması gereken bir 
yakın dost" olarak niteleyen Faransa'
nın dış politlkası, "Durum "cunun iddia 
ettiği gibi "Zayıfı ve demokrasiyi koru
ma" anlayışından mı kaynaklanıyor? Bu 

"akıllı ve akılcı" çevrelere göre Yunanis
tan Türkiye karşısında zayıf olduğu için 
desteklenmektedir Giscard'ın Fransasın
ca. Gene aynı çevreler, Fransa'nın Yuna
nistan'ı desteklemesinin nedeni olarak 
faşizmden sonra bu ülkede yerleşmeye 
başlayan demokrasiye Fransa'nın göster
diği ilgiyi öne sürüyorlar. Fransız resmi 
propagandasının bu iki yüzlü iddiaları 
tümü ile tutarsız. Yunan halkı yedi yıl 
süre ile faşizmin pençesi altında ezildi. 
AET üyesi ülkeler içinde protesto anla
mına gelebilecek en küçük bir söz yük
seltmeyen tek devlet, Giscard 'ın Fransa
sı oldu. Yunanistan'ın Avrupa Konseyin
den atılması görüşmeleri sırasında Fran
sa temsilcisi, zamanın eli kanlı albaylar 
cuntasından olumlu bir dille söz etti. 
Bu Fransa mı Yunanistan'da demokrasi 
savunuculuğO yapacak? Giscard'ın Atina 
gezisi sırasında YURUYUŞ Fransız te
kellerinin Yunanistan 'daki çıkarlarına 
değinmişti. Ama gerçeklerin çarpıtılma
sı burada bitmiyor. 

FRANSA'NIN BACIMSIZLIK MASALI 

Gerçekten de, gerçeklerin çarpıtıl
dığı bir önemli nokta da, Fransa'nın, 
kapitalist Batı'da bağımsızlığın simgesi 
olduğu. De Gaulle zamanında oluşturu· 
lan "belirli bir Fransa düşüncesi ", arada 
bir Amerika'ya kafa tutma biçiminde 
beliriyor, Fransa'nın NATO askeri ka
nadından çekilmesi de bu düşünceyi pe
kiştiriyordu. 

Ne var ki daha De Gaulle dönemin
de Fransız kapitalizmi, emperyalistler 
arası çatışmalarda yenik düşmüştü. 
Fransız ekonomisi yavaş yavaş Ameri
kan ve Batı Alman sermaye ve teknoloji
sinin egemenliğine girmeye başlamıştı. 
Fransa'ya giren ABD ve AET sermayesi 
1968 - 70 döneminde tam dört buçuk 
katı arttı. Pompidou ile gelişen bu "tes
limiyetler" , Giscard ile N ATO'cu işbir
Iikçiliğe vardı, De Gaulle zamanının ba
ğımsızlık söylevleri de yerlerini yeni bir 
gerçek durumu ifade eden "uluslararası 
işbirliği" edebiyatına bıraktı. 

AMERlKAN YÖRONGESI 

"Uluslararası işbirliği"nin anlamı, 
Fransız büyük sermayesinin dünya öl
çekli sömÜlÜ politikasının uygulanması 
demek. Giscard 'ın Cumhurbaşkanı seçi
Iişinin birinci yıldönümünde konuşan 
Fransa Maliye Bakanı Jean Pierre Four
cade 19 Mayıs 1975'te şöyle diyor: 
"Fransa, ihracat yapabilen bir ekonomi
den ihracat yapmak için yeniden kurul
muş bir ekonomik yapıya geçmek zo
rundadır." Işte, Sauvagnargues'ın temsil 
ettiği Fransız dış politikasına yön veren 
temel ilke, tekellerin çıkarlarını yansıtan 
bu anlamlı sözlerdir, yoksa kafalara yer
leştiriirnek istenen "demokrasi aşkı" de
ğil... 

Içerde bu yeniden kuruluşu gerçek
leştirmeye çalışan Giscard, Fransa'yı, 
Wilson'ların, Brandt'ların Avrupasına 
daha kopmaı bağlarla bağlamak istiyor. 
Sosyal demokrasinin başını çektiği bu 
Avrupa, biliniyor ki, Amerika'nın dü
men suyundan aynlmayı ne düşünüyor, 
ne de buna gücü yeter. NATO ile de da
ha sıkı ilişkiler kuran Fransa, sermaye
nin geleceği açısından "umutsuz" Ak
deniz ülkeleri olan Portekiz, Ispanya ve 
ıtalya'dan hızla kopmakta, "kuzey"e 
kaymaktadır. Giscard 'ın Fransasının De 
Gaulleün sözde bağımsızlık edebiyatıyla 
bile artık bir ilişkisi kalmamıştır bugün. 
Fransa tam bir Atlantik Paktı çizgisine 
kaymıştır Giscard 'ın yönetiminde. 

ÖNLENMESI GEREKLI BlR YANıLGı 

Fransa emperyalist bir ülke. Yuna
nistan 'la olan ilişkiletini de, Türkiye ile 
olan ilişkilerini de belirleyen temel olgu, 
bu. Fransa'nın gözünde (B. Felek 'in de
yimiyle) "Türkiye, boş bırakılacak bir 
memlelret değil". Ama Sauvagnargues'
ın gezisi ile bir kez daha ortaya çıkan bir 
yanılgıyı burada vurgulamak gerek : Te
kellerin Fransası ile "öteki Fransa"yı 
birbirine karıştırmamak gerek. Türkiye' 
de uyandınlan Fransız aleyhtarlılıı, ger
çek hedefine, emperyalist Fransa'ya, sö
mürgeci Fransa'ya, Giscard 'ın Fransası
na, Sauvagnargues 'ın Fransasına yönel
tilmeli. Çünkü bir de "öteki Fransa" var, 
1974 Mayıs'ında oyların yüzde 49.3'ünü 
alan Halk Birliği'nin Fransası . . .  

Ilerici, demokratik, sosyalist güçler 
12 Mart'ın faşist baskılarına karşı dire
nirken dayanışmasını gösteren, halkımı
zın yanında yer alan Fransa işçi sınıfı ve 
onun örgütleri bu "öteki Fransa"nın ana 
!!Ücünü oluşturuyor. Çeşitli düşünce ve 
eğilimdeki demokratlar ve ilericiler bu 
Fransa'nın' içinde yer alıyor. Onları Sau
vagnargues'ın "yanlış anlama"larl ile ka
rıştırmamak, Fransa halkını Dassault'
nun "Mirage"larl ile aynı sepete koy
mamak gerek. 

Ouai d 'Orsay'den gelen konuk Ba
kan'ın gezisi eğer bu nok,talann kafalar
da aydınlığa kavuşmasına yardımcı ol
muşsa, iyi. 
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hücumbotlan, Mirage 
Ankara'daki gö

olarak bir tek 
toplanacak 

ortak komitesi
yıllarda iyice 

düzeltilmesi .  düzeltilmesi .  düzeltilmes

"YüZYıL'IN PAZARLlCI"NI ABD'YE KARŞI KAYBEDEN 
FRANSIZ SAVAŞ SANA Yil TORKlYE PAZARıNA GÖZLERINI DIKMIş 
DURUMDA. AlıŞVERIş IÇIN TÜRKIYE'NIN 
"AŞIRI DUYGUSALlıCı" B IRAKMASI VE "YANlıŞ ANLAMALARıN" 
GlDERlLMESI GEREKIYOR. 

• 
"YANlıŞ ANLAMA" MI?. 

Bu karma Komite toplanacağı günü 
bekleyedursun, Saiıvagnargues Paris'e 
döner dönmez Giscard başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu toplantısında gezisi 
hakkında bilgi verdi, ertesi gün de bası
na şu açıklamayı yaptı: "Ankara ile ara
mızdaki yanlış anlama giderildi." 

Bu "yanlış anlama" ne idi? Türkiye 
ile Fransa'nın ne alıp veremedikleri var
dı? Göriinüşteki nedenler, ilişkilerin 
bugünkü kötü düzeye gelmesi i çin yeterli 
mi idi? özellikle Kıbns bunalımı ile da
yanılmaz boyutlara ulaşan yalnızlığın
dan kurtulmak istiyen Türkiyenin Fran
sa'ya yanaşması, hem siyasal, hem de as
keri bakımdan önem kazanmıştı. Ame
rikan ambargosuna karşı Fransız askeri 
gücünden yararlanmak ve politik olarak 
da Yunanistan'ın elinden etkin bir silahı 
kapmak mümkün göriinüyordu Cephe 
iktidanna. 

"yüzyı!'ın pazarlığı"nı ABD 'ye 
karşı kaybeden Fransız savaş sanayii de 
Türkiye gibi büyük bir pazan ele geçire
bilmek umuduyla bu yanlış anlamaların 
giderilmesinden yanaydı. " Yanlış anla
ma "lar karşılıklıydı. Marsilya'da bir Kili
senin bahçesine bir Ermeni anıt i dikil
mesi törenine bir Fransız bakanın katıl
ması karşısında Türkiyenin gösterdiği gösterdiği göster
"aşın duyarlık ve duygusallık ", nerede 
ise açık bir Fransız düşmanlığı halini al
dı. OY AK 'ın Renault ile sözleşmesini 
feshedeceği söylentisi bilp çıktı. 

... ÇARPITMA ... ÇARPITMA ... MI? 

Sauvagnargues'ın giderildiğini söy
lediği "yanlış anlama"ların gerisinde bir 
yığın yanıltma var, bilinçli çarpıtma var. 
Gözlemciler asıl bunların üzerinde duru

"akıllı ve akılcı" çevrelere göre Yunanis
tan Türkiye karşısında zayıf olduğu için 
desteklenmektedir Giscard'ın Fransasın
ca. Gene aynı çevreler, Fransa'nın Yuna
nistan'ı desteklemesinin desteklemesinin desteklemes nedeni olarak 
faşizmden sonra bu ülkede yerleşmeye 
başlayan demokrasiye Fransa'nın göster
diği ilgiyi öne sürüyorlar. Fransız resmi 
propagandasının bu iki yüzlü iddiaları 
tümü ile tutarsız. Yunan halkı yedi yıl 
süre ile faşizmin pençesi altında ezildi. 
AET üyesi ülkeler içinde protesto anla
mına gelebilecek en küçük bir söz yük
seltmeyen tek devlet, Giscard 'ın Fransa
sı oldu. Yunanistan'ın Avrupa Konseyin
den atılması görüşmeleri sırasında Fran
sa temsilcisi, zamanın eli kanlı albaylar 
cuntasından olumlu bir dille söz etti. 
Bu Fransa mı Yunanistan'da demokrasi 
savunuculuğO yapacak? Giscard'ın Atina 
gezisi sırasında YURUYUŞ Fransız te
kellerinin Yunanistan 'daki çıkarlarına 
değinmişti. Ama gerçeklerin çarpıtılma
sı burada bitmiyor. 

FRANSA'NIN BACIMSIZLIK MASALI 

Gerçekten de, gerçeklerin çarpıtıl
dığı bir önemli nokta da, Fransa'nın, 
kapitalist Batı'da bağımsızlığın simgesi 
olduğu. De Gaulle zamanında oluşturu· 
lan "belirli bir Fransa düşüncesi ", arada 
bir Amerika'ya kafa tutma biçiminde 
beliriyor, Fransa'nın NATO askeri ka
nadından çekilmesi de bu düşünceyi pe
kiştiriyordu. 

Ne var ki daha De Gaulle dönemin
de Fransız kapitalizmi, emperyalistler 
arası çatışmalarda yenik düşmüştü. 
Fransız ekonomisi yavaş yavaş Ameri
kan ve Batı Alman sermaye ve teknoloji
sinin egemenliğine girmeye başlamıştı. 
Fransa'ya giren ABD AET sermayesi 

cade 19 Mayıs 
"Fransa, ihracat 
den ihracat yapmak için 
muş bir ekonomik 
rundadır." Işte, 
ettiği Fransız dış 
temel ilke, tekellerin 
bu anlamlı sözlerdir, 
leştiriirnek istenen 
ğil... 

Içerde bu yeniden 
leştirmeye çalışan 
Wilson'ların, Brandt'
daha kopmaı bağlarla 
Sosyal demokrasi
Avrupa, biliniyor 
men suyundan aynlmayı 
ne de buna gücü 
ha sıkı ilişkiler 
nin geleceği açısından 
deniz ülkeleri olan 
ıtalya'dan hızla 
kaymaktadır. Giscard 
Gaulleün sözde 
bile artık bir ilişk
Fransa tam bir 
kaymıştır Giscard 

ÖNLENMESI GEREKLI 
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Ortadoğu-nun 
ticaret merkezi 
neresı olacak 

Son günlerde bir tartışma başlatıldı. 
Tartışmayı başlatan TRT. Bu tartışmayı 
Türkiye'nin en önemli sorunuymuş gibi 
5 Kasım Çarşamba günkü 13.30 "Olay· 
ların Içinden" programının ilk konusu 
olarak verdi. 

Tarbşma konusu şu: Lübnan'ın bir 
süredir yaşadı!!ı kargaşa ortamı, bu ken· 
tin Ortado!!u'da oynadı!!ı ekonomik, 
mali ve ticari rolü bundan sonra. neresi· 
nin üsUenecelti sorununu yarattı. Acaba 
Türkiye böyle bir rolü üstlenebilir mi? Bu 
ortamdan yararlanmak için neler yapıı· 
malıdır.? 

Komşu sayılacak bir ülkede kurban· 
ların sayısı yüzlerle belirtilirken devletin, 
bir kurumunun "miras" peşine düşen 
bir tavır takınması uluslararası ilişkiler 
açısından herhalde ilginç bir örnek. Tür· 
kiye çeşitli yollarla dostluklarını geliş· 
tirmeye çalışır gözükürken, iktidar çev· 
relerine egemen olan anlayışın bir ucun· 
dan yakayı ele vermesi burıları hayli gü· 
lünç düşürse gerektir. 

TRT 'nin "uzman "Iara danışarak 
kamuoyuna sundultu tartışma ertesi gün 
bir Istanbul gazetesinde yer aldı. Bu ga· 
zete koiıuyu uzmanlara derıil politika· 
cılara tartıştırdı. Gazetede CHP millet· 
vekilleri Ziya Müezzinoğlu ve Ali Nejat 
ölçen'in yanısıra tekelci sermayenin 
görüşlerini yansıtan Aydın Yalçın 'ın 
görüşleri yer alıyordu. 

Eskiden bu tür durumlarda tartış· 
malar bu denli sıcarıı sıcailına başlamaz· 
ken artık- gün sektirilmemesi anlamlı. 
Aydın Yalçın'ın görüşleri bu konuyu 
açıklıyor. 

KÖPRÜ TEORiSi 

Aydın Yalçın, Turkiye üzerinde 
durmadan doltrudan dorıruya Istanbul'· 
un "milletlerarası bir iş merkezi" olabi· 
leceltini söylüyor, bunun için de "Orta 
Doltu'ya yönelik kara, hava, demir ve 

A YDıN YALÇIN: TICARET MERKEZI UZMANı 

deniz yolu sevkiyatının yoltunlaşması· 
nın dikkatleri Türkiye'ye ve Tıirkiyenin 
en önemli iş merkezi olan Istanbul'a çe· 
virdi!!ini" gerekçe olarak gösteriyordu. 
Aydın Yalçın, Amerika ve Avrupa ülke· 
lerinin Türkiye'de güven içinde faaliyet· 
te bulunabilecerıini de ilginç bir dille 
söylüyordu: "Beyrut siyasi istikrarsızlık 
yüzünden güvenilir bir ticaret merkezi 
olınaktan çıkmış durumda. Buna karşı· 
lık Türkiye, hür, istikrarlı ve düzenli bir 
toplum olarak, iç ve dış ticaret yönün· 
den en önemli faktör olan banş, güven 
ve serbest hareket unsurlannı sinesinde 
toplamış durumda." 

Aydın Yalçın'ın sözleri, Partisinin 
Genel Başkanını, Türkiye'nin AET için 

önemini belirtirken 1969'da söyledikle· 
rini hatırlatıyordu :  "Türkiye gelişmişler 
kıtası olan Avrupa ile gelişmemişler kı· 
tası olan Asya arasında bir köprü vazi fesi 
görecektir. " 

Gerçekten de, Türkiye burjuvazisi 
son yıllar içinde, Akdeniz bölgesinde ar· 
tan ekonomik ilişkilerden payını alabil· 
mek, bir "köprü" işlevi görebilınek ça· 
basında. MC de bu anlayışı sürdürüyor, 
Fakat burjuvazinin dar sınıf çıkarlarını 
"sonradan görmüşler" edasıyla açık açık 
söylemesi herkes tarafından anlayışla 
karşılanmıyor. Karşılanması beklene· 
mez. Çünkü bu sınıf çıkarları Orta Doıtu 
halklarının çıkarlarıyla çelişiyor. 

iSTANBUL ORTADOGU'NUN 
tiCARET MERKEZi OLABiliR MH 

SORU: Bir süreden beri Lübn"n i d" ce"y"n eeI.n ol""", neel.niyf. bu ülle.nin Ortadoğu i d" 

iletisadi ve tic"ri "Iand" oyn"d," rolUn bundan böyf. Türleiy. t"nıfınd"n üstlenilmesi 

oI"nağ, üı.rind. durulm"letadır. Bu leonud" n. dü,UnUyorsunuz? , böyf. bir imlelin ,,,r mHlırl 

n"s,I g.rç.IcI'Jfiril."ilir " biz. n. yararl"r sajla,,,bilir? 
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ISTANBUL MU,  ATINA MI? 

"Lübnan 'ın yerini hangi ülke alacak" 
tartışmasında terazinin kefesine konan 
iki as,l rakip Türkiye ile Yunanistan, da· 
ha doj!rusu Istanbul ile Atina. Aydın 
Yalçın·da, Istanbul gazetesindeki görüş· 
lerinde Istanbiıl'un ve Türk milletinin üs· 
tünlüklerini sıralamış . 

Fakat asıl sorun hangi tedbirlerle I,· 
tanbu['un uluslararası mali sermaye çev· 
releri için çekici hale getirilebileceAi. 
Aydın Yalçın'ın bu soruya verdilli cevap 
şu: "Bunun için de geniş bir Iiberalizu
yon hamlesine geçmemiz gerekmekte· 
dir. Bununla kastettiilim şey, milletler· 
aras, mali ilişkilerde kurumlanmlZa giy· 
dirmiş oldultumuz dar ceketi ve hatta 
cendereyi parçalamamız şarttır." 

KAPıLAR ULUSLARARASI 
MALI SERMAYEYE AÇıLSıN! 

Aydın Yalçın Türkiye'de tekelci 
burjuvazinin, uluslarası mali sermayeyle 
işbirli!!ine, onun ekonomide at sürmesi· 
ne ne kadar hevesli oldullunu da şöyle 
dile getiriyor: "Milletlerarası ticaret ban· 
kalannın, sigorta şirketlerinin, milletler· 
arası nakliyat firmalarının rahatça faali· 
yette bulunmalan sayesinde gelişebilir. 
Bu iş için Türkiyede milletlerarası mali 
ve ticari ilişkilerde tecrübeli büyük fi· 
nans müesseselerinin Istanbul'a gelip 
yerleşmesi lazımdır. Bunun için döviz 
kontrol mevzuatımlZın ve barıkacılık 
usullerimizin epeyce de!!işmesi gerek· 
mektedir." 

Lübnan'da iç savaşın eşi!!ine gelin· 
mesiyle başlatılan tartışma Türkiye'de 
sermaye sınıfının emperyalizmle işbiriili 
yapmaksızın gelişemeyecej!ini, 6unun 
ileri düzeyde bilincinde oldultunu kanıt
lıyor. Burjuvazi yerli mali olanaklarıyla 
iç piyasayı geliştirme, sermaye hareketi· 
ni hızlandırma gücünü kendinde bulamı· 
yor. Sırtını uluslararası güçlü mali ser· 
mayeye dayandırmak istiyor. 

Sermayenin siyasal sözcüleri de, bu 
bütünleşmenin, Türkiyenin "Batı dün· 
yası" ile ilişkilerini sıkılaştırac&i!ını ileri 
sürerek savunuyorlar. Bunun, ülkenin 
emperyalizme daha da balıımh hale ge· 
tirilınesinden başka bir anlamı olınadı· 
!!ını "unutuyorlar" ya da gizliyorlar. 

KIBRIS IHALEYE Mi ÇıKıYOR? 

Bu arada, ticaret merkezi olma 10' 
runu, Kıbns'la ilgili bazı sorunları da ye
niden ön plana Çıkardı. Türkiye'yi ve 
Türkiye'nin belli başlı limanlarını tica· 
ret merkezi olabilmek için yeterince 
gelişmiş bulınayanlar, Kıbns'ın Türk ke· 
siminin bunun için çok elverişli oldullu 
görüşünde. Istanbul gazetesinde Aydın 
Yalçın 'la birlikte görüşleri yayınlanan 
CHP milletvekili Ziya Müezzinoj!lu da 
bu konuda ısrarla duruyor. Anlaşıldıi!l' 
na göre CHP millletvekili, Türkiyenin 
temel tercihleriyle pek balldaştıramadlj!1 
"ticaret merkezi" fonksiyonunu daha 
çok Kıbrıs'a yakıştınyor. Kıbns'taki 
Türk toplumunun ekonomik gelişmesini 
istediklerini ileri sürenlerin, halkı büyük 
tekellerin insafına terketmekte sakınca 
görmemeleri düşündürücü. Fakat Müez· 
zinoi!lu 'nu icraatıyla tanıyanla. için şa· 
Şırtıcı deRi!. 

CHP milletvekilinin bir iddiası daha 
var. O da, Kıbns'ın Türk kesiminin bir 
tıcaret ve sermaye harekeUeri merkezi 
haiine getirilınesinin, Kıbns Türk Federe 
Devleti 'yle Orta Doeu ülkeleri arasında· 
ki ilişkileri artırarak siyasi bir yarar salı' 
layacaeı. 

Kıbns'ın Türk kesiminin Orta Do· 
Ru'da Lübnan'ın yerinin boşalmasından 
yarıu'IWlmasl fikri TRT tarafından da iş· 
lenen fikirler arasında. 
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deniz yolu sevkiyatının yoltunlaşması· 
nın dikkatleri dikkatleri dikka Türkiye'ye ve Tıirkiyenin 
en önemli iş merkezi olan Istanbul'a çe· 
virdi!!ini" gerekçe olarak gösteriyordu. 
Aydın Yalçın, Amerika ve Avrupa ülke· 
lerinin Türkiye'de güven içinde faaliyet· 
te bulunabilecerıini de ilginç bir dille 
söylüyordu: "Beyrut siyasi istikrarsızlık 
yüzünden güvenilir bir ticaret merkezi 
olınaktan çıkmış durumda. Buna karşı· 
lık Türkiye, hür, istikrarlı ve düzenli bir 
toplum olarak, iç ve dış ticaret yönün· 
den en önemli faktör olan banş, güven 
ve serbest hareket unsurlannı sinesinde 
toplamış durumda." 

Aydın Yalçın'ın sözleri, Partisinin Partisinin Partis
Genel Başkanını, Türkiye'nin AET için 

önemini belirtirken 1969'da söyledikle· 
rini hatırlatıyordu :  "Türkiye gelişmişler 
kıtası olan Avrupa ile gelişmemişler kı· 
tası olan Asya arasında bir köprü vazi fesi 
görecektir. " 

Gerçekten de, Türkiye burjuvazisi 
son yıllar içinde, Akdeniz bölgesinde ar· 
tan ekonomik ilişkilerden payını alabil· 
mek, bir "köprü" işlevi görebilınek ça· 
basında. MC de bu anlayışı sürdürüyor, 
Fakat burjuvazinin dar sınıf çıkarlarını 
"sonradan görmüşler" edasıyla açık açık 
söylemesi herkes tarafından anlayışla 
karşılanmıyor. Karşılanması beklene· 
mez. Çünkü bu sınıf çıkarları Orta Doıtu 
halklarının çıkarlarıyla çelişiyor. 

ANBUL ORTADOGU'NUN 
RET MERKEZi OLABiliR MH 

süreden beri Lübn"n i d" ce"y"n eeI.n ol""", neel.niyf. bu ülle.nin Ortadoğu i d" 

tic"ri "Iand" oyn"d," rolUn bundan böyf. Türleiy. t"nıfınd"n üstlenilmesi 
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KOlJOR W SANATTA· nam:ış 

TROT KY-NiN 
YASASIN 

UMU : 
-

KUCUK 
-

BUIUU 
Kapitalist düzende, bunalım içine giren kimi endüstri dallarının çıkış 

yolu ümidiyle, sosyalizme, solun meselelerine el atması yeni bir olgu değiL. Bu 
tür çık ışların örneği en çok gazetecilik alanında görüldü. Şimdi, belirli şirket
ler aynı yolu sinema alanında deniyor. Bir süre önce Amerikalılar belirli yete
nekleri olan bir yönetmen (Richard Fleischer) bulup Guevara'yı konu alan bir 
film yapmışlardı. Bu film Türkiye'ye gelmedi.  Ancak daha da yetenekli bir 
yönetmen olan J oseph Losey'in filmi "Assasination of Trotsky" Türkiye'ye 
geldi. Üstelik Ankara'da üçüncü haftası oynuyor. 

Fi lme para dökenlerin amacı açık: Bir taşla iki kuş vurmak. Hem sa
lonları doldurup "iş yapacaklar" hem de sosyalizm düşmanlığının yayılması
na katkıda bulunmuş olacaklar. Ancak bu düşmanlığı açıktan açığa yapsalar, 
inandırıcı olamayacaklar. Artık "kanlı komünizm"in kaba bir biçimde "sergi
lenmesi" devri geçti. Şimdi, "usta" yönetmenler aracılığıyla, solun yı llar önce 
hakkından geldiği akımları, kişi leri ön plana çıkararak "sosyalizmi vurma" 
devri geldi. 

"Trotsky" filminin bunu başarıyla yerine getirdiğini söylemek müm· 
kün. Etkilenmesi düşünülen kesim ise açık: Küçük burjuvalar. Çünkü bir olgu
nun özüyle değil biçimiyle etkilenmeye, idealize edilen kişilere çabucak kanı
vermeye en yatkın kesim, küçük burjuvalar. Losey, filminde, Trotsky'nin du
rumuna, Sovyet yönetimiyle düştüğü çelişkinin özüne ilişkin ideolojik bir 
açıklama yapmamaya özellikle dikkat etmiş·. Bu, yalnızca sinema dilinin bu 
tür açıklamaları güçleştirici niteliğinden ileri gelmiyor. Bütün gösterilmek iste
nen şu:  iki devrimci var, biri Trotsky, diğeri Stalin. Ikincisi, filmde anlatıldığı 
kadarıyla birincisini "öldürtmek" istiyor. Ama neden, niçin orası belli değil. 
Yalnızca aralarında bir ihtilaf olduğu anlatılıyor. Dahası, seyirci yalnızca 
Trotsky'i tanıyor. Trotsky, yumuşak başlı, evine ailesine bağlı, başta tavşan
lar olmak üzere tüm hayvanları seven bir kişiliğe sahip. Şimdi, böyle bir 
adamı kim öldürtmek isteyebilir? Seyircinin kafasındaki cevabın çok açık ol
ması isteniyor: Çok zalim, çok hain biri olmalı. Filmin göstermeye çalıştığı 
tek şey, bu. Başka hiç bir şey yok. 

Kullanılan araç görüntü sanatı olduğuna göre, mesajı etkili bir biçim
de vermenin anlamı büyük. Losey, bunun için öldürülme biçimine büyük 
önem veriyor. En çok vurgulamak istediği yanlardan biri bu. Bunun için 
seyir�i, Losey'e pek de yakışmayan bayat yöntemlerle önceden hazırlanıyor. 
Daha önce, arenada bir boğanın öldürülmesi en ince ayrıntılarına kadar sergi le
niyor. Amaç,daha sonra Trotsky öldürülürken seyircinin bu sahneyi hatırlama
sı. Böylelikle de seyirCinin olaya duyacağı tepkinin artırılması. Ayrıca bunun
la da yetinilmeyip, Trotsky öldürülürken "flash back"le boğanın öldürülmesi 
sahnesine geri dönülÜyor. Boğanın tek savunması boynuzları idi., Trotsky'nin 

, sergi kitabevi 
SERGi KiTASeVi 
SERGi KiTASEVi 
SERGi KiTASEVi 
SERGi KiTASEVi 
SERGi KiTASEVi 
SERGi KiTASEVi 
SERG i KiTASEVi 
SERGi KiTASEVI 
SERG i  KiTASEVi 
SERG i KiTASEVi 
SERGi KiTABEVI 
SERGI KiTASEVf 

KLASIK PLAK i KITAP 

ESKI BUYüK SINEMA ıçı ANKARA 

ÖDEMELI KıT AP GÖNDERILIR 

ALAIN DELON 

ROMY SCHNEIDER: 

ARALARıNA BU KEZ STALIN GIRDI 

boynuzları da yok. Bütünü ile savunmasız. Seyirci, Trotsky'i öldürene ve daha 
da önemlisi "öldürtene" boğayı öldürenlerden daha çok lanet ediyor. 

Losey, daha ilkel yöntemler de kullanıyor. Bunlardan biri özellikle 
ilginç. Trotsky'i öldüren Jackson - Alain Delon - ile Trotsky'nin sekreteri Gita 
- Romi Schneider - başbaşa. Duygulu bir sahne. Dudaklar birleşmek üzere. 
Ama birden ne oluyor dersiniz? Sularda Stalin'in "korkunç" hayali beliriyor. 
Iki gencin arasına giriyor. Düşünüş olarak, görüntü olarak, bunun sinema sana
tıyla ilgisi yok. Böyle yöntemler bugün Yeşilçam'da bi le kullanılmıyor. Ama 
araç değil amaç önemli. Losey de bu sahnenin Batı'nın şartlanmış küçük bur

'juva kafalarında hayli etkili olacağ ını hesaplamış. 
Filmde, bunlardan öte hiç bir şey yok. Ama ''Trotsky''nin eleştirisi

[Li yapacak başkaları da çıkacak. Losey'in "şiirsel anlatımı"na övgüler düzüle
cek. "Içeriği ne olursa olsun, iyi çekilmiş" denilecek. Öte yandan filmi gören 
küçük burjuvalar, ya da daha yaygın deyimiyle kamuoyu "masum bir insanı 
öldürten düzene, kişilere" lanetler yağdıracak. Filme para dökenlerin, çeken
lerin amacı da zaten başka bir şey değiL. 
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BIR TRluM-vIRA ILE 
FAŞIZMI 
GERÇEKLEŞTIR�tE 
PLANI YAPAN 
IŞKENCECI BAŞININ 

u Denge cinin kini 
BU PLANıN AFlşE EDILMESI 
SÜLEYMAN DEMiREL'IN RESMI YA YIN 
ORGANı SON HAVADIS'I ÇOK KlZDIRDI. 
IŞKENCECI BAŞı, 
SOLCULARIN "BA ŞLARINI YALÇIN 
KA YALARA" ÇARPACACı TEHDIDINI 
SAVURUYOR. 
IŞKENCECI BAŞı, SON YAZıSıNDA, 
YÜRÜYÜŞTEN DAHA ÇOK BAŞKA 
KUVVETLERE HITAP EDIYOR. 

Son Havadis gazetesinin üç yıldızlı "Denge"cisi, 
YÜRÜYÜŞ 'ün kendisine, savunuculuğunu yaptığı dü
şünceye ilişkin yorumlarına hayli takılmlŞ_ benziyor. 

"Denge"cinin hırçırılığırun bir nedeni de 1 2  
Ekim seçimlerinde aldığı ders olınalı. Istanbul halkı
nın kendisine ihanet etmesini (l) yediremeyerek bu 
kez başka atlara oynuyor. Amacı YÜRÜYÜŞ'ü en 
pespaye yollardan ihbar etmek. "Denge"cinin kafa
sından kağıda aktarabiIdiği ihbar siIsilesi şöyle: 
YÜRÜYÜŞ, "Bağımsızlık - Demokrasi ve Sosyaliz
min savunuculuğunu" yapıyor. Oysa yine "Denge"ci
ye göre, Anayasamız ve Türk Ceza Kanunu'nun 1 4 1 .  
ve 142. maddeleri "sosyalizmi yasaklamıştır". "Den
ge"ci böylece birden fetvacı olup çıkıveriyor. Anaya
sa ve Ceza Kanurılan adına, kendi başına sosyalizmi 
ve böylece YORÜYÜŞ'ü yasaklıyor. 

YÜRÜYÜŞ'ün sosyalist bir dergi olınası ihba
n ( l )  nı başka ihbarlar izliyor. Bunlar sırasıyla şöyle: 

i .  "Ordu içinde gizli faaliyetle taraftar toplama
ya çalışmak", 

2. Bu çalışmayı, "Türkiye Gizli Komünist Par
tisi'nin Türkiye'de uygulamaya koyduğu Komünist 
Manifestosu'nun gereği olarak yapmak", 

3. "Orduyu ihtilal düzeyinde göstererek karan
lık emeller peşinde koşmak" . 

"Denge"ci'nin bu ihbarlarının ciddiyet düzeyini 
YÜRÜYÜŞ okurları kadar başkalar; da değerlendire
bilir. Ama "Denge"cinin YÜRÜYÜŞ hakkında yap
tığı asıl ihbar ve yönelttiği tehdit şu: 

"... bu gibi solcu dergilerin Türk Ordusu 'nun 
başkomutanuıa, gelıniş geçmiş generaUerine ve diğer 
mensuplarına sataşarak orıları faşistlikle itham etmesi 
her halde onlann doğru yolda bulunmadığının ve baş
larını yalçın kayalara çarpmakta olduğunun en büyük 
delilidir." 

YÜRüYÜŞ, "Denge"cinin faşist olduğunu 
açıkça söylemektedir. YÜRÜYÜŞ'ün bunu açıkça 
söylemesi çok önemli değiL. Çünkü "Denge"ci bu 
niteliğini kendi ağzından açıkça ortaya koymaktadır. 

Faşizmi tanıyanlar: faşizmin ideolojisi ile "Denge"ci
nin aynı yazıda ortaya attığı şu görüşler arasında iliş
ki kurabiliyor musunuz? 

"ÇağımlZda beşeriyetin ilerlemesi vasat insanla 
mümkün değildir. Bugün sosyalizmin daima başanslZ 
kalmasının sebebi, sosyalist felsefedeki temel boşluk
lardan ileri gelmektedir. Sosyalizm, bütün insanların 
eşit olduklarını iddia eder, fakat tabiatta herkes bir
birinden çok farklıdır. Herkesin aynı derecede oldu
ğunu iddia ederseniz o zaman cemiyet, en yavaş gide
nin adımlarına ayak uydurmak zorunda kalır." 

"Vasat" insanın "üstün insana" tabi kılınması 
fıkrini benimseyip savunıırılar, genellikle "Vasat"ın 
çok altındaki kişiler. Aynı "Denge"ci gibi. 

Hitler " in cevirmeni 
Halk Partisi 

yöneticisi mı 
Cumhuriyet Halk Partisi 'nin "demokratik solcu" 

bütün milletvekillerinin oylarını alarak Meclis Grup 
Başkanvekilliğine seçilen i stanbul kontenjan millet
vekili Ali Nejat Olçen, çok "velud',' bir kişi .  inşaat 
mühendisliğinin dışında iktisatla da uğraşıyor. Aynı 
zamanda ressam ve romancı. Çok yakınlarda hatıra· 
larını tefrika etti .  Bu tefrikada Cumhuriyet Halk Par
tisi'nin yeni senatörü Prof. Besim Üstünel'i "telgraf 
direğine"; Ziya Müezzinoğlu'nu da "derisi kafatasına 
yapışmış" bir kimseye benzeterek terbiye ve edebiyat 
örnekleri verdi .  

Halk Partisi 'nin yeni grup başkanvekili hesaba 
çok meraklı bir kişi olmasına rağmen "bilimsel" eser
lerinin d ışında "Oıçen" soyadını kullanmıyor. Büyük 
bir tevazu ile isminin diğer iki kelimesi ile yetiniyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ece
vit'in Meclis'teki vekil i ,  ingilizce bilen Genel Başkan'
ın aksine, Almanca bil iyor. 

YÜRÜYÜŞ, Hitler'in Kavgam'ının Almanca'
dan Türkçeye yapılmış bir çevirisini buldu. Çevirme
nin ismi ile CHP grup başkanvekilinin ismi arasında 
tam bir uyum var. Çeviri 1966 yılında yapılmış. Bu 
y ıllarda Ali Nejat henüz günlük politika ile uğraşmı
yor. Ali Nejat 'ın günlük politika ile i lgisi 12 Mart'a 
doğru Doğan Avcıoğlu'nun Devrim gazetesinde baş
ladı. 
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Hitler çevirnıeninin CHP'nin yeni "demokratik 
sol" grup başkanveki l i  Ali Nejat olduğı, ileri sürülü
yor. Ancak ileri sürülen her iddiaya hemen i nanma
mak gerekiyor. Bu yüzden YüRüYüŞ, CHP'nin "de
mokratik sol" grup başkanvekiline soruyor: 

1 .  Hitler'in Kavganı'ını Türkçeye siz mi kazan· 
dırdınız? 

2. Başbuğ'un Milli Hareket Partisi'ne ne zaman 
geçeceksiniz? 
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yor. Ancak ileri sürülen 
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