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ENElUioE 
OlSA BAGIMULIK 
POLiTiK 

SONUCUDUR 
Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzen

lenen Elektrik enerjisi konulu VII Teknik Kongre 24 
Aralık Çarşamba günü çalışmalarına başlamıştır. 
Kongre'de Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice 
Boran'ın yaptı�ı konuşmamn bir özetini sunuyoruz: 

"Kalkınmanın, çok kullanılan deyimle 'ça�daş 
uygurtaşma'run temel unsurunun sanayileşme olduğu 
artık genellikle kabul ediliyor. Bütün geri kalmış ülke
lerde bir sanayileşme tartışması ve çabası görülüyor. 
Sanayileşmenin temel unsurlarından. birinin de ener
ji ün:timi ve kullanımı olduğu da uzun izahlara gerek 
göstermeyecek kadar açıktır. Binlerce yıl üretimde ve 
ulaşımda kullanılan enerji organik enerji olmuştur; 
başta insanm kendi bedensel gücü ve ona yardımcı 
hayvan gücü olmak üzere. 

Sanayi devrimine kadar üretimin çok sınırh 
kalmış olması, ondan sonra ise muazzam bir sıçra
ma yapması bundandır. Buhardan elektri�e geçil
mes bu sıçramayı büyütmüş ve hızlandırmıştır. 

Bilimsel 've teknolojik önemin ilerlemesinin 
bir temel unsuru da her halde, atomik enerji kullanılı
şının geliştirilmesi olacaktır. Atom enerjisi barışçı, ü
retici hedeflere tam koşulabildi�i zaman teknolojinin 
ve üretimin yeni bir sıçrama yapaca�ım söylemek bir 
kehanet olmaz. Yalnız bu noktada dikkate alınması 
gereken bir sorun var: Toplumsal düzen sorunu. Mev
cut ekonomik ve politik düzen böyle bir gelişme ve 
ııçramayı köstekleyebilir veya kolaylaştırabilir. Kapi
talist sistem köstekleyici, sosyalist sistem kolaylaştırı
cı bir rol oynar. 

TÜRKIYE'NIN ENERJI ALANINDAKı 
GERILICI 

Bu kısa tahlilden iki sonuç çıkıyor: Birincisi, 
kullanılan enerji çeşidi ve miktarı, yani niteli�i ve 
niceliRi anayileşme ve daha genel olarak toplumsal 
gelişme ile doRrudan b.�lantılıdır. 

Türkiye'de enerji üretiminde kullamlan birincil 
enerji kaynakların m aşağı yukarı üçte birinin odun ve 
tezek 01u4u, kendi başına Türkiye'nin gerili�inin bir 
göstergelidir. 

Türkiye Avrupa'nın büyük su potansiyeline sa-

hip ülkeleri arasında 3. sırayı aldıRı halde bu potansi
yelden faydalanma oranı yüzde dördü aşmamak��:!ır. 

Yaptl�lmJz kısa tahlilden çıkan ikinci sonuç, e
nerji üretimi ve kullanımı ile toplumsal düzen arasın
daki ba�lantıdır. Türkiye'de Cumhuriyetin kurulu
şundan bu yana yarım yüzyılı aşkın bir zaman geçtiği 
halde geri kalmışltktan kurtularnamanın nedeni Türki
ye'nin Emperyalist - Kapitalist dünya ilişkileri dışına 
çtkmamış olmasıdU'. 

Somut konularda, sanayileşmede, teknolojide, 
enerjide dışa baR:ımlılık egemen sınıf burjuvazinin ve 
iktidarlarının bu genel politik tercihlerinin sonucudur. 

ENERJI A LANINDA DıŞA BACIMLlLIK 

Enerji alanında dışa baRırnlılı�ınSomutbelirtile
ri açıkça görünüyor. örneğin, Türkiye'nin sahip oldu
�u su potansiyelinden ancak yüzde 4 oranında fayda
tanıhrken, elektrik enerjisi açığını termik santrallerle 
kapatmak yoluna gidiliyor ve bu santrallerde petrol ü
rünlerine dayalı elektrık enerjisi üretimi yeA' tutulu
yor. Burada petrol tekellerinin etkisini, onların çıkar
larının kollanılmasını görmemek imkansızdır. 

Enerji konusunda dışa ba�ırnlılık bir de barajla
rın ve onlara ba�lı olarak hidroelektrik santraııerin 
inşasında ortaya çıkmaktadır. Bu, teknoloji transferi 
konusudur. Şimdiye kadar 44 baraj yapılmıştır. Bu 
kadar çok baraj yapımı durumunda, zamanla dışa 
başvurmaların azalması ve giderek bu işin teknolojisi· 
ni artık kendimiz üretir hale gelmemiz gerekirdi. Böy
le olmamıştır ve 45. barajın yapılması halinde yine ya
bancı proje ve yapım firmalarına, yabancı uzmanlara 
baş vurulacaktır. 

Di�er bir konu nükleer santraııerdir. Nükleer 
santraller bugün Türkiye için bir lüks sayılabilir. Ama 
çok kullanılan deyimle "çaRdaş uygarlık" a ulaşacak 
isek en ileri teknolojiyi ve enerjiyi üretebilir ve kulla
nabilir duruma gelmeliyiz. 

Türkiye'nin ça�daş teknoloji üreternemesinin 
sebesi Türkiye'nin geri kalmış bir ülke olması dolayı
sıyla gerekli teknik, uzman kadrolarının bulunmayışı 
de�ildir. Türkiye'de yaklaşık 150.000 teknik eleman 
vardır. Bu \,eknik elemanlar kayna�ından, teknoloji 

üreten kadroları yetiştirmek ve kendi teknolojimizi 
kendimizin üretmesi sürecine ginnek için yararlanıla
bilir. Böyle olmuyorsa bunun nedeni Türkiye'nin dışa 
bağımlılı�ıdır. Dışa b�ımlılıRın nedeni ise kapitalist 
düzen ve onun egemen sınıfı burjuvazi ve politik ikti· 
darlarıdır. 

ENERJI AJANSı VE TÜRKIYE 

Enerji konusunda dışa baılunlılı�ın son belirtisi 
Türkiye'nin Uluslararası Enerji Ajansı' na katılı,d D'. 
Enerji Ajansı'na katılmakla Türkiye, petrol üreten A
rap ülkelerinin karşısında yer almış olmaktadır. Bu 
nedenle, Ajans'a üye olmak, Türkiye'nin güncel Çı
karlarına ve bugünkü iktidarın gerçekleştirmek is
tedi�i politikaya dahi ters diişmektedir. 

Kaldı ki, Enerji Ajansı'na katılıp, gelişniş em
peryalist - kapitalist ülkeler arasında yer almakla Tür
kiye, tüm anti . emperyalist, ilerici 3 dünya ülkele
rinin de karşısına düşmektedir. 

KÖKLüÇÖZOM 

Son olarak, Rapor'un sonunda yapılan önerilere 
ilişkin olarak bir n oktanm üzerinde kısaca durmak is
tiyorum : 

önerilen enerji politikasını ve tedbirleri ikti
dara yaptırabilmek, devlet aygıtını o yönlerde işle
tebilmek için işçi ve emekçi halk kitlelerinin, tüm il� 
rici, demokratik güçlerin iktidar üzerinde baskı ve 
etkilerini göstermeleri gerekir. Bu baakı ve etkileme 
güçlendiği oranda önerilen işleri yapmaya iktidar iti· 
lebilir. Tüm ekonomik, teknolojik ve .,ıyal 
aorunların çözümü ıon tahlil de siyaml iktidar .nu· 
nuna ba�lıdır. 

Sorunların temelden çözümü ve halk yar.ına 
bir yönetimin gerçekleşmesi ise, iktKlann BınU' nite
li�inin de�işmesiyle, yani işçi sınıfı ve müttefiki e
mekçi kitlelerin iktidarı almalarıyla ancak mümkün o
lacaktır. 

TIp GENEL BAŞKANı BORAN'IN ıçişLERI BAKANLICINA 
çEKTıel TELGRAF: 

meleri engellenmiş. Parti üyesi birkaç işçi dövülmüştür. Bu kanunsuz olayla", 
güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi olmamış, seyirci kalmışlardır. Panili arka
daşlar olayı savcılığa intikal ettirmişlcrsede Savcılık makamı da hiç bir işlem 
yapmamıştır. 

SAu)I�ILARIN KAYNACı BUGÜNKÜ IKTIDARDIR 

Türkiye işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran Partinin 

Seydişehir Ilçe binasına yapılan 
saldırı ve birkaç parti üyesinin 
dövülmesi konusunda j�i 

bakanı Oğuzhan Asiltürk'e aşağı-
daki telgrafı göndermiştir. 

Içişlerı Bakanı Oğuzhan Asiltürk, 
ANKARA i ,  

Partimizin Seydişehir Ilçe Örgütü binası 23 Aralık 1975 Salı günü sabahı 
saat yedide. Ankara'dan gelen bir komando grubu ilc ilçedeki MHp'lilerin sal
dırısına uğramış. bina taşlanmış. Parti tabelası sökülüp alınmıştır. Sökülen ta
bela sonra Alüminyum fabrikasının önüne götüriilmüş. işçilerin fabrikaya gir-
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Hükümet yetkilileri şiddel olaylarına müsadc edilmeyeceği, devleıin bu 
gibi harekelleri önleme gücünde olduğu ve önleycceği yollu beyanları tekrar 
edegeldikleri halde saldırı ve şiddeı harekeıleri sürüp gitmektedir. Can güven
liği kalmadığı gibi Anayasaca demokratik rejimin. iktidarda veya muhalefet
te olsunlar. vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilen partilerin varlığı da teh
rlit _�Itına girmiştir. Bu açıdanda durum son derece ciddidir. Saldırının. hükü
met ortağı ve Genel Başkanı Başbakan yardımcısı olan bir parti mensupla
rından gelişi bu ciddiyeti daha da artırmaktadır. 

Genel olar�k hükümetin. özel olarak BakanlığınlZın sorumluluğunu ha
lırlatır ve Seydişehir C. Savcısına ve güvenlik kuvvetleri makamlarına saldırı
nın faillerinin m�h�kkak' yakalanması ve adalete teslim edilmeleri konusunda 
ivedi erııir vermenizi ıalep ederim. 

A DRES:ANKAR A:KONUR SOKAK 15/8 
KıZıLAY TEL:174581 
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KARANLIGI YARAN 
AYDıNLıK 

YALÇIN KUÇUK 

1975 kanlı bir yıl oldu. Karanlık bir yıl oldu. Sermayenin baskı ve şiddeti 
arttı. Ancak bütün baskı, şiddet ve karanlıga karşın, 1975 yılında büyük bir 
açıklık ortaya çıktı. Şiddetin karanlıgında aydınlık belirdi. Saflar netleşti. 
Toplumun en geri sınıfları biribirine yaklaşırken, en ileri sınıfı belli bir siyasal 
örgütün disiplini altında canlılık ve etkinliğini artırmaya başladı. Demııkratik 
eylemlerin işçi sınıfı hareketi ilc kurmak ıorunda olduğu bağ ön plana çıktı. 
Reddedilemeı bir hale geldi. işçi sınıfı hareketinin, deınokratik kütlelerJe 
geliştirdiği diyalektik ilişki, gerici ittifakt. sarsıntılara yol açtı. 1975 yılı so
nuna doğru gerici ittifak gerilcrnek ıorund. kaldı. 1975 yılında aydınlık ka . 
ranlıgı yarmaya başladı. 

Bin dokuı yüı altmış yıllarının d�vrimci gelişiminden sonra gelen 12 
Mart şiddeti iki buçuk yıldan uıun sürdü. 1975 başında teıgahlanan yeni bir 
faşiım denemesinin çok daha kısa bir ıamanda geriletileceği anlaşılıyor. 12 
Mart denemesinde devleı legalitesi ıorlandı. 1975 denemesinde devlet legalite
si bir kenara atıldı. Karanlık denemede, devletin sınıfsal niteliği, körlerin dı· 
şında herk,'sin görebileceği bir açıklık katandı. 12 Mart baskı örneklerini bir 
sıkıyönetim şemsiyesi altınd"a uyguladı. 1975 denemesi, bir sıkıyönClim ila,.,ı 
girişiminden geri döndü. Silahlı kuvvetlerin tabanllJud devam eden radikalleş· 
mc, komuta kadcmcsj için, sıkıyönetim ilanını riskli bir girişim haline getird!_ 

12 Mart ve 1975 baskı rejimierinde sanayi sermayesi, 1970 öncesi istek ve 
programlarından geri döndü. V"'gi ve toprak reformu gibi ö/lemleri ile banka 
sermayesi ile arasındaki sürtüşmeleri gömmek ihtiyacını duydu. Daralan taba
nını, en gericiSınıfsal ittifaklarla genişıcırnek için sermayenin daha geri kesit
leriyle olan sorunlarını unuttu. Bu unutkanlığın yarattığı ekonomik fedakar
lıklarını, emeğin sömürü oranını daha da artırarak kapatma yolunu denedi. 
1975 yılının sonuna dogru, eski istek ve programını tekrar hatırlamak ve ha
tırlatmak ıorunda kaldı. işçi sınıfının ve dostlarının ustalıkla yürüttüğü direni
şi anlamak ,orunda kaldı. Öıgürlüğün bir ıorunluluk sorunu oldugu bir kcı 
daha ortaya çıkmaya başladı. Sermayenin yapısındaki karanlıga karşı tutarlı 
direnişin, bir toplumu aydınlığa götüren tek yol oldugu bir keı daha ortaya 
çıkmaya başl.dı. 

1975 yılının sonu�a doğru, sermayenin çeşitli odaları, vergi reform tasa
rıları haıırlamak uğraşı içinde. iımir Ticaret Odası böyle bir tasarı hamladı. 
Tasarıda, tarım ve serbest meslek kazançlarından vergi alınması ile mevcut 
ycr�i veriminin büyük ölçüde artırılması önerisi yer alıyor. KuşkusıJl, tica
ret ve sanayi sermayesi ü/crindcki gelir vcr�isi yÜkif';ün aLaltılması önerisiyle 
birlikte. Aynı "reform" tasarısında bir de, servel beyanlarının değiştirilmesi 
isteği var. Açıkça, "beyan dışı" kalmış katançların serveı beyannamelerine 
eklenebilmesi için, Maliye Bakanlığının kasalarında küflenen servel bildirimle
rinin değiştirilmesi"c olanak tanınması iS'lt·niyor. Anlaşılan sermayr, servet 
bildirimlerinin açılabileceğinden endişe ediyor. 

Demirel, Halk Partisi ile Selamet Parıisi'ni disiplin altına alabilmek için 
sıkıyöneıim sil_hını kullanmak istedi. Güvenlik Kurulu üyelerinin ayrı ayrı 
onayını almadan önerisini Güvenlik Kurulu'n. geıirdi. Böylece sıkıyöneıim 
silahını kullandı. Ama geri sınıfl_rın kullandığı her silahın, her ıaman isten
meyen bir eıkiyi d" beraberinde getirdi�i bir kcı daha belli oldu. Halk Parti· 
si ilc Selamet Partisi ürküıüldü. V.lnıı ürkenler sadece ikisi mi? Kullanılan 
silahla birlikte silahlı kLlvvet!t'rin ÜSt kademesinin sıkıyönetim ilanını onayla� 
madığı da ortaya çıktı. N"den? 

Bu soruyu sormak, bütün sınıfl.rın hakkı. Her halde sermaye de bu soruyu 
soruyor. Cevapları bilinmeı. Ama bilinen ve görünenler var. 1975 yılının orta
larına doğru sermayenin gündeme �etirdiği ücretlerin dondurulması öılcmlcri 
şimdilik, gerilemiş görünüyor. Sıkıyönetim olmadan ücretler dondurulamaL. 
işçi sınıfı haraketinin bu canlılık ve direniş gücü karşısında, sıkıyönetimle üc
retleri dondurmaya kalkışmak çok riskli bir deneme olmalı. 

1975 yılının son haftasında Sanayiciler ve iş Adamları Derneği, ekonomi 
ve siyasal �elişmelerle ilgili bir rapor hatırladı. Bu raporun öıeti şu: Özel ke
simin en büyük kapitalistlerini toplayan bu derneğin raporunda ortaya kunan 
istekler, Adalet Partisi'nin lideriiğiDdeki gerici ittifakı boLUcu nitelikte. Ver
gi, toprak ve Ortak Patar konusonda ortaya konan istekler, ancak MC Hükü
metinin çöıülmesi ilc çÜ7üm olanağına kavuşabilir. Bu ittifakla, istenenieri 
gerçekleştirmek mümkün olamaı. 

Ancak MC Hiikümetinin çö/ülmesiyl" ortaya l<onan istekleri n otomatik 
olarak bir çölüme ulaşacagını düşünmek için de bir neden yok. Çünkü ser
mayenin vergi, toprak ve Ortak PaLa,la ilgili istekleri, Halk Partisi'ni de aşan 
bir niteliğe sahip. Sermayenin ekonomik isteklerindeki açıklık Halk Partisi'
nin ekonomik programındaki açıklığı geride bırakıyor. Fakat bu durum, bü· 
yüksermayenin, karşılaştığı sorunları çöımek için Halk Partisi'm' umut bağ
ladığını gösteriyor. işçi sınıfının; müttefiki demokratik kütlelerle birlikte 
gösterdiği direniş, Halk Partisi'ni sermayenin umudu haline getiriyor. Ortada 
böyle bir zorunluluk var. iılenen ince iç ve dış politika, lialk Partisi'nin, 
böyle bir ıorunluluktan şikayetçi olmadığı iılemini veriyor. 

1975 yılının başında teıgahlanan karanlığın 1975 yılının sonlarına doğru 
yarılmasıyla ortaya çıkan bu aydınlık safların netleşmesinde büyük _bir role 
sahip. 1975 yılında işçi sınıfı içindeki sosyalistleşme süreci , her gün yeni bir 
örnekle somutlaşan bir hl1 kalandı. 1975 yılında işçi sınıfı haraketi içinde 
sosyalisı parti sorunu geride kaldı. Artık sosyalist ideolojiye kaıanılan işçi
ler için bir parti seçme sorunu yok. Sosyalist işçiler, partilerini biliyorlar. 
Partilerine sahip çıkıyorlar. En bilinçli kesimierde en hıılı bir biçimde. 

işçi sınıfı hareketi içinde hillanan bu süreç, işçi sınıfının müttefik i 
diğer emekçiler Ve demokrat kütlelerde de yansıma buluyor.Artık "sosyalist 
haraketin biilünmüşlüğü" teli ile parti ve sosyaliım düşmanlığıyla ö/deşle
şen küçük burjuva geveıeliklerinin de .Ianı daraldı. Goşi/min, sosyalilm 
düşmanı niteliği, daha geniş kütlelere yayılmaya başladı. Bunda goşiımle 
mücadelenin pasifiım olmadığını gösteren somut tutumun rolü büyük oldu. 
Parti ve sosyalizm düşmanı maceracılar, bir-iki örgütehapsoldu. Maoculuk ise 
tam bir polis oyunu nitelii':ine büründü. Sermayenin öıenle koruduğu açık ve 
ıengin bir provakasyon türü oldu. 

Veni yıla Türkiye böyle dönüyor. 1975 yılının ikinci yarısında işçi sınıfı 
haraketinin demokratik kütlelerı. kurduğu diyalektik ilişki, sosyalist hara
kete büyük bir etkinlik katandırdı. Bu etkinliğin sınırı yok. Veni ve onu iıle· 
yecek yıllar, artan eıkinliklcre gebe. Veni ve onu iıleyecek yıllard. sosyalist 
harekeı, işçi sınıfı ve demokratik yığınlarda yeni etkinlikler katanacak. 
1975 yılının ikinci yarısından iıibaren dtılan adımlar, yeni adımların daha da 
büyiik olacağını gösteriyor. 1976 yılının, Türkiye ıoplumuna, d.ha büyük so· 
"ınlar getireceği bugünden b"lIi uluyor. 1975 yılının deneyimi_ ise, bu so
runlarla mücadelenin Susyalist harckı'( ekseni etrafında gelişcccğini gÖs(Ni· 
yor. 

YALÇIN KUÇUK 

oldu. Karanlık bir yıl oldu. Sermayenin baskı ve şiddeti 
baskı, şiddet ve karanlıga karşın, 1975 yılında büyük bir 

Şiddetin karanlıgında aydınlık belirdi. Saflar netleşti. 
sınıfları biribirine yaklaşırken, en ileri sınıfı belli bir siyasal 

altında canlılık ve etkinliğini artırmaya başladı. Demııkratik 
hareketi ilc kurmak ıorunda olduğu bağ ön plana çıktı. 

hale geldi. işçi sınıfı hareketinin, deınokratik kütlelerJe 
ilişki, gerici ittifakt. sarsıntılara yol açtı. 1975 yılı so

ittifak gerilcrnek ıorund. kaldı. 1975 yılında aydınlık ka . 
başladı. 

altmış yıllarının d�vrimci gelişiminden sonra gelen 12 
buçuk yıldan uıun sürdü. 1975 başında teıgahlanan yeni bir 

çok daha kısa bir ıamanda geriletileceği anlaşılıyor. 12 
denemesinde devleı legalitesi ıorlandı. 1975 denemesinde devlet legalite

Karanlık denemede, devletin sınıfsal niteliği, körlerin dı· 
görebileceği bir açıklık katandı. 12 Mart baskı örneklerini bir 

şemsiyesi altınd"a uyguladı. 1975 denemesi, bir sıkıyönClim ila,.,ı 
döndü. Silahlı kuvvetlerin tabanllJud devam eden radikalleş· 

için, sıkıyönetim ilanını riskli bir girişim haline getird!_ 
baskı rejimierinde sanayi sermayesi, 1970 öncesi istek ve 
döndü. V"'gi ve toprak reformu gibi ö/lemleri ile banka 

arasındaki sürtüşmeleri gömmek ihtiyacını duydu. Daralan taba
ittifaklarla genişıcırnek için sermayenin daha geri kesit

sorunlarını unuttu. Bu unutkanlığın yarattığı ekonomik fedakar
sömürü oranını daha da artırarak kapatma yolunu denedi. 

dogru, eski istek ve programını tekrar hatırlamak ve ha
kaldı. işçi sınıfının ve dostlarının ustalıkla yürüttüğü direni

kaldı. Öıgürlüğün bir ıorunluluk sorunu oldugu bir kcı 
başladı. Sermayenin yapısındaki karanlıga karşı tutarlı 

toplumu aydınlığa götüren tek yol oldugu bir keı daha ortaya 

sonu�a doğru, sermayenin çeşitli odaları, vergi reform tasa
uğraşı içinde. iımir Ticaret Odası böyle bir tasarı hamladı. 

serbest meslek kazançlarından vergi alınması ile mevcut 
ölçüde artırılması önerisi yer alıyor. KuşkusıJl, tica

sermayesi ü/crindcki gelir vcr�isi yÜkif';ün aLaltılması önerisiyle 
"reform" tasarısında bir de, servel beyanlarının değiştirilmesi 

"beyan dışı" kalmış katançların serveı beyannamelerine 
Maliye Bakanlığının kasalarında küflenen servel bildirimle

olanak tanınması iS'lt·niyor. Anlaşılan sermayr, servet 
açılabileceğinden endişe ediyor. 

Partisi ile Selamet Parıisi'ni disiplin altına alabilmek için 
kullanmak istedi. Güvenlik Kurulu üyelerinin ayrı ayrı 

önerisini Güvenlik Kurulu'n. geıirdi. Böylece sıkıyöneıim 
Ama geri sınıfl_rın kullandığı her silahın, her ıaman isten

beraberinde getirdi�i bir kcı daha belli oldu. Halk Parti· 
ürküıüldü. V.lnıı ürkenler sadece ikisi mi? Kullanılan 

Bu soruyu sormak, bütün sınıfl.rın hakkı. Her halde sermaye 
soruyor. Cevapları bilinmeı. Ama bilinen ve görünenler var. 1975 
larına doğru sermayenin gündeme �etirdiği ücretlerin dondurulması 
şimdilik, gerilemiş görünüyor. Sıkıyönetim olmadan ücretler 
işçi sınıfı haraketinin bu canlılık ve direniş gücü karşısında, 
retleri dondurmaya kalkışmak çok riskli bir deneme olmalı. 

1975 yılının son haftasında Sanayiciler ve iş Adamları Derneği, ekonomi 
ve siyasal �elişmelerle ilgili bir rapor hatırladı. Bu raporun öıeti 
simin en büyük kapitalistlerini toplayan bu derneğin raporunda 
istekler, Adalet Partisi'nin lideriiğiDdeki gerici ittifakı boLUcu 
gi, toprak ve Ortak Patar konusonda ortaya konan istekler, 
metinin çöıülmesi ilc çÜ7üm olanağına kavuşabilir. Bu ittifakla, 
gerçekleştirmek mümkün olamaı. 

Ancak MC Hiikümetinin çö/ülmesiyl" ortaya l<onan istekleri 
olarak bir çölüme ulaşacagını düşünmek için de bir neden 
mayenin vergi, toprak ve Ortak PaLa,la ilgili istekleri, Halk 
bir niteliğe sahip. Sermayenin ekonomik isteklerindeki açıklık 
nin ekonomik programındaki açıklığı geride bırakıyor. Fakat 
yüksermayenin, karşılaştığı sorunları çöımek için Halk Partisi'm' 
ladığını gösteriyor. işçi sınıfının; müttefiki demokratik kütlelerle 
gösterdiği direniş, Halk Partisi'ni sermayenin umudu haline 
böyle bir zorunluluk var. iılenen ince iç ve dış politika, 
böyle bir ıorunluluktan şikayetçi olmadığı iılemini veriyor. 

1975 yılının başında teıgahlanan karanlığın 1975 yılının 
yarılmasıyla ortaya çıkan bu aydınlık safların netleşmesinde 
sahip. 1975 yılında işçi sınıfı içindeki sosyalistleşme süreci
örnekle somutlaşan bir hl1 kalandı. 1975 yılında işçi sınıfı 
sosyalisı parti sorunu geride kaldı. Artık sosyalist ideolojiye 
ler için bir parti seçme sorunu yok. Sosyalist işçiler, partilerini 
Partilerine sahip çıkıyorlar. En bilinçli kesimierde en hıılı bir 

işçi sınıfı hareketi içinde hillanan bu süreç, işçi sınıfının 
diğer emekçiler Ve demokrat kütlelerde de yansıma buluyor.Artık 
haraketin biilünmüşlüğü" teli ile parti ve sosyaliım düşmanlığıyla 
şen küçük burjuva geveıeliklerinin de .Ianı daraldı. Goşi/min, 
düşmanı niteliği, daha geniş kütlelere yayılmaya başladı. 
mücadelenin pasifiım olmadığını gösteren somut tutumun 
Parti ve sosyalizm düşmanı maceracılar, bir-iki örgütehapsoldu. 
tam bir polis oyunu nitelii':ine büründü. Sermayenin öıenle koruduğu 
ıengin bir provakasyon türü oldu. 

Veni yıla Türkiye böyle dönüyor. 1975 yılının ikinci yarısında 
haraketinin demokratik kütlelerı. kurduğu diyalektik ilişki, 
kete büyük bir etkinlik katandırdı. Bu etkinliğin sınırı yok. 
yecek yıllar, artan eıkinliklcre gebe. Veni ve onu iıleyecek 
harekeı, işçi sınıfı ve demokratik yığınlarda yeni etkinlikler 
1975 yılının ikinci yarısından iıibaren dtılan adımlar, yeni adımların 
büyibüyiibüyi k olacağını gösteriyor. 1976 yılının, Türkiye ıoplumuna, 
"ınlar getireceği bugünden b"lIi uluyor. 1975 yılının deneyimi_ 
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CHP GENEL SEKRETERLiGi 

COK BOYUTLU 

BiR SORUN OLDU 
Büyük sermaye Halk Partisine yeni bir genel sekre
ter ararken Ordu'nun üst kademelerinin görüşlerini 
yallsıtan Vankı Dergisi, MC Namara'nın "güvendiği 
kişi" olarak tanıtılan Atilla Karaosmanoğlu'nun "E
cevit'in yanında görev" almasının şampiyonluğunu 
üstlenilLlsmail Cem 'in Politika Gazetesinde Ahmet 
Kahraman, Karaosmanoğlu'nun Halk Partisi'ne kazan
dırılması "operasyonuna" karşı Çıktı_ Ahmet Kahra
man, "MC Namara'nın adamı CHP'ye kurtarıcı mı o
luyor?" diye Karaosmanoğlu operasyonunu atişe etti. 

12 Mart'ın ilk hükümetinde görev 
aldıktan sonra l1'lerin başı olarak Erim 
hükümetinden aynlan Karaosmanoj!lu '
na CHP, Iş Bankası yönetim kurulu üye
lij!i verdi_ Ancak sa!!lam bir gelir getiren 
bu görevi fazla çekici bulmayan Atilla 
Karaosınanoj!lu, Mc Namara'nın başında 
bulunduj!u Dünya Bankası'na döndü_ 
Fakat zaman dej!işti ve gelişti_ Şimdi 
Halk Partisi, iktidarın en güçlü adayı ola
rak görünüyor_ Bu günlerde Atilla Kara
osmanoj!lu, Ecevit'e haber göndererek, 
"hizmet arzetti"_ Ecevit'in cevabi mesa
jı çok açık oldu: "Uj!ur Alacakaptan gi
bi bir i1çeye kaydolarak başlamak isti
yorsa, buyursun_ Bunun dışında hiç bir 
şey yapmamız mümkün d�i1"_ 

Sermaye ve dış çevrelerin Orhan 
Eyüpoj!lu'nun yerine en az onun kadar 
güvenilir bir genel sekreter aradıj!ı bir 
Si ada Karaosınanoj!lu'nun girişimi Halk 
Partisi'nin bazı çevrelerinde tedirginlik 
yarattı_ Yazar Ahmet Kahraman, bu te
dirginli!:i şöyle dile getiıdi: 12 Mart'ta 
reformcu başı olarak Amerika.'dan getir
tilen Karaosmanoi!lu'nun ekibiyle bir
likte CHP'ye girmesi için CHP merkezin
de ve muhalefetinde Deniz Bayka!'a kar
Şı olanlann hazırlık yaptıj!ı, alternatif 0-
luşturdu!:u söyleniyor_ 12 Mart'ta Tür
kiyeyi kurtarmakla görevlendirilen Ka
raosmanoj!lu, şimdi de CHP'yi kurtarma 
görevini mi üstiendi acaba?" 

ECevit'in net ve kesin cevabl,Kara
osmano!:lu operasyonu için ciddi bir en
gel olarak ortaya çıktı. Fakat ay/u ekip, 
Halk Partisi ile ilgili olarak küçük de olsa 
bir adım attı. Karaosmanoj!lu ekibinden 
eski plancı ve şi md i Dünya Bankası uz
manı Necat Eıder, CHP Istanbul örgütü
nün kontrolundaki Istanbul Belediyesi 
ile anlaştı_ Eıder, yakında Ahmet lsvan' 
a danışman olarak göreve başlayacak. 
Necat Erder Ahmet Isvan 'a danışman ol
mak için Dünya Bankası uzmanlılıından 
ayrılmaya ka ıar verdi. 

Dünya Bankası'nın Halk Partisi Ile 
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ilgisi başka yerlerde de yansıma buluyor 
Karaosmanoj!lu'nun Ecevit'e hizmet ar
zettij!i sırada Silahlı Kuvvetlerin en üst 
kademelerinin nabzını yansıtan Yankı 
Dergisi, "Erim 'in talihsiz hükümetindeki 
görevinden sonra" Dünya Bankası'na 
dönen Karaosınanol!lu'nun .. Ecevit'in 
yanında görev alabilec�ini" yazdı. An
cak buna bazı Halk Partililerin ka Ijl çık
tıl!ını ileri sürdü. Bu dil�ini "Atilla Ka
raosmanoj!lu gelecek seçimlerde 1Urki
ye 'ye dönüp CHP listesinde yer alırsa 
bu na kimse şaş mıyacak" şeklinde bitir
di. 

Karaosmanoj!lu, Dünya aankası'n
da önemli görevlerde bulunmuş bir kim
se. Tito'nun Yugoslavya'sı ve Nasır'ın 
Mısır'ına gönderilen Dünya Bankası Mis
yonlarına başkanlık yaptı. Sedat'ın Sov
yeUerle ilişkisini koparıp Amerika'nın 
yörüngesine girmesinden hemen önce de 
tekrar Mısır'a gitti. Dünya Bankası'nın 
bu tür misyonları ekonomik olmaktan 
çok siyasal nitelik taşıyan olaylu Bu 
tür misyonlara, Amerika Birleşik Devlet
leri'nin güven duymadı!:ı kimselerin baş-

kanlık yapamayaca!:ı biliniyor. 
Ahmet Kahraman'ın Karaosman

o!:lu operasyonunu açıklamasmdan son
ra Yan kı Dergisi, yayına devam etti. Or
du 'nun üst kademeleri ile yakınlı!:ı ile 
tanınan Yan kı Dergisi "şimdi CHP için
de bir grup Karaosmano!:lu 'nu seçimler 
yaklaşırken CHP 'ye kazandırmaya ça
Iışmaktadı ı" diyor. Dergiye göre "CHP 
nin parlak üyelerinden Deniz Baykal'da" 
Karaosmano!:lu operasyonuna katılanlar 
arasında. 

Orhan Eyüpolılu'nun zamanını 
doldurduj!u tesinlikle ortaya çıkınca ba
zı çevreler Halk Partisi 'ne güvenilir bir 
genel sekreter arıyor. Sermaye, içine ka
panık ve sermayeden uzak görünmeye 
çalışan Deniz Baykal'a güvenmiyor. E
yüpo!:lu ve Istanbul ekibinin gönlünde 
yatan Ali Topuz. Ancak fazla şans ta
nınmıyor. Bunun için ısmail Cem 'in 
şöhretinden yararlanmak isteyenler de 
oldu. Bu arada Dışişleri Bakanlılıı za
manında Istanbul'u hoşnut eden Turan 
Güneş üzerinde duruldu. Fakat kişili!:in
den dol!an bazı engeller bulunuyor. Ka
raosmanolılu, sermaye, ordunun ü�t ka
demeleri ve dış çevrelerin anlaşabilecej!i 
bir isim olarak ortaya çıkıyor. 

Ancak şimdilik Ecevit, bu operas
yona yeşıl ışık yakmak istemiyor. Bu 
Ecevit'in Dünya Bankası'na ka rşı olma
sından ileri gelmiyor. Dünya Bankası 
ekibinden ve Halk Partisi'nin Samsun 
Senatör adayı Kenan Bulutolılu, şu anda 
bir başka Dünya Bankası misyonu ile 
�urt dışında. 

"Mademki sonunda centilmenlik 
anlaşmasına dönecektin, niçin baştan 
bu anlaşmayı ihlal ettin de meclisleri 
iki aydır çalışamaz halde bıraktın? ... 

Bu soruyu Cephe dışından, biraz 
izan sahibi herhangi bir kişi sorsa 
mesele kalmayacaktı. Ancak bu soru
yu soranların başında Cephenin iki 
ve dört numaralı ortakları gelince 
işler del!işiyordu .. _ 

Yasama yılının açılışından tam 54 
gün sonra ve 4S'nci turda Cephenin 
büyük ortağı elleri havaya kaldırıp, 
CHP'nin Meclis başkanı adayı Kemal 
Güven'in başkan seçilmesini sal!layınca, 
yamadan geçilmeyen Cephe perdesi bir 
kez daha yırtıldı ve olanca tepişme, 
hırgür sahneye döküldü. 

Dokuz aydır Türkiyenin gelece
l!ine, de rıııkrasiye, toplumsal gelişme
sine ateş yağdıran Cephe ortakları, 
Meclis Baş kan 1ı!:1 seçimlerinde ortaya 
Çıkan yeni durum üzerine, açık açık 
birbirlerine düştüler ve dol!rusu birbir
lerinin yüzüne çalacak kara konu
sunda da fazlaca müşkülat çekmediler ... 

Bir kısmına göre, Meclis Başkan-
1ı!!1 düı!Ümünün geç de ve bu şekilde de 
olsa çözülınesi "aklın ve idrakin" 
gerel!! sayılırken bir kısmına göre 
olay daha de!!işikti. MSP ve MHP 
yayın organlarının ifadelerine göre, 
büyük ortak resmen, CHP 'yi kendilerine 
"tercih" etmişti! .. 

Aslında karşılıklı suçlamaların hiç
birinde dol!ruluk payı yoktu. CHP'Ii 
Kemal Güven'in "geç de olsa" seçil
mesinde ne "aklın idrakin" payı vardı, 
ne de, AP'nin eller yukıırı yapmasının 
CHP tercihi ile ilgisi vardı ... Sadece top
yekün köşeye sıkışmışlardı. Ve bir 
anlamda da Millet Meclisinde azınlıkta 
kalmalarının aritmetiksel tablosuyla ta
nışmışlardı ... 

VINE Ml ANAYASA?. 

Cephe'nin büyük başı'nın, bir 
zamanlar pek sevdil!i "226" rakamını 
bir yana itip, Anayasayı tahrip i�ta
hından kaynaklanan "Canım 223 olsa ne 
olur;" şeklindeki ifadeleri, tembel or
taokul çocu�u tavrına hamledilecek 
şeyler dei!ildi. 

Dokuz aydır ülkede her alanda 
. bastıl!ı yeri kurutan ve her yeni gün biraz 

daha eli kana bulanan demokrasi ve 
insanlık suçlusu Cephe organizasyonu, 
Millet Meclisinin karmaşık sayısal zemi
ninde bile batmaya yüz tutmuştu ... 
Ve bunun içindir ki, yavaş yavaş 
226 tutkusundan vazgeçiliyordu_ Büyük 
baş'ın şimdilik inebildij!i rakam 223'dür. 
Ama ortakları arasında, bu sayının 
l'e kadar Indirilmesi yönünde niyet ve 
iştah taşıyan faşist azgınlar mevcuttur. 

CINA VET-BASıN VE .. ıCRAAT ..... 

Geçtilıimiz haftayı da büyük bir ku
durganlıkla kana bulayan faşist azgın
lar, Ankara'da Gazetecilik Vüksek O ku-

Büyük sermaye Büyük sermaye Halk Halk Partisine Partisine yeni yeni bir bir genel genel seksekrere
ararken Ordu'nun üst kademelerinin görüşlerini görüşlerini 

yallsıtan Vankı Dergisi, MC Namara'nın "güvendiği "güvendiği 
kişi" olarak tanıtılan Atilla Karaosmanoğlu'nun "E"E
cevit'in yanında görev" almasının şampiyonluğunu şampiyonluğunu 
üstlenilLlsmail Cem 'in Politika Gazetesinde Ahmet Ahmet 
Kahraman, Karaosmanoğlu'nun Halk Partisi'ne kazankazan
dırılması "operasyonuna" karşı Çıktı_ Ahmet KahraKahra
man, "MC Namara'nın adamı CHP'ye kurtarıcı mı oo
luyor?" luyor?" diye diye Karaosmanoğlu Karaosmanoğlu operasyonunu operasyonunu atişe atişe etti. etti. 

ilk hükümetinde görev 
l1'lerin l1'lerin başı başı olarak olarak Erim Erim 
aynlan Karaosmanoj!lu ''

yönetim kurulu üyeüye
sa!!lam bir gelir getiren getiren 

çekici bulmayan Atilla Atilla 
Namara'nın başında başında 
Bankası'na döndü_ döndü_ 

dej!işti ve gelişti_ Şimdi gelişti_ Şimdi 
iktidarın en güçlü adayı olaola

günlerde Atilla KaraKara
Ecevit'e haber göndererek, göndererek, 

Ecevit'in cevabi mesamesa
"Uj!ur Alacakaptan gigi

i1çeye kaydolarak başlamak istiisti
Bunun Bunun dışında dışında hiç hiç bir bir 

mümkün d�i1"_ 
dış çevrelerin Orhan 

yerine yerine en az onun kadar kadar 
sekreter aradıj!ı bir bir 

Karaosınanoj!lu'nun girişimi Halk Halk 
çevrelerinde tedirginlik tedirginlik 

Ahmet Kahraman, bu tete
dile getiıdi: 12 Mart'ta Mart'ta 

olarak Amerika.'dan getirgetir
Karaosmanoi!lu'nun ekibiyle birbir

girmesi için CHP merkezinmerkezin
muhalefetinde Deniz Bayka!'a karkarkar

yaptıj!ı, alternatif 0-0-
söyleniyor_ 12 Mart'ta Tür

görevlendirilen KaKa
de CHP'yi kurtarma kurtarma 
acaba?" 
ve kesin cevabl,Kara

operasyonu için ciddi bir enen
çıktı. Fakat ay/u ekip, ekip, 

olarak küçük de olsa olsa 
Karaosmanoj!lu ekibinden ekibinden 

i Dünya Bankası uzuz
CHP Istanbul örgütüörgütü

ilgisi başka yerlerde de yansıma buluyor 
Karaosmanoj!lu'nun Ecevit'e hizmet ar
zettij!i sırada Silahlı Kuvvetlerin en üst 
kademelerinin nabzını yansıtan Yankı 
Dergisi, "Erim 'in talihsiz hükümetindeki 
görevinden sonra" Dünya Bankası'na 
dönen Karaosınanol!lu'nun .. Ecevit'in 
yanında görev alabilec�ini" yazdı. An
cak buna bazı Halk Partililerin ka Ijl çık
tıl!ını ileri sürdü. Bu dil�ini "Atilla Ka
raosmanoj!lu gelecek seçimlerde 1Urki
ye 'ye dönüp CHP listesinde yer alırsa 
bu na kimse şaş mıyacak" şeklinde bitir
di. 

Karaosmanoj!lu, Dünya aankası'n
da önemli görevlerde görevlerde bulunmuş bulunmuş bir kim
se. se. Tito'nun Yugoslavya'sı ve Nasır'ın 
Mısır'ına Mısır'ına gönderilen Dünya Bankası Mis
yonlarına yonlarına başkanlık yaptı. Sedat'ın Sov
yeUerle yeUerle ilişkisini koparıp Amerika'nın 
yörüngesine yörüngesine girmesinden hemen önce de de 
tekrar tekrar Mısır'a gitti. Dünya Bankası'nın Bankası'nın 
bu bu tür misyonları ekonomik olmaktan 
çok çok siyasal nitelik taşıyan olaylu Bu 
tür tür misyonlara, Amerika Birleşik Devlet
leri'nin güven duymadı!:ı kimselerin baş-

kanlık yapamayaca!:ı biliniyor. 
Ahmet Kahraman'ın Karaosman

o!:lu operasyonunu açıklamasmdan son
ra Yan kı Dergisi, yayına devam etti. Or
du 'nun üst kademeleri ile yakınlı!:ı ile 
tanınan Yan kı Dergisi "şimdi CHP için
de bir grup Karaosmano!:lu 'nu seçimler 
yaklaşırken CHP 'ye kazandırmaya rmaya r ça
Iışmaktadı ı" diyor. Dergiye göre "CHP 
nin parlak üyelerinden Deniz Baykal'da" 
Karaosmano!:lu operasyonuna katılanlar 
arasında. 

Orhan Eyüpolılu'nun zamanını 
doldurduj!u doldurduj!u tesinlikle ortaya ortaya çıkınca çıkınca ba
zı zı çevreler Halk Partisi 'ne güvenilir bir güvenilir bir 
genel genel sekreter arıyor. Sermaye, içine kaka
panık panık ve sermayeden uzak görünmeye görünmeye 
çalışan çalışan Deniz Baykal'a güvenmiyor. EE
yüpo!:lu yüpo!:lu ve Istanbul ekibinin gönlünde gönlünde 
yatan yatan Ali Topuz. Ancak fazla şans tata
nınmıyor. nınmıyor. Bunun için ısmail Cem 'in 'in 
şöhretinden şöhretinden yararlanmak isteyenler de de 
oldu. oldu. Bu arada Dışişleri Bakanlılıı zaza
manında manında Istanbul'u hoşnut eden Turan 
Güneş Güneş üzerinde duruldu. Fakat kişili!:inkişili!:in
den den dol!an bazı engeller bulunuyor. KaKa
raosmanolılu, raosmanolılu, sermaye, ordunun ü�t kaka
demeleri demeleri ve dış çevrelerin anlaşabilecej!i anlaşabilecej!i 
bir bir isim olarak ortaya çıkıyor

ve dört 
işler del!işiyordu 

Yasama 
gün gün sonra sonra 
büyük büyük 
CHP'nin CHP'nin 
Güven'in Güven'in 
yamadan yamadan 
kez daha 
hırgür sahneye 

Dokuz aydır Dokuz aydır 
l!ine, l!ine, de 
sine sine ateş 
Meclis Meclis 
Çıkan Çıkan 
birbirlerine birbirlerine 
lerinin lerinin 
sunda sunda da 

Bir Bir 
1ı!!1 1ı!!1 düı!Ümünün düı!Ümünün 
olsa olsa çözülınesi 
gerel!! gerel!! 
olay olay daha 
yayın yayın 
büyük büyük 
"tercih" 

Aslında 
birinde 
Kemal Kemal 
mesinde mesinde 
ne ne de, 
CHP CHP tercihi 
yekün yekün 
anlamda anlamda 
kalmalarının kalmalarının 
nışmışlardı 

Cephe'nin 
zamanlar 
bir yana 
hından 
olur;" 
taokul taokul 
şeyler dei!ildi. 

Dokuz 
. bastıl!ı bastıl!ı 

daha eli 
insainsanlık 
Millet Millet Meclisinin 
ninde 
Ve bunun 
226 tutkusundan vazgeçiliyordu_ 
baş'ın baş'ın şimdilik inebildij!i rakam 223'dür. 
Ama 



AVUK CEPHE 
CANCEKiSivOR 

lunun bahçesine devrimci Kenan Dayı
oj!lu'nun cesedini bıraktılar. 

Faşist çetelerin uzantıları, cinayet 
gecesinin sabahı Seydişehir'e de ulaş
tı. 

Ankara'dan sevkedilen faşist güruha 
Seydişehir'deki bedelli çapuleular da, 
eklenince TIP Şube binasına daha 
sonra da işçilere saldırıldı. 

Görevleri, Başbakan Yardımcılıgı 
koltuğunda oturan baş'ları tarafından 
"Devlete Yardımcı Güçler" olarak ilan 
edilen MHP militanları, Seydişehir'de 
ortada işçileri görmedikleri zaİnan cirit 
attılar ... 

Bu olaylar zincirleme sürerken, 
MSP'nin Içişleri Bakanı Ankara'da kılın! 
oynatmıyordu. 

Bu yıl hac farizesini yerine geti
remediğinden yakınan genç mümin'in 
Içişleri Bakanlığı koltuj!u nda yapabil
dij!i tek şey de cenazeye sela okumak
tan öteye geçmedi._. 

BÜYüK SERMA YENIN 
ÇARESIZlıCı'" 

Başta tekeller olmak üzere bü
yük sermaye gruplarının ülke ekono
mısını, batağın makul bir yerinde 
hiç olmazsa istikrara kavuşturma çaba
lan sonuç vereceğe benzemekte, çare
sizligin siyasal görüntüsünü ele vermek
tedir. 

Kanla, baskıyla, ve demokrasiyi 
biraz daha tahriple yürütülmeye çalı
şılan faşist yönetim, kitlesel tabanının 
hergün biraz daha daralmasıyla meydana 
gelen hırçıruığı ve vahşeti yaşamak
tadır; tabii çaresizliği de ... 

Geçtiğimiz haftanın başlarında 
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
"Türkiyede bir hükümet sorunu vardır" 
şeklindeki demeci, elbette belli çaresiz
lik zeminlerine dayandınlan muhtemel 
gelişmeler basamağının ilkini açıklıyor
du. CHP Genel Başkanı "Biz hükümet 

ŞABAN KARATAŞ 

- -

kuramasak da, ortada bir hükümet soru
nu vardır" diyordu_ 

Ecevit "Bugünkü hükümetin 1977 
Ekimine kadar iş başında kalabilecej!ini 
veya kalmasının ülke yararına olacağını 
düşünen pekaz kimsenin bulunduğunu." 
sanıyordu. 

CHP Genel Başkanı bunları söyier
ken elbette Cephe içi sürtüşmelerden 
yola çıkıyordu. Çünkü bu hükümetin 
yürümeyeceği, yalnızca muhalefet ortağı 
Dp'den gelen temenniler olmaktan çok, 
bizatihi cephe partileri içinden gelen 
haberlerin anteruere takılmasıyla ilgi
liydi. 

, 

CEPHECILERIN BOCUŞMASI 

Haftanın başlarında Salı günü gecesi 
cephe liderleri arasında Yabancı Konuk
lar Köşkünde yapılan toplantı hayli 
ilginçti. Dokuz kişilik meclis ekibini 
taşıyamıyacak hale gelen CGP Genel 
Başkanı toplantıda ağzını açmış gözünü 
yummuştu. Sadece "Laf aramızda" 
eklentisini yapmadığı konuşmasında 
Feyzioğlu, "Dokuz aydır hükümetteyiz; 
doğru dürüst bir şey yapmadık" demiş
ti. 

Feyzioğlu "yapmadıklarından" 
çok, "Doğru" ve ".DüNst" e ilişkin bir 
şey yapamayacaklarının idrakine varmış 
gibiydi ve doğrusu hükümetten ve 
bu arada kendinden çok şey istiyordu! .. 

Feyzioğlu, olsa olsa "Cinayetle iş
tigal" etmenin işleri sarpa sardırdığı
nın farkına varıyordu. Konuşmasın
da "Kızım sana söylüyorum gelinim 
sen anla" kabilinden Necmettin Er
bakan'a çullanıyordu. Er�akan ve partisi 
dokuz aylık hükümet boyunca "ciddi
yet" sınırına dahil olamamıştı. 

DIMVAT-pIRINÇ VE ÖTESI!.. 

Toplantının sonunda Demirel de, 

Erbakan'a çullanınca, 3,5 saatlik cephe 
liderleri toplantısı tatsız-tuzsuz dağıl
dı ... 

Toplantıyı izleyen gün, Demi rel'i 
yeni sürprizler bekliyordu. AP grubu 
Meclis Başkanlığı seçimi konusunda 
ciddi biçimde ikiye ayrılıyordu. Tur 
üstüne tur'la, avutulmaya çalışılan ka
muoyu, çevrilen dolabın açıkça farkın
daydı. Meclisle asgari denetim bağla
rmı koparmaya çalışan hükümetin yargı
lanması kolaylıkla mümkün olabiliyor
du. 

Demirel için elleri yukarı kaldır
maktan başka çare kalmamıştı. Dim. 
yata pirince giderken evdeki bulgur
dan olma sınırına gelip dayanmıştı. 

"AP etrafında bütünleşmenin sağ
lanması" derken, cephe hükümeti mec
listeki aritmetiksel yokuşun başına 
gelinmişti. 

"ESKI KOMİTACI"NIN 
MACERALARı ... 

Siyasal gelişmelerin bu basamağın
da, kuyuya düşmek ve kuyudan çıkmak 
üzerine bir hayli deney sahibi Celal 
Bayar'ın Ankara'ya gelmesi. ve aralık
sız temaslar sürdürmesi raslantı değil
dir. Eski "Komitacı" başkentteki temas
ları sırasında MHP'den ve MSP'den duy
duğu endişeleri dile getirdi. MC'nin ku
ruluş günlerinde MHP için "Kullanır 
kullanır, bir gün atarsınız" demişti. 
MSP'den duyduğu kuşku da, "Litik 
Cumhuriyet ilkeleri"nden ileri geliyor
d u. 

Tabii -sorun hemen bu ıkı partinin 
saf dışı edilmesiyle çözümlenmiyordu. 
Cephe bünyesinde özellikle MSP'nin 
açacağı sayısal gedik nasıl dolduru
lacaktı? Işte işlerin çatallaştığı nokta 
buydu. 

DP'den yeni çiviler sökme işine 
girişiise bile yol çıkmaza giriyordu. 
Teşvik başkaıd ıramayan 

"Bağımsız" Saadettin Bilgiç ise bağırn
sızlara hakim değildi. 

Bayar, işi gereği değneğin iki ucunu 
da iyi kurcalıyordu ama sonuç alamı
yordu. Nitekim hafta sonunda da 
elle tutulur bir çözüm bulunmuş değil
dir. 

"TAVUKÇULUK UZMANı" 
KÖŞKTE TAKıLDı 

Yeni siyasal gelişmelere oldukça 
yüklü malzemeler taşıyan haftanın son
Iannda Çankaya köşkünden bir karar
name çevrildi. TRT Genel Müdürlü
ğüne Tavukçuluk UZIl1lDl Şaban Kara
taş'ın atanmasına ilişkin hazırlanan ve 
onaya sunulan Bakanlar Kurulu karar
namesi, "Danıştayın da görüşü alınmak" 
kaydıyla hükümete iade olundu. 

Daha önce, TRT Genel Müdürlüğü'
ne "asaleten" tayin yapılması konu
sunda Başbakan Süleyman Demirere 
söz verdiği bilinen Cumhurbaşkanı 
KorutUrk'ün, söz konusu karamameyi 
geri çevirmesi şaşırtıcı değildir. 

Meclis içinde "Güvenoyu" için 
gerekli sayısal dayanakları hafta i
çindeki gelişmelerle bir hayli salian
tıdaki Cephenin hazırladığı hukuk 
kaçkını bir karamameye kolay kolay 
imza atmak elbette zordu. öte yan
dan, "Erken seçim" koşulunu bile 
ileri sürmeden yeni hüküme!.e ortak 
olabileceğini söyleyen CHP 'nin atan
masına itiraz ettiği' bir zat'ın, TRT 
Genel Müdürlüğüne getirilmesi ilerde ye
ni bazı ihtilaflara neden olabilirdi ... 

Günahsız ısmail Cem 'i, "Milli Gü
venliğe aykırı" bulan Demiıel nasıl 
ki, Nevzat Yalçıntaş'ı kabul ettinnişse; 
pekala Ecevit de ileride bir başka 
nedenle, Şaban Karataş'ın görevinden 
alınmasını isteyebilirdi. Yalama yapı
lan bu yönteme göre, Şaban Karataş 
da, "Halk salıhlıına aykı n' bulunabi
lir ve dogrusu CHP, kırk yılda bir dot
ru iş yapma (ırsatı bulabilirdi ... 
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zaİnan cirit 

zincirleme sürerken, 
Ankara'da kılın! 

yerine geti
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daralmasıyla meydana 
vahşeti yaşamak

başlarında 
Bülent Ecevit'in 

sorunu vardır" 
belli çaresiz

dayandınlan muhtemel 
ilkini açıklıyor

"Biz hükümet 

kuramasak da, ortada bir hükümet soru
nu vardır" diyordu_ 

Ecevit "Bugünkü hükümetin 1977 
Ekimine kadar iş başında kalabilecej!ini kalabilecej!ini 
veya kalmasının ülke yararına olacağını 
düşünen pekaz kimsenin bulunduğunu." 
sanıyordu. 

CHP Genel Başkanı bunları söyier
ken elbette Cephe içi sürtüşmelerden 
yola çıkıyordu. Çünkü bu hükümetin 
yürümeyeceği, yalnızca muhalefet ortağı 
Dp'den gelen temenniler olmaktan çok, 
bizatihi cephe partileri içinden gelen 
haberlerin anteruere takılmasıyla ilgi
liydi. 

, 

CEPHECILERIN BOCUŞMASI 

Haftanın başlarında Salı günü gecesi 
cephe liderleri arasında Yabancı Konuk
lar Köşkünde yapılan toplantı hayli 
ilginçti. Dokuz kişilik meclis ekibini 
taşıyamıyacak hale gelen CGP Genel 
Başkanı toplantıda ağzını açmış gözünü 
yummuştu. Sadece "Laf aramızda" 
eklentisini yapmadığı konuşmasında 
Feyzioğlu, "Dokuz aydır hükümetteyiz; 
doğru dürüst bir şey yapmadık" demiş
ti. 

Feyzioğlu "yapmadıklarından" 
çok, "Doğru" ve ".DüNst" e ilişkin bir 
şey yapamayacaklarının idrakine varmış 
gibiydi ve doğrusu hükümetten ve 
bu arada kendinden çok şey istiyordu! .. 

Feyzioğlu, olsa olsa "Cinayetle iş
tigal" etmenin işleri sarpa sardırdığı
nın farkına varıyordu. Konuşmasın
da "Kızım sana söylüyorum gelinim 
sen anla" kabilinden Necmettin Er

Erbakan'a çullanınca, 3,5 saatlik cephe 
liderleri toplantısı tatsız-tuzsuz dağıl
dı ... 

Toplantıyı izleyen gün, Demi rel'i 
yeni sürprizler bekliyordu. AP grubu 
Meclis Başkanlığı seçimi konusunda 
ciddi biçimde ikiye ayrılıyordu. Tur 
üstüne tur'la, avutulmaya çalışılan ka
muoyu, çevrilen dolabın açıkça farkın
daydı. Meclisle asgari denetim bağla
rmı koparmaya çalışan hükümetin yargı
lanması kolaylıkla mümkün mümkün olabiliyor
du. 

Demirel için elleri yukarı kaldır
maktan başka çare kalmamıştı. Dim. 
yata pirince giderken evdeki bulgur
dan olma sınırına gelip dayanmıştı. 

"AP etrafında bütünleşmenin sağ
lanması" derken, cephe hükümeti mec
listeki aritmetiksel yokuşun başına 
gelinmişti. 

"ESKI KOMİTACI"NIN 
MACERALARı ... 

Siyasal gelişmelerin bu basamağın
da, kuyuya düşmek ve kuyudan çıkmak 
üzerine bir hayli deney sahibi Celal 
Bayar'ın Ankara'ya Ankara'ya gelmesi. ve aralık
sız temaslar temaslar sürdürmesi raslantı değil
dir. Eski "Komitacı" başkentteki temas
ları sırasında MHP'den ve MSP'den duy
duğu endişeleri dile getirdi. MC'nin ku
ruluş günlerinde MHP için "Kullanır 
kullanır, bir gün atarsınız" demişti. 
MSP'den duyduğu kuşku da, "Litik 
Cumhuriyet ilkeleri"nden ileri geliyor
d u. 

Tabii -sorun hemen bu ıkı partinin 
saf dışı edilmesiyle çözümlenmiyordu. 
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sızlara hakim değildi. 
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gerekli sayısal 
çindeki gelişmelerle 
tıdaki Cephenin 
kaçkını bir karamameye 
imza atmak elbette 
dan, "Erken 
ileri sürmeden 
olabileceğini söyleyen 
masına itiraz 
Genel Müdürlüğüne 
ni bazı ihtilaflara 

Günahsız 
venliğe aykırı" 
ki, Nevzat Yalçıntaş'ı 



HAYVANLAR VE TRT 
Mustafa Çöı 

Turkiye'de Şaban adı pek duyulmamış değiL. Şaban'ı ilk keı Rıfat Ilgaz 
Hababam sınıfında meşhur etti. Sempatik inek Şabandan sonra şimdi de TRT 
hayvanbilimci Şaban Karataşı meşhur edecek. 

MC hükümetinin Yalçıntaş'la başlayan Karataş'la süregelen hukuk ve 
Anayasa cambazlığının üzerinde artık durmaya gerek bile yok. Danıştay �a· 
rarları uyarınca Şaban bey de kendinden önceki üstadı hacı Nevldt bey gibi 

Son günlerde işçi sınıfı, Türkiye 
Işçi Partisi ve öğreneiler üzerinde yo· 
ğunlaşan baskılara bir yenisi daha eklen· 
di. Seydişehir'de bir gurup komando 
işçilerin üzerine said ırdı. Türkiye Işçi 
Partisi'nin tabelasını indirilip yerlerde 
sürüklendi. 

Aslında Seydişehir'de bu tür olay· 
lar ilk kez rastlanmıyar. Daha önceleri 
ip komandoların TIP'lileri tek tek 

:. .l.rıp uövmeye çalıştıkları bilinen bir 
gP Yfpk 

Oiayların nedeni, basına yetki 
'J JUımadl�1 olarak yansıdı, Gerçekte ise 
>rtada y ki uyuşmazlılıı doliuraeak 
Iııe; lıi. yok. DISK 'e katılma ka· 
rarı d!', Özgür Aliminyum.lş'in 8600 
uyesı ,�r. Yani, S<>ydişehir Aliminyum 
tesi,lerinde çalı�an işçilerin tümü. Fa 
şistlerin destekledıkleri Türk Metaılş'in 
""'çek üye sayısı ıse 130 Beşyüz civa· 
rında i�çi her ıki sendikaya da üye görü· 
nı.:) or 

Yeni ıoplu sozleşme d"neınınde 

,,/LU) , . 10A/(AUK/�7r. ii 

yetkiyi özgür Aliminyum·lş'in alacağı 
apaçık, Sendika gerekli müraeaatları 
yapmış ve yetki için gerekli yasal süre· 
nin geçmesini bekliyor. Türk Metal Iş'· 
inki ise son bir çırpınış. Amaçları, 
ortalığı karıştırmak ve işçinin özgür 
Aliminyum Iş 'ten soğumasını sağlamak, 
Bu nun için de Yargıtay kararlarına 
aykırı olarak bir haftalık dergide toplu 
sözleşme çağırısı yapmışlar. Işçilerin 
Özgür Aliminyumlş'ten istifa ettiklerini 
ve kendi sendikalarına geçtiklerini yay· 
maya çalıştılar. Daha sonra, işçileri 
yıldırmak için s:ıldırılara geçliler 
dırılara geçtiıer, 

OLAYLAR BAŞLIYOR 

Ger"ekle faşistlerin bu tür saldırı 
I.r diızenleyeeek güçı.,i yok, Ankara'· 
dan komando getirtmişi.,. Sarı sendika· 
cılarla komandolar •• giri�t ik I"ri saldırı· 
larda polis de yardım,'ı oluyor. Konya 
Emniyet Miıdürıüğünden. Saydişehir 

göreve yasa dışı bir Genel Müdür olarak başlayacak. Öncekinin direnci tay ıf 
çıkıp korkusu dağları bürüdüğünden dayanamayıp gitti, iyi de ett; Çünkü 
bu işin hesabı da gelecekte hem Şaban beyden, hem de kendisini göreve geti· 
renlerden (MSP'li bakanlar hariç) syrulacak, 

Cephenin MSP kanadı hayvanbilimcinin kararnamesini imıalamakla laten 
cehennemlik oldu. Çünkü Şaban bey rakı da içiyor, şarap da, Hem de açıkça, 
kimileri gibi çaktırmadan değiL. Böylesine bir kişinin kararnamesine imıa 
koymaları bugüne kadar cennetmekan olan MSP'li dindaşlarımııın cehennem 
ateşi içinde yanmaları için yeterli olacak. Onlar hesaplarını mahkeme·i kübra· 
da nasılsa verecekleri için bu dünyadaki hesap günü geldiğinde sayın müminle· 
rimili TRT konusunda fazla sıkıştırmamak gerekecek. 

TRT konusunun bugüne dek akla gelmeyen diğer bir yönü de hayvanbi· 
limci Şaban beyin adının duyulmasıyla hatırlandı. Bu muhterem kişinin yasa 
dışı olarak TRT Genel Müdürlüğüne atanmasına en çok hayvanların sevindiği 
söyleniyor. Hayvanlar öteden beri TRT ekran ve mikrofonlarında faıla yer 
alamamaktan şikayetçi. 

Gerçekten de yurdumuıda hayvanların çok önemli sorunları var. i nsanca 
yaşamı herkes içın benimsenmiş olanlar bugüne kadar hayvanlarımııın sorun· 
larına yeterince eğilme olanağı bulamadılar. Örneğin, gerek Cem, gerekse Yal· 
çıntaş dönemlerinde TRT, hayvanların bağırmasına faıla kulak asmadı. Cem 
başka, Yalçıntaş başka nedenlerle, yapmadılar bunu. Ancak şimdi, hayvanbi· 
limçi Karataş'ın sayesinde hayvanlar TRT ekranlarında sık sık görünmeyi beko 
leyecek, uımanların kendi sorunlarını dil(' getirmelerini i/leyeeek. Hiç kimse 
"bunca yurt sorunu dururken bir de hayvanlarla mı uğraşacağOl" dememeli 
dir. Hayvanı çok bol bir ülke olduğumuzdan, cümlesinin ayrı dertleri var. 
Atların, .itlerin, koyunların derdi farklı . Bu Lavallı hayvancıklar ekranlarda 
mikrofonlarda kişneyerek, uluyarak ve meleyerek dertlerini insanlara anlat· 
maya çalışacaklar, 

Şimdiye kadar yaptığı bilimsel çalışmalarda balta ibikli tavuklarla ve de 
boğalarla uğraşan hayvanbilimci Şaban beyi n yurdumuıda sayıları giderek 
alaian hayvanlara karşı ıutumu bakalım nasıl olacak. 

Yasa dışı Genel Müdüre biıden naçiıane bir uyarı: Hayvanlar siıden 
ilgi ve şefkat bekliyor. Onlara söı hakkını bol keseden verin. Ekrana çık· 
sınlar. Çıksınlar ki hayvanlık kompleksierini bir nebıe olsun giderebilsin· 
ler. Nice hayvanlarımil var ki olumsuı iç ve dış koşullar yüıünden son 
demıerini yaşıyorlar. Nesilleri tükeniyor. Kurtarmaya çalışın bu ıavallı· 
eıkiarı Şaban bey. Hayvanlar siıin gibi değerli bir hayvanbilimciden mc· 
det umuyorlar. Nerede bulacaklar ömrünü hayvanlara adamış başka birini? 

Emniyet Amirliğine "solu ezeceksiniz" 
şeklinde emir verildiğini S<>ydişehir'de 
herkes biliyor. Bu emrin gerçekte nere· 
den geldiğini kestirrnek güç değiL. Polis· 
ler. bu emri uyguladıkları gibi faşlStlerle 
içli dışlı olmayı da kabul etmişler. Hem 
de görev olarak kabul etmişler; araların· 
dan su sızmıyor. Ankara'dan gelerek ka· 
sabanın en iyi oteli olan Küpe Otel'de 
karargah kuran faşistler geceleri polisler· 
le kafa çekiyorlar, 

Ilk saldırıya ayın 22'sinde girişti· 
ler. Fabrikanın önünde bildiri dağıtarak 
orıalığı karıştırmak, işçilerin kafaların· 
da lereddütler yaratmak istediler. Ko· 
mandolar bildiri dağıtırken, devrimci 
olouklarını bildikleri işçileri de lahrik 
elliler kürurlerle. I'a�islh'rin dağıttığı 
bildiriyi almak istemeyen Alı Demir adı, 
Tlp'li bir i�çi de dövuldü faşistler lara 
fından, 

Faşistler erlesi gün daha da cür"l 
leniyorlar. Başlarını Millet Gazetesi sa hi 
bı Erdoğan Asilyüce'nin çektiği koman· 

dolar bu kez zincir, demir çubuk gibi 
bülünüyle milli (!) silahlarla donatılmış 
halde doğrudan doğruya TIp Ilçe Mer· 
kezi Binasına saldırıyarlar. Sabaha karşı 
ortalıkta kimse yokken parti tabelasını 
indirerek fabrikanın önüne kadar sürük· 
ıüyorlar. Bütün bunlar olurken polislerin 
faşistlere gözcülük yaptıklarını söylemek 
gereksiz. 

Fabrikanın kapısı önünde TIp ta· 
belasının üzerinde tepinen 40 . 50 ko· 
manda işçilerin kartlarını basmak içın 
fabrikanın içinde olmalarından yararla· 
narak iyiden iyiye saldırganlaşıyorlar 
Fabrika'ya girm"kle olan TOTED Sevdi. 
şehir !:;iubesi'nin eski başkanı KemalOy. 
man'ı döviiyorlar Ol"y yerinde bulunan 
Ozgür Aliminyum ts sendıkusına ail bır 
arabanın camları kırılıyor DISK'in lup 
lu sözlrşmc uzmanı Avukat Ali �lf.·n. 
TIp Ilçe Sayrnanı Durali Ko\'ak 'la blO a· 
rada <aldırıya uRrayanl"r arasında. Ka) 
"ak\'ı önlii�ü giyerek kendilerine işçi sü, 
sü vermek isleyen faşistler polise "lut un 

işçi sınıfı, Türkiye 
öğreneiler üzerinde yo· 

yenisi daha eklen· 
gurup komando 

ırdı. Türkiye Işçi 
indirilip yerlerde 

Seydişehir'de bu tür olay· 
rastlanmıyar. Daha önceleri 

TIP'lileri tek tek 
uövmeye çalıştıkları bilinen bir 

Oiayların nedeni, basına yetki 
yansıdı, Gerçekte ise 

uyuşmazlılıı doliuraeak 
DISK 'e katılma ka· 

inyum.lş'in 8600 
S<>ydişehir Aliminyum 

yetkiyi özgür Aliminyum·lş'in alacağı 
apaçık, Sendika gerekli müraeaatları 
yapmış ve yetki için gerekli yasal süre· 
nin geçmesini bekliyor. Türk Metal Iş'· 
inki ise son bir çırpınış. Amaçları, 
ortalığı karıştırmak ve işçinin özgür 
Aliminyum Iş 'ten soğumasını sağlamak, 
Bu nun için de Yargıtay kararlarına 
aykırı olarak bir haftalık dergide toplu 
sözleşme çağırısı yapmışlar. Işçilerin 
Özgür Aliminyumlş'ten istifa ettiklerini 
ve kendi sendikalarına geçtiklerini yay· 
maya çalıştılar. Daha sonra, işçileri 
yıldırmak için s:ıldırılara geçliler 
dırılara geçtiıer, 

OLAYLAR BAŞLIYOR 

Gerçekten de yurdumuıda hayvanların çok 
yaşamı herkes içın benimsenmiş olanlar bugüne 
larına yeterince eğilme olanağı bulamadılar. Örneğin, 
çıntaş dönemlerinde TRT, hayvanların bağırmasına 
başka, Yalçıntaş başka nedenlerle, yapmadılar 
limçi Karataş'ın sayesinde hayvanlar TRT ekranlarında 
leyecek, uımanların kendi sorunlarını dil(' getirmelerini 
"bunca yurt sorunu dururken bir de hayvanlarla 
dir. Hayvanı çok bol bir ülke olduğumuzdan, 
Atların, .itlerin, koyunların derdi farklı . Bu Lavallı 
mikrofonlarda kişneyerek, uluyarak ve meleyerek 
maya çalışacaklar, 

Şimdiye kadar yaptığı bilimsel çalışmalarda 
boğalarla uğraşan hayvanbilimci Şaban beyi n 
alaian hayvanlara karşı ıutumu bakalım nasıl olacak. 

Yasa dışı Genel Müdüre biıden naçiıane 
ilgi ve şefkat bekliyor. Onlara söı hakkını bol 
sınlar. Çıksınlar ki hayvanlık kompleksierini 
ler. Nice hayvanlarımil var ki olumsuı iç ve 
demıerini yaşıyorlar. Nesilleri tükeniyor. Kurtarmaya 
eıkiarı Şaban bey. Hayvanlar siıin gibi değerli 
det umuyorlar. Nerede bulacaklar ömrünü hayvanlara 

Emniyet Amirliğine "solu ezeceksiniz" 
şeklinde emir verildiğini S<>ydişehir'de 
herkes biliyor. Bu emrin gerçekte nere· 
den geldiğini kestirrnek güç değiL. Polis· 
ler. bu emri uyguladıkları gibi faşlStlerle 
içli dışlı olmayı da kabul etmişler. Hem 
de görev olarak kabul etmişler; araların· 
dan su sızmıyor. Ankara'dan gelerek ka· 
sabanın en iyi oteli olan Küpe Otel'de 
karargah kuran faşistler geceleri polisler· 
le kafa çekiyorlar, 

Ilk saldırıya ayın 22'sinde girişti· 
ler. Fabrikanın önünde bildiri dağıtarak 
orıalığı karıştırmak, işçilerin kafaların· 
da lereddütler yaratmak istediler. Ko· 
mandolar bildiri dağıtırken, devrimci 
olouklarını bildikleri işçileri de lahrik 
elliler kürurlerle. I'a�islh'rin dağıttığı 

dolar bu 
bülünüyle 
halde doğrudan 
kezi Binasına 
ortalıkta 
indirerek 
ıüyorlar. Bütün 
faşistlere 
gereksiz. 

Fabrikanın 
belasının 
manda işçilerin 
fabrikanın 
narak iyiden 
Fabrika'ya 
şehir !:;iubesi'nin 
man'ı döviiyorlar 
Ozgür Ali



POLiS KISKI 
-

CEViRi KISK 
- -

Türkiye'de ilericilik ve sosyalizm büyük bir güç. Ilerici ve sosyalist ya· 
yınlar, en çok satılan kitapları oluşturuyor. Bu yii,den ilerici ve sosyalist ya· 
yınlardan büyük karlar elde edenler var. Kapitalist bir ekonomide ilerici ve 
sosyalist yayınlardan da büyük karlar elde edilebilir. Buna kimsenin itirazı 
olamaz. ütopyacı ö?lemler bir kenara atılacak olursa normal bir gelişme. 

Nomıal gelişmede ilericilik ve solculukla tutarlı olmayan çizgiler orta· 
ya · ıkıyor. Ilericilik ve solculuk adına', ilericilik ve soıCulukla ilgisi olmayan 
kitaplar piyasaya sürülüyor. Örnekleri çok. Ancak kapitalist sistem içi nde bu
nu da normal görmek mümkün. Bu tür yanıltıcı yayınlar olacak. Aynı zaman· 
da bunlarla savaşılacak. Sol kitap yayıncılı�ının karlı ve büyük bir iş haline 
gelmesi, böyle bir savaşı geciktirici bir role sahip. 

Yalnız ister aydınlatıcı iste",. yanıltıcı olsun h.r yayının uyması gerekli 
bazı ilkeler var. Bunlardan birisi, doğrudan doğruya türkçe ile ilgili. Hiç kim· 
senin para kazanmak için türk�eyi soysuzlaştırmaya hakkı olmamalı. Hiç 
kimse, para kazanmak in türkçe bilmE'yen çevirmenlere <.:eviri yaptırmamalı. 
�:ğer para kazanmak için türkçe soysuzlaştırılacak olu rsa, bütün ilerici ve 
sosyalistlerin bu girişimi veya girişimleri açığa çıkarmaları gerekir. Bu 

gereklilik, ilericilik ve sosyalistliğin bütünlüğünden gelen !:Iir görev niteli· 
ği nde. Anca' bugün için bu görevi n  yapıldığını SÖylemek mümkün de!!il. 
Çünkü "Polis Kışkırtmaları" adlı kitap, türkçeyi soysuzlaştıran bir ç eviri 
skandalı olduğu halde, bir çok ilerici ve sosyalist ve hem de dilci yazar, bu 
kitabı okuyuculanna salık verdiği halde, kitabın türk�eyi soysuzlaştırmaya 
yönelik netiliği üzerinde durmak ihtiyacını duymadı. 

Polis Kışkırtmaları çevrisinden çeşitli örnekler: Biri şöyle: "Onları top· 
lumdan ayırmak sonra sessizlige indirgemek; ihtilali n yarı mitolojik putları 
üzerinde bulundukları ayaklıklarından devirtmek ve onları başkaları gibi in· 
sanlar haline indirmek gerekliği doğmaktadır bundan, ve yanılabilir ve yanıl· 
mış olarak, bu girişim onun gözlerinde kamunun sağlına değğindir". (Sayfa 
23) Bu cümleye, türb;� .ic",ok olanağı mevcut değiL. 

Ancak örnekler " ;. ",i.r çok ki. Belki buraya kitabın bütününü almak ge· 
rekecek. Işte tam bir " "ragraf: "Ben Bar�a olayı kurnazca bir amaç içinde 
bil�lice düzenlenmi� bir <lalavere değil, sapınca düşürücü gündelik bir sistemin 
basit bir 'kusuru oldu". (sayfa 3 1 )  Başka bir yerde de şu var: "Pek uzun za· 
man olmadı, bunu Parlamentodan pek zekice kabul ettirmediniz mi?" (sayfa 
34) Bi raz sayra atlayıp devam edilince ba�ka örnekler ortaya çık ıyor: "Başka 
yerde, başka bir kıta üzerinde, henüz kapitalist bask ısıyla kirlenmemiş bir 
yerde mi nyatür bir toplum kurmaya gitmek. Bir ka�akçılık mı?" ( sayfa 64 ) 
Burada kullanılan '�:a�akçılık'  kelimesi, çeviıiden olduğu gibi alındı. Çevir· 
men, türkçede, 'ka�IŞ' diye bir kelimenin bulunduğundan habe",iz görünü. 
yor. 

Her sayfadan bir örnek bulmak kolay. Ancak örneklerin yaygınlığını 
göstermek içi n ,  yer darlığı nedeniyle, sayfa atlamaktan başka çare yok. 
Seksi. politikanın kör düğümünü sergileyenbir cümle: Marilyn Monro"nun 

MI , 
MI? 

göğösünü kı�kırtan bulunabilir, kimsenin aklına ylldl7.l kı�kırtıcı ajan gibi 
davranmak gelmemi�tir". (sayfa R l )  Bu cümle de çeviriden olduğu gibi 
aktarıldı. Bu cümleyi kaç ke'l. okursanız okuyunuz bir anlam vermeniz 
mümkün olmuyor. 

Otuz beş sayfayı daha geride bırakıp yeni bir örnek. Bu örnekte çe· 
virmen türkçeye, "tüm güçlü" deyi mini kazandırıyor: "1925'te, Intelligence 
S!'rvice'ten, yüzba�o Vivian Sandersin nazilerle pazarlık yaptığı görülüyor. 
o Beardmove makinalı tüfek fabrikasının da resmi temsilcisidir ve fabrika 
silah satıcısı tüm gü�'lü Sir Basıl Zahamrr tarafından kontrol edilmektedir". 
(sayfa 1 1 6 )  

Iki yüz v e  daha sonraki sayfalarada Rusya'daki ajan orovakatörler ele 
alınıyor. Burada Papaz (;apon, Narodnik Azyef ve Bolşevi klerin en üst ka· 
rar organına kadar sızan Malinovskiy ile iI�ili olarak anlatılanlardan hiç bir 
yenilik yok. Ohrana adlı çarlık polis örgütünün marifetleri sergileniyor_ An
cak bu sergi leme sırasında türkçenin yapısı ve kuruluşu alt üst ediliyor: "Fa
kat az önce Oklırana'nın başına general Cerasimov geçmişti. Etkili bir şekil
de iş göreceğe lıcnziyordu. Onu lanımayan Aıev aralar kredisi nin ne olduğu
nu bilmiyordu. Durumdan yanılmamayı yeğ buldu ve pek tarafsızca girişimle
ri başarısızlıga uğrattı" (sayfa 201 )  

Ik i  yüzle başlayan sayfaların sonuna doğru Fransız Komünst Partisi 'nin 
üst düzeylerine sızan Gitton'un öyküsü anlatılıyor. Parti yöneticileri, Gilton'
un ajan olduğunu öğrenince, ajanı afişe etmek yerine. habersiz görünmeyi 
tercih ediyorlar. Böylece polisin yanlış bilgi toplamasını saglamanın yanında, 
a(ışe ajanın yerine bir yenisi bulma girişimleri de önleniyor. Türkiye'de dev
rimci pratik içinde olanlar i�' in  çok yeni olmayan bir yöntem. Çeviri, bu 
yöntemi a�ıklarken, türkçenin soysuzlaştırılmasına yeni örnekler sağla· 
maktan geri kalmıyor: "Ancak 1936'da, 'Halk Topluluğu Komitesi 'nin 
bir toplantısında gizli kalmak üzere Gitton üzerine gerçeğin komünist yöneti· 
cilere bildiren b;r sosyalist ol!!ıı. Yc;neticilerin tepkisi az ilginç değildir. Onu 
temizlemek yerine daha etkisizleştirmek için aralarında saklamayı ve başka 
bilinmeyen bir ajanın girmesini önlemeyi ye!!lediler. Oyun böylece savaşa 
dek sürdü". (sayfa 283) 

Bu örnekler, kitaptaki çHiri soysuzluğunun çok küçükbir bölümünü 
oluştu ruyor. Ürnekler. bakarak kesinlikle söylenebilecek olan şu : Polis Kış· 
kırtmaları çevirmeni türkçe bilmemektedir. Yayınevi, türkçe bilmey€ �ir 
kimseye çeviri yaptırmış oluyor. Bunu , sorumlulukla bağdaştırmak çok zor. 
Ancak sorumlulu k ,  çeviriyi okuyup okuyuculanna salık veren ilerici ve sos· 
yalist yazarlara kadar uzanıyor. Çünkü ilericilik ve solcu lu k bir bütündür. 
Türkçeyi korumak ve geliştirmek de onların görevi. 

Çevirinin içeriğine gelince. ö nemsiz bir kitap. Herkesin bildiğini, bir 
polis romanı biçiminde sunuyor. Sovyet Devrimi 'nden sonra Sovyetler BirliF 
ndeki gelişmelerle ilgili bölüm ise soğu k savaşın damgasını taşıyor. Hem ucuz, 
hem de i nandırıcı değiL. 

Y • .  K. 

FASiST TERÖR 
-

yakalayın komünistleri" diye emir ver· 
mekten de geri kalmıyorlar. Polislerin o· 
laylar sırasındaki tek işlevleri, işçilerin 
faşistlere hak ettikleri cevabı vermele· 
rine engel olmak. Faşistlerle birlikte iş· 
çilerin üzerine yürümek. 

Polisler, sanki hiçbir şey olmamış· 
casına, büyük bir gönül rahatlı�ıyla TIp 
Ilçe Başkanı Osman Aslanbay'a "alın ta· 
belanızı götürün" diyorlar. Aslanbayın 
cevabı ise, "nasıl getirdinizse öyle götü· 
rün" oluyor. Tabelayı geri götüremeyen 
polis, raşisLlerin yaptıklarını gizlemek is· 
tercesine tabelayı ters çeviriyor. "TIP" 
yazısı okunmasın istiyor. Sık sık ters çe· 
virmek zorunda kalınca da tabelayı geri 
götürmeye kalkıyor. Bu ke? Tlp'li işçi. 
ler engel olunca da kendi leri götürüyor· 
lar. 

DÜZEN SACLANlRKEN ... 

Olaylardan sonra TIp Ilçe Başkan· 
lığının davacı olmasına ra/tmen polis sal· 

dırganlardan yalnı? ikisini yakalıyor. Ka· 
rakolda komandoların rahat etmeleri i·  
çin herşey yapıl ıyor. Daha sonra yukarı. 
dan telsizle gelen emir gereğince tutuk· 
luları serbest bırakıyor polis. Gece de 
serbest bırakılanlar ve arananlarla birlik. 
te içki alemleri devam ediyor. 

Saldırıların daha da devam etme 
ihtimali üzerine işçiler geniş çapta terti· 
bat alıyorlar. öte yandan da bildiriler 
dağıtıyor, kapalı salon toplantıları dü· 
zenliyorlar. Cece gündüz sendikada nö· 
bet tutan işçiler, işyerinde de düzeni 
sağlıyorl"r. Işçilerin amacı olay çıkması· 
nı önlemek. 500 . 600 civarında işçinin 
düzeni sa�l"mak için kararlı ve disiplin· 
li olarak fabrikanın kapısında bekledik· 
lerini gören faşistler çareyi bildiri dağı· 
tamamakta ve arka kapıdan girmekte 
bulu yorlar. "Görüyo",unuz ya, işçi sını· 
rı düzeni nasıl sağlıyor' lşçileı böyle 
sesleniyor polislere. Polislerin cevabı, 
işçilerin resi mlerini çekmek oluyor. 

Komandoların saldırıları işçi sını· 
fını yıldırac"ğına onları güçlü ve kararlı 
bir biçimde birleştiriyor. özgür Alimin· 
yum Iş Sendikası Genel Başkanı Vural 
Yıldırımoğlu'nun belirttiği gibi, "Tür· 
kiye'de A nayasa varsa, kanunlar varsa 
toplu iş sözleşmesini kesinkes Özgür 
Aliminyum Iş Sendikası yapacaktır". 

. . .  iKINCI PERDE AÇılıYOR 

26 A ralık Cu ma günü olayların i· 
kinci perdesi başlıyor. Sabah işçiler fab· 
rikalarına doğru giderlerken Metal · lş'e 
ait  bir araç hızla geçiyor yanlarından ve 
ateş açılıyor işçilerin üzerine. Işçiler 
teşhis ediyorlar üzerlerine ateş açılan a· 
rabayı, plakasını da alıyorlar. Ne varki, 
açılan ateş sonucunda ölen, Metal · lş'e, 
yani ateş açanların sendikasına ba�1ı bir 
Işçidir. Bunun dışında, dört işçi daha 
yaralanıyor açılan ateş sonucunda. 

Olaylar bununla kalmıyor. Daha 
sonra, saat 9.00'a doğru 40 . 50 koman· 
donun tahriki ile 100 . 1 50 kişilik bir 
kalabalık kasabada gösteri yapıyorlar. 
Işçiler yoktur kasabada, faşistler mey· 
danı boş buluyorlar. Bu arada, özgür A ·  
liminyum Iş Sendikasının binası saldırı· 
ya u ğruyor, camları kırılıyor. 

Polis ise yine kendinden bekleneni 
yapıyor. Olaylar sonucunda Tlp'li ve 
devrimci işçiler gözaltına alınıyor. Bun· 
ların arasında, Avukat Ali  Şen ' in dışın. 
da TIp Seydişehir Ilçesi kurucu üyelirin· 
den Ali Demir,sendika Genel Sek reteri 
Ahmet Kavrak ve bir başka yönetici bu· 
lunuyor. 

Son gelişmeler bunlar. Ancak bu· 
nunla kalmayacak. Seydişehirli işçiler 
polisin sa�layamadll!1 güvenlik tedbirle. 
rini almak için gerekli girişimlerde bulu· 
nacaklar. 
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ve sosyalistliğin bütünlüğünden gelen !:Iir görev niteli· 
bugün için bu görevi n  yapıldığını SÖylemek mümkün de!!il. 
Kışkırtmaları" adlı kitap, türkçeyi soysuzlaştıran bir ç eviri 

halde, bir çok ilerici ve sosyalist ve hem de dilci yazar, bu 
okuyuculanna salık verdiği halde, kitabın türk�eyi soysuzlaştırmaya 

üzerinde durmak ihtiyacını duymadı. 
tmaları çevrisinden çeşitli örnekler: Biri şöyle: "Onları top· 
sonra sessizlige indirgemek; ihtilali n yarı mitolojik putları 

üzerinde bulundukları ayaklıklarından devirtmek ve onları başkaları gibi in· 
indirmek gerekliği doğmaktadır bundan, ve yanılabilir ve yanıl· 

girişim onun gözlerinde kamunun sağlına değğindir". (Sayfa 
türb;� .ic",ok olanağı mevcut değiL. 

örnekler " ;. ",i.r çok ki. Belki buraya kitabın bütününü almak ge· 
bir " "ragraf: "Ben Bar�a olayı kurnazca bir amaç içinde 

bir <lalavere değil, sapınca düşürücü gündelik bir sistemin 
oldu". (sayfa 3 1 )  Başka bir yerde de şu var: "Pek uzun za· 

Parlamentodan pek zekice kabul ettirmediniz mi?" (sayfa (sayfa (sayf
atlayıp devam edilince ba�ka örnekler ortaya çık ıyor: "Başka 

kıta üzerinde, henüz kapitalist bask ısıyla kirlenmemiş bir 
toplum kurmaya gitmek. Bir ka�akçılık mı?" ( sayfa 64 ) 

'�:a�akçılık'  kelimesi, çeviıiden olduğu gibi alındı. Çevir· 
'ka�IŞ' diye bir kelimenin bulunduğundan habe",iz görünü. 

bir örnek bulmak kolay. Ancak örneklerin yaygınlığını 
yer darlığı nedeniyle, sayfa atlamaktan başka çare yok. 

kör düğümünü sergileyenbir cümle: Marilyn Monro"nun 

bilmiyordu. Durumdan yanılmamayı yeğ ve pek 
ri başarısızlıga uğrattı" (sayfa 201 )  

Ik i  yüzle başlayan sayfaların sonuna doğru Fransız Komünst 
üst düzeylerine sızan Gitton'un öyküsü anlatılıyor. Parti yöneticileri, 
un ajan olduğunu öğrenince, ajanı afişe etmek yerine. habersiz 
tercih ediyorlar. Böylece polisin yanlış bilgi toplamasını saglamanın 
a(ışe ajanın yerine bir yenisi bulma girişimleri de önleniyor. 
rimci pratik içinde olanlar i�' in  i�' in  i� çok yeni olmayan bir yöntem. Çeviri, 
yöntemi a�ıklarken, türkçenin soysuzlaştırılmasına yeni 
maktan geri kalmıyor: "Ancak 1936'da, 'Halk Topluluğu 
bir toplantısında gizli kalmak üzere Gitton üzerine üzerine üzer gerçeğin 
cilere bildiren b;r sosyalist ol!!ıı. Yc;neticilerin Yc;neticilerin Yc tepkisi az ilginç 
temizlemek yerine daha etkisizleştirmek için aralarında saklamayı 
bilinmeyen bir ajanın girmesini önlemeyi ye!!lediler. Oyun 
dek sürdü". (sayfa (sayfa (sayf 283) 

Bu örnekler, kitaptaki çHiri soysuzluğunun çok küçükbir 
oluştu ruyor. Ürnekler. bakarak kesinlikle söylenebilecek olan 
kırtmaları çevirmeni türkçe bilmemektedir. Yayınevi, türkçe bilmey€ 
kimseye çeviri yaptırmış oluyor. Bunu , sorumlulukla bağdaştırmak 
Ancak sorumlulu k ,  çeviriyi okuyup okuyuculanna salık veren ilerici 
yalist yazarlara kadar uzanıyor. Çünkü ilericilik ve solcu
Türkçeyi korumak ve geliştirmek de onların görevi. 

Çevirinin Çevirinin Çevir içeriğine gelince. ö nemsiz bir kitap. Herkesin 
polis romanı biçiminde sunuyor. Sovyet Devrimi 'nden sonra 
ndeki gelişmelerle ilgili bölüm ise soğu k savaşın damgasını taşıyor. 
hem de i nandırıcı değiL. 
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dan telsizle gelen emir gereğince tutuk· 
luları serbest bırakıyor polis. Gece de 
serbest bırakılanlar ve arananlarla birlik. 
te içki alemleri devam ediyor. 

Saldırıların daha da devam etme 
ihtimali üzerine işçiler geniş çapta terti· 
bat alıyorlar. öte yandan da bildiriler 
dağıtıyor, kapalı salon toplantıları dü· 
zenliyorlar. Cece gündüz sendikada nö· 
bet tutan işçiler, işyerinde de düzeni 
sağlıyorl"r. Işçilerin amacı olay çıkması· 
nı önlemek. 500 . 600 civarında işçinin 
düzeni sa�l"mak için kararlı ve disiplin· 
li olarak fabrikanın kapısında bekledik· 

Komandoların saldırıları işçi sını· 
fını yıldırac"ğına onları güçlü ve kararlı 
bir biçimde birleştiriyor. özgür Alimin· 
yum Iş Sendikası Genel Başkanı Vural 
Yıldırımoğlu'nun belirttiği gibi, "Tür· 
kiye'de A nayasa varsa, kanunlar varsa 
toplu iş sözleşmesini kesinkes Özgür 
Aliminyum Iş Sendikası yapacaktır". 

. . .  iKINCI PERDE AÇılıYOR 

26 A ralık Cu ma günü olayların i· 
kinci perdesi başlıyor. Sabah işçiler fab· 
rikalarına doğru giderlerken Metal · lş'e 
ait  bir araç hızla geçiyor yanlarından ve 
ateş açılıyor işçilerin üzerine. Işçiler 
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Ahmet Kavrak 
lunuyor. 



� EGEMEN SINIF 

özellikle Türkiye'de kolay gözlenen bir olgu var: 
Tarihsel !lireç içerisinde belirli yıllar, Kendilerinden 
önceki birikimi açık bir biçimde sergiliyorlar. Başka 
bir deyişle bu yıllar, noktaladıkları dönemin tepki ve 
üıünleriyle dolu, yol!un bir nitelik taşıyorlar. 

1950 böyle bir yıl oldu. Y ıllar !liren bir birikim, 
. 1950 yılında en somut üıününü verdi.950'den sonraki 
gelişmeler ise sonucunu 1960'da verdi. 1960 yılı, son· 
raki döneme nitelikçe farklı bir yön kazandırdı. Daha 
sonra 1971 geldi ;  ünlü Mart ayı ve sonrasıyla birlik· 
te. 

Dikkati çeken nokta şu : tarihsel gelişim belirli 
bir yere geldil!inde yoj!un bir yıl yaşanıyor. Bu yıl 
kendinden sonraki döneme nitelikçe farklı bir yön ka· 
zandırıyor. 1950 ve 1960 bunun örnekleri. 

Dikkati çeken bir başka nokta daha var. 1971'· 
den itibaren siyasi yol!unlul!un nispeten düşük oldul!u 
istikrar dönemleri kı salıyor, hatta ortadan kalkıyor. 
Türkiye'de 1971 'den itibaren (bu !lireci 1969'da baş· 
latmak da mümkün) her yıl dolu, yol!un birer yıl ol· 
du. 1975 yılını yerli yerine oturtmak için bunun ne· 
denlerini araştırmak gerekiyor. 

NISPi iStiKRAR DÖNEMLERi 
GERIDE KALDı 

1950 ve 1960 del!işikliklerinde iki noktaya dik· 
kat etmek zorunlu. 1969 ve sonrasına kıyaslandıl!ın· 
da, bunlarda eksik ya da yetersiz olan ögeler var. 
1950 ve 1960 dej!işikliklerine, kapitalist sistemin iş· 
leYişine yeni bir düzen verme zorunlulul!unun yol aç· 
tıl!ı kuşkusuz. önemli olan, 1950 ve 1960'ta getiri· 
len yeniliklerle kapitalist düzenin bir !lire için de olsa 
istikrar kazanabilmesi. 

1969 sonrasının farklılıl!ı burada yatıyor. Bugün, 
kapitalist düzenin çelişkileri, öncesine kıyasla çok 
daha derin. Bu derinlik nedeniyle, düzenin işleyişine 
nispi istikrar getirecek yöntemler bile bulu namıyor. 
1969'dan bu yana aranıyor bu yöntemler. 

Bunalım derinde, kapitalizmin içinde oldul!u için 
,yakınlarda bir çözüm görünmüyor. Türkiye kapitaliz· 
minin daha uzun yıllar bunalım ve politik istikrarsız· 
lık içinde yaşayaca!!ına bugünden emin olmak gere· 
kiyor. Türkiye, 1971·1975 sonu arasındaki 5 yıl için· 
de 6 başbakan 8 hükümet denedi .  önceki dönemlerı e 
karşılaşfırıldıl!ında ilginç bir tablo. 

1971'i izleyen yılların her birinin yo!!un ve dolu 
yıllar olmasının nedeni önce burada aranmalı. Kapi· 
talizmin bu dönemdeki bunalımının öncekilere kıyas· 
la çok daha yo!!un olması dol!uruyor bu sonucu. 

SAHNEYE ÇıKAN YENI BİR BIRIKIM 

1971 sonrasının politik yo!!unlul!unu açıklayan 
ikinci nokta, kitlelerdeki bilinçlenmeye ilişkin. Bo 
nokta da en az ilki kadar önemli. KiLlelerin bilinç dU· 
zeyi 1950 ve ,1960 de!!işikliklerinde önemli rol oyna· 
madı. Tarihsel birikimin bu sıçrama noktalarında 
emekçi yı!!ınların· ve onların politik örgütünün yeri 
boş kaldı. Bugün bu boşlugun döldurulma sürecinde· 
yiz. Bu yolda önemli adımlar atıld i. 

Söz konusu adımların kapitalIzmIn bir türlü çö· 
züm gelirilemeyen !lirekli bunalımı ile çakışması ön· 
ceki yıllarla birlikte 1975 yılını dOlduran,ön plana · 
çıkaran en önemli etken. 

Halkın bilinçlenmesi bugün iki ayrı kanalda göz· 
leniyor. Birincfsi, 1973 ve 1975 seçimlerinde CHP'ye 
akan oylar. Bu oyların içinde sosyalisLIerin oyları da 
var. Aııcak, 1971'ln getirdiklerini gör.en geniş yı!!ınla· 
rın tepki olarak bugünkü bilinç düzeylerinde genel· 
IIkle CHP'yi tercih ettikleri de Inkar edilemez. Hal· 
kın biUnçlenmesi nin ikinci kanalı, sosyalist parti olu· 
yor. Sosyalist partinin kısa bir !lire içerisinde gelişip 
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bir çok bölgede örgütlenme düzeyine ulaşması bu· 
nun göstergesi. 

Iki ayrı kanalda gözlense bile, son tahlilde halkın 
bilinçlenmesi 1973 ve 1975 yılları için tek bir sonuca 
ulaşıyor: Sermaye partilerinin kitle tabanlarının eri· 
mesi. Bu olgu, 1973 yılında en somut biçimiyle orta· 
ya çıktı. 1975 yılında bir kez daha kanıtlandı. Bu açı· 
dan bakıldıl!ında, 1975 yılı dolu oldul!u kadar çok 
anlamlı bir yıl. Türkiyede yıııar süren sermaye ege· 
menlil!inde bir dönüm noktası. Bunun için 1975 yılı 
tarihsel gelişimi özetleyen yıl oluyor. CHP'nin seçim· 
lerde kazandığı başarılar en çok bu açıdan önemli ve 
anlamlı. 

1975 yılında gözlenen bu iki gelişmeyi aşal!ıdaki 
sözler yeterince açıklıyor:"Gözlenen durum, emekçi 
sınıflar ve işçi sınıfının bir bölümünün politik bilince 
ulaşırken dol!rudan sosyalizme gelmediği, genel bir 
sosyal adaletçi ,  halkçı evreye girdi l!i. Bu bir ilerleme· 
dir, ama bundan ötürü 'bırakalım bu kendiliğinden 
oluşum i lerlesin, işçi sınıfının işlerlil!i gelişsin, sonra 
sosyalist çizgiye varılır' demek olmaz. Işçi sınıfı ken· 
di etkin politik örgütlenmesiyle ülkenin politik yel· 
pazesinde açıkça yerini almalı, gücünü göstermelidir." 
(Behice Boran, YURUYUŞ say1 3"CHP Nedir, Ne De· 
ğildir ?" 

"MiLLIYETÇi CEPHE" KURULUYOR 

Sermayenin kitle tabanının erimesi, yalnızca son 
yıııarın değil, Cumhuriyet tarihinin en önemli olgu· 
larından biri. Tarihsel gelişim i çerisinde ulaşılan bir 
dönüm noktası. "Milliyetçi Cephe" iktidarı, bu gelişi· 
me bir tepki olarak kuruldu. Bu açıdan, Cephenin 
kuruluşu, 1975 yılının sınıf mücadelelerinde taraflar· 
dan birinin gücünü ve nitelij!ini açıklıyor. 

öncelikle üzerinde durulması gereken bir nokta 
var: Cephe, kapitalizmin bunalımına çözüm getirmek 
üzere kurulmadı. Halka karşı sınıf savaşını yeterince 
güçlü bir biçimde sürdürmek amacıyla kuruldu. Cep· 
he hükümetinin, sermayenin bir çok kesimine ekono· 
mik , maddi anlamda çıkar saj!ladıl!ı su götürmez. An· 
cak, bunlarla Türkiye kapitalizmini geçici bir süre 
için de olsa istikrara kavuşturabilecek köklü del!işik· 
likleri karıştırmamak gerekiyor. 

Sermaye sınıfını düşmanlarından korumak üzere, 
partileri bir araya getirip hükümet kurmak kolay ol.· 
biliyor. Ancak, aynı partileri kapitalizmi onaracak 
tedbirleri getirmek üzere birleştirmek pek kolay de!!il. 
çünkü bu, kapitalist düzende köklü reformların yapıl· 
masını gerektiriyor. Köklü reformlar ise sermayenin 
bir kesiminin mutlaka zarara ul!raması demek. 1975 
yılında sermaye, bunun yerine kendi sınıf iktidarını 
koruyup pekiştirme işine öncelik tanıyor. MC'nin ku· 
ruluşunun altında yatan etken bu. 

MC BIRLICININ TEMELI : 
SERMAYENIN BIRlıCı 

Herşey bir bütünlük Içinde. 1969'dan itibaren 
ayrışmaya başlayan sermaye partileri 1975'de niçin 
bütünleştiler ? Nedenine del!indik. Neden olarak, ta· 
banı eriyen sermayenin bir araya gelmesini, bunun 
sonucunda örgütlerinin de bir cephede bütünleşmele· 
rini gösterdik.  

Burada, 1975 yılı Türkıye için bir  açıklık daha 
getiriyor. Bu açıklık şurada: Sermayeye kendi dışın· 
dan yönelen tehlike, sermayenin kendi iç çelişkileri· 
ni tereddüt!liz geri plana attırabiliyor. Bu nokta çok 
önemli. büyük burjuvazi, kendi dışındaki 
sermaye kesimlerini, bunlar tekelci gelişme sürecinden 
huzursuz bile olsalar, sınıf düşmanları karşısında ken· 
di yanına çekeblllyor. Sosyalizmin henüz somut bır 
alternatif olmadı�ı, yeterince yayılmadı!!ı dönem� 

VE 
lerde üzerinde daha rahat oynanabilen sermaye sı· 
nıfının iç çelişkileri, bugün hemen ikinci plana itilebi· 
liyor. Bu, sosyalistlerin sermayenin iç çelişkilerini de· 
l!erlendirmemesi için bir gerekçe olamaz kuşkusuz. 
Ancak, görünen o ki, büyük sermaye kendi sınıfının 
çeşitli unsurlarını etrafına toplamakta büyük güçlük 
çekmiyor. _ 

MC son tahlilde bu objektif durumun ürünü. Ba· 
şından beri dikkati çeken bir olgu var: Sermaye sını· 
fmın hemen hemen her kesiminin en çok şikayetçi 
oldul!u konu, sendikalar ve işçi ücretleri. Gerçekte, 
ücret artışlarından nispeten en az etkilenen kesim bü' 
yük burjuvazi. Ama en çok yaygara koparanlar da 
onlar. Bunun nedeni yukarıdaki açıklama çerçevesin· 
de ortaya çıkıyor. Büyük sermaye, kendi dışındaki 
sermaye kesimlerini" işçi ücretlerindeki aşırılık " slo· 
ganıyla etrafına toplayabiliyor. Tekelci gelişimin etki· 
lerini "aşırı ücret" perdesi ile örtmeyi başarabiliyor. 
Amaç, sermayeyi işçi sınıfına karşı birleştirebilmek. 

BIRLICiN HEDEFI: İ ŞçI SıNıFı 

Sermaye, sınıf savaşını en başta işçi sınıfına kar· 
Şı veriyor.MC 'nin kuruluşunu hemen izleyen aylarda 
yapılan bir Genel Kurul, hem sermaye sınıfının birli· 
ğini, hem de seçilen hedefin kimlillini vermesi bakı· 
mından 1975 yılımn açıklık getiren olgulanndan biri 
oldu. 

Mayıs sonunda, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Kurulu A nkarada 
toplandı. Toplantıda, ajitasyon ve kışkırtmaları büyük 
sermaye yaptı. MC'nin kuruluşuna önayak olan büyük 
sermaye kesimleri, işçi ücretlerinin "yüksek"liğinden 
şikayet ettiler. Ama hücüm borusunu çalanlar, genel· 
Iikle Anadolu tüccar ve sanayicileri ile i ktidarın tem· 
silcileri oldu. 

MC'nin kuruluşunu izleyen başka olaylarla bır· 
likte, Odalar Birliği 'nin söz konusu genel kurulu bir 
gerçel!i daha açığa çıkardı: Hedef işçi sınıfı olunca, 
demokrasinin kurumlarına karşı savaş açmak da ka· 
çınılmaz hale geliyor. Anayasa mahkemesi, anayasa· 
nın kendisi, di!!er yargı organları ve gazeteler işçi ". 
nıfını kollamakla suçlandılar. önemli nokta, işçi ". 
mfı ile birlikte bu kurumlara kesin cihat aç ılmasını 
en azgın bir dille isteyenlerin büyük sanayi burjuva· 
zislnin dışında kalan tüccar, sanayici ve tarım kapi· 
talistlerinin olmasıydı. Anayasa Mahkemesine cihat 
açılmasını isteyen Samsun'lu bir delege idi. Ziraat 
Odaları Birli!!i Genel Sekreteri ise amacın "komüniz· 
me karşı savaş" olduj!unu, bu savaşın "yalnızca kültü· 
rel düzeyde kalmayacal!ını" söylüyordu. 

Son söz şu: "Taban fiyatlarının yüksek tutulması· 
m isteyen toprak sermayesi ile bu na şiddetle karşı Çı' 
kan ticaret ve sanayi sermayesi. Fonları, tahvil ve ban· 
ka kredileri aracılıl!ıyla ellerinde toplamaya çalışan 
tekelciler ile kredisızlikten devamlı şikayet eden es· 
naf örgütleri. Holdinglerle, bunların karşısında durum· 
ları sarsılan orta büyüklükte sanayiciler. Sermayenin 
bütün kesitleri kendı aralarındaki ekonomik çıkar sür· 
tüşmelerini bir tarafa bırakarak cephe hükümeti etra· 
fında bir cephe oluşturuyorlar." (Yalçın Küçük, Y U· 
RUY U Ş  sayı: 10 "Ekonomiden Önce Politika" 
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Sermaye, birleşik sınıf iktidarım korumak için 
kendi dışı  i le sürekli savaş ortamı aradı. Bu ortamı. 
MC Iktidarı aracılıl!ıyla gerçekleştirmeye çalıştı. Baş. 
la da söyledik : MC kendi Içi ndeki ayrılık ları sürek. 
i i  olarak geri plana atabilmek için ekonomik alanda 

çeken nokta şu : tarihsel gelişim belirli 
yere geldil!inde yoj!un bir yıl yaşanıyor. Bu yıl 

döneme nitelikçe farklı bir yön ka· 
ve 1960 bunun örnekleri. 

çeken bir başka nokta daha var. 1971'· 
yol!unlul!un nispeten düşük oldul!u 

kı salıyor, kı salıyor, kı hatta ortadan kalkıyor. 
'den itibaren (bu !lireci 1969'da baş· 

mümkün) her yıl dolu, yol!un birer yıl ol· 
yerli yerine oturtmak için bunun ne· 

tırmak gerekiyor. 

iStiKRAR DÖNEMLERi 
GERIDE KALDı 

1960 del!işikliklerinde iki noktaya dik· 
zorunlu. 1969 ve sonrasına kıyaslandıl!ın· 

eksik ya da yetersiz olan ögeler var. 
dej!işikliklerine, kapitalist sistemin iş· 

düzen verme zorunlulul!unun yol aç· 
önemli olan, 1950 ve 1960'ta getiri· 
kapitalist düzenin bir !lire için de olsa 

kazanabilmesi. 
nın farklılıl!ı burada yatıyor. Bugün, 

çelişkileri, öncesine kıyasla çok 
derinlik nedeniyle, düzenin işleyişine 

getirecek yöntemler bile bulu namıyor. 
aranıyor bu yöntemler. 

derinde, kapitalizmin içinde oldul!u için 
bir çözüm görünmüyor. Türkiye kapitaliz· 

yıllar bunalım ve politik istikrarsız· 
yaşayaca!!ına bugünden emin olmak gere· 

1971·1975 sonu arasındaki 5 yıl için· 
hükümet denedi .  önceki dönemlerı e 

karşılaşfırıldıl!ında ilginç bir tablo. 
izleyen yılların her birinin yo!!un ve dolu 

nedeni önce burada aranmalı. Kapi· 
dönemdeki bunalımının öncekilere kıyas· 

olması dol!uruyor bu sonucu. 

ÇıKAN YENI BİR BIRIKIM 

sonrasının politik yo!!unlul!unu açıklayan 
elerdeki bilinçlenmeye ilişkin. Bo 

ilki kadar önemli. KiLlelerin bilinç dU· 
,1960 de!!işikliklerinde önemli rol oyna· 

birikimin bu sıçrama noktalarında 
ve onların politik örgütünün yeri 

bu boşlugun döldurulma sürecinde· 
önemli adımlar atıld i. 

adımların kapitalIzmIn bir türlü çö· 
!lirekli bunalımı ile çakışması ön· 

birlikte 1975 yılını dOlduran,ön plana · 
etken. 
enmesi bugün iki ayrı kanalda göz· 
1973 ve 1975 seçimlerinde CHP'ye 

oyların içinde sosyalisLIerin oyları da 

lerde kazandığı başarılar en çok bu açıdan önemli ve 
anlamlı. 

1975 yılında gözlenen bu iki gelişmeyi aşal!ıdaki 
sözler yeterince açıklıyor:"Gözlenen durum, emekçi 
sınıflar ve işçi sınıfının bir bölümünün politik bilince 
ulaşırken dol!rudan sosyalizme gelmediği, genel bir 
sosyal adaletçi ,  halkçı evreye girdi l!i. Bu bir ilerleme· 
dir, ama bundan ötürü 'bırakalım bu kendiliğinden 
oluşum i lerlesin, işçi sınıfının işlerlil!i gelişsin, sonra 
sosyalist çizgiye varılır' demek olmaz. Işçi sınıfı ken· 
di etkin politik örgütlenmesiyle ülkenin politik yel· 
pazesinde açıkça yerini almalı, gücünü göstermelidir." 
(Behice Boran, YURUYUŞ say1 3"CHP Nedir, Ne De· 
ğildir ?" 

"MiLLIYETÇi CEPHE" KURULUYOR 

Sermayenin kitle tabanının erimesi, yalnızca son 
yıııarın değil, Cumhuriyet tarihinin en önemli olgu· 
larından biri. Tarihsel gelişim i çerisinde ulaşılan bir 
dönüm noktası. "Milliyetçi Cephe" iktidarı, bu gelişi· 
me bir tepki olarak kuruldu. Bu açıdan, Cephenin 
kuruluşu, 1975 yılının sınıf mücadelelerinde taraflar· 
dan birinin gücünü ve nitelij!ini açıklıyor. 

öncelikle üzerinde durulması gereken bir nokta 
var: Cephe, kapitalizmin bunalımına çözüm getirmek 
üzere kurulmadı. Halka karşı sınıf savaşını yeterince 
güçlü bir biçimde sürdürmek amacıyla kuruldu. Cep· 
he hükümetinin, sermayenin bir çok kesimine ekono· 
mik , maddi anlamda çıkar saj!ladıl!ı su götürmez. An· 
cak, bunlarla Türkiye kapitalizmini geçici bir süre 
için de olsa istikrara kavuşturabilecek köklü del!işik· 
likleri karıştırmamak gerekiyor. 

Sermaye sınıfını düşmanlarından korumak üzere, 
partileri bir araya getirip hükümet kurmak kolay ol.· 
biliyor. Ancak, aynı partileri kapitalizmi onaracak 
tedbirleri getirmek üzere birleştirmek pek kolay de!!il. 
çünkü bu, kapitalist düzende köklü reformların yapıl· 
masını gerektiriyor. Köklü reformlar reformlar ref ise sermayenin 
bir kesiminin mutlaka zarara ul!raması demek. 1975 
yılında sermaye, bunun yerine kendi sınıf iktidarını 
koruyup pekiştirme işine öncelik tanıyor. MC'nin ku· 
ruluşunun altında yatan etken bu. 

MC BIRLICININ TEMELI : 
SERMAYENIN BIRlıCı 

Herşey bir bütünlük Içinde. 1969'dan itibaren 
ayrışmaya başlayan sermaye partileri 1975'de niçin 
bütünleştiler ? Nedenine del!indik. Neden olarak, ta· 
banı eriyen sermayenin bir araya gelmesini, bunun 
sonucunda örgütlerinin de bir cephede bütünleşmele· 
rini gösterdik.  

Burada, 1975 yılı Türkıye için bir  açıklık daha 
getiriyor. Bu açıklık şurada: Sermayeye kendi dışın· 
dan yönelen tehlike, sermayenin kendi iç çelişkileri· 
ni tereddüt!liz geri plana attırabiliyor. Bu nokta çok 

artışlarından nispeten 
yük burjuvazi. Ama 
onlar. Bunun nedeni yukarıdaki 
de ortaya çıkıyor. Büyük 
sermaye kesimlerini" 
ganıyla etrafına toplayabiliyor. 
lerini "aşırı ücret" perdesi 
Amaç, sermayeyi işçi 

BIRLICiN HEDEFI: 

Sermaye, sınıf savaşını 
Şı veriyor.MC 'nin kuruluşunu 
yapılan bir Genel Kurul, 
ğini, hem de seçilen 
mından 1975 yılımn 
oldu. 

Mayıs sonunda, Türkiye 
ve Ticaret Borsaları Birliği 
toplandı. Toplantıda, 
sermaye yaptı. MC'nin 
sermaye kesimleri, işçi 
şikayet ettiler. Ama hücüm 
Iikle Anadolu tüccar 
silcileri oldu. 

MC'nin kuruluşunu 
likte, Odalar Birliği 'nin 
gerçel!i daha açığa çıkardı: 
demokrasinin asinin as kurumlarına karşı 
çınılmaz hale geliyor. Anayasa mahkemesi, 
nın kendisi, di!!er yargı organları 
nıfını kollamakla suçlandılar. 
mfı ile birlikte bu kurum
en azgın bir dille isteyenlerin 
zislnin dışında kalan 
talistlerinin olmasıydı. 
açılmasını isteyen Samsun'lu 
Odaları Birli!!i Genel Sekreteri 
me karşı savaş" olduj!unu, 
rel düzeyde kalmayacal!ını" 

Son söz şu: "Taban 
m isteyen toprak sermayesi 
kan ticaret ve sanayi sermayesi. 
ka kredileri aracılıl!ıyla 
tekelciler ile kredisızlikten devamlı 
naf örgütleri. Holdinglerle, 
ları sarsılan orta büyüklükte 
bütün kesitleri kendı 
tüşmelerini bir tarafa 
fında bir cephe oluşturuyo
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köklü girişimlere yönebnedi, yönelemezdi. Bunun 
yerine, sennayenin her kesiminin seve seve savaşaca
�I bir düşmana karşı mücadeie ortamı hazırlandı. So
nunda savaş başiatıldı. 

Cephe'nin saldırıları, bir çok cephede aynı anda 
yürütüldü. Yine de cepheleri genel olarak ikiye ayır
mak mümkün: Do�rudan do�ruya işçi smıfı ve onun 
etrafmdaki güçler. 

Demokratik güç ve kurumlarla işçi sınıfmm çe
şitli düzeylerdeki mücadelesi arasıoda diyalektik bir 
bütünlük var. Bu bütünlük nedeniyle, sermayenin 
özünde işçi smıfmı hedef alan mücadelesi pratikte 
di�er demokratik güç ve kurumlara karşı da yöneli
yor. 

Bütünlük şuradan ileri geliyor: Bugün Türkiye'de 
demokratik kurum ve kuruluşların varlıklarmm en te
mel dayana!!ı ve savunucusu işçi smıfı ve onun ideolo
jisi. Burjuva demokrasi anlayışı, bu dayana�ı ve savu· 
nuyu sa�lamakta çok yetersiz kalıyor. En azmdan 
pratikte yetersiz kaldı�mı 12 Mart deneyi gösterdi. 
Işçi smıfı hareketinin di�er güçlere ve kuruluşlara 
sa�ladı!!ı bu destek kendini çeşitli planlarda göste· 
riyor. En başta, bunları en ikirciksiz savunan ve 
destekleyenler, sosyalistler. İkincisi, işçi smıfı ken
di örgütlü mücadele deneyieri ve bunun sonucunda ei
de ettiei kazanımlaria bu kuruiuşlar Için en yetkin ör
ne�i teşkil ediyor. Kuşku duymadan söylenebiUr; de
mokratik kitle örgütlerinin bu gün ulaştıkları düzey, 
kendini işçi smıfı hareketinin bu alanda sa�ladıl!ı de
neye borçlu. Bu nedenle MC işçi smıfı üzerine yürür
ken aynı zamanda tüm demokratik güç ve kuruluşla
ra da sald ırmış oluyor. "örneei " , "Çıbanbaşı"nı 
örnek olamaz, dilterlerine destek olamaz hale getir
mek Istiyor. 

Buna karşılık, demokratik kurumlar ve kuruluş
lar, bir yönüyle işçi sınıfı hareketinin Ikmal kanalla
rı. Bu kanalları yoketmek, işçi sınıfı hareketinin etra· 
fmdaki güç halkasmı daraltmak, Işçi smıfı düşüncesi· 
nin toplumun di�er he.imlerindehi etkinli�ini kırmak 
anlammı taşıyor. 

Sermaye ve onun iktidarı, bu bütün lüeü gördül!ü 
içindir ki her iki cephede birden saldırıya geçti. 1975-
in 197 1 'I tekrarlayan özelliAi burada. 

"TlRMANIŞ" BAŞLIYOR 

Dayanaklannı ve kaçınıbnaz çizgisini özetlemeye 
çalıştll!lmlZ MC iktidarı hemen işe başladı. TRT olayı 
ile "Anayasa Bunalımı" devreye girdi. Vural önsel 
olayı ile "Nazi Usulü tertipler" sahneye kondu.ODTO 
de Rektör Somer'in girişimleriyle ö�renci kesimine 
karşı Kasım öncesi saldırı provaları yapıldı. YORO
YOŞ'ün 20 Mayıs tarihli sayısı MC'nin 40 günlük 
bilançosunuı şöyle veriyordu: "130 Komando baskı
nı, 6 ölü, 700 yaralı, 80 tutuklu, 580 kişi gözaltında, 
çeşitli bina ve evlere 28 saldırı olayı" 

Olaylar devam etti. Hem de hiç aralıksız. Haziran 
başında TöB·DER Adapazarı yöneticisi bir ö�retmen 
öldürüldü. Hazira" sonunda ilk doru�a ulaşıldı:Oerede 
ve Diyarbakır'da olaylar büyük boyutiar kazandı. 
Aynı anda işçi smıfma yönelik saldırılar da giderek yo
�unlaşmaya başladı. Temmuz başlarıoda Adapazarın
da bir işçi öldürüldü. Aynı ay yapılan KöY-YSE-IŞ 
Kongresine ve Seydişehir'de DISK'e katılma kara
rının alınacal!ı bir genel kurula komando·polis birle
şik güçleri saldırdı. Temmuz ayı Bursa'da bir devrim
ci öerencinin öldürülmesiyle noktalandı. 

Al!ustos ayında MC'nin MSP1i Adalet Bakanı, 
mevcut iktidarın felsefesini en özlü bir biçimde açık
ladı: "Hiç bir işçi hareketi usulüne uygun del!ildir." 

Uzatmaya gerek yok. Olaylar seçimlere dek böy
lece sürüp gitti. MC'nin asıl .planlarmm seçimden 
sonraya rastlayaca�ı baştan biliniyordu. öyle de oldu. 
özelUkle üniversitelerin açılmasından sonra olayların 
boyutları ve sıklıl!ı inanılmaz biçimde arttı. Ölümler, 
baskınlar, brifingler, tehditier birbirini kovaladı, en 
sonunda gelinen nokta "anarşi yi önleyecek yeni ya· 
saların çıkarılması" oldu. 

TıRMANıŞ'IN ANATOMISI 

MC dokuz aydır iktidarda. Dokuz aylık MC ik
tidarınm faşizme gebe olduğu ortaya çıktı. Ancak ço· 
cuk doemadı. Bunun nedenleri, aynı zamanda 1975 
yılının getirdil!i başka özellikleri de açığa vuruyor. 

Önce şu noktayı açığa çıkarmak gerekli: MC ik
tidarı ve onun başı AP,CHP karşısında ikiti bir taktik 
denedi. AP, bir yandan kendi ortaklarıyla birlikte 
CHP 'ye karşı amansız bir mücadele verirken, hiç bir 
sınır tanımaksızın CHP'ye saldırırken, öte yandan da 
tırmanış ın doru�una ulaştı�ı dönemler hariç CHP 'ye 
göz kırpmayı ihmal etmedi. Bunun çelişkili bir taktik 
oldueunu düşünmek doğru de!!i!. çünkü, CHP'ye kar
Şı yürütülen saldırı, aynı zamanda bu partiyi AP'nin 
yanına çekmeye çalışan bir nitelik taşıyor. AP'nin 
CHP 'ye yöneltti ei suçlamalar bir yönüyle bu partiyi 
köşeye sıkıştırıp. "iddia edildi!!1 kadar solda olmadı
itını ve pekala AP'ye elini uzatabileceeini" söyletme 
hesabına dayanıyor. 

Büyük sermaye çevrelerinin önerdil!i CHP-AP for· 
müm, AP için her zaman başvurulabilecek bir yol ola
rak yedek!e bekliyor. AP, CHP 'yi safdışı etmeyi başa
ramadıitı, kendi ortaklarıyla hükümeti sürdürmeye ola
nak kalmadı!!ı ölçüde bu yedeee başvuracak. 

Ancak AP, CHP ile diyalol!unu kesintisiz tutmak 
için önce yanlış bır alan seçti. CHP 'ye başlarda yaptı
�. öneri, "hiç olmazsa dış politikada" kendisine des
tek obnasıydı. Oysa CHP'nin AP'ye olan üstünlüeünü 
ya da "avantajını" en çok bu alanda vurgulayacal!ını 
unuttu. CHP bugün bütün a!!ırlıl!mı buraya vermiş gö
riinüyor. Dış temaslarla, gezilerle göstermek istediei, 
Türkıye'yi önemli ölçüde etkileyen dış politika çık
mazına CHP siz çözüm bulunamayacaitı. Bu neden
le, temelde bir farklılık olmasa bile en azından biçim
de CHP'nin AP en son uzlaşacal!ı konulardan biri 

dış politika olaca!!a benziyor. CHP, "vazgeçilmezli
l!ini" bu yoldan ispat etmek amacında 

Dokuz aylık MC iktidan deneyinin getilditi bir 
başka açıklık, sermayenin küçük partileri ber zaman 
ola!!an koşulları zorlayıcı araçlar olarak el altında tut
mak isteyeceei. MHP ve COP "olaeanüstü" dönemle
rin hazırlayıcı ve icraatçı kadroları olarak emre ama
de bekleyecekler. 

Buna karşılık, AP sermayenin uzun dönemli ko
zu. Kısa dönemli çıkış ve deneyişlerle AP'yi gerel!in
den çok yıpratmak istemiyor. AP'nin sıkıyönetim ko
nusundaki son manevraları bunun kanıtı. 

Son günlerde çok sözü edilen CHP-AP formülü
nün gelecel!i ne olacak, 1976 yılı bu sonucu mu ge
tirecek ? Bu sorularm. cevabı, AP'den çok CHP'ye 
ve bu partideki gelişmelere bal!lı. Çünkü AP'yi bu 
konuda ikna etme gibi bir durum büyük ölçüde söz 
konusu del!i1. AP'nin görünüşteki isteksiz tavırları da
ha çok CHP'yi köşeye sıkıştırma,. "adam etme" be 
saplarına dayanıyor. Erken seçim, bu ikiH taktik s0-
nucunda AP'nin CHP 'den koparacaltı tavizlere, yapa
ca�ı pazarlıklara bal!lı. 

SON SÖZ: CHP'NIN SACı VE SOLU 

1975 yılınm, MC iktidanna, tüm baskılara karşı
lık ileri bir yıl olduj!unu söylemek mümkün. heri olu
şu, birçok konuda görüşlerin, safların daha da belir
ginleşmesinden ileri geliyor. Örne!!in, egemen sınıfla
rın subjektif tercihlerinin açık faşizm için yeterli 
olmadı�ı ortaya Çıktı. Bu tür girişimlerin en azmdan 
ordunun bütünlü�ü açısmdan, sonunda egemen sınıf
ların da zarar ma sonuçlar verme ihtimali ortaya Çıktı. 
Buna karşılık sermayenin hiç bir kesiminin v"partlsi
nin burjuva anlamda dahi demokrasiden yana olmadı· 
itı beIU oldu. Soldaki netieşme ise ayrı bir konu. 

Bütün bunlara karşılık 1975 yılı, seçimlerdeki ba
şarısı bir yana CHP için geri bir yıl oldu. Anti demok
ratik girişim ve tertipler karşısmdaCHP'nin başarılı bir 
smav verdi�i söylenemez. Anti demokratik girişimler 
karşısında, demokrasiyi savunurken daha başarılı ve 
tutarlı obnak bu girişimlerin kayna�ını tanmakla 
mümkün. CHP bu kayna�ı tanımıyor, bilmiyor. BiIi
yorsa bile unutmuş. CHP 1973 seçimlerinden bu ya
na tekeller hakkında, büyük sermaye hakkında yal
nızca MC bütçesinin eleştirisinde söz etti. Orada da 
büyük sermayeden çok, onun "belli bir kesimi"ne 
de�indi. Onu heder aldı. Büyük sermayenin "belli 
bir kesimi" dışında kalan di�er kesimi ile CHP ara
sındaki ilişkiler, 1976 yılının politik gelişmelerini 
önemli ölçüde belirleyecek. 

CHP'nin kendi solu ile olan Ilişkilerin gelince; 
CHP, kendi solunu yalnızca nicelik açılindan de
�erlendirme eRınmini IÜrdürüyor. Belki de CHP'
nin kurmayları hep ıtalya'yı, Franıa'yı düşünüp 
"nasıl olsa bu kadar gelişemezler" dıyorlar, Ancak 
meselenin bu demek olmadıitım unutuyor. Başka ül
kelerdeki örnekler bir yana, CHP en azından 1973 .. -
çim programına sadık kalacaksa kendi soluna dayan
mak zorunda. örneRin bu programda "tekenerin gücü
nü kırıbnasından" söz ediliyor. Bunun yolu olarak 
gösterilen "halk sektörü"nün bugün yalnızca adı bili
niyor. Zaten bu haliyle "halk sektörü" konuaında 
başka bir bilgiye de gerek yok. Çünkü, CHP'nin 
önemli bir bölümü bile ciddiye almıyor ''halk sektö
rü"nü. Bunların nedeni, CHP'nin bu açıdan 1973'e 
kıyasla daha geride olması CHP, 1973'ü unuttukça 
1973'ten de geriye gidecek. Kelime anlamında bile 
olsa, Sosyal-DemokrathRml ancak Enternuyonale 
giriş belgelerini ve ıskandinav sosyal demoiuatlarıy
la çekilen resimleri karıştınrken hatırlayacak, 
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yönebnedi, yönelemezdi. Bunun 
kesiminin seve seve savaşaca

mücadeie ortamı hazırlandı. So

çok cephede aynı anda 
genel olarak ikiye ayır

do�ruya işçi smıfı ve onun 

kurumlarla işçi sınıfmm çe
mücadelesi arasıoda diyalektik bir 

nedeniyle, sermayenin 
alan mücadelesmücadelesi mücadeles pratikte 

kurumlara karşı da yöneli

geliyor: Bugün Türkiye'de 
kuruluşların varlıklarmm en te

işçi smıfı ve onun ideolo
anlayışı, bu dayana�ı ve savu· 
yetersiz kalıyor. En azmdan 

kaldı�mı 12 Mart deneyi gösterdi. 
di�er güçlere ve kuruluşlara 

çeşitli planlarda göste· 
en ikirciksiz savunan ve 
İkincisi, işçi smıfı ken

deneyieri ve bunun sonucunda ei
kuruiuşlar Için en yetkin ör
duymadan söylenebiUr; de

bu gün ulaştıkları düzey, 
hareketinin bu alanda sa�ladıl!ı de

işçi smıfı üzerine yürür
demokratik güç ve kuruluşla

"örneei " , "Çıbanbaşı"nı 
destek olamaz hale getir

demokratik kurumlar ve kuruluş
hareketinin Ikmal kanalla

işçi sınıfı hareketinin etra· 
daraltmak, Işçi smıfı düşüncesi· 

çeşitli bina ve evlere 28 saldırı olayı" 
Olaylar devam etti. Hem de hiç aralıksız. Haziran 

başında TöB·DER Adapazarı yöneticisi bir ö�retmen 
öldürüldü. Hazira" sonunda ilk doru�a ulaşıldı:Oerede 
ve Diyarbakır'da olaylar büyük boyutiar kazandı. 
Aynı anda işçi smıfma yönelik saldırılar da giderek yo
�unlaşmaya başladı. Temmuz başlarıoda Adapazarın
da bir işçi öldürüldü. Aynı ay yapılan KöY-YSE-IŞ 
Kongresine ve Seydişehir'de DISK'e katılma kara
rının alınacal!ı bir genel kurula komando·polis birle
şik güçleri saldırdı. Temmuz ayı Bursa'da bir devrim
ci öerencinin öldürülmesiyle noktalandı. 

Al!ustos ayında MC'nin MSP1i Adalet Bakanı, 
mevcut iktidarın felsefesini en özlü bir biçimde açık
ladı: "Hiç bir işçi hareketi usulüne uygun del!ildir." 

Uzatmaya gerek yok. Olaylar seçimlere dek böy
lece sürüp gitti. MC'nin asıl .planlarmm seçimden 
sonraya rastlayaca�ı baştan biliniyordu. öyle de oldu. 
özelUkle üniversitelerin açılmasından sonra olayların 
boyutları ve sıklıl!ı inanılmaz biçimde arttı. Ölümler, 
baskınlar, brifingler, tehditier birbirini kovaladı, en 
sonunda gelinen nokta "anarşi yi önleyecek yeni ya· 
saların çıkarılması" oldu. 

TıRMANıŞ'IN ANATOMISI 

MC dokuz aydır iktidarda. Dokuz aylık MC ik
tidarınm faşizme gebe olduğu ortaya çıktı. Ancak ço· 
cuk doemadı. Bunun nedenleri, aynı zamanda 1975 
yılının getirdil!i başka özellikleri de açığa vuruyor. 

Önce şu noktayı açığa çıkarmak gerekli: MC ik
tidarı ve onun başı AP,CHP karşısında ikiti bir taktik 
denedi. AP, bir yandan kendi ortaklarıyla birlikte 
CHP 'ye karşı amansız bir mücadele verirken, hiç bir 
sınır tanımaksızın CHP'ye saldırırken, öte yandan da 
tırmanış ın doru�una ulaştı�ı dönemler hariç CHP 'ye 
göz kırpmayı ihmal etmedi. Bunun çelişkili bir taktik 
oldueunu düşünmek doğru de!!i!. çünkü, CHP'ye kar
Şı yürütülen saldırı, aynı zamanda bu partiyi AP'nin 
yanına çekmeye çalışan bir nitelik taşıyor. AP'nin 
CHP 'ye yöneltti ei suçlamalar bir yönüyle bu partiyi 
köşeye sıkıştırıp. "iddia edildi!!1 kadar solda olmadı
itını ve pekala AP'ye elini uzatabileceeini" söyletme 
hesabına dayanıyor. 

Büyük sermaye çevrelerinin önerdil!i CHP-AP for· 
müm, AP için her zaman başvurulabilecek bir yol ola
rak yedek!e bekliyor. AP, CHP 'yi safdışı etmeyi başa
ramadıitı, kendi ortaklarıyla hükümeti sürdürmeye ola
nak kalmadı!!ı ölçüde bu yedeee başvuracak. 

Ancak AP, CHP ile diyalol!unu kesintisiz kesintisiz kesintis tutmak 
için önce yanlış bır alan seçti. CHP 'ye başlarda yaptı
�. öneri, "hiç olmazsa dış politikada" kendisine des
tek obnasıydı. Oysa CHP'nin AP'ye olan üstünlüeünü 
ya da "avantajını" en çok bu alanda vurgulayacal!ını 
unuttu. CHP bugün bütün a!!ırlıl!mı buraya vermiş gö

Son günlerde çok sözü edilen 
nün gelecel!i ne olacak, 1976 yılı 
tirecek ? Bu sorularm. cevabı, 
ve bu partideki gelişmelere bal!lı. 
konuda ikna etme gibi bir durum 
konusu del!i1. AP'nin görünüşteki 
ha çok CHP'yi köşeye sıkıştırma,
saplarına dayanıyor. Erken seçim, 
nucunda AP'nin CHP 'den koparacaltı 
ca�ı pazarlıklara bal!lı. 

SON SÖZ: CHP'NIN SACı 

1975 yılınm, MC iktidanna, 
lık ileri bir yıl olduj!unu söylemek 
şu, birçok konuda görüşlerin, 
ginleşmesinden ileri geliyor. Örne!!in, 
rın subjektif tercihlerinin açık 
olmadı�ı ortaya Çıktı. Bu tür girişimlerin 
ordunun bütünlü�ü açısmdan, sonunda 
ların da zarar ma sonuçlar verme 
Buna karşılık sermayenin hiç bir 
nin burjuva anlamda dahi demokrasiden 
itı beIU oldu. Soldaki netieşme ise 

Bütün bunlara karşılık 1975 yılı, 
şarısı bir yana CHP için geri bir 
ratik girişim ve tertipler karşısm
smav verdi�i söylenemez. Anti 
karşısında, demokrasiyi savunurken 
tutarlı obnak bu girişimlerin 
mümkün. CHP bu kayna�ı tanımıyor, 
yorsa bile unutmuş. CHP 1973 
na tekeller hakkında, büyük sermaye hakkında 
nızca MC bütçesinin eleştirisinde 
büyük sermayeden çok, onun 
de�indi. Onu heder aldı. Büyük sermayenin 
bir kesimi" dışında kalan di�er 
sındaki ilişkiler, 1976 yılının 
önemli ölçüde belirleyecek. 

CHP'nin kendi solu ile olan 
CHP, kendi solunu yalnızca 
�erlendirme eRınmini IÜrdürüyor. Belki de 
nin kurmayları hep ıtalya'yı, 
"nasıl olsa bu kadar gelişemezler" 
meselenin bu demek olmadıitım 
kelerdeki örnekler bir yana, CHP 
çim programına sadık kalacaksa kendi 
mak zorunda. örneRin bu programda 
nü kırıbnasından" söz ediliyor. 
gösterilen "halk sektörü"nün bugün 
niyor. Zaten bu haliyle "halk 
başka bir bilgiye de gerek yok. 
önemli bir bölümü bile ciddiye almıyor 
rü"nü Bunların nedeni, CHP'nin 



Türkiye'nin dışa ba�ımlı geri kapitalizmi 1975'
i n  bunahmlarm. 1976'ya devrederken, sermaye sını
(i geleceRi n  kendi hesabına daha da karanlık olduiıu
nu biliyor. Bunalunma kolaycı çözümler arayan ser
maye sınıfının belirli kesimleri, faşizan tırmanış., açık 
faşizme dönüştürme çabalannda şimdilik sonuç ala
madı. Dışa ba�ımlı kapitalizmin bunalımlarını tüm 
aAırlığıyla omuzlarında taşıyan başta işçi sını(ı olmak 
üzere tüm emekçiler, b8�ımsızlık, demokrasi, sosya
lizm do�ultusundaki mücadeleleri nde başarıyla yü
rürlerken, bu başarının geleceftin kaçınılmaz zaferine 
biran önce dönüşmesi için, izlerini günümüz koşulla
rında bulacagımız doğru değerlendirmeleri gereksini
yor. 

TORKiYE KAPİT ALIZMI NEDEN BUNALıYOR?  

Türkiye 1950' lerd� sanayileşme sürecinde hız ka
zandı. 1 960tlarda sanayi sermayesi birikimi, başından 
beri varolan dış kaynak destefıiyle de önemli boyut
lara ulaştı_ Son 10-15 yılda bu birikim tekelleşmeye 
yol açtı. 1975'e gelindiğinde Türkiye kapitalizminin 
iki  belirgi n  özelli�inden biri, sanayileşmenin gerek 
yabancı sermayesi, gerekse varlt�ını sürdürebilmek 
için getirtmek zorunda olduğu hammaddesi, yarı 
mamul maddesi ve nihayet yatırım malları itibariy
le dışa bağımlılığıdır. Iki nci özelliği i se  birinciye 
bağımlı olarak , montajcılığın d ışa bağımlı karakte
ri nedeniyle üretim · malı üretimini gerçekleştire

· memesi olarak beliriyor. 

Türkiye'nin gerek geçmişi,  gerekse günümüz ko
şulları dikkate alındıiıında, ülkede kapitalist üretim bi
çiminin geçerliliğine çabalanması, dışa bağımlılığı, 
yani emperyalizmle ilişkileri zorunlu kılıyor. Ancak, 
bu ilişkiler ağı aynı zamanda Türkiye kapitalizmini 
bunalımdan bunalıma sürüklüyor ve onu sonuçta siste
min kendi çözümsüzlüğü ile başbaşa b ırakıyor. 

Dışa bağımlılıfıın doğal sonucu ise, emperyalist
kapitalist sistemin, bunalunlı dönemleri nin, olduğu 
gibi Türkiye kapitalizmine yansımasıyla, ortaya Ç ıkı
yor. Ostelik Türkiye bu yansımayla, kaynaklandığı 
ülkelerin uiıradığı sarsıntıdan çok daha büyüğü ile 
karşılaşıyor. Emperyalist kapitalist ülkeler bunalım
larını kolaylıkla Türkiye gibi ülkelere ihraç edebildik
lerinden, devreYi sarsıntılan en hafif biçimde geçişti
rebiliyorlar. 

Türkiye kapitalizmi , 1975'i geride bırakırken ge
nelde böyle bir manzara çiziyor. Bu olgu somutunu 
dış ticaret verileriyle ortaya koyuyor. Bu veriler ise 
aynı zamanda, faşizan tırmanış ın sembolü MC iktida
rının da en zayıf noktasını açığa çıkarıyor. 

3,5 MILYAR DOLARLıK AÇIK 

1975 yılı 11 aylık ithalat ve ihracat rakamları bel-
oldu. Ithalat 4 milyar 366 milyon dolarla şimdiye 

dek görülmemiş bir düzeye ulaşırken ihracat 1 Milyar 
231 milyon dolarla 1974'ün aynı dönemindeki düzeyi 
bile tutturamad ı .  Dış ticaret açığı 11 ay itibariyle 3 
Mi lyar 132 milyon dolar. 

Geçmiş yıllar dikkate alınırsa Aralık ayı ithalatı, 
aylar itibariyle ithalatta her yıl en yüksek rakam ola
rak beliriyor. örnefıin 1974'ün yalnız Aralık ayı itha
latı 534 milyon 155 bin dolar idi.  I hracatın Aralık 
ayında önemli bir artış göstermesi ise olanaksız görü
lüyor. Bu çerçevede 1975 yılı dış ticaret açığının 3,5 
milyar doları bulacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

1975 başında ithalat rejimiyle programl"nan it
halatın 4 milyar dolar olduRu dikkate alınırsa 11 ay
da bu hedefin 366 milyon dolar aşıld ığı ortaya çıkar. 
Ithalat yoluyla nelerin getirildiğine bakılırsa, Türki 
ye kapitaUzminin geleceA"i açısından ithalatın artan 
düzeylerde sürdürülmesi zoru nluluğunun nedenle
rini bulabiliriz. 
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TÜRKiYE 
CDZUMSUZ 

Elde varolan 10 aylık veriler çerçevesinde yatırım 
malları ithalatı 1 milyar 574 milyon, ara ma1Jarı 2 mil
yar 142 milyon ve tüketim malları ithalatının ise yal
nızca 1 7 2  milyon dolar olduğu görülüyor. Bu verile
rin ışığında Türkiye sanayiinin gerekli yeni yatırımlar
da bulunabilmek için ne denli dışa ba�ımlı oldu�unu 
kavramak olanaklı. 

Ayrıca de�er olarak büyük ölçüde artan ithalatın, 
miktar olarak önemli bir artış göstermediği de bilini
yor. Bu olgu ise emperyalist - kapitalist ülkelerin bu
nalımlarını en azından Türkiye'ye nasıl ihraç ettik
lerini de somutluyor. Dış ticaret hadleri sürekU aleyh
te gelişiyor. 

Dış ticaret açı�ının, 3,5 Miiyar Dolara varması 
ise, mevcut döviz stoklarının tamamen eridiğini vur
gularken, ithalatın finansmanında en etkin araç olma
Si gereken ihracatın geçen yılın altında kalması gele
ceğin so n  derece karanlık olduğunu ortaya koyuyor. 
İşçi dövizleri nin giderek azalacağı,  azaImasa dahi bu 
ölçüde bir açığı kapatmayacağı ise bir gerçek. Bu du
rum i se  sermaye sınıfının ve dolayısıyla onun iktidarı
nın en zayıf noktasını açığa çlkarıyor. 

MC iktidarının, yevmiye düşüncenin bir ürünü 
olarak ortaya çıkardığı ve dı� ticaret açığını kapama
da bir araç olarak kullandığı " Döviz Çevrilebilir Mev
duat Hesabı ( DÇ M )  "formülünün, kısa zamanda 1 mil
yar dolara ulaşması ve bunların vadesinin çok kısa ol
ması, soruna bir çözüm getirmekten çok sorunu bü
yütmeye yarad ı. Ayrıca bu olgu, 1976'nın da karan
lık tablosuna damgasını vurd u .  

i Şçi SıNıFıNıN KAPITALIZM ÇiLESI 

Dış ticaret hiç kuşkusuz Türkiye kapitalizmi
nin yegane dar boğazı değiL. Ancak, en önemlilerin
den biri. Sanayii n  bugünkü düzeyi itibariyle gerekU it·  
halatın yapılmaması fabrikaların kapılarına kilit as
ması demek. Bundan en çok zarar gören gene başta 
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler olacak. Kapita
lizmin yükünü, geçerli liğini sürdürdüğü sürece, buna
lımlı da olsa, bunalımsızda olsa işçi sınıfı çekiyor. 
Ancak, bunun da çelişkili bir yanı var. O da kapita
Uzme karşı mücadelenin yükselmesi , giderek çözümü 
yakın getirmesi. 

Ancak , kısa dönemde, işçi sınıfının gene de g'ö
ğüslemek zorunda kalacağı önemli sorunları var. Za
ten varolan işsizler ordusuna yenilerinin katılması 
sözkonusu olabilir. Türkiye'de istihdam üzerine veri
lerin yetersizliği açık. 1975'de i şsiz sayısının sınırlı 
veriler ışığ ında 1 ,5 milyon dolayında oldu�u bilini
yor. Gelecek yılda bu rakamın 2 milyonun çok 
üstünde olacağı tahmin edili yor. Doğal ki bu veriler 
koşulların normal seyrinde geçerli olabilir. 

Işçi ÜCRETLERi YADA 
ATEŞLE OYNA Y AN KAPITALIZM 

1975, işçi ücretleri üzerinde oynanmak istenen 
bir dizi oyuna sahne oldu. Oyunun özünde, sermaye 
sınıfının finansman yönünden karşılaştığı sorun yatı' 
yor. Gerçekten sermaye sınıfının 1975'de karşılaştığı 
önemU dar boğazlardan birini de finansman sorunu 
oluşturdu. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı bir 
yandan dış ticaret açığını gidermede kullanıhrken, ay
nı zamanda büyük ölçüde sermaye sınıfının finansman 
sorununa da geçici bir çözüm old u .  

Dövize çevrilebilir mevdual hesabının sürekli bir 
çözüm olmadığını ve olamayacaR ını sermaye sınıfı 
cok iyi bi liyor. Bu nedenle de çözümü sömürü oranını 
arhrmada buluyor. Bu nedenle sermaye sınıfı, işçi 

ücrellerini dondurmaya varan önerileriyle, ücret artış 
taleplerini durdunnak istiyor. ışi açık faşizm destek
çili�ine kadar götürebiliyor. Böylece işçilerin sırtın
dan finansman sorununa çözüm getirmek istiyor. 

Kamu oyunda kendini haklı ç tkarmak i,in de 
ücretlerin büyük ölçüde artlığını, ennasyonun en 
önemli nedeninin ücretlerdeki bu büyük artışlar ol
dugunu vurguluyor. Sermaye sınıfı işçi sınıfının uzun 

mücadeleler so nucu kazanılmış olan haklarının geriye 
alınamazııgını, 15-16 haziran Büyük ışçi Hareketini 
unutmuş gibi davranıyor. Sennaye sınıfının büyük ar
tışlar olarak kamuoyuna yutturmaya çalıştığı işçi üc
retlerinin, reel olarak artmadığını aşa�ıdaki tablo 10-
mut olarak gösteriyor. 

Cari 
Yıl ücretler 
197 1 1 1 ,3 
1972 1 1 ,6 
1973 24,0 
1974 25,5 
1974 
(9 Aylık) 25,2 
1975 
(9 Aylık) 1 6 ,2 

(9'0 Değişme) 

11 Il'in Tüketici Reel 
Fiyatları Ocretler 
1 6 ,5 -4,5 
1 3,1 -1,4 
1 5 ,9 7 ,0 
1 6 ,5 7 ,7 

1 6 ,4 8 ,8 

1 8 ,5 --2,3 
Yukardaki tablo , özellikle 1975'de MC iktidarıy

la, işçi ücretlerinin, fiyatların çok gerisinde kaldıl'ını 
gösteriyor. Tabloya dahi l olmayan aylar ve MC iktida
rının son kararıyla pek çok malın fiyatlarının önümüz
deki günlerde büyük ölçüde artacağı da dikkate alınır
sa, sermaye sınıfının gerçekleri nasıl sapttrdıgı daha 
da açık olarak ortaya çıkar. 

GERÇEKLEŞMEYEN YATıRıMLAR 

Işsizliğin hızla arttığı, yurtdışına işçi göndenne 
olanaklarının darald ığı günümüz Türkiye'sinde, yeni iş 
sahaları sağlama bakımından yatırımların h ızlandırıı· 
ması önem kazanıyor. 1975 yılı yatırım faaaliyetleri 
ile ilgili veri ler, devlet yatırımları itibariyle 9 aylık ola
rak var. Kamu kuruluşları 9 ayda 54,5 milyar liranın 
28 milyarını harcamış durumdalar. Devlet yatırımla
rının gerçekleşme oranı % 5 1  olarak belirleniyor. 

Devlet yatırunlarında önemli aksamalar oldulu 
bir gerçek. Bu yatırunların aksamasına ise, gerek li it
halat için döviz tahsisinin Maliye Bakanbl'mca veril
memesi neden oluyor. Döviz sıkıntısının ortaya çık". 
nedeniyle sermaye sınıfının, üstelik demirde oldulu 
gibi spekülatif amaçlı döviz taleplerini karşılayabil
mek için sennaye iktidarı MC devletin taleplerini kar

şılamıyor. 
Sermaye sınıfının yatırımları üzerine 1975 yıhna 

ilişkin veri yok. Ancak yapılan yatırımların nitelilini, 
5 milyar dolara varacak olan ithalatın kompozisyonu 
belirliyor. Tüketime yönelik yatırımlar ağırlığını sür
dürüyor. Yapılan yatırımın niteUğine göre, delişen 
oranlarda, ama büyük ölçüde parçaları d ışarıdan gelen 
montajcı nitelikte, kısa dönemde büyük k arlar geti
recek yatırımlar tercih edil iyor. 

Türkiye'de sanayiciliği kavramak için bir iki ör
nek vermek gerekli. Ithal edilen büyük rulo halindeki 
boş mm, Türkiye'de kesilerek küçük bobinlere sarılı
yor. Bu da sanayiden sayılıyor. 

Montajcılığa tipik örnek i se  yaralar için bantlar. 
Bu bantların üzerine yapıştığı bir kağıdı var. Bant 
Türkiye'de imal ediliyor. Uzerine yapıştığı kağıdı ise 
ithal ediliyor. Böylece önemli bir sanayi dalı ortaya 
çıkıyor. 

YABANCI SERMAYE YATıRıMLARı 

Devlet yattrımlarının gerçekleşme oranı istenilen dü
zeyin altında kalırken, sermaye sınıfının yatırımları 
kap kaç hesabı içinde yönlenirken, özellikle 1975'in 
ikinci yarısından sonra Türkiye'ye gelen yabancı ser· 
ma ye yatırımlarında MC'nin iktidara gelişine koşut 
olarak hızlı bir artış ortaya çıktı. Bu sonuç mevcut 
bazı sermaye yatırımlarının tevsii kararlarının ve yeni 
yabancı sermaye yatırımlarının Bakanlar Kurulu'nun 
onayından geçmesi yle ortaya çıkt ı .  MC iktidarı, bu 
konuda, 'Türk Sanayici ve Işadamları Derneğ i ' ni n  bu 
yıl yayınlanan raporunda somutunu bulan ve yabancı 
sermayeye Türkiye'ye gelişinde kolaylık gösterilmesi 
istegini içeren önerisi do�ruıtusunda, zorluk ç ıkar
maksızın istekleri karşıladı. 

1975'te Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin re
kor düzeyini, Ticaret BakanhA:ı'nın resmi yayınları ka-

doğru değerlendir gereksini

KAPİT ALIZMI NEDEN BUNALıYOR?  

lerd� sanayileşme sürecinde hız ka
sanayi sermayesi birikimi, başından 

kaynak destefıiyle de önemli boyut
10-15 yılda bu birikim tekelleşmeye 
gelindiğinde Türkiye kapitalizminin 
�inden biri, sanayileşmenin gerek 

sermayesi, gerekse varlt�ını sürdürebilmek 
zorunda olduğu hammaddesi, yarı 
ve nihayet yatırım malları itibariy

bağımlılığıdır. Iki nci özelliği i se  birinciye 
montajcılığın d ışa bağımlı karakte

tim · malı üretimini gerçekleştire
beliriyor. 

gerek geçmişi,  gerekse günümüz ko
alındıiıında, ülkede kapitalist üretim bi

rliliğine çabalanması, dışa bağımlılığı, 
alizmle ilişkileri zorunlu kılıyor. Ancak, 

aynı zamanda Türkiye kapitalizmini 
bunalıma sürüklüyor ve onu sonuçta siste

çözümsüzlüğü ile başbaşa b ırakıyor. 

bağımlılıfıın doğal sonucu ise, emperyalist
kapitalist sistemin, bunalunlı dönemleri nin, olduğu 

kapitalizmine yansımasıyla, ortaya Ç ıkı
Türkiye bu yansımayla, kaynaklandığı 

sarsıntıdan çok daha büyüğü ile 
Emperyalist kapitalist ülkeler bunalım

Türkiye gibi ülkelere ihraç edebildik
devreYi sarsıntılan en hafif biçimde geçişti

kapitalizmi , 1975'i geride bırakırken ge
manzara çiziyor. Bu olgu somutunu 

leriyle ortaya koyuyor. Bu veriler ise 
aşizan tırmanış ın sembolü MC iktida

noktasını açığa çıkarıyor. 

LYAR DOLARLıK AÇIK 

11 aylık ithalat ve ihracat rakamları bel-
milyar 366 milyon dolarla şimdiye 

bir düzeye ulaşırken ihracat 1 Milyar 
dolarla 1974'ün aynı dönemindeki düzeyi 

Dış ticaret açığı 11 ay itibariyle 3 
milyon dolar. 

dikkate alınırsa Aralık ayı ithalatı, 
ithalatta her yıl en yüksek rakam ola

örnefıin 1974'ün yalnız Aralık ayı itha
155 bin dolar idi.  I hracatın Aralık 
artış göstermesi ise olanaksız görü

Bu çerçevede 1975 yılı dış ticaret açığının 3,5 
doları bulacağına kesin gözüyle bakılıyor. 

1975 başında ithalat rejimiyle programl"nan it
dolar olduRu dikkate alınırsa 11 ay

gelişiyor. 
Dış ticaret açı�ının, 3,5 Miiyar Dolara varması 

ise, mevcut döviz stoklarının tamamen eridiğini vur
gularken, ithalatın finansmanında en etkin araç olma
Si gereken ihracatın geçen yılın altında kalması gele
ceğin so n  derece karanlık olduğunu ortaya koyuyor. 
İşçi dövizleri nin giderek azalacağı,  azaImasa dahi bu 
ölçüde bir açığı kapatmayacağı ise bir gerçek. Bu du
rum i se  sermaye sınıfının ve dolayısıyla onun iktidarı
nın en zayıf noktasını açığa çlkarıyor. 

MC iktidarının, yevmiye düşüncenin bir ürünü 
olarak ortaya çıkardığı ve dı� ticaret açığını kapama
da bir araç olarak kullandığı " Döviz Çevrilebilir Mev
duat Hesabı ( DÇ M )  "formülünün, kısa zamanda 1 mil
yar dolara ulaşması ve bunların vadesinin çok kısa ol
ması, soruna bir çözüm getirmekten çok sorunu bü
yütmeye yarad ı. Ayrıca bu olgu, 1976'nın da karan
lık tablosuna damgasını vurd u .  

i Şçi SıNıFıNıN KAPITALIZM ÇiLESI 

Dış ticaret hiç kuşkusuz Türkiye kapitalizmi
nin yegane dar boğazı değiL. Ancak, en önemlilerin
den biri. Sanayii n  bugünkü düzeyi itibariyle gerekU it·  
halatın yapılmaması fabrikaların kapılarına kilit as
ması demek. Bundan en çok zarar gören gene başta 
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler olacak. Kapita
lizmin yükünü, geçerli liğini sürdürdüğü sürece, buna
lımlı da olsa, bunalımsızda olsa işçi sınıfı çekiyor. 
Ancak, bunun da çelişkili bir yanı var. O da kapita
Uzme karşı mücadelenin yükselmesi , giderek çözümü 
yakın getirmesi. 

Ancak , kısa dönemde, işçi sınıfının gene de g'ö
ğüslemek zorunda kalacağı önemli sorunları var. Za
ten varolan işsizler ordusuna yenilerinin katılması 
sözkonusu olabilir. Türkiye'de istihdam üzerine veri
lerin yetersizliği açık. 1975'de i şsiz sayısının sınırlı 
veriler ışığ ında 1 ,5 milyon dolayında oldu�u bilini
yor. Gelecek yılda bu rakamın 2 milyonun çok 
üstünde olacağı tahmin edili yor. Doğal ki bu veriler 
koşulların normal seyrinde geçerli olabilir. 

Işçi ÜCRETLERi YADA 
ATEŞLE OYNA Y AN KAPITALIZM 

1975, işçi ücretleri üzerinde oynanmak istenen 
bir dizi oyuna sahne oldu. Oyunun özünde, sermaye 
sınıfının finansman yönünden karşılaştığı sorun yatı' 
yor. Gerçekten sermaye sınıfının 1975'de karşılaştığı 
önemU dar boğazlardan birini de finansman sorunu 
oluşturdu. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı bir 
yandan dış ticaret açığını gidermede kullanıhrken, ay
nı zamanda büyük ölçüde sermaye sınıfının finansman 
sorununa da geçici bir çözüm old u .  

Dövize çevrilebilir mevdual hesabının sürekli bir 
çözüm olmadığını ve olamayacaR ını sermaye sınıfı 
cok iyi bi liyor. Bu nedenle de çözümü sömürü oranını 
arhrmada buluyor. Bu nedenle sermaye sınıfı, işçi 

ücrellerini dondurmaya varan önerileriyle, ücret artış 
taleplerini durdunnak istiyor. ışi açık faşizm destek
çili�ine kadar götürebiliyor. Böylece işçilerin sırtın

1974 
(9 Aylık) 25,2 
1975 
(9 Aylık) 1 6 ,2 
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la, işçi ücretlerinin, 
gösteriyor. Tabloya 
rının son kararıyla pek 
deki günlerde büyük 
sa, sermaye sınıfının 
da açık olarak ortaya çıkar. 

GERÇEKLEŞMEYEN 

Işsizliğin hızla 
olanaklarının darald
sahaları sağlama bakımından 
ması önem kazanıyor. 
ile ilgili veri ler, devlet 
rak var. Kamu kuruluşları 
28 milyarını harcamış 
rının gerçekleşme oranı 

Devlet yatırunlarında 
bir gerçek. Bu yatırunların 
halat için döviz tahsis
memesi neden oluyor. 
nedeniyle sermaye 
gibi spekülatif amaçlı döviz 
mek için sennaye iktidarı 

şılamıyor. 
Sermaye sınıfının 

ilişkin veri yok. Ancak 
5 milyar dolara varacak 
belirliyor. Tüketime 
dürüyor. Yapılan yatırımın 
oranlarda, ama büyük 
montajcı nitelikte, kısa 
recek yatırımlar tercih 

Türkiye'de sanayiciliği 
nek vermek gerekli. 
boş mm, Türkiye'de 
yor. Bu da sanayiden 

Montajcılığa tipik 
Bu bantların üzerine 
Türkiye'de imal ediliyor. 
ithal ediliyor. Böylece önemli 
çıkıyor. 

YABANCI SERMAYE 

Devlet yattrımlarının 
zeyin altında kalırken, 
kap kaç hesabı içinde 
ikinci yarısından sonra 
ma ye yatırımlarında 
olarak hızlı bir artış 
bazı sermaye yatırımlarının tevsii 
yabancı sermaye yatırımlarının 
onayından geçmesi yle 
konuda, 'Türk Sanayici 
yıl yayınlanan raporunda somutunu 



KAPiTALiZMiNiN 
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nıtlıyor. 1975 yılında, yabancı sermaye ithalalı 30 
milyon dolar olarak planlanmıştır. 1975'in ilk on 
ayında bu ithalatın ulaŞtl�1 düzey, 1 20 milyon dolar. 
Gerçekleşme yüzdesi % 400 olarak ortaya Çıktı. Vıi 
sonuna kadar bu oranın daha da artaca�ı açık. 1960'
larda Türkiye'ye gelen tüm yabancı sennaye miktarı 
40 milyonu geçmezken, kamuoyunda sorun enine bo
yuna tartışılırdı ve anlamlı bir mücadele sürdürötürdü. 
Günümüzde yalnızca on ayda 120 milyon dolarlık 
yabancı sermaye ithalatı gerçekleştirili yor. 

Bu o lgu da açıkça belgeliyor ki,  Türkiye kapita
lizmi dışa ba�ımlıJı�ınl daha da artırıyor. Türkiye 
kapitalizminin ayakta durabilmesi , sömürünün sürdü
rülebilmesi bu dış deste�e ba�lı. Sömürünün bedelini 
i se  kuşkusuz işbirlikçiler d�il, başta işçiler olmak 
üzere tüm emekçiler ödüyor. 

ALMAN SERMAYESI ILE ARANAN ÇÖZÜM 

Geride bırakılan yılın önemli olaylarından biri de 
Federal Almanya ile geliştirilmeye çalışılan ilişki lerdi. 
Alman sermayesine Türkiye'yi peşkeş çekme esasına 
dayanan bu ili4ki her nedense kamu oyunda önemine 
oranh bir tepki doA:urmadl. Belki de önemi kavrana
madı. Basın bu konuya yeterli yeri ayırmadı, ya da 
ayırmak istemedi. 

Türkiye ile Almanya, Ortak Pazar ilişki leri dışın
da, ekonomik ilişkileri geliştirme kılıfı allında "Iktisa
di ı,birli�i Komitesi" kurdu. Komile ilk toplantısını 
1 5  Kuun 1975'te yaptı. Gündemin en önemli ve bi
rinci maddesini Türkiye sermaye sınıfının isle�i olan 
A l man sermayesinin Türkiye'ye gelişinde, Türki ye'nin 
salt layacaltı kolaylık lar oluşturdu. Mevzuaaltan doltan 
güçlükler ve bir ülkenin ba�ımsızlıltı ile baltdaşmaya 
cak öd ünler Alman sermayesine verilmeliydi. 

Kurulan komite sürekli çalışacak. Gerçekleştiril
meye çalışılan amaç , "Halka Teorisi" olarak nitelen
dirilen ve işin ilginci CHP'n;n de onayını gören bir 
do�rultuda oluşuyor. Almanya Türk işçi lerini ülkesi-

ne getirmekten do�an sorunlardan kurtulacak, Tür· 
k i ye işçi sınıfının sırtından daha yüksek bir sömürü 
payı alacak. Türkiye, ülke içi i şsizli�e geçici bir çözüm 
bulmuş olacak , üretim Arap ülkelerine satılarak işbir
likçi sermaye sınıfı mi lyonlar kazanacak. 

Ihraç amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı serma
yenin bu amacı ne denli gerçekleştirebildi�i ortada. 
Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatı 1975 'te önemli dü
şüş gösterdi .  CHP'nin böylesine ham hayallerin peşi
ne düşmesi ise bir burjuva partisi olması nedeni ile 
çok do�al. Kapitalizmden vazgeçmeyecek CHP'nin 
Wrkiye'nin günümüz koşullarında kapitalizmin aç
mazına dış kaynaklı geçici çözüm aramaktan baş
ka olana�ı yok. Çünkü tarih, Türkiye koşullarında ka
pitalist üretim biçimini geçerli kılmaya çalışanlara 
aynı pasaportu veriyor. 

ORTAK PAZAR KAVGASı 

Geçtiğimiı yılın so n  aylarında, Ortak Pazar'la i l 
gili  önemli bir gelişme oldu.  Ortak Paıar'dan ç ık maya 
yönelik bu olgu da kamuoyunda yeterince tartışma 
alanı bulmuyor. Olayları olduktan sonra değerlendir
mekte üstatıaşmış enlelleklüellerimiz her zamanki 
suskunluklarını sürdürüyor. Kitle deste�i sa�lamakay
gısı duymayan, rahat koltuklarında "taralSlz gozlem
ci" pozunu taklf18nlar karşısında görev gene gerçek 
sosyalistlere düşüyor. 

Sürekli olarak Türkiye'nin aleyhine gelişen Ortak 
Pazar, topluluk çıkarlarına aykırı düşen, 
ancak Türkiye yararına olacak yükümlülüklerini ye
rine getirmiyor. 1975 bunun somut örnekleriyle do
lu. I ngiltere'ni n Türkiye çıkışlı pamuk ipliğine k ısıtla
ma getirmesi, 1974'te sonuçlanması gereken Birinci 
Tarım Tavizleri nin ikincisinin zamanı dolarken sonuç
suz kalması, Ortak Pazar'ın Türkiye'ye zarardan öte 
yararı olmadıjtını somutlayan yalnızca iki  örnek. 

Bu gelişmoler doğrultusunda, 1 97 6  başında, Kat-

ma Protokol gereAince Türkiye'nin Orlak pazar'dan 
ithalatını % 5 oranında serbestleştinnesi gerekirken 
bu yükümlülü�ü yerine getirmeme kararı alınıyor. Ba
kanlar Kurulu'nun onayına sunulan teknakratlar öne
risi halen sonuçlanmış de�il. Ancak olumlu bir karar 
çıkma olasılı�ı kuvvetli görünüyor. 

Bu karar, her ne kadar Ortak Pazar'dan çıkmayı 
ifade etmiyorsa da, Ortak Pazar'a karşı atıJan önemli 
bir adım olarak delıerlendirilebilir. Bu yolda verilecek 
mücadele ve sa� lan.cak kitle dest�i ortak Pazar'la 
ortaklık ilişkilerinin sonu olabilir. 

ASKıYA A LINAN TOPRAK VE KÖYLÜLER 

Türkiye'de tarımın iklim koşullarına terkedilmiş
liği sürüyor. Girdilerin artır.lacağı yaygarası ise bir tür· 
iü gerçeklik kazanamıyor. Buna karşılık traktörler 
köylülere iki kat !'iyatla satılırken, aradaki Carkı cebe 
indirenler durumdan memnuniar. 

Türkiye'deki traktör üretimi talebi karşılayamı
yor. Traktör ithalatı ise sürekli olarak engellenirken 
MSP'nin iki bakanlı�ı bu konuda birbirini yiyor. An
laşmazlık , yerli imal belgesi vermesi gerekirken Sanayi 
Bakanlı�ı'nın bu belge yi vermemesinden, dolayısıyla 
da ithalatın gerçekleştiri lememesi nden doğuyor. For
maliteler ise büyük şikayetlere neden oluyor. 

Kuşa döndürülmüş ve sulandırılmış Toprak ve Ta
run Reformu Kanunu'nun ise uygulamada ask ıya alın
ması, MC iktidarının birinci dercede "icraat"ı oldu. 
teraattan sermaye sınıfına hizmet etmeyi anlayan MC 
suland ırılmış biçimiyle bile Toprak Reformu'na karşı. 

Ancak, sanayi kesiminin gerçek anlamıyla olmasa 
da toprak reformundan yana bir tavTl var. Bu da ser
maye sınıfının i ç  çelişkilerini açığa vuruyor. Türkiye'
nin ıhracatı büyük ölçüde geleneksel tarım ürünlerine 
dayanıyor. Tarım taban fiyatları ise özellikle büyük 
toprak sahiplerinin istekleri doğrultusunda yüksek tu· 
tulmak isteniyor. Bu, i ç  fi yatların dış fiyatların üstüne 
çıkmasına, dolayısıyla ihracatın arlırılamamasına ne
den oluyor. 

Taban fiyatlarının yüksek tutulmasının yalnızca 
büyük toprak sahiplerinin yararına oldu�unu dolıru 
değerlendiren sanayiciler ve onun iktidarı MC, 1975'
te bu fiyatları artırmad ı. Seçim sonuçları da bu gerçe
�i bir anlamda dOlıruladl. CHP 'nin ise kırsal bölgede 
önemli oy artırışında bulunamaması bu gerçeli doğ� 
ruladı. Sanayici leri n ,  büyük toprak sahiplerinin bu 
alandaki etkinlilini gidermeyi istemesi ise tarihin akı· 
şının do�al sonucu. 

TÜRKJYE KAPITALIzMI 1 976 

Türkiye kapitalizmi 1976 yılına burada genel ola
rak belirtti�imiz çok önemli sorunlarla giriyor. Kapi
talizm Türkiye'de varlı�ını sürdürebildiği ölçüde dışa 
ba�ımlılı�ı da giderek artıracak VönetiminCHP'ye geç
mesi bu olguyu kökünden detişt.irmcyecek. 

Kapitalizm, varlıRml sürdürmede baskıcı yöntem· 
leri üretim ilişkilerinden gelen özellikle kullanmak is
teyecek. Ve günümüzde faşizan tırmanış olarak belir
lenen e�i1imler sürdürülmeye çalışılacak. Ancak, başta 
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler açık faşizme 
vardırılmak istenen bu �ili mlere karşı mücadelelerini 
sürdürecek ler. 

Türkiye kapitaliz mini n çözümsüz geieceA i ,  önü
müzdeki günlerde emekçilerin gözünde daha da belir
ginleşecek. Geçici günlük önlemler, 1 97 6' nın karan
Iı�ını belirliyor. Türkiye kapitalizminin şimdi tek 
umudu Alman bankalarının kasalarında birikt>n işçi 
dövizlerinde. Alman yasaları J:ereği ,  Türkiye'li iş(,·j
lerden kesilen ve bankalarda biriken paraların Tür
ki ye'ye aktarılması çabaları yo�unıaşıyor. Buna bir 
de Alman sermayesinin Türkiye'ye getirilmesi ('klenir· 
se Türkiye kapitalizmi i(,' inçözümünAlmanya'da dü
�ümlendi�i ortaya ç ıkıyor. 

YUROYUŞ · 30 ARA LIK 1 975 - I I  
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oluşturdu. Mevzuaaltan doltan 

ba�ımsızlıltı ile baltdaşmaya 

ne getirmekten do�an sorunlardan kurtulacak, Tür· 
k i ye işçi sınıfının sırtından daha yüksek bir sömürü 
payı alacak. Türkiye, ülke içi i şsizli�e geçici bir çözüm 
bulmuş olacak , üretim Arap ülkelerine satılarak işbir
likçi sermaye sınıfı mi lyonlar kazanacak. 

Ihraç amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı serma
yenin bu amacı ne denli gerçekleştirebildi�i ortada. 
Türkiye'nin sanayi ürünü ihracatı 1975 'te önemli dü
şüş gösterdi .  CHP'nin böylesine ham hayallerin peşi
ne düşmesi ise bir burjuva partisi olması nedeni ile 
çok do�al. Kapitalizmden vazgeçmeyecek CHP'nin 
Wrkiye'nin günümüz koşullarında kapitalizmin aç
mazına dış kaynaklı geçici çözüm aramaktan baş
ka olana�ı yok. Çünkü tarih, Türkiye koşullarında ka
pitalist üretim biçimini geçerli kılmaya çalışanlara 
aynı pasaportu veriyor. 

ORTAK PAZAR KAVGASı 

Geçtiğimiı yılın so n  aylarında, Ortak Pazar'la i l 
gili  önemli bir gelişme oldu.  Ortak Paıar'dan ç ık maya 
yönelik bu olgu da kamuoyunda yeterince tartışma 
alanı bulmuyor. Olayları olduktan sonra değerlendir
mekte üstatıaşmış enlelleklüellerimiz her zamanki 
suskunluklarını sürdürüyor. Kitle deste�i sa�lamakay
gısı duymayan, rahat koltuklarında "taralSlz gozlem
ci" pozunu taklf18nlar karşısında görev gene gerçek 
sosyalistlere düşüyor. 

Sürekli olarak Türkiye'nin aleyhine gelişen Ortak 
Pazar, topluluk çıkarlarına aykırı düşen, 
ancak Türkiye yararına olacak yükümlülüklerini ye
rine getirmiyor. 1975 bunun somut örnekleriyle do
lu. I ngiltere'ni n Türkiye çıkışlı pamuk ipliğine k ısıtla

Türkiye'de tarımın iklim koşullarına 
liği sürüyor. Girdilerin artır.lacağı 
iü gerçeklik kazanamıyor. Buna 
köylülere iki kat !'iyatla satılırken, 
indirenler durumdan memnuniar. 

Türkiye'deki traktör üretimi talebi 
yor. Traktör ithalatı ise sürekli 
MSP'nin iki bakanlı�ı bu konuda 
laşmazlık , yerli imal belgesi vermesi 
Bakanlı�ı'nın bu belge yi vermeme
da ithalatın gerçekleştiri lememesi
maliteler ise büyük şikayetlere neden 

Kuşa döndürülmüş ve sulandırılmış 
run Reformu Kanunu'nun ise uygulam
ması, MC iktidarının birinci dercede 
teraattan sermaye sınıfına hizmet 
suland ırılmış biçimiyle bile Toprak 

Ancak, sanayi kesiminin gerçek 
da toprak reformundan yana bir 
maye sınıfının i ç  çelişkilerini açığa 
nin ıhracatı büyük ölçüde geleneksel 
dayanıyor. Tarım taban fiyatları 
toprak sahiplerinin istekleri doğru
tulmak isteniyor. Bu, i ç  fi yatların 
çıkmasına, dolayısıyla ihracatın 
den oluyor. 

Taban fiyatlarının yüksek 
büyük toprak sahiplerinin yararına 
değerlendiren sanayiciler ve onun 
te bu fiyatları artırmad ı. Seçim 
�i bir anlamda dOlıruladl. CHP 
önemli oy artırışında bulunamaması 
ruladı. Sanayici leri n ,  büyük toprak 
alandaki etkinlilini gidermeyi 
şının do�al sonucu. 

TÜRKJYE KAPITALIzMI 

Türkiye kapitalizmi 1976 
rak belirtti�imiz çok önemli sorunlarla 
talizm Türkiye'de varlı�ını sürdüre
ba�ımlılı�ı da giderek artıracak
mesi bu olguyu kökünden detişt.i

Kapitalizm, varlıRml sürdürmede 
leri üretim ilişkilerinden gelen 
teyecek. Ve günümüzde faşizan 
lenen e�i1imler sürdürülmeye çalışılacak. 
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçiler 
vardırılmak istenen bu �ili mlere 
sürdürecek ler. 

Türkiye kapitaliz mini n çözümsüz 
müzdeki günlerde emekçilerin 
ginleşecek. Geçici günlük önlemler, 
Iı�ını belirliyor. Türkiye kapitali
umudu Alman bankalarının kasalarında 
dövizlerinde. Alman yasaları J:ereğ
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B i r  ydı daha geride bıraktık. 1975 bitti, 1 9 7 6  yı' 
lına giriyoruz_ ışçi sınıfunızın mücadelesinde önemü 
ve ileriye dönük kazanımların elde edildiııi bir yol ol' 
du 197 5 .  

Işçi sınıfının bilinçlenmesi, her geçen gün hızla 
gelişiyor. Şüphesiz 1976 yılı hu açıdan 1975 yılından 
daha verimli olacaktır. 

Işçi smıfımlZm, demokratik haklarına sahip çık' 
ma hususunda gösterdi�i ödün vermez kararhlığı, ken· 
di  sorunlarına sahip ç ıkmada gösterdiııi titizlik, poli· 
tik konulara bakış açısınm ve deııer yargılarıııın geniş· 
leyip, geliştiııi ve hızlı bir şekilde politize olduııu açık 
ça görülüyor. Yani tabanda hızh bir uyanış vebilinç 
lenme söz konusu. Ancak, tabandaki bu sevindirici bi· 
linçlenme düzeyinin, tavana aynı ölçüde yansıdığını 
söylemek mümkün deııil. Nasıl genelde, halk ımızın 
bilinçlenme hızı, onu idare edenleri , yani politikacı
ları aşıyor. alt yapı ile üst yapı arasındaki gelişim ters 
orantılı olarak gelişiyorsa; işçi kesiminde de tabanın 
gelişme ve bilinçlenme düzeyi kendilerine liderlik 
eden yöneticilerin bir çoğunu aşıyor. Tabandaki bu 
gelişmeyi kendileri için tehlikeli gören bir k ısım işçi 
liderleri, tabandaki ilerici ve kitle üzerinde etkili un
surları tecrit etmek ve örgütten uzaklaştırmak yolu· 
nu seçmekte, bir kısmı da, tabandaki gelişmeye ayak 
uyduruyor görünümünü vennek için tüm geçmişini in· 
kar edercesine . tabii taktik olarak · 24 saat içersinde 
ilerici kesilmekte. Bunlardan birinci guruptakiler, ör
gütleri içersinde, açık bir faşist uygulama ile durum· 
larını muhafaza etmekte, ancak bunların ömürleri· 
nin kısa olacaııı da görülmekte. Iki nci gruptakiler ise 
daha kurnazca davranmakta ve tabii işçi sınıfı için 
daha tehlikeli olmakta böylece durumlarını korur-_ 
ken işçi sınıfını yöneti mden uzak tutmak ve işçi 
smtfım hedefinden saptırmak işlev ve görevlerini 
sürdürmekte. 

Içtenlikle ve içimiz sızlayarak söyleyelim, bu· 
gün o kadar çok işçi lideri vardır ki ; başında bulun· 
dukları kitlenin bütün fertleriı belli bir süre için sııa 
ile yönetime gelseler, bu kitlenin· bütün fertlerinden 
BOnra ancak kendilerine yöneticilik sırası gelir. 

Bugün ülkemizde, sendikalaşmış işçilerin büyük 
bir ço�unlu�u layık olmadıkları bir yönetim altında . 
ve işçi liderlerinin büyük bir ço�unlu�u da layık ol' 
madıkları yerlerde bulunmaktadırlar. 

Bütün bu terslik lerin çaresi ve çözümü nedir? 
önce şunu söyleyeli m; bu sorunların çöz:': nü, bir 

kısmımlZın düşündü�il kadıu zor ve olanaksız de�iJ. 
Ancak bir kısmımlZın zann"ttiııi gibi de basit ve ş,pın' 
işi halledilecek kadar kolay de�iJ. 

Bilmeliyiz k i ;  do�ruları bilmek ve söylemek . van· 
!ışları ve kötüleri defetmeye kafi gelmiyor. ön�mli 
olan, bilinen doR'rularl kitlelere i ndirebilmek ve kabul 
ettirebilmektir. Bilenlerimizdeki genel kanl, doRrula
rı öRrenmenin yeterli oldu�udur. 

Bilenlerimiz, kendilerinin bilmelerini yeterli görü
yorlar, bildiklerini kitlelere i letebilme ve kabul etti re
bilmeyi öRrenme uR'raşma girmiyorlar. 

Bunun için de çoğunun ayakları yere basmıyor, 
bir bölümü, bildiklerini anlamadıkları için, işçi lere kı
zıp kÜlÜyarı bir bölümü de, bu böyle yürümezı işler 
yavaş gidiyor, htzlı davranmak gerekir düşüncesinden 

hareketle, bireyselli�in bataııma saplanıyor ve sözde 
uııraşıları ile kitlelere fayda yerine zarar getiriyor. 

Geride b ıraktıııımız ve tarih sayfalarına terk et· 
ti�imiz 1975 yılı bize bu konularda zengin deneyim' 
ler kazandırmış olmalı. Bu deneyimlerimiz ışığında, 
işçi sınıfının mücad

·
elesine i nanmış kişiler olarak, ye· 

ni yılda işçi sınüırnlZın bili nçlenmesini hızlandırmak 
için öncelikle ve ivedi olarak, bildiklerimizi kitlelere 
öğretebilmeyi öğrenmeye ve kitleler üzerinde müm
kün o l tiığunca çok sayda insana, öğrendiklerini öğ
retebilmeyi öııretmeye çalışmalıylZ. 

Yurt yönetımınde söz ve karar sahibi olması gere· 
ken işçi lerin, öncelikle ekonomik örgütleri sendikalar 
içersinde yönetime sahip çıkmalarını, yönetimi denet
lemelerini saıılamalı, bunun yollarını geniş işçi kitlele· 
rine disiplinli ve örgütlü bir biçimde anlatmalıyız. Sen
dika yönetiminin, herkesce becerilemez, çok zor, çok 
girift ve sadece bu işi bilen bir avuç kişi tarafından 
yapılabilen bir iş olduııu şeklindeki genel ve tabii yan· 
Iış ve kasıtlı olarak öne sürülen kanıyı kınnalıyız. ışçi 
sınıfının yükselen bilinç düzeyi karşısında, klıisik yön
temlerini terk ederek, daha ince ve daha ustalıktı yön
temlerle sahneye konan sarı sendikacılık oyununu bü
tün çıplaklıgı ile sergilemeliyiz. 

Geniş işçi kitlelerini e�itirken, kendimizi de eğit
meli ve işçi sınıfunızı her türlü sapmaya karşı uyarma
lı ve uyanık olmahyız. 

ışçi sınüımızın ekonomik ve politik mücadelesi
nin ayrılmazlığını ve doğru politik çizgisini, yılmadan 
usanmadan bir öğretmen ve bir kurtarıcı edası ile de
ğil, mensubu olduğumuz sınıfm kurtuluşunun, kendi 
kurtuluşumuzdan önce geldiğini ve sınırımızın kurtu
luşunun kendi kurtuluşumuz olduğunu unutmadan 
geniş kitlelere anlatmalıyız. 

1976 yılında sendikacılar olarak üzeri mize düşen 
görevlerin, böyle bir yazının çerçevesine sığabilenleri 
ancak bunlar. Yeni yılın işçi sınıfımıza eski yıldan da
ha büyük kazanımlar getireceği şüphesiz. Ancak bu· 
nun .bilançosu, yeni yıl eskidi�inde ve yerini kendi
sinden sonra gelenyeni yıla devrettiğinde yapılacak. 
Tabii , bizlerin de görevlerimizi ne ölçüde yaptığ ımızı 
içeren ve 1976 yılı da tarih sayfalarına terk edildiğin' 
de, bizden sonraki kuşakların okuyacağı bir bilanço 
olacak bu ... 
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çagırnlZ, kapitalist·emperyalist sisteme karşı yü· 
rütülen demokrasiı bağımsızlık ve sosyaliz m çağıd ır. 
Bir başka deyişle; "bugün dünyadaki temel siyasi olgu 
kapitalizm 80syaliz m mücadelesidir". Kurtuluş ve ba
R'ımsızlık mücadelesi veren ezilen halklar, kapitalist
emperyalist sistemi geriletmekte, sınırlarını darallmak 
ta, emperyalizmi kendi kabuğuna çekilmeye zorla
maktadır. Sömürü sahası daralanı ezilen halkların bağ· 
rına saplandığı hortumun halkaları kopan, burçIann
da gedik üstüne gedik açılan emperyalizm, halen 
elinde tuttuğu ülkelerdeki tahakküm, baskı ve zülmü
nü daha da artırmakta, komplolar rtü:H·nlemckted ir. 

Emperyalizme bağımlı ülkemizde, geri kapitalist 
bir ülkenin tüm ekonomik ,  politik ve sosyal bunalım
ları açık olarak görülmekle ve yaşanmaktadır. ıkili sö
mürü, emekçi sınıf ve tabakaların her geçen gün yok
suilaşmasına, sofralarındaki IOkmalarm küçülmesine, 
dertlerinin üstüne de-t eklenmesi ne neden olmakta-

DiKLERi 
dır. ,Halkımız; " Dert bir olsa ",�lamaya ne gerek"der. 
Gerçekten her geçen gün işçinin, yoksul köylünÜD 
ve dargelirli memurun sorunlarına yeni anunlar ek· 
lemekte, ağlayıp, dövünmeleri de b unların çözümüne 
yetmemektedir. Gelir da�ılımındaki eşitsizli k, emper
yalizmle bütünleşen bir avuç parababası miJya ılarla 
oynarlarken, geniş halk tabakaları ise evine ekmekı 
hastasına doktor, çocuğuna okul bulamamaktadır. 
Saıılık koşullarına uygun beslenme, konut ve so,yal 
güvenlikten geniş halk tabakaları kesinlikle yoksun· 
dur. Bu ise sosyal mücadeleyi hızlandtrmaktadı r. 
Burjuva demo kratik kurallar içinde bu uyanış ve ge
lişmeleri kontrol edemeyen sermaye giderek baskı ve 
faşizm yöntemlerini kuııanmaktadır. 

Sistemin doııal sonucu girilen darbo�azdan çık' 
mak için sermaye, karşılaştığı finansman ve pazar 
darlı�ı sorununu işçilerin, köylülerin ve dargelirli me
murun sırtına yüklemenin yolunu seçmiştir. Getiri
len vergiler ve MEYA K bunun somut örnekleridir. 

Emperyalizm iki başlı bir canavara benzeyenen!
lasyonla işsizlik arasında tercih yapmak zorunda kal· 
mış ve enflasyonu tercih etmiştir. Son günlerde elça· 
bukluğu ile geçiştirilen ve sanayi mallar ını kapsayan 
% 30'a ulaşan zamlar bunu dogrulamaktad ır. Yukan· 
da da değinildiği gibi bu dargelirli memuru, işçiyi ve 
yoksul köylünün düzene karşı hoşnutsuzluğunun, kit
lesel direnme ve örgütlenme girişmlerinin ileri boyut· 
lara ulaşmasına neden olmaktadır. 

1970 yılından beri memur maaşlanndaki katsayı 
7 'den 9'a çıkarken, hayat pahalılığı bunun çok i leri' 
sinde yükselerek dargelirli vatandaşlann daha da yok· 
sullaşmalar ına neden olmaktadır. " Beynelminel ko
münizm" yaftası altında gelişen bu sosyal uyanışı bas
tınnak isteyen sermaye sınıfının bu silahında geri tep
miş, tekelci sermayenin en gerici sınıflarla kurmuş ol
duğu ittifaklarda yeterli olmamış, temelinden çat ırda
maya başlamıştD'. Kuşkusuz bunlar kendiliğinden, ya 
da bir raslantı sonucu meydana gelen olgula r de�ildir. 
Başta işçi sınıfunız olmak üzere tüm diğer demokra
tik kuruluşların sürdürdüğü sosyal mücadele sonucun· 
da olmuştur. 

Bugün 300 bine yakın öııretmen ulusal gelirden 
çok az bir pay almak zorunluluğunda b ı ıak ılmıştır. 
TöB·DER çatısı altında toplanan bu öııretmenı ... in 
yarısına yakın bir bölümü, faşiz me karşı yürütülen 
demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde önemi 
yadsınamayacak görevler YÜklenmektedirler. Bu ise 
emperyalizmin öğretmen üzerindeki baskı ve zulmünü 
·artırılmasma kitle halinde kıyım, baskı ve öldürül
melerine neden olmaktadır. 1975 yılında bu öJdür· 
me ve kıyımların gözle göriinür biçimde artması, el
bette bir raslantı deııild ir.  

Sermayenin oluşturdugu MC hükümeti, katsayıyı 
dondurmuş, ama fiyatları serbest b ı mkmıştır. MC'nın 
başı, " Katsayı 10'a ç ı karsa bütçeye 5 milyar lira bir 
ek külfet yüklenmiş olur" diyerek memur maaşlanna 
zam yapılmasının olanaksız oldu�unu ilan etmiştir. 

Bir kere gerçekten bütçeye bu denli aııır bir kül· 
fet yüklenmemektedir. Çünkü bu paranın yarısına ya
kın bir bölümü vergi olarak tekrar ge;ri alınmaktadır. 
Ayrıca bütçeye yük oJdu�unu söyleyenler, pa aıbaba' 
larına Sıra gelince aynı titizliği göstermemekted irler. 
Nitekim 1975 yılında ihracatçı firmalar 5,5 mi lyar 
kar etmişlerdir. Sübvansiyon yoluyla ödenenler teşvik 
belgeleri, vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri de bu
nun d ışındadır. Yine 1974 yılında ithalatçı bir avuç 
firmanın karı ise 11 milyar, 3 milyon liradU'. Devle-
tin başındaki sermaye sınıfı temsilcilerinin kimden ya' 
na olduğunu bu rakamlar hiçbir yoru mı gerek o lma· 
dan aç ıkca göstermektedir. Olkemizdeki enflasyonun 
nedeni taban fiyatlannın artması , asgari ücretin yük
selmesi. kalsayının g'dan 10'a (memurun eline fazla 
birşey geçmez 1 0'a  da çıksa, onbeşede çıksa )  çıkma· 
Sı de�ildi r Bunun nedeni baıılı olduııumuz emperya· 
list gere� i,  sermayenin oburluğu ve <ial aşan 
sınıf ve tabakaları daha çok sömürme hlfSıdtr. 

TöB ·DER, 603 şubesi, 120 bine yakın üyesi ile 
faşizme karşı verilen demokratik mücadelede önemli 
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söyleyeli m; bu sorunların çöz:': nü, bir 
düşündü�il kadıu zor ve olanaksız de�iJ. 

kısmımlZın zann"ttiııi gibi de basit ve ş,pın' 
kadar kolay de�iJ. 
k i ;  do�ruları bilmek ve söylemek . van· 

kötüleri defetmeye kafi gelmiyor. ön�mli 
doR'rularl kitlelere i ndirebilmek ve kabul 

Bilenlerimizdeki genel kanl, doRrula
yeterli oldu�udur. 

kendilerinin bilmelerini yeterli görü
lerini kitlelere i letebilme ve kabul etti re

ken işçi lerin, öncelikle ekonomik örgütleri sendikalar 
içersinde yönetime sahip çıkmalarını, yönetimi denet
lemelerini saıılamalı, bunun yollarını geniş işçi kitlele· 
rine disiplinli ve örgütlü bir biçimde anlatmalıyız. Sen
dika yönetiminin, herkesce becerilemez, çok zor, çok 
girift ve sadece bu işi bilen bir avuç kişi tarafından 
yapılabilen bir iş olduııu şeklindeki genel ve tabii yan· 
Iış ve kasıtlı olarak öne sürülen kanıyı kınnalıyız. ışçi 
sınıfının yükselen bilinç düzeyi karşısında, klıisik yön
temlerini terk ederek, daha ince ve daha ustalıktı yön
temlerle sahneye konan sarı sendikacılık oyununu bü
tün çıplaklıgı ile sergilemeliyiz. 

Geniş işçi kitlelerini lerini ler e�itirken, kendimizi de eğit
meli ve işçi sınıfunızı her türlü sapmaya karşı uyarma
lı ve uyanık olmahyız. 

ışçi sınüımızın ekonomik ve politik mücadelesi
nin ayrılmazlığını ve doğru politik çizgisini, yılmadan 
usanmadan bir öğretmen ve bir kurtarıcı edası ile de
ğil, mensubu olduğumuz sınıfm kurtuluşunun, kendi 
kurtuluşumuzdan önce geldiğini ve sınırımızın kurtu
luşunun kendi kurtuluşumuz olduğunu unutmadan 
geniş kitlelere anlatmalıyız. 

1976 yılında sendikacılar olarak üzeri mize düşen 
görevlerin, böyle bir yazının çerçevesine sığabilenleri 
ancak bunlar. Yeni yılın işçi sınıfımıza eski yıldan da
ha büyük kazanımlar getireceği şüphesiz. Ancak bu· 
nun .bilançosu, yeni yıl eskidi�inde ve yerini kendi
sinden sonra gelenyeni yıla devrettiğinde yapılacak. 
Tabii , bizlerin de görevlerimizi ne ölçüde yaptığ ımızı 
içeren ve 1976 yılı da tarih sayfalarına terk edildiğin' 
de, bizden sonraki kuşakların okuyacağı bir bilanço 
olacak bu ... 

BtNALİ 
SEFEROGLU 
TÖD-DER GENEL 
SEKRETERİ 
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çagırnlZ, çagırnlZ, kapitalist·kapitalist·emperyalist sisteme karşı karşı yü· yü· 
rütülen demokrasiı bağımsızlık ve sosyaliz m çağıdçağıdçağı ır. 
Bir başka deyişle; "bugün dünyadaki temel siyasi olgu 
kapitalizm 80syaliz m mücadelesidir". Kurtuluş ve ba
R'ımsızlık mücadelesi veren ezilen halklar, kapitalist
emperyalist sistemi geriletmekte, sınırlarını darallmak 
ta, emperyalizmi kendi kabuğuna çekilmeye zorla
maktadır. Sömürü sahası daralanı ezilen halkların bağ· 
rına saplandığı hortumun halkaları kopan, burçIann
da gedik üstüne gedik açılan emperyalizm, halen 
elinde tuttuğu ülkelerdeki tahakküm, baskı ve zülmü
nü daha da artırmakta, komplolar rtü:H·nlemckted ir. 

Emperyalizme bağımlı ülkemizde, geri kapitalist 

lişmeleri kontrol edemeyen 
faşizm yöntemlerini 

Sistemin doııal 
mak için sermaye, 
darlı�ı sorununu işçil
murun sırtına yüklemenin 
len vergiler ve MEYA 

Emperyalizm iki başlı bir 
lasyonla işsizlik arasında 
mış ve enflasyonu tercih 
bukluğu ile geçiştirilen 
% 30'a ulaşan zamlar 
da da değinildiği gibi 
yoksul köylünün düzene 
lesel direnme ve örgütlenme 
lara ulaşmasına neden 

1970 yılından beri 
7 'den 9'a çıkarken, 
sinde yükselerek dargelirli 
sullaşmalar ına neden 
münizm" yaftası altında gelişen 
tınnak isteyen sermaye 
miş, tekelci sermayenin 
duğu ittifaklarda yeterli 
maya başlamıştD'. Kuşkusuz 
da bir raslantı sonucu 
Başta işçi sınıfunız 
tik kuruluşların sürdürdüğü sosyal 
da olmuştur. 

Bugün 300 bine yakın 
çok az bir pay almak 
TöB·DER çatısı altında 
yarısına yakın bir 
demokrasi ve bağımsızlık 
yadsınamayacak görevler 
emperyalizmin öğretmen 
·artırılmasma kitle 
melerine neden olmaktadır. 
me ve kıyımların gözle 
bette bir raslantı deııil

Sermayenin oluşturdugu 
dondurmuş, ama fiyatları 
başı, " Katsayı 10'a 
ek külfet yüklenmiş 
zam yapılmasının olan

Bir kere gerçekten 
fet yüklenmemektedir. 
kın bir bölümü vergi 
Ayrıca bütçeye yük 
larına Sıra gelince aynı 
Nitekim 1975 yılında 
kar etmişlerdir. Sübvansiyon 
belgeleri, vergi indirimleri, 
nun d ışındadır. Yine 
firmanın karı ise 11 
tin başındaki sermaye 
na olduğunu bu rakaml
dan aç ıkca göstermektedir. 
nedeni taban fiyatlannın 
selmesi. kalsayının 
birşey geçmez 1 0'a  

de�ildi Bunun nedeni 



VE 1976 
bir a�ırlı�ı olan mesleki bir örgüttür. Burjuva demok. 
rasisi sınırları içinde kalmak, ancak bu sınırlan geniş:' 
letmek, yeni mevziler kazanmak TöB-DER'io benim
sedigi demokratik mücadele biçimidir. Sosyal müca
delede en etkili bir araç olan grevli, toplu sözleşme!i 
sendika hakkımızı almak gündemimizdeki konuların 
başında gelmektedir. Di�er demokratik kuruluşlarla 
güçbirli�i yaparak bu hakkımızı almak için örgütlü 
mücadelemizi 1975 yılında en etkin bir biçimde 
sürdürdük. Kitlelerden kopmadan, sorunlanmlZl hal· 
kımızın sorunla andan soyutlamadan yürüttü�ümüz bu 
inançlı, kararlı, bilinçli mücadelemizin 1976 yılında 
daha i leri boyutlara ulaşacağına öğretmenlerin ekono
mik, demokratik taleplerinin karşılanması için yeni 
mevziler kazanacağımlZa içtenlikle inanıyoruz. 6 Ara
lık bir gerileme değil, tam tersine faşizme karşı veri
len mücadelede kitle içi nde kalarak. demokratik müca
deleyi şartlarını kendimizin tayin edeceği bir ortam
da ve yerde güçbir!i�i içinde verme hazırlı�ına geçiş· 
tir. Başka türlü yapılan değerlendirmeler, bir mes
lek örgütü olan TOB·DER'i kitlelerden koparır, so· 
yutlar ki bu da son tahlide emperyalizmin ekmeğine 
yağsürer. 

Eğitim sistemimiz emperyaliz ni n güdümünde, 
kitleleri uyutmak, karamsarlığa sürüklemek, kendi sı· 
nıfına yabancılaştırmak, sermayeye kul-köle yetiş
tirmek amacına yönlendirilmiştir. Halk kitlerini us
talaştırmayı, işyerinde �itmeyi, bilinç lendirmeyi, ya
ratılan değerlerin bölüşüımesinde değerlerin yaratıcı
larının söz sahibi olmasını içeren, sınü bilinci veren, 
toplum içinde ve yaratıcılığı teşvi k eden halkçı bir 
eğitimin u ygulanmasını isteyen öğretmenlerin üzerin
de korkunç bir baskı ve tahakküm vardır. Ne var ki 
tüm bunlar TOB·DER çatısı altında toplanan 100 bin 
öğretmemn demokratik mücadele azmini kınnıyor, 
kıramıyor. 

1976 yılında emekçi halkımızla birli kte, demok· 
ratik mücadelede yeni mevziler eld e edeceğiz. Bas
kılar, zulümler, k ıyımlar, öldürmeler gerçek demolcra
siye giden yolun IOlometre taşlarına bir yenisini ekle· 
meden öteye geçemeyecektir. 

Yazımı 1976 yılının, demokrasi, bağl lllSızlık ve 
!DsyaHzm mücadelesi veren halkımıza yeni mevziler 
�andıracağına olan inancımı tekra rlayarak bitirmek 
isterim. 
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1975: EMEKÇILERIN BAŞARILI YILI 

Gerek Dünya üzerinde, gerekse Türkiye'de 1975 
başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin müca
delesi açısından, başarılı bir yıl olarak geride kaldı. 
Emperyalizme karşı sürdürülen mücadelede, yeni 
kaleler kazanıldı. Emperyaljzm geriletiidi. Bağımsız
lığ ına kavuşan ülkeler sosyalizm doğru ltusunda ka· 
rarlı adımlarla yürüyorlar. 1 975 emperyalizmin ka
çınılmaz sonuna bir adım daha yaklaştığı, faşizmin 
iyiden iyiye can çekişti�i bir yıl oldu. Emekçi sınıf 
ve tabakaların, ba�ımsızlık , demokrasi 80syalizm dog· 
rultusundaki mücadelesinin, her geçen gün, artan bir 
hızla yükseldigi bir kez daha kanıtlandı. 

Türkiye'nin d ışa bagımlı kapitalizmi 1975'de 
bunalımının doru�una doğru yöneldi. Bunalunına 
çözüm arayan sermaye sınıfı, kitlelerin karşısına fa
şizm tercihiyle Çıktı. MC iktidarıyla somutunu bu· 
lan 'aşizan tırmanış, emekçilere işsizlik , kıyım ve 

ölüm getirdi. Bu olgu karşısında demokrasi mücade
lesi hız kazandı. 1975 Türkiye'de, emekçi sınıf ve ta
bakalarin demokrasi mücadelesi etrafında birleşti�i , 
saflarını sıklaştırdı�ı ve MC iktidarıyla somutunu bu
lan faşizan tırmanışa hayır dedi�i bir yıl oldu. 

Faşizan tırmanıştan memurlara da önemli bir pay 
düştü. Artan· hayat pahalılığı karşısında artmayan ma· 
aşlarıyla şaşkına dönen memurların açlı�a terkediliş· 
leri yetmezrnişcesine, binlerce memur işten atıldı, sü
rüldü, öldürüldü. Tüm bu o lumsuz gelişmelere karşın, 
memurlar örgütlü mücadelemn gere�ini kavraddar. 
örgütlü mücadelenin somut ürünlerim TOM-DER 'in 
verdi�i mücadeleyle gördüler. 

Türkiye'nin gelişen kapitalizmi memurların bur
juvaziyle olan çelişkisini de somutladı, gözler önüne 
serdi.  Bu olgunun do�urduğu potam�yeli dOğru de· 
ğerlendiren TOM·DER, dOğru bir demokratik kitle 
örgütü anlayışı içinde, mesleki sorunlara a�ırlık vere
rek, ancak bu somut sorunların bütünden soyut olma
dığını da dikkate alarak mücadeleye girdi ve 11 ayda · 
75 şubesi ve 15 bine varan üyesi ve daha da önemlisi 
verdi�i etkin mücadelesiyle kendini kitlesine ve ka
muoyuna kabul ettirdi. 

Son derece önemli ekonomik, sosyal ve politik 
sorunlarla karşı karşıya bulunan memurların hiç kuş
k..usuz. en önemli sorunu örgütlenme. 1975'i  TOM
DER 'in kurulması ve bir başlangıç olarak bu örgütlen· 
r,ıe isterine yanıt vermesi açısından son derece önemli 
bir yıl olarak dej!erlendiriyoruz. Ilk aşamada dernek 
çatısı altında biraraya gelen memurların gerçek an
lamda örgütlenme ihtiyacına yanıt verecek sendikal 
hak talebi ise güncelliiıini koruyor. Memurların so
mut sorunlarına belirli çözümler getirmek o lanaklı. 
Ancak tüm sorunların çözümü hiç kuşkusuz işçi sı
nıfının sorunlarının politik çözümüne ba�lı. 
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1975 TÜM 
ILERIYE YIL 

Teknik elemanlar 1974 ve 1975'de gerçekleş· 
tirdikleri kurultaylarda sorunlarının tüm çalışanla
rın sorunlarından ayrılamayaca�ını vurgulamış)ardı. 
1975 yılının teknik elemanlar açısından bir de�erlen· 
dirilmesi de tüm çalışanlar aç ısından yapılacak deıter
lendirmelerden ayrılmıyor. 

1975 yılı teknik elemanlara tüm çalışanlara oldu· 
�u gibi artan hayat pahalılıAı, baskı ve kıyımlardan 
başka birşey getirmedi. MC iktidarının emekçi lerin 
tüm kesimlerine uyguladığı baskılardan teknik ele
manlar da paylarını aldılar. Iktidarın sennaye yanlısı 
uygu lamalarına karşı çlkabilecek görevlerde bulunan 
yurtsever, demokrasiden yana teknik elemanlar işle
rinden alındılar. Görev sırasında halkla daha yakın 
ilişki kurulabilen işyerlerinde bu kıyım en alt kade
melere kadar yansıdı. Baskılar, teknik elemanların ör
gütlenmesine de yöneldi. Oda yöneticileri, TOTED 
yönetici leri işlerinden oldular. 

1975'te tüm çalışanlar gibi teknik elemanlar da 
hayat pahalılığı karşısında i !lunca bir yaşam sürdür
me olanak larına kavuşamad ılar. Toplu sözleşmeli, 
grevli sendikalaşma hakları tanınmayan memurların 
personel kanunu ile korunan hakları da 
medi . Hayat pahalılı�ı 1970 yılından beri % 44 artış 
gösterirken 1975 yılı sonunda maaş katsayısının yine 
9'da kalacaAı iktidarca "müjdelendi". lktidarın ba,ı, 
katsayıdaki bir artışın bütçeye 5 milyarlık bir yük ge· 
tireceıtini, bu artışın bile gerçekleştirilme olanakları-

nın bulunmadıgını söylerken aynı iktidar özel sektö· 
rün 8 milyarlık vergi borcunun 5 milyarını affetme 
yoluna gidebildi. 

Teknik elemanlar arasında yapay ayrıcalıkların 
körük lenerek teknik elemanları bölme politikası 1975 
yılında da sürdUrüldü. Uygulanan yan ödemelerle bazı 
teknik eleman kesimleri açıkça ma�dur edilirken, bu 
kesime yeni bir kararname ile haksızlıkların düzeltile
ce�i sözleri verili yordu. Bugüne kadar gerçekleşme
yen bu vaadlerle teknik elemanların sendikalaşma 
mücadelesi bö}ünmeye çalışıldı. 

Ancak, bütün bunlara karşın 1975 yılı tüm ça· 
lışanlar gibi teknik elemanlar için de i leriye dönük 
bir yıl olarak degerlendiri lmeli. 1975 yılında artan 
faşizan baskılars karşı, çalışanların ve onların bir ):5ar
çası olan teknik elemanların örgütlenme çabaları, mü
cadeleleri önemli adımlar attı. 1975 Haziranında yapı· 
lan 2. Teknik Eleman Kurultayı, teknik elemanlar açı
sandan önemli kararlar aldı. Kurultay'da bir yandan 
grevli ,  toplu sözleşmeli sendikalaşma iste�i bir kez da· 
ha tekrarlanırken, öte yandan dogru aendikalqma bi· 
çimi, sendikalaşma hakkının alınması mücadelelinde 
doğru örgütlenme biçimi tartışılarak belirlendi. Bu te· 
mel üzerine 1975 yılı teknik elemanların demokratik 
kitle örgütü TOTED'in örgütlenmesini yurt çapında 
yaygınlaştırdığı bir yıl oldu. 

1975 yılında demokratik kitle örgütleri Caşist bu· 
kılara karşı ortak hareket etmede önemli deneyimler 
geçirdi ler. Yapılan bir kaç hatanın dışında, bu yıl  
demokratik örgütler, niteliklerinin, görevlerinin dolru 
bir d�erlendirmesini yaparak, kitlelerini gerçekten 
harekete geçirebilen eylemler ortaya koyabildiler. 
Tabanıarının somut sorunlarıyla ba�ırnslZlık ve de
mokrasi mücadelesi arasındaki b�lantıyl kurabildiler. 

1975'teki bu gelişmeler 1976 yılında örgütlenme 
düzeyinin, mücadelenin daha da i leri gidecEiinin ha
bercisi oluyor. Teknik elemanların demokratik kitle 
örgütü TOTED olarak önümüzdeki dönemde bize dü· 
şen görev, örgütlenmemizi güçlendirmek, diaer de
mokratik örgütlerle birlikte toplu sözleşme ve grevli 
sendikal haklar mücadelesini sürdürmek, teknik ele· 
manların bu mücadeleleri ile tüm çalışanların balım
sızlık ve demokrasi içinde yerlerini almalarını sağla
maktır. 1976 yılının bunların gerçekleştirilmesinde 
önemli adımların atılacağı bir yı) olacağına inanıyo
ruz. 
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1975'DE TEMElDE, SACLAM ADIMLAR ATılDı 

1975 yılı, sosyo-ekonomi k mücadeleleri n kitleler 
tarafından daha kesin çizgilerle kabul edildiAi ve bu 

mücadelelerin daha elle tutulur hale geldi�i bir yıldır. 
Çalışanlar üzerinde baskılar yo�unlaşmakta kitle

ler halinde işten çıkartmalar kıyımlar günden güne 
artmaktadır. 

Sermaye çevreleri 'bugün ellerinde bulundurduk· 
ları ekonomik ve politik güçle yetinmeyerek bazı ver
gilerin doğrudan kendilerine yatırılması gerelini savu· 
nup Devletin gelirlerine doRrudan el koyma arzusun· 
da olduklarını açıkca belirtmektedirler. 

Bu tutum ve davranışlar kitleleri dahada örgütlü 
davranmaya yöneitmektedir. 1975 yılı içeninde Oda· 
mızın Oda-üye ilişkileri en üst. düzeye erişmiş bulun
maktadır. 

Geri kalmış bir ülkenin teknik elemanlarının, ge
lişmiş ülkelerin teknik elemanlarından ra rklı olarak 
yurt soru nlarına çözüm aranmasıoda çok daha fazla 
soru mluluk taşıdığı bunların gerçekte kendi 8Orunlan· 
mız oldu�u, çok iyi bilinmektedir. Bu yıl üyelerimizin 
ülke ve kendi sorunları yönünde ortaya koyduAu bi· 
linçli e başarılı çalışmalar bu görüşün canlı kanıtı· 
dır. 

1975 yılı ayrıca demokratik kuruluşların b irlikte 
mücadele vermeleri gereAinin kavrandlRı bu yönde 
önemli adımların atıldıgı bir yıl olarak da ayrı bir 
önem taşımaWllır. 

Yüzeyde görtilen bütün üzücü ve o lumsuz o laylara 
raAmen, temelde, ct�.nıemeSine ve saAlam gelişmeler 
yaratıki ığına inanıyor . 

Demokratik bir me ek örgütü olan Adamız, üye
leri nin ve ülkenin somut sqrunlan üzerindeki titiz ça
lışmalarını bugüne kadar oldultu gibi b undan ""nrada 
sürdür rnek a rmcındadD'. 

YURUYUŞ 'iin NOTU: Teknik ,edenlerle bu "'yoda 
yer ueremedilimiz diğer bazı kuruluşların değerlen
dirmelerin; dergimizin önümüzdeki ıoyııındn bula
cakaınız. 
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BAŞARILI YILI 

gerekse Türkiye'de 1975 
tüm emekçilerin müca
yıl olarak geride kaldı. 
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daha yaklaştığı, faşizmin 
yıl oldu. Emekçi sınıf 

demokrasi 80syalizm dog· 
geçen gün, artan bir 

kanıtlandı. 
kapitalizmi 1975'de 

verdi�i mücadeleyle gördüler. 
Türkiye'nin gelişen kapitalizmi memurların bur

juvaziyle olan çelişkisini de somutladı, gözler önüne 
serdi.  Bu olgunun do�urduğu potam�yeli dOğru de· 
ğerlendiren TOM·DER, dOğru bir demokratik 

�
demokratik 

�
kitle 

örgütü anlayışı içinde, mesleki sorunlara a�ırlık vere
rek, ancak bu somut sorunların bütünden soyut olma
dığını da dikkate alarak mücadeleye girdi ve 11 ayda · 
75 şubesi ve 15 bine varan üyesi ve daha da önemlisi 
verdi�i etkin mücadelesiylmücadelesiylmücadeles e kendini kitlesine ve ka
muoyuna kabul ettirdi. 

Son derece önemli ekonomik, sosyal ve politik 
sorunlarla karşı karşıya bulunan memurların hiç kuş
k..usuz. en önemli sorunu örgütlenme. 1975'i  TOM
DER 'in kurulması ve bir başlangıç olarak bu örgütlen· 
r,ıe isterine yanıt vermesi açısından son derece önemli 
bir yıl olarak dej!erlendiriyoruz. Ilk aşamada dernek 
çatısı altında biraraya gelen memurların gerçek an
lamda örgütlenme ihtiyacına yanıt verecek sendikal 
hak talebi ise güncelliiıini koruyor. Memurların so
mut sorunlarına belirli çözümler getirmek o lanaklı. 
Ancak tüm sorunların çözümü hiç kuşkusuz işçi sı
nıfının sorunlarının politik çözümüne ba�lı. 

OSMAN 
AYBERS 
TÜTED 
GENEL 
BAŞKANI 

1975 TÜM TÜM 
ILERIYE YIL YIL 

Teknik elemanlar 1974 ve 1975'de gerçekleş· 
tirdikleri kurultaylarda sorunlarının tüm çalışanla
rın sorunlarından ayrılamayaca�ını vurgulamış)ardı. 
1975 yılının teknik elemanlar açısından bir de�erlen· 
dirilmesi de tüm çalışanlar aç ısından yapılacak deıter
lendirmelerden ayrılmıyor. 

1975 yılı teknik elemanlara tüm çalışanlara oldu· 
�u gibi artan hayat pahalılıAı, baskı ve kıyımlardan 
başka birşey getirmedi. MC iktidarının emekçi lerin 
tüm kesimlerine uyguladığı baskılardan teknik ele
manlar da paylarını aldılar. Iktidarın sennaye yanlısı 
uygu lamalarına karşı çlkabilecek görevlerde bulunan 
yurtsever, demokrasiden yana teknik elemanlar işle
rinden alındılar. Görev sırasında halkla daha yakın 
ilişki kurulabilen işyerlerinde bu kıyım en alt kade
melere kadar yansıdı. Baskılar, teknik elemanların ör
gütlenmesine de yöneldi. Oda yöneticileri, TOTED 
yönetici leri işlerinden oldular. 

1975'te tüm çalışanlar gibi teknik elemanlar da 
hayat pahalılığı karşısında i !lunca bir yaşam sürdür
me olanak larına kavuşamad ılar. Toplu sözleşmeli, 
grevli sendikalaşma hakları tanınmayan memurların 
personel kanunu ile korunan hakları da 

düzeyinin, mücadelenin daha da 
bercisi oluyor. Teknik elemanların 
örgütü TOTED olarak önümüzdeki 
şen görev, örgütlenmemizi güçlendirmek, 
mokratik örgütlerle birlikte toplu 
sendikal haklar mücadelesini sürdürmek, 
manların bu mücadeleleri ile tüm 
sızlık ve demokrasi içinde yerlerini 
maktır. 1976 yılının bunların gerçekleştirilmesinde 
önemli adımların atılacağı bir yı) 
ruz. 
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1975'DE TEMElDE, SACLAM ADIMLAR 

1975 yılı, sosyo-ekonomi k mücadeleleri 
tarafından daha kesin çizgilerle kabul 

mücadelelerin daha elle tutulur hale 
Çalışanlar üzerinde baskılar yo�unlaşmakta 

ler halinde işten çıkartmalar kıyıml
artmaktadır. 

Sermaye çevreleri 'bugün ellerinde 
ları ekonomik ve politik güçle yetin
gilerin doğrudan kendilerine yatırılması 
nup Devletin gelirlerine doRrudan 
da olduklarını açıkca belirtmektedirl

Bu tutum ve davranışlar kitle
davranmaya yöneitmektedir. 1975 
mızın Oda-üye ilişkileri en üst. düzeye 
maktadır. 

Geri kalmış bir ülkenin teknik 
lişmiş ülkelerin teknik elemanlarından 
yurt soru nlarına çözüm aranmasıoda 
soru mluluk taşıdığı bunların gerçekte 
mız oldu�u, çok iyi bilinmektedir. 
ülke ve kendi sorunları yönünde ortaya koyduAu bi· 
linçli e başarılı çalışmalar bu görüşün 
dır. 

1975 yılı ayrıca demokratik kuruluşların 
mücadele vermeleri gereAinin kavrandlRı 
önemli adımların atıldıgı bir yıl
önem taşımaWllır. 

Yüzeyde görtilen bütün üzücü ve 
raAmen, temelde, ct�.nı�.nı�emeSine �emeSine � ve 
yaratıki ığına inanıyor 

�
inanıyor 

��
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�
Demokratik bir 

�
bir 

��
me 

�
ek 

�
ek 

�
örgütü 

leri nin ve ülkenin somut 

�
somut 

�
sqrunlan 

�
sqrunlan 

�
lışmalarını bugüne kadar oldultu gibi 
sürdür rnek a rmcındadD'. 



'"l'ürkiye solu 1975", Sosyalist hareketin 1920-
71 'de geldilti noktaya göre önemli nicel ve nitel farklı
lıklar taşıyor. "Türkiye Solu" derken kavram karışık
Iığıru bir ölçüde sınırlı, bir başka deıterlendirişle de 
geniş tutmak istediltimizi belirtelim. 

Sınırtmız CHP dışındaki solu çeVTeliyor. Yani, 
kendisine "sosyalist" diyenleri incelemek istiyoruz. 
CHP içinde, daha doıırusu genç CHP'liIer ve bazı CHP 
li işçilerin arasında sosyalizme inanç besledi�ini israr· 
la belirten küçümsenmeyecek bir nicelik olduğunu bi· 
liyoruz. Bunu Sol'un durumu ve geleceği açısından 
olumlu saymakta birlikte, Marksizm'in peşinen dışın
da bir hareket içinde "sosyalizm" olamayacağını vur
gulamak faydalı olacaktır. 

Bu sınırlamaya karşın, konuya zorunlu bir ge
nişlikte ele almanın temel nedeni Türkiye'de sosyalist 
hareketin çok parçalı görünümü. Bu görünüm 
aldatıcı. tki açıdan: Birincisi,  tekrar üzerinde duraca
ğımız gibi çok parçal�IItın ya da başka deyişle bölün
müşlüğün işçi sınıfına yansımamış, onun dışında oL
ması. Ikincisi, gerçekte sosyalist hareket içinde say�
mama� gereken bazı görüş ve anlayışlarm hala sosya
lizm adına konuşabiliyor olması. Bunu, ilk söylediği'
miz nedenle birlikte ele almak gerekli. 

Ne varki i işçi sınıfı hareketi ve sosyalist hareket 
bakımmdan parçalanmışltk göıiintüsünün aldatıcı oL
ması, beraberi nde " sözde - sosyalist" ya da yanlışlık
lar taşıyan akımlar üzerinde hiç durmamayı getirme
meli .Aksine üzerine gitmek gerekli. Bölünmüşlük so
rununun temelindeki düR'üm; işçi sınıfmın siyasi hare
ketinin henüz 1975 Türkiye'sinde, bağımsızlık-de' 
mokrasi-sosyalizm mücadelesinin ekseni haline gele
memiş olmasında yatıyor. 

Başlangıçta söylediğimiz nicel ve nitel farklılık 
bu konularda deıtil. Yukarıdaki manzara 1970'in de 
manzarası. Ancak işçi sınıCının gerek ekonomik bi
linçlenmesinde, sendikalarına sahip çıkışında, gerekse 
politik bilincinde önemli tir fark var. Böylesine bi
linçlenmiş emekçi kitleleri niceliği de eskisinin çok 
i lerisinde. 

Bu, işçi sınıCının durmadan büyüyen gelişkin
liğinin nesnel durumu. Subjektif (öznel) gelişkinliğin, 
daha doğru ... mücadeleyi tek merkezden yönetebil
me yetenetinin henüz istenen seviyede olmamasının 
da nesnel ve tarihsel nedenleri var. Sosyalizmi bir 
adam yeme çarkı olarak görmek isteyenlerin hareke
ti bugüne kadar her dönemindeki varlı�ı, güncel mü· 
cadelenin tarihle ba�1arınl koparıyor. Her dergi Çl
karanın hareketi kendisiyle başlamış olarak göster
me çabası ve bu amaçla geçmişin sosyalist liderle
rinin tikidatörlükten yada burjuva kuyru'kçuluğun
dan hafif olmayan sıfatlarla anlatılması bu yargıyı 
kanıtlar. Karşılaşılan bütün baskı dönemlerinden 
sonra deneysiz başlangıç yapmanın neredeyse 
kural haline gelmesi , Türkiye sosyalist hareketi
nin içindeki bu ters eR'i1i mlerden kaynaklansa 
gerek. 

Oysa sosyalizm tarihinin yazılabileceıti gün
ler Türkiye'de yaşandığı zaman, herhalde, belli 
kesintilerle de olsa bir sonraki dönemin öncekinin 
geldi!!i nokta üzerinde yükseldiği farkedilecek. 
Doğru olanı da bu. Bulgaristan'da dar sosyaUstle
rin "yeterince" Leninist olmadıkları halde, Le
ninist bir partinin sağlam bir temel üzerinde yüksel
mesini sağlamaları şaşırtıcı de�i1. Çünkü Parti 
"bilimsel sosyalizm ve smıf savaşı temeli " ne daya
nıyor. önemli olan, Parti'nin deA"erlendirilişinde 
işçi sınıfı hareketinin geldi�i noktayı yansıttlAınl 
unutmamak . Parti'nin Parti olması, keyfe göre gerçek
leşmedi�i gibi, "güç, karmaşık ve sürekli" bir iş ola
rak tanımlanıyor. Türkiye'de sosyalizme ilişkin 
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TÜRKiYE 
GEI\EL GÖRÜNÜM 

konular arasında en zor anlaşılanı da bu. 
Hiç unututmaması gereken gerçeklerden biri 

de ekonomik ve politik mücadelenin birbirini tamam
layıcılığı ve iletişimieri. Türkiye'de gerçek sendikacılı
ğın başlangıç tarihi 1967-1946 sendikacılığını hesaba 
katmaz. süreklili�i esas alırsak, mücadelenin geldi�i 
(getirildiği) yer Amerikan sendikacılığı! O da birkaç 
senelik bir geçmişle. Ekonomik mücadelede ilk önem
li köşe yi 8 sene önce dönen işçi sınıfı hareketinin. 
merkezi otoriteye kavuşabilmesi için dönmesi ge
reken başka köşeler var. Sosyalist sendikacılı!tı tam 
olarak benimsemeyi getirecek adımlar bir yana. 

BASKıLAR, BASKıLAR 

Bu satırlar yazıld � ı  sırada b ir ö�rencinin daha 
öldürüldüğü, TIp Seydişehir ilçesinin ve özgürce .. ndi
kalaşmak isteyen işçilerin saldırıya uğradığı haberleri 
gelmişti. Burjuvazi sosyalistlere ölümden, hasipten. 
zulümden başka ne verdi bugüne kadar? 1975 yılı da 
sayısız saldırı. cinayet. yaralama, yüzlerce gözaltına al
ma ve tutuklamayı, 141  ve 1 42.  maddelerden açılan 
sürüyle davayı yaşadı. Sosyalistler burjuvazinin bu tu
tumuna karşı ısrarla şunu vurguladılar : Tüm ilerici, 
demokrat yurtsever güçlerin en sıkı dayanışması ve 
eylem birliği faşist saldırılan geriletebilir; geriletmeli
dir. Ancak böylesine güçlü bir birlik faşizm isterisine 
tutulmuş olanların karanlık emellerine set çekebiliri 
anti - demokratik baskı ve girişimleri yenngiye u�rata
bilir. 

Saldırılara karşı alınan tavrm yanı sıra 141  ve 
1 42.  maddelerin kaldırılmasına dönük mücadele sos
yalist hareket için 1975'de de çok önemli bir yer aldı. 
Fakat 1 4 1  ve 1 42.  maddeı ... in yarattığı koşulların de· 
ğerlendirilmesi dün olduğu gibi bugün de farklı oluyor 
12 Mart öncesinde "eski tüfek" adıyla ortaya Çı
karuar "bu maddelerin varlıllı siirdükçe ,.,syalist ör
gütlenme ve propaAanda yapılamaz" Cetvasını veri
yorlardı. O zaman Türkiye Işçi Partililer bu tutumu 
ihbarcılıkla bir tutmak ta haksız deıtillerdi. Çünkü şçi 
sınlCının ve toplumun demokratik güçlerinin müca
delesiyle söz konusu maddelerin etkinliği azaltılabilir 
hatta yok edilebilirdi. ıtalya örneıtinin bu konuda 
canlı bir kanıt olmısının yanında, Türk iye Toplumun
da da 1 41' in ve 1 42'nin etkintiği, siyasi alandaki güç 
dengesine göre deıtişti. 

Aynı polemik bugün yine s!irüyor. Ne varki şöy
le ya da böyle bir partiye kavuşmuş olanlar, dün söy
lediklerini tekrarlamıyorlar. Yerlerini başkaları aldı. 
Bilimsel sosyalist olduiunu programında tüzü�ünde a
çıkça ilan eden bir parti varken 141  · 142. maddeı ... in 
bilimsel sosyalizmi yasakladı�ını söylemek burjuvazi
nin kanunlarına ondan daha fazla sahip çıkmak olmaz 
mı? Sorunun cevabı açık. Ama k ısır amaçlarıo siyasal 
körlük getirdiği hep bilinir. 

MAOCULARIN GÖREVI 

Provokasyona açık davranışların sadece maocu
lara ve yakın dostları goşistlere, yani sosyalizm d IŞI a
kımlara terkedildilti gün sosyalist hareket ciddi bir yol 
almış o lacak. Maocu lar evrensel var güçle
riyle yerine getirmeye çalışıyorlar. Sosyalistler "Rus 
CB su su " olarak tanıtmaya çalışmak, "ruble", "Mos
kova'dan emir" z ırvalar mı lemcit pilavı gibi ikide bir 
ateşe sürmek eskiden burjuvazinin do�rudan yaptığı 
işti. Gerçekten, eskidi bu provokasyon. Yani burjuva
zi aç ısından esJcid i. Bugün burjuvazinin "solcu" ce
fakar evlatları maocular var piyasada. Burjuvazi açık 
saldtrılarında vahşileşmekten çekinmezken. p-opa-

gandasını inceitmeye çalışıyor. Maocular sayesinde 
"geleneksel moskof düşmanlıltı" yeni yöntemlerle pi
şiriHp koparılıyor. Türkiye'de egemen güçlerin en bü
yük anti - komünizm silahı anti - sovyetizmdi, diQ'er 
kapitalist ülkelerden çok daha büyük ölçüde. Maocu
lar yalnız bu silahı değerlendirmekle kalmıyor, üatelik 
sosyalizm için mücadelenin boş ve temelsiz bir inanç 
olduR'unu birer "solcu" olarak ispatlıyorlar. Lenin'in 
ülkesinde, Lenin'in partisinin yarattığ ı  devrimden elli 
yıl sonra, burjuvazi iktidarı işçi sınıfından geri alıyor! 
Hem de Nazi ımparatorlu�unu yirmi milyon ölü vere
rek yıkan bir halktan, işçi sınıfından. 

Maoculuk burjuvazinin elinde öyle bir silah ki, 
nispi bir demokratik ortamda mün1kün olduğu kadar 
keskin olmaya teşvik etti�i bu akım, faşizmin tırman
dı�ı dönemlerde, s:>syalizmin "rezalet ve sefaleti" 
yalanını kitlelere anlatabilmek için tek araç oluyor. 
12 Mart dönemi bu deneyi unutulmamacastna öVetti. 
Grev kırıcıh�ıı devrimci sendika düşmanlı�ı da cabUl. 
Ama başarma şansları yok. Kervan yürüyor. Maacula
rm yakından uzaktan sosyalizm le alakaları ohnadıitmı 
anlayanlarm sayısını her gün artD'arak. 

SAPMALARıN BAŞLANGıCı 

Maoizmin dünya işçi sınıfı hareketini hedef alan 
temel börıicü akım old uğu, troçkizmin hiilA çeşitli 
kılıklarda boy gösterdiği hatırlanır, ve bu i kisinin dos
tane varlıklarından kaynaklanan küçük burjuva akım· 
lar hesaba katılırsa, sosyalist hareketin siyasi 
merkezinden nasıl söz edilebilir? En azından bu akım
ların her biri bu iddia peşinde koşmazlar mı? Bu soru
lar sosyaHst mücadelenin içine herşeyleriyle katılanlar 
için zor sorular de�i1. 

Her ülkenin sosyalistlerinin, önce temel sapma
ları teşhis etmek ve bunları Sosyalizm dışına atmak, 
sonra ikincil ayrılıkları saptayıp gereken önlemleri ve 
mücadeleyi getirmek görevi var. Oç , beş kişilik iddia
lı  bir grubun inah olmaz kariyerizmi, ya da bunlarm 
sırtlarına kene gibi yapışan o portüniz nı, bazan çeşitli 
gerekçelerle, birçok iyi niyetli sosyalistin de yoldan 
çıkmasına sebep olabiliyor. Bir olgunun şu ya da bu 
yanma.oldu�undan Cazla a�ırlık vennek bir sapm.nm 
başlangıcı durumuna getiriliyor. Işçi sınıfı partiı ... i 
bütün sapmaların amsından bilimsel ..,syalist potitika
larıyla sıyrılıyor, kitleleri doltru hedefler etrafında 
örgütlüyorlar. Dünyadaki bütün işçi sınıfı partileri ev
rensel ilkelere dayanıyorlar ve bunları ülkelerinin !O
mut koşullarına göre deıterlendirip uyguluyorl.r. 
Bunlar kitleler içinde kök salmayla da doğru oran
tılı olarak bir partiyi emekçilerin mücadelesini yöne
tebilir �uruma f{etiren özellikler. '1 emel sapmaıan oısun, küçük burjuva grupçu-
luitunu olsun yenmenin en geçerli yöntemi. ısrartı ide
olojik mücadelenin yanında. sürekli en dolru, en ge
çerli politikayı ortaya koyabilmek. Zaten doğru çiz
giyi izlemek sosyalistlerin birinci görevidir. Hatırlan
ması gereken, bu politikanın en geniş kitlel ... e benim
setilmesi için var güçle u!tmşmakt .. . Kitleleri k.
zanmak, kitleleri örgütlemek, kitleleri baAımsızlık -
demokrasi - sosyalizm için seferber etmek. Sosyalist
lerin paro lası her yerde ve hrr koşulda bu oldu. Ma
cera öneren goşist IdCazanlı�ın yerine bu tutumu be
nimsediler. 

SOSYALIST PARTI MI? PARTILER MI? 

Türkiye Işçi Partisi'nin kurulduRu günden bu 
yana hayata geçirdi!ti çizginin buna uygun oldultu gö
rüldü. TIp, gelip geçici akımların, tüm karalama ve 
suçlamalarına karşı kısır bir polemik içine düş medi. 
Deneyli kadrolarının saRIadıA' ı güvenle inandırıcı ve 

Sol'un durumu ve geleceği açısından 
saymakta birlikte, Marksizm'in peşinen dışın

içinde "sosyalizm" olamayacağını vur
olacaktır. 

sınırlamaya karşın, konuya zorunlu bir ge
almanın temel nedeni Türkiye'de sosyalist 

parçalı görünümü. Bu görünüm 
açıdan: Birincisi,  tekrar üzerinde duraca
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gerçekte sosyalist hareket içinde say�
bazı görüş ve anlayışlarm hala sosya

konuşabiliyor olması. Bunu, ilk söylediği
birlikte ele almak gerekli. 
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rununun temelindeki düR'üm; işçi sınıfmın siyasi hare

1975 Türkiye'sinde, bağımsızlık-de' 
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deıtil. Yukarıdaki manzara 1970'in de 
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sendikalarına sahip çıkışında, gerekse 
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emekçi kitleleri niceliği de eskisinin çok 

sınıCının durmadan büyüyen gelişkin
durumu. Subjektif (öznel) gelişkinliğin, 
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tarihsel nedenleri var. Sosyalizmi bir 
çarkı olarak görmek isteyenlerin hareke

her dönemindeki varlı�ı, güncel mü· 
ba�1arınl koparıyor. Her dergi Çl
kendisiyle başlamış olarak göster

bu amaçla geçmişin sosyalist liderle
tikidatörlükten yada burjuva kuyru'kçuluğun

olmayan sıfatlarla anlatılması bu yargıyı 
Karşılaşılan bütün baskı dönemlerinden 

başlangıç yapmanın neredeyse 
gelmesi , Türkiye sosyalist hareketi
bu ters eR'i1i mlerden kaynaklansa 

sosyalizm tarihinin yazılabileceıti gün
yaşandığı zaman, herhalde, belli 

olsa bir sonraki dönemin sonraki dönemin sonraki dönem öncekinin 
üzerinde üzerinde üzer yükseldiği farkedilecek. 
bu. Bulgaristan'da dar sosyaUstle
Leninist olmadıkları halde, Le

partinin sağlam bir temel üzerinde yüksel
lamaları şaşırtıcı de�i1. Çünkü Parti 

sosyalizm ve smıf savaşı temeli " ne daya

reken başka köşeler var. Sosyalist sendikacılı!tı tam 
olarak benimsemeyi getirecek adımlar bir yana. 

BASKıLAR, BASKıLAR 

Bu satırlar yazıld � ı  sırada b ir ö�rencinin daha 
öldürüldüğü, TIp Seydişehir ilçesinin ve özgürce .. ndi
kalaşmak isteyen işçilerin saldırıya uğradığı haberleri 
gelmişti. Burjuvazi sosyalistlere ölümden, hasipten. 
zulümden başka başka başk ne verdi bugüne kadar? 1975 yılı da 
sayısız saldırı. cinayet. yaralama, yüzlerce gözaltına al
ma ve tutuklamayı, 141  ve 1 42.  maddelerden açılan 
sürüyle davayı yaşadı. Sosyalistler burjuvazinin bu tu
tumuna karşı ısrarla şunu vurguladılar : Tüm ilerici, 
demokrat yurtsever güçlerin en sıkı dayanışması ve 
eylem birliği faşist saldırılan geriletebilir; geriletmeli
dir. Ancak böylesine güçlü bir birlik faşizm isterisine 
tutulmuş olanların karanlık emellerine set çekebiliri 
anti - demokratik baskı ve girişimleri yenngiye u�rata
bilir. 

Saldırılara karşı alınan tavrm yanı sıra 141  ve 
1 42.  maddelerin kaldırılmasına dönük mücadele sos
yalist hareket için 1975'de de çok önemli bir yer aldı. 
Fakat 1 4 1  ve 1 42.  maddeı ... in yarattığı koşulların de· 
ğerlendirilmesi dün olduğu gibi bugün de farklı oluyor 
12 Mart öncesinde "eski tüfek" adıyla ortaya Çı
karuar "bu maddelerin varlıllı siirdükçe ,.,syalist ör
gütlenme ve propaAanda yapılamaz" Cetvasını veri
yorlardı. O zaman Türkiye Işçi Partililer bu tutumu 
ihbarcılıkla bir tutmak ta haksız deıtillerdi. Çünkü şçi 
sınlCının ve toplumun demokratik güçlerinin müca
delesiyle söz konusu maddelerin etkinliği azaltılabilir 
hatta yok edilebilirdi. ıtalya örneıtinin bu konuda 
canlı bir kanıt olmısının yanında, Türk iye Toplumun
da da 1 4 1' in ve 1 42'nin etkintiği, siyasi alandaki güç 
dengesine göre deıtişti. 

Aynı polemik bugün yine s!irüyor. Ne varki şöy
le ya da böyle bir partiye kavuşmuş olanlar, dün söy
lediklerini tekrarlamıyorlar. Yerlerini başkaları aldı. 
Bilimsel sosyalist olduiunu sosyalist olduiunu sosyalist ol programında tüzü�ünde a
çıkça ilan eden bir parti varken 141  · 142. maddeı ... in 
bilimsel sosyalizmi yasakladı�ını söylemek burjuvazi
nin kanunlarına ondan daha fazla sahip çıkmak olmaz 
mı? Sorunun cevabı açık. Ama k ısır amaçlarıo siyasal 
körlük getirdiği hep bilinir. 

MAOCULARIN GÖREVI 

Provokasyona açık davranışların sadece maocu
lara ve yakın dostları goşistlere, yani sosyalizm d IŞI a
kımlara terkedildilti gün sosyalist hareket ciddi bir yol 
almış o lacak. Maocu lar evrensel var güçle
riyle yerine getirmeye çalışıyorlar. Sosyalistler "Rus 
CB su su " su su " su su olarak tanıtmaya çalışmak, "ruble", "Mos
kova'dan emir" z ırvalarz ırvalarz ı mı lemcit pilavı gibi ikide bir 

Hem de Nazi ımparato
rek yıkan bir halktan, 

Maoculuk burjuvazinin 
nispi bir demokratik 
keskin olmaya teşvik 
dı�ı dönemlerde, 
yalanını kitlelere anlatabilmek için 
12 Mart dönemi bu 
Grev kırıcıh�ıı devrimci 
Ama başarma şansları 
rm yakından uzaktan sosyalizm 
anlayanlarm sayısını 

SAPMALARıN 

Maoizmin dünya 
temel börıicü akım 
kılıklarda boy gösterdiği hatırlanır, 
tane varlıklarından 
lar hesaba katılırsa, 
merkezinden nasıl söz 
ların her biri bu iddia peşinde 
lar sosyaHst mücadelenin 
için zor sorular de�i1. 

Her ülkenin sosy
ları teşhis etmek ve 
sonra ikincil ayrılıkl
mücadeleyi getirmek 
lı  bir grubun inah olmaz 
sırtlarına kene gibi yapışan 
gerekçelerle, birçok 
çıkmasına sebep olabiliyor. 
yanma. oldu�undan 
başlangıcı durumuna 
bütün sapmaların amsından 
larıyla sıyrılıyor, kitl
örgütlüyorlar. Dünyadaki 
rensel ilkelere dayanıyorlar 
mut koşullarına göre 
Bunlar kitleler içinde 
tılı olarak bir partiyi 
tebilir �uruma f{etiren '1 �uruma '1 �uruma 

emel sapmaıan 
�uruma 
emel sapmaıan 

�uruma f{etiren 
emel sapmaıan 

f{etiren 

luitunu olsun yenmenin 
olojik mücadelenin 
çerli politikayı ortaya 
giyi izlemek sosyalistlerin 
ması gereken, bu politikanın 
setilmesi için var 
zanmak, kitleleri örgütlemek, 
demokrasi - sosyalizm 
lerin paro lası her yerde ve 
cera öneren goşist IdC
nimsediler. 

SOSYALIST PARTI MI? 



SORUNLAR 
açık bir politika uyguladı. Gerek demokrasi mücadele
sinin tüm ilerici güçler bakımından ortak platfonn unu 
ortaya koymasıyla, gerekse siyasal yaşamın dönemeç
lerinde aldığı yerinde kararlarla, i leriye dönük bir iş
çi sınıfı partisi kimliği nde olduğunu kanıtladı. TıP'in 
kısa sürede önemli bir örgütsel ilerleme sağlamış 01-
ması S8nırlZ politikasının iyi bir göstergesi o ld u .  

Kuruluşunun altıncı aYında düzenlenen il tem
silcileri toplantısına Türkiye Işçi Partisi'nin 14 il ve 
20 ilçe örgütü, ayrıca 21  il ve ilçeden temsilciler ka
tıkh. Bu toplantı Parti 'nin işçi sınıfı ve demokratik 
güçler arasında önemli mevziler kazandığım ortaya 
koydu. 

Türkiye Işçi Partisi'nden bi,r yıl önce kurulması
na ve uzun süre boyunca tek SJsyalist parti olarak 
kalmasına ve uzun süre yayın alanında en yaygın 
çalışmayı gerçekleştirmesine karşın, TSıp neden ba
şarı ve etkinlik kazanamadı? TSlP, "parti" olmanın 
gerektirdiği özelliklere pek yakın görünmedi. Kuru
luşu sırasında sosyalist hareketin topartanması yerine, 
M>syalist. çevrelerin birkaç kişi etrafında toplanması 
ilkesiyle yola ç ıkılması hatalı bir sürecin özünü oluş
turuyor, demek yanlış olmaz. Böylesine bir "birli k" 
ıerçekleşemezdi. üstelik TSIP'i n sosyalistlere ve de
mokratik güçlere yaklaşmasında çok zaman, haUa 
alışkanlık haljnde, ilkelerde tutarsız ve güven verme
yen bir tutum izlendi. Bir sene içinde programsız 
kaldıkları, igarla savundukları görüşleri kısa sürede 
reddedmiş oldukları için, TSıP yönetiminin kendin
den başka sorundu aramasına gerek kalmadı. Parti'
nin kuruluşundan başlayan ve fırsatçılığa, ilkesiz bir
liklere dayanan süreç s:> nunda, toplu istifalar, toplu 
ihraçlar il ve ilçe örgütlerinin kapatılması yadırgatıcı 
değiL. 

TSİP'in yer yer genel doğruları vurgu laması da 
onun olumlu bir hizmeti anlamına gelmiyor. Genel 
d�ruları, özel yanlışları savunmak için kullanmak 
yeni d�iı. Bunların başına ya da sonuna demagajik i
fadeler eklenerek TSıP dışı çevreler eleştirilmek is
tendi. Kiııe derııisi aracılığıyla baş hedef hep TIp 
olarak tutuldu. Sendi kalizm - Popüliz m - Oportünizm 
gibi konular ansik lopedik bilgiler halinde verilmeye 
çalışıld ığ ı  zaman bile, b ir  
çaresini bulup bu slfaUar TIP'e yakıştırılmaya çalı
Şıldı. "A nan kıpırda.mayın faşizm gelir" lezi aynı go
şistlerin bu nca senedir yaptık ları gibi TIP'e male
dildi. Kimin ne zaman söylediği ciddi ola ak merak 
ettiğimiz bu görüşün savunulduğu iddiasıyla belki 
de avunulmaya çalışıldı. 

Şu rahatça söylenebilir ki, TSıp için önemli o
lan d�ruları vurgu lamaktan' çok günlük politikaya 
uygun olanı ileri &Ürmekti. Bu da parti yapısı içinde. 
üyesinden en sorumlusuna kada � hiçbir şeyin hiç 
kimseyi bağlamadığı bugünkü yapıyı ortaya çıkardı. 

TSİP'in varlığı, dün dernek olanlara bugün par
ti kunna cesaretini verdi Burj uva basını "beş sosya
list parti" imajıoı pek sevdi. Bu imaj tutmadı. "Sos
yalist parli"lerden b irisi merkezini bile açamadı. Di
�er ikisi de "ortak büro" çal ışmalarının verdiği kanla 
ayakta durmaya çalışıyor. Sosyalist ha .,ket bunla ' 
la parti olarak değil ama, kişi, grup, ya da derııi
ler olarak bir süre daha karşılaşmaya devam edecek. 

DERGILER VE PARTISIZLER 

Dergileri sadece partiler çıkarmıyor. Bunlar dı
şında da sol dergiler var. Bir kısmı sanat - kültür -
edebiyat alanında olumlu sayılabilecek işlevlere sa

hip dergiler. Bunların politik konularda büyük iddiala
rı yok. Doğrudan siyaset yapan grup dergilerinin tek 
amacı ise çevrelerini genişletmek. Bir tanesi de U
run dergisi. Orün'ün yan ürünleri arasında broşür ya-

yınları ve tıerici Yurtsever Gençlik dergisi var. Çevi
riler titiz yapılmamakla birlikte, yararlı kaynaklar 
Türkçeye aktarılıyor. Aynı sözleri derginin iç poli
tikaya ayırd ığı sınırlı sayfalar için kullanmak mümkün 
değil. . 

Yürüyüş'ün yazarlarından biri , diyalektiğin kişi
lerin geçirdiği zigzagları açıklamaya yetmedi�ine dik
kati çekmişti. Bu sözler TSlP yönetici leri için olduğu 
kadar Ürün dergisi için de geçerli. Dünya sosyalist 
hareketinin genel çizgisinin çok uzağında yazılada 
yayına geçen Ürün. sonra b lr  çeviri dergisi hüviyetiy
le bugükü poütikasını benimsemeye başladı. Hatta 
TIP'in enternasyonalist olmadığını ispatlayacak kadar 
da yol katetli. Orün'ü, Maoizm sapmasının tehlikeleri
ni vurgulayan kelimelerin üstünü karalayıp piya5aya 
öyle çıkaranlar ve çevirilerde bu do�ultuda kırpma 
yapanlar, Orün'ü bugün çıkaranlardan farklı kimse
ler değiL.  

O rün, kurtuluş savaşının emperyalist güçlerin 
himayesinde olduğu tezini de işleyen ilginç bir dergi, 
ilginçlikte bazan Katkı dergisi seviyesine bile va n
yor. 

Enternasyonalizm konusunda en çok lafeden 
TSıP dururken, bu konuda genel politikasıyla, prog
ramıyla saf tutmaklayetinen TIP'in eleştirilmek üze· 
re seçilmesi ayrı bir merak konusu. Orün, TSıp'i 
enternasyonalist mi buluyor? Sanmıyoruz ama. tl
rün'ün kanıtları dünyanın pek çok işçi sınıfı partisini, 
özellikle Latin Amerika'dakileri enternasyonalist say
mamaya götüreceği için itibar edilecek gibi değiL. Bir 
de 1975'in Türkiyesinde sosyalizm adına söz söyle
yenierin artık, iç pazarı emperyalist ve işbirlikçi bur
juvazinin elinden almaya çalışan bir ulusal (milli) 
burjuvazinin varlığını ileri sürmeklen kaç ınmala onda 
çok fayda var. Bu, konuyu ciddiyetlen uzaklaştırmak 
anlamına geüyor. Egemen sınırıar arasındaki ilişki ve 
çelişki leri ele alış konusu nda TIp programı son dere
cede açıklayıcı ve öğretici. 

GENÇLIK VE SOSYALIST HAREKET 

Enternasyonalizm konusunun önemi ortada. 
Tek bir sosyalizm var ve buna dayalı bir sosyalist sis
tem, uluslararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş 
hareketleri dünya devrimci mücadelesi nin üç temel 
gücünü oluşturuyorlar. Gençlik içinde etkinlik kazan
maya çalışan Troçkist göıiişler, bu gerçeği gizlerneye 
çalışıyorlar. Troçkist tezler , genel bir "revizyonizm" 
suç lamasıyla savunulmak isteniyor. Dünyada ne ger
çek bir sosyalist devlet, ne de gerçek bir işçi sınüı 
partisi olmadı�ı tezi işlenerek işçi slOlfının partilerine 
karşı düşmanlık yaratmak, gençlerin işçi sınıfının 
mücadelesinin yanında yer almasını önlemek başlıca 
amaç oluyor. Troçkist dünya görüşünün özünü oluş
turan bu tür anlayışlar, gençlik kitlesini kendi safına 
çekmeye çalışan kutuplardan birinden ge�yor. Aynı 
kişiler, kendilerine yakıştudıkları "devrimci "yaftası 
arkasında anli - emperyalist ve anli - faşist mücadele
de tek yöntem olarak Hlfazan maceracıhğı savunuyor
lar. 

Di�er kutup, sosyalist, ilerici, yurtsever gençle
rin işçi sınıfı yanında alması gereken yeri vurgularken, 
mücadelen in her biçimi nde gençli � i n  geniş kitlesini 
kazanmaya çalışmanın, onları seferber etmenin birin
ci koşul olduğunu ileri sürüyor. 

Kutuplaşma aslında, iki dünya görüşü arasında 
her alanda görülen far klılı�ın gençlik kesimine yansı
ması. Bir tarafta bireysel terörist egilimleri körükle
yenler, öte yanda ki tleleri örgütlemek isteyen ve faşist 
sa.ldU"llarl gerçek anlamda yenilgiye uğratmanın ancak 
buna bağlı olduğunu bilen sosyalisııer. 

Faşist saldırılar henüz örgütlü sayılamayacak 
sosyalist genç leri maceracı eğilimlere daha açık tutu
yor. " Faşisııerin dayattığı koşullarda mücadele etme
mek, faşisııeri gençlik kiııesinden tecrit etmek" şim
dilik bir çokları için soyut sayılabilecek sözler. Önü
müzdeki yıllar , hayatın kendisi nin ve sosyalist. hareke
tin olgunlaşması bu sözleri bir çok kimse için yete
rince somutlama fırsatı doğUracak. 

Goşistler gençlik içinde amon bir örgiitlenmeyi 
savu nageldi ler. Böylece her kariyer düşkününün ona 
bu na misyo nlar vererek kendi altında bir sözde örgüt
lenme yaratma olanağı çıktı. Küçük sayılardan 
bazen birbirleriyle çok "derin" konularda en sert bi
çimde kavgaya girişen çok sayıdaki goşist grupcuklar, 
ilerici gençlik kitlesi üzerinde hata küçümsenemeye
cek bir etkiye sahip. En kavgalı grupların bile anti -
parti olmakta birleşebildiklerini hep gördük. Ancak 
hergün yeni teoriler uyduran, hergün yeni devirnci bir
�kler, cepheler, ordular peşinde koşanlar artık yoku
şun iruş tarafına geçtiler. 1975 yılı bunların etkin�ai
nin giderek azalmasına tanık olan bir yıl oldu. 1976'
nın bu süreci hızlandıracağı anlaşılıyor. 

önümüzdeki ylUarın gündeminde çıkan bir so
run; işçi, köylü, emekçi gençliğin örgütlenmesi. Sos
yalistler için bu ö nemli görev henüz başarılabiimiş de
ğiL. Genç Sosyal Devrimciler Birliği ( GSB) adlı örlÜt 
TSIP'in teşvi kiyle bu amacı gerçekleştireceği ni ileri 
siirerek kuruldu. 1970'de Sosyalist Gençlik örgütü'
nün (SGö) ortaya koyduğu ilkeleri tekrarladı. Sonuç
ta bu konuda ciddi adımlar atan bir örgüt yerine, 
TISP içi nde merkeze muhalefet eden bir örgüUen baş
ka d uyulacak yanı, henüz emekçi gençliğin örgütlen
mesi konusunda bir şey yapılamamış olduğu. 

ANA SORUN, BIR LIK VE KITLELERI 
ÖRGOTLEMEK 

Neresinden yaklaşırsak yaklaşalun sosyalist ha
reketin önünde, grupcu hastalıkları yok etmek, ba
ğ mısızlık - demokrasi - sosyalizm mücadelesini tek bir 
eksene kavuştunnaya çalışmak, kitleleri sosyalizme 
kazanmak ve örgütlernek var. Demokratik güçlerin, ör
güııerin,  özünde aynı do�ultudaki eylemleri, yıj!ınla
rın kazanılması bakımından çok önemli. Hareketin 
geldi�i yer, bu arada 1975 yılı i ki olguya işaret edi
yor: Birisi, geçmiş uzun mücadele senelerine nAmen 
bu konuda daha başlangıç denebilecek yerlerde olun
ması. ı kincisi de gereken örgütlenmeyi ve mücadeleyi 
sa� layabilecek koşulların, kişiler olarak, örgüUer ola
yak. deneyler olarak varlığı. Bu ikisinin bir arada var 
olması 1976'da sosyalistlerin siirekli ve fedakarca bir 
çalışma içine girec�ini gösteriyor. 

Sol'un bölünmüşlüğü işçi sınıfına yansımış de
�ildir, dendi. Kimileri telaş la karŞı çıktılar. Yok, biz 
işçi sınüını böldük, dereesine. Oysa bölünmüşlük bir 
tek anlamda var. Burjuvazinin ve b urj uva ideaojisi
nin etkisi altında işçiler var. Yoksa, solun durumu iş
çi sınıfı açısından bir bölünmüşlük getirmiyor. Çizme
ye çalıştı�ımız t.ablo içinde, " hangi akım şu kadar iş
çiyi kopardı, böldü." denebilir? 

Işçi sıntftnın birli�i onu tümüyle burjuvazinin 
etkisinden kurtararak saRianacak. Ancak, kitlelere gi
decek, demolaatik güçleri bir arada mücadeleye sev
kedecek daha geniş kadrolar gerekli. "Sosyalistim" di
yenıerin bunu sıı�layacak birliiıi :m ru nlu.  Böyle bin
lerce insanın varlıAına raRmen, birlikte hareket ede· 
memek, kitlelerden, işçi sınümdan uzak durmak ku
ral de�il.  1976,  Ill syalizme içten inanç duyanların iş
çi sınıf tn ın yüce sosyalizm bayraA:ı altında aynı Parti'  
de toplanma yılı  olsun! 

Faşistler titreye d ursun, işçiler geliyor! 
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Bu imaj tutmadı. "Sos
merkezini bile açamadı. Di

ışmalarının verdiği kanla 
Sosyalist ha .,ket bunla ' 
kişi, grup, ya da derııirııirıı
aşmaya devam edecek. 

PARTISIZLER 

çıkarmıyor. Bunlar dı
kısmı sanat - kültür -

sayılabilecek işlevlere sa

yayına geçen Ürün. çeviri dergisi hüviyetiy
le bugükü poütikasını benimsemeye başladı. Hatta 
TIP'in enternasyonalist olmadığını ispatlayacak kadar 
da yol katetli. Orün'ü, Maoizm sapmasının tehlikeleri
ni vurgulayan kelimelerin üstünü karalayıp piya5aya 
öyle çıkaranlar ve çevirilerde bu do�ultuda kırpma 
yapanlar, Orün'ü bugün çıkaranlardan farklı kimse
ler değiL.  

O rün, kurtuluş savaşının emperyalist güçlerin 
himayesinde olduğu tezini de işleyen ilginç bir dergi, 
ilginçlikte bazan Katkı dergisi seviyesine bile va n
yor. 

Enternasyonalizm konusunda en çok lafeden 
TSıP dururken, bu konuda genel politikasıyla, prog
ramıyla saf tutmaklayetinen TIP'in eleştirilmek üze· 
re seçilmesi ayrı bir merak konusu. Orün, TSıp'i 
enternasyonalist mi buluyor? Sanmıyoruz ama. tl
rün'ün kanıtları dünyanın pek çok işçi sınıfı partisini, 
özellikle Latin Amerika'dakileri enternasyonalist say
mamaya götüreceği için itibar edilecek gibi değiL. Bir 
de 1975'in Türkiyesinde sosyalizm adına söz söyle
yenierin artık, iç pazarı emperyalist ve işbirlikçi bur
juvazinin elinden almaya çalışan bir ulusal (milli) 
burjuvazinin varlığını ileri sürmeklen kaç ınmala onda 
çok fayda var. Bu, konuyu ciddiyetlen uzaklaştırmak 
anlamına geüyor. Egemen sınırıar arasındaki ilişki ve 
çelişki leri ele alış konusu nda TIp programı son dere
cede açıklayıcı ve öğretici. 

GENÇLIK VE SOSYALIST HAREKET 

Enternasyonalizm konusunun önemi ortada. 
Tek bir sosyalizm var ve buna dayalı bir sosyalist sis
tem, uluslararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş 
hareketleri dünya devrimci mücadelesi nin üç temel 
gücünü oluşturuyorlar. Gençlik içinde etkinlik kazan
maya çalışan Troçkist göıiişler, bu gerçeği gizlerneye 
çalışıyorlar. Troçkist tezler , genel bir "revizyonizm" 
suç lamasıyla savunulmak isteniyor. Dünyada ne ger
çek bir sosyalist devlet, ne de gerçek bir işçi sınüı 
partisi olmadı�ı tezi işlenerek işçi slOlfının partilerine 
karşı düşmanlık yaratmak, gençlerin işçi sınıfının 
mücadelesinin yanında yer almasını önlemek başlıca 
amaç oluyor. Troçkist dünya görüşünün özünü oluş
turan bu tür anlayışlar, gençlik kitlesini kendi safına 
çekmeye çalışan kutuplardan birinden ge�yor. Aynı 
kişiler, kendilerine kendilerine kend yakıştudıkları "devrimci "yaftası 
arkasında anli - emperyalist ve anli - faşist mücadele
de tek yöntem olarak Hlfazan maceracıhğı savunuyor
lar. 

Di�er kutup, sosyalist, ilerici, yurtsever gençle
rin işçi sınıfı yanında alması gereken yeri vurgularken, 
mücadelen in her biçimi nde gençli � i n  geniş kitlesini 
kazanmaya çalışmanın, onları seferber etmenin birin
ci koşul olduğunu ileri sürüyor. 

Kutuplaşma aslında, iki dünya görüşü arasında 
her alanda görülen far klılı�ın gençlik kesimine yansı

lenme yaratma olanağı çıktı. 
bazen birbirleriyle çok "derin" 
çimde kavgaya girişen çok sayıdaki 
ilerici gençlik kitlesi üzerinde hata 
cek bir etkiye sahip. En kavgalı 
parti olmakta birleşebildiklerini 
hergün yeni teoriler uyduran, hergün 
�kler, cepheler, ordular peşinde 
şun iruş tarafına geçtiler. 1975 yılı 
nin giderek azalmasına tanık olan 
nın bu süreci hızlandıracağı anlaşılı

önümüzdeki ylUarın gündeminde çıkan 
run; işçi, köylü, emekçi gençliğin 
yalistler için bu ö nemli görev henüz 
ğiL. Genç Sosyal Devrimciler Birliği 
TSIP'in teşvi kiyle bu amacı gerçekleştireceği 
siirerek kuruldu. 1970'de Sosyalist 
nün (SGö) ortaya koyduğu ilkeleri 
ta bu konuda ciddi adımlar atan 
TISP içi nde merkeze muhalefet eden 
ka d uyulacak yanı, henüz emekçi 
mesi konusunda bir şey yapılamamış 

ANA SORUN, BIR LIK VE 
ÖRGOTLEMEK 

Neresinden yaklaşırsak yaklaşalun 
reketin önünde, grupcu hastalıkları yok 
ğ mısızlık - demokrasi - sosyalizm 
eksene kavuştunnaya çalışmak, 
kazanmak ve örgütlernek var. Demokratik 
güııerin,  özünde aynı do�ultudaki 
rın kazanılması bakımından çok 
geldi�i yer, bu arada 1975 yılı 
yor: Birisi, geçmiş uzun mücadele 
bu konuda daha başlangıç denebilecek yerlerde 
ması. ı kincisi de gereken örgütlenmeyi 
sa� layabilecek koşulların, kişiler 
yak. deneyler olarak varlığı. Bu 
olması 1976'da sosyalistlerin siirekli 
çalışma içine girec�ini gösteriyor. 

Sol'un bölünmüşlüğü işçi 
� ildir, dendi. Kimileri telaş la karŞı 
işçi sınüını böldük, dereesine. Oysa 
tek anlamda var. Burjuvazinin 
nin etkisi altında işçiler var. Yoksa, 
çi sınıfı açısından bir bölünmüşlük 
ye çalıştı�ımız t.ablo içinde, " hangi 
çiyi kopardı, böldü." denebilir? 

Işçi sıntftnın birli�i onu 
etkisinden kurtararak saRianacak. 
decek, demolaatik güçleri bir arada 
kedecek daha geniş kadrolar gerekli. 
yenıerin bunu sıı�layacak birliiıi 
lerce insanın varlıAına raRmen, 
memek, kitlelerden, işçi sınümdan 



1975 yılı için genel bir deyim kullanmak gerekir· 
se, bu yılın dünyada bir"birikimler yılı" olduiıu rahat
lıkla söylenebilir. 1970'Ii yılların ikinci yansının, bi· 
rinci yarısından nitelik olarak farklı bir olaylar zinciri· 
ne tanık olaca�ını buna dayanarak söyleyebiliriz. Bu · 
nu açıklamak için, nitelik farkının hangi noktalarda 
ortaya çıktıılını aç ıklayarak başlayalım. 

1970'Ierin ilk yarısı da, kendinden önce gelen on 
yıllık dönemden farklı bir dönem oldu. Bu farklılık 
da, yine önceki dönemin birikimlerine dayanıyor· 
du. 1970'den önceki yıllar, dünyadaki çelişkileri n gö· 
reli olarak dengeli biçimde gelişmesine tanık olmuştu. 
Bu dönemin de belirleyici özellikleri arasında, Orta 
Do/lU sorununun gerginlilli artırması, Yu nanistan'da 
faşist cuntanın iktidara gelmesi, Çin Halk Cumhuri· 
yeti ile dünya işçi sınıfının geri kalan bütünü arasın· 
daki çelişkinin belirginleşmesi yer alıyordu. Ancak, 
uluslararası ilişkilerin gelişme yönünde önemli bir 
deliişiklik, kapitalizm . sosyalizm çelişkisinde güçler 
dengesinin belirli olarak bir yana allır basması, dün· 
ya olaylarındaki politizasyonda önemli bir farklılık 
görülmüyordu. 

1970 · 1975 DöNEMİNIN GETIRDIKLERI 

1970'Ie 1975 arasındaki dönem, bir önceki dö· 
nemde gelişen güçlerin dünya sahnesine çıkmasıyla 
güçler dengesinin de�iştilli bir dönem oldu. Bunun, 
genel olarak, dünya genelindeki kapitalizm · sosyalizm 
mücadelesinde sosyalizm lehine önemli bir değişikli· 
Ilin ortaya çıkmasında görüyoruz. 1960'Iarın biriktir· 
diği hemen bütün sorunlar, çözümleriyle birlikte 
1970'Iere devredilmişti, 1970 'Ierin ilk yarısında ger· 
çekten önemli gelişmeler gösterdi bu sorunlar. Dün· 
ya kapitalizmi bütün sistemi içine alan ve sürekli bir 
bunalım içine girdi ;  iki sistem �rasındaki ilişkilerde 
"yumuşama" dönemine girildi; geri ve sömürülen üı· 
keler dünyada yeni bir ekonomik ve siyasal güç ola· 
rak ortaya çıktılar, kapitalist ülkelerdeki iç siyasal 
mücadelede sosyalizm ve ilerici güçler ilerlemeler 
gösterirken egemen sınınar iktidarlarını sürdürmede 
bir bunalım içine girdi .  Genel olarak, emperyaliı· 
min dünya ölçüsündeki belirleyici gücünü sosyaliz· 
me ve ilerici güç lere yitirdillinin belirlendiıli bir dö· 
nem oldu 1970 · 1975 dönemi. 

70'LERIN IKINCI YARıSıNA 'GIRERKEN 
TARTIŞILAN GÖREVLER 

Şu sıralar ayak bastıilımı? 1970'Ierin ikinci yarı· 
sının ise, eskiden oldullu gibi sarsıntılarla dolu bir 
dönemden sonra dengeli bir dönemin gelmesi biçimin· 
de gelişmeyecellini, dünyada yeni bir politik harita· 
nın ortaya çıkmasını getirece�ini söyleyebiliriz. 

Bu yargının, son y�larda dünyada güçler denge· 
sinin kesin biçimde sosyalizmden; sosyalist sıstem, 
devrimci güçler ve sömürülen ülkelerin ba�ımsızlık 
mücadelesinden yana de�işmiş olması yatıyor. Bu de· 
iıişiklik, kapitalist dünyada sosyalizm ve demokrasi 
yönündeki gelişmeyi ivmelendirecek, anti · emperya. 
list mücadeleyi yükseltecek, sosyalist ülkerin de, sos· 
yalizmin ileri aşamalarına geçişin hlılanmasıY'a daha 
yüksek bir belirleme gücüne ulaşmasını sa�layacaktır. 
Onümüıdeki yılda ve yıllarda dünyadaki de�işiklikle· 
rin hızının azalmayaca�ı, aksine artaca�ı, dengenin 
sosyalizm lehine bir "kararsızlık" içinde gelişecelli 
vargısının temelleri bunlar. 

Dünyadaki bu yeni durum, bütün devrimci güç· 
leri yeni görevlerle karşı karşıya getiriyor. Bu neden· 
le, 1975 yılının, işçi sınıfı partilerinin, onlar dışında 
kalan demokratik ve ilerici güçlerin (küçük burjuva 
demokratlarının, sosyal . demokrat partilerin vb.) 
müradele stratejilerini tartıştıllı, aralarında yeni bir 
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RYALIZME 
MÜCADELE 

dayanışma düzeyini aradıkları bir yol olması bir ras· 
lantı olmadı. Bu açıdan, bir yanda hem Avrupa'daki 
hem tüm dünyadaki işçi sınıfı partilerin bir kez daha 
biraraya gelerek devrimci mücadelenin görevlerini 
tartışma hazırlıklarının ilerlediıli bir yıl oldu 1975. 

1975 yılının dünya devrimci mücadelesinin önü· 
ne çıkardı�ı yeni sorunları ve dersleri ç ıkarabilmek 
için bazı örnekler üzerinde.durmak gerekli., 

BARIŞ MÜCADELESINDE YENİ BIR AŞAMA 

örneklerin başında, Avrupa Güvenlik ve lşbirli�i 
Konferansının sonuçlanması geliyor. Unutu lmaması 
gereken nokta, bu sonucun, kapitalist·emperya/ist 

devletlere kabul e//irildiğidir. Kapitalist ülkeler, kendi 
insiyatifieriyle gelişmeyen, üstelik kendilerine d ışar· 
dan kabul ettirilen ilkeleri uygulamaya yanaşmazlar, 
pratille geçmesini engellerier. Bugün de aynı çaba 
içinde olmaları dollaldır. Bu gerçekten hareketle, elde 
edilen kazanımların pratiğe geçirilmesi için mücade· 
lenin sürdürülmesi zorunludur. Helsinki'deki zirve, ba· 
rışın, kapitalist devletlerle uzlaşarak değil, ancak on· 
larla sürekli mücadeleyle sajllanabileceğini gösterdi. 
Bu açıdan, barış mücadelesinin yeni bir döneme gir· 
diğini söylemek mümkün. Bu dönem, yalnız barış 
ilkesinin dellil, somut barış koşullarının da emper· 
yalist ülkelere kabul ettirilmesi aşaması ile belirleni· 
yor. Bu aşamada, barış mücadelesinin doğrudan sınıf 
mücadeleleri pratiğinde daha çok yoğunlaşması 

söz konusu. Bunun sonuçlarından biri, kapitalist ülke· 
lerdeki sınıf mücadelesinde barış sorununun yerinin 
artması. Diller bir sonucu da, iki sistem arasındaki mü· 
cadelede dünyadaki siyasal rejim değişikliklerinin a· 
ğırlıllının artması olınak durumunda. Bu durum, dün· 
yada iki sistem arasındaki mücadelenin odak noktala· 
rına eğilmek gereğini dolluruyor. 

VIETNAM DENEYININ ÖCREITiKLERi 

Bu odak noktaları dünya haritasında yine Uzak 
Doğudan başlıyor. Uzak Doğu soru nunda emperyaliz· 
me belirleyici darbeyi Vietnam ve Kamboçya'da 
halkçı güçlerin zaferi indirdi. Bu zaferi, herşeyden ön· 
ce, işçi sınıfı öncülüğünün ve sosyalist sisteme·dayan· 
manın sağladıılını söylemek, bilinen birşeyi tekrarla· 
maktan daha faıla önem taşıyor. Bunun için bazı 
gözlemler yapmak gerekli. 

Birincisi, Vietnam ve Kamboçya deneyleri, işçi 
sınıfının kurtuluş mücadelesi sırasında oynadıllı öncü 
rolün, yalnız bu mücadelenin başarısını de�il, ulusal 
ballımsıılık kazanıldıktan sonra da, devrimin geliş· 
mesine damgasını vurmak için çeşitli güçler arasında 
ortaya çıkan mücadelenin sonucunu da belirledillini 
gösterdi .  Bugün her iki ülkede de, kapitalist bir geliş· 
me dönemine gerek kalmaksızın sosyalizmin temelle· 
rinin kuru labilecelli belirlendi�i gibi, bunun hangi 
şartlara balllı oldu�u da görüldü. 

Vietnam ve Kamboçya halkının zaferle biten ulu· 
sal kurtuluş hareketi, herşeyden önce. bir ülkeye sal· 
dıran emperyalizmin gücünün, o ülkede ittifak yaptıllı 
iç güçlerin gücünden fazla olmadıılını gösterdi. Askeri 
gücün kullanılması yenilgiyi geciktirebilir, savaşı uza· 
tabilirseydi de; savaşın sonunu asıl belirleyen em per· 
yalizmin ülke içindeki uzantılarının kitlelerin önünde 
poliıilı olarak yenilebilmesiydi. Bunun için de halk 
devrimci savaşa politik olarak kazanılmalı, gericiler 
tecrit edilmeli, işbirlikçi güçlerin iktidarının politik 
temelleri yokedilmeliydi. Bu da, her iki ülkede bir U· 
lusal kurtuluş cep/lesinin kurulmasıyla gerçekleştiriı· 
di. 

Vietnam deneyinin ö�rettiiıi üçüncü gerçek de, u · 
lusal kurtuluş mücadelesinde, emperyalistlere, müca· 
delenin özünden tavizler vererek barış'ın saiılanama. 
yaca�ıydı. Barış'ın salllanması için tahtih tavizler ve· 
rilebilirdi, mücadele hedefinin mu hakkak silah yoluy· 
la elde edilmesi gibi bir slogan ileri sürülemezdi; ne 
var ki ,l varılacak taktik anlaşmalar, ancak emperyaliz· 
min ülke halkının kaderini barışçı yollardan 
kararlaştırmasını kabul elmesi şartıyla mumkündü. Bir 

barış anlaşmasından sonra mücadele (örnelıin Laos'ta 
oldullu gibi) politik araçlarla tamamlanabilirdi; fakat 
hiçbir zaman emperyalistlerle ve gericilerıe 'uzlaşıla· 
mazd ı' .  Nitekim, 1973 Ocak ayında, V ietnam ulusal 
kurtuluş cephesi, kendi siyasal programının derhal ka· 
bul .. dilmesini şart koşmadan, özgür seçimlerle tüm u· 
ıu..,ı güçlerin katıldılıı bir hükümetin .  kurulması şar· 
tıyla bir barış anlaşmasını kabul elti. Ancak, örneğin 
Ni�n 1975'te, başına kim geçerse geçsin resmi hükü· 
metin hiçbir otoritesi fiilen ortada kalmamışken, Ti· 
yö'nün yerine bir Tram Van Huong'un geçmesiyle 
UKC'nin Saygon hükümetiyı. 197 3'teki gibi bir anlaş· 
ma masasına oturmasını istemek. sadece emperyaliz
min varlığını yeni bir politik kılıf ardında gizleme ça· 
basından başka birşey olamazdı. Ve kabul edilemezdi. 

ASYA'DA YENi BiR 
POLiTIK DENGE ARANıYOR: 

HiNDiSTAN. BANGLADEŞ 

Vietnam zaferinin ABD üzerindeki belirleyici et· 
kisi, Güney Doğu Asyadaki ittifaklarını yenilemek 
biçiminde oldu. Vietnam savaşının sona ermesiyle SE· 
ATO 'nun varlık nedeni ortadan kalktı. SEATO'nun 
varlık nedeninin ortadan kalkmasının temel nedeni, 
ne doğrudan müdahale ile ne de yerel güçleri kullana· 
rak, silah kuvveti üzerinde emperyalizmin ç ıkarlarının 
korunarnayacağının anlaşılması oldu. ABD, bölgedeki 
ekonomik ilişkiler ağını yaygınlaştırarak, Endonezya, 
Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur'un birliğine 
dayanan yeni bir denge kurmak zorunda kaldı. Aynı 
zamanda Avustralya ve Japonya ekonomilerini n, son 
yıllarda gerçek leşen yoğun sermaye akımı ile ABD' 
nin etkinliği içine daha çok girmeleri yeni güçler den· 
gesinin bir ö�esi. Bu gelişmeler, ABD 'nin Asya'da di· 
renmeye devam etmekle birlikte gerilediğini ortaya 
koyuyor. 

Emperyalizmin, egemenliğini siyasal bir dengeye 
bağlayarak koruma çabaları, Hindistan ve Bangladeş'· 
te biri başarısız dilıeri başarılı iki darbe girişimiyle so· 
nuçlandı. Bu iki örne�in ortak noktaları üzerinde dur· 
mak zoru nlu. Bu iki örnek de, bağımsızlığı koruma· 
nın, onu kazanmaktan çok daha zor oldulıu nu kanıt· 
ladı. Zorlu k, bağımsızlılıı korumak için içerde veril· 
mesi gereken mücadelenin başarısı için doğru bir poli· 
tik ittifaka dayanmak gereğinden doğuyor. Ekono· 
mik yönden geri bir ülkede kapitalist yoldan kalkınma 
politikasının, egemenliğini geri getirmek isteyen gerici 
güçlerin ve emperyalizmin direncini kıramadıllı iki ör· 
nekte de görüldü. Aksine, bu politikanın, sorunları iş . 
çi ve emekçi sınınarın yararına çözmek yerine, karşı · 
devrimci güçlerin iktidarı alması için elverişli bir eko· 
nomik ve politik zemin yarattıılı iki örnekte de kanıt· 
Iandı. 

NASIRlzMIN ÖLüMÜ 

Emperyalizm Asyada yeni bir denge kurmak için 
çalışırken, iki sistem arasındaki mücadelenin ağırlık 
noktası, Basra Körfezi ve Orta do�u 'dan başlayıp Gü· 
ney Avrupa'yı ve Afrika'yı içine alan bir hatta doğru 
kaymıştır. 

Orta Do�u'daki denge, Mısır'ın politikası sonu. 
cunda, ABD emperyalizmi lehine, dünyadaki genel 
durumla çelişen bir gelişme gösterdi. Bu çelişki, dün. 
yadaki genel denge açısından Orta Dollu'da ABD ve 
ısrail lehine çözümlenmesinin olanaksız olmasıyla be. 
lirleniyor. 

Orta Doj!u 'da bugün ortaya çıkan durumun, em· 
peryalizme karşı mücadelenin hangi güçlere dayana· 
rak başarılı olabilece�i konusunda da saj!ladığl sonuç· 
lar var. Baj!ımsızlıj!ın kazanılmasından sonra izlenen 
kapitalist kalkınma yolunun içine dü>;Wj!ü açmaz, Mı. 
sır'ı emperyalizm ve ısrail'le uzlaşmak zorunda bır.k. 
tı, Uzlaşmada, sübj�kti r faktörlerin olduğu gibi, bazı 
objektif faktörlerin de rolü oldu. Enver Sedaı, buna. 
lım içindeki Mısır kapitalizminin egemen sınınarına 
boyun eğerek ısrail'. verdiği tavizlerle Orta Doğu bu. 
nalımının \=özümünü ertrledi v .. "" ·�a:,-ıdl.  kazanma yolu-

gerginlilli artırması, Yu nanistan'da 
iktidara gelmesi, Çin Halk Cumhuri· 

sınıfının geri kalan bütünü arasın· 
çelişkinin belirginleşmesi yer alıyordu. Ancak, 

ilişkilerin gelişme yönünde önemli bir 
kapitalizm . sosyalizm çelişkisinde güçler 

olarak bir yana allır basması, dün· 
politizasyonda önemli bir farklılık 

DöNEMİNIN GETIRDIKLERI 

arasındaki dönem, bir önceki dö· 
nemde gelişen güçlerin dünya sahnesine çıkmasıyla 

de�iştilli bir dönem oldu. Bunun, 
dünya genelindeki kapitalizm · sosyalizm 

sosyalizm lehine önemli bir değişikli· 
çıkmasında görüyoruz. 1960'Iarın biriktir· 

sorunlar, çözümleriyle birlikte 
dilmişti, 1970 'Ierin ilk yarısında ger· 
gelişmeler gösterdi bu sorunlar. Dün· 

bütün sistemi içine alan ve sürekli bir 
di ;  iki sistem �rasındaki 

içine 
�rasındaki 

içine 
ilişkilerde 

dönemine girildi; girildi; gir geri ve sömürülen üı· 
yeni bir ekonomik ve siyasal güç ola· 

çıktılar, kapitalist ülkelerdeki iç siyasal 
lizm ve ilerici güçler ilerlemeler 

egemen sınınar iktidarlarını sürdürmede 
içine girdi .  Genel olarak, emperyaliı· 

ölçüsündeki belirleyici gücünü sosyaliz· 
lere lere ler yitirdillinin belirlendiıli bir dö· 
1975 dönemi. 

IKINCI YARıSıNA 'GIRERKEN 
TARTIŞILAN GÖREVLER 

ayak bastıilımı? 1970'Ierin ikinci yarı· 
oldullu gibi sarsıntılarla dolu bir 

sonra dengeli bir dönemin gelmesi biçimin· 
gelişmeyecellini, dünyada yeni bir politik harita· 

çıkmasını getirece�ini söyleyebiliriz. 
son y�larda dünyada güçler denge· 

biçimde sosyalizmden; sosyalist sıstem, 
ve sömürülen ülkelerin ba�ımsızlık 

yana de�işmiş olması yatıyor. Bu de· 
dünyada sosyalizm ve demokrasi 

gelişmeyi ivmelendirecek, anti · emperya. emperya. 
yükseltecek, sosyalist ülkerin de, sos· sos· 

aşamalarına geçişin hlılanmasıY'a daha daha 
belirleme gücüne ulaşmasını sa�layacaktır. 

ve yıllarda dünyadaki de�işiklikle· 
azalmayaca�ı, aksine artaca�ı, dengenin 

bir "kararsızlık" içinde gelişecelli 
bunlar. 
yeni durum, bütün devrimci güç· 
karşı karşıya getiriyor. Bu neden· 

edilen kazanımların pratiğe geçirilmesi için mücade· 
lenin sürdürülmesi zorunludur. Helsinki'deki zirve, ba· 
rışın, kapitalist devletlerle uzlaşarak değil, ancak on· 
larla sürekli mücadeleyle sajllanabileceğini gösterdi. 
Bu açıdan, barış mücadelesinin yeni bir döneme gir· 
diğini söylemek mümkün. Bu dönem, yalnız barış 
ilkesinin dellil, somut barış koşullarının da emper· 
yalist ülkelere kabul ettirilmesi aşaması ile belirleni· 
yor. Bu aşamada, barış mücadelesinin doğrudan sınıf 
mücadeleleri pratiğinde daha çok yoğunlaşması 

söz konusu. Bunun sonuçlarından biri, kapitalist ülke· 
lerdeki sınıf mücadelesinde mücadelesinde barış sorununun yerinin 
artması. Diller bir sonucu da, iki sistem arasındaki mü· 
cadelede dünyadaki siyasal rejim değişikliklerinin a· 
ğırlıllının artması olınak durumunda. Bu durum, dün· 
yada iki sistem arasındaki mücadelenin odak noktala· 
rına eğilmek gereğini dolluruyor. 

VIETNAM DENEYININ ÖCREITiKLERi 

Bu odak noktaları dünya haritasında yine Uzak 
Doğudan başlıyor. Uzak Doğu soru nunda emperyaliz· 
me belirleyici darbeyi Vietnam ve Kamboçya'da 
halkçı güçlerin zaferi indirdi. Bu zaferi, herşeyden ön· 
ce, işçi sınıfı öncülüğünün ve sosyalist sisteme·dayan· 
manın sağladıılını söylemek, bilinen birşeyi tekrarla· 
maktan daha faıla önem taşıyor. Bunun için bazı 
gözlemler yapmak gerekli. 

Birincisi, Vietnam ve Kamboçya deneyleri, işçi 
sınıfının kurtuluş mücadelesi sırasında oynadıllı öncü 
rolün, yalnız bu mücadelenin başarısını de�il, ulusal 
ballımsıılık kazanıldıktan sonra da, devrimin geliş· 
mesine damgasını vurmak için çeşitli güçler arasında 
ortaya çıkan mücadelenin sonucunu da belirledillini 
gösterdi .  Bugün her iki ülkede de, kapitalist bir geliş· 
me dönemine gerek kalmaksızın sosyalizmin temelle· 
rinin kuru labilecelli belirlendi�i gibi, bunun hangi 
şartlara balllı oldu�u da görüldü. 

Vietnam ve Kamboçya halkının zaferle biten ulu· 
sal kurtuluş hareketi, herşeyden önce. bir ülkeye sal· 
dıran emperyalizmin gücünün, o ülkede ittifak yaptıllı 
iç güçlerin gücünden fazla olmadıılını gösterdi. Askeri 
gücün kullanılması yenilgiyi geciktirebilir, savaşı uza· 
tabilirseydi tabilirseydi de; savaşın sonunu asıl belirleyen em per· 
yalizmin ülke içindeki uzantılarının kitlelerin önünde 
poliıilı olarak yenilebilmesiydi. Bunun için de halk 
devrimci savaşa politik olarak kazanılmalı, gericiler 
tecrit edilmeli, işbirlikçi güçlerin iktidarının politik 
temelleri yokedilmeliydi. yokedilmeliydi. Bu da, her iki ülkede bir U· 
lusal kurtuluş cep/lesinin kurulmasıyla gerçekleştiriı· 
di. 

Vietnam deneyinin ö�rettiiıi üçüncü gerçek de, u · 
lusal kurtuluş mücadelesinde, emperyalistlere, müca· 
delenin özünden tavizler vererek barış'ın saiılanama. 
yaca�ıydı. Barış'ın salllanması için tahtih tavizler ve· 
rilebilirdi, mücadele hedefinin mu hakkak silah yoluy· 

Vietnam zaferinin ABD 
kisi, Güney Doğu Asyadaki 
biçiminde oldu. Vietnam 
ATO 'nun varlık nedeni 
varlık nedeninin ortadan 
ne doğrudan müdahale 
rak, silah kuvveti üzerinde 
korunarnayacağının anlaşılması oldu. ABD, bölgedeki 
ekonomik ilişkiler ağını 
Malezya, Filipinler, Tayland ve 
dayanan yeni bir denge kurmak 
zamanda Avustralya 
yıllarda gerçek leşen 
nin etkinliği içine daha çok 
gesi nin bir ö�esi. Bu 
renmeye devam etmekle 
koyuyor. 

Emperyalizmin, 
bağlayarak koruma çabaları, 
te biri başarısız dilıeri 
nuçlandı. Bu iki örne�in 
mak zoru nlu. Bu iki 
nın, onu kazanmaktan 
ladı. Zorlu k, bağımsızlılıı 
mesi gereken mücadelenin 
tik ittifaka ittifaka ittif dayanmak 
mik yönden geri bir ülkede 
politikasının, egemenli
güçlerin ve emperyalizmin 
nekte de görüldü. Aksine, 
çi ve emekçi sınınarın 
devrimci güçlerin iktidarı 
nomik ve politik zemin 
Iandı. 

NASIRlzMIN 

Emperyalizm Asyada yeni 
çalışırken, iki sistem 
noktası, Basra Körfezi 
ney Avrupa'yı ve Afr
kaymıştır. 

Orta Do�u'daki 
cunda, ABD emperyalizmi 
durumla çelişen bir gelişme 
yadaki genel denge açı
ısrail lehine çözümlenmesinin 
lirleniyor. 

Orta Doj!u 'da bugün 
peryalizme karşı mücade
rak başarılı olabilece�i konusunda 
lar var. Baj!ımsızlıj!ın 
kapitalist kalkınma yolunun içine 
sır'ı emperyalizm ve ısr
tı, Uzlaşmada, sübj�kti



KARSI BiRiKEN 
DENEYi 
nu seçti; A B D  'den aldı�ı ekonomik yardım karşılı�ın
da Amerikan istekleri ni kabul etti. ''Sir karış Mısır 
topra�ı ısrail işgali altında kaldıkça kapalı kalaca�ını" 
söylediği Süveyş 'i Batılı kapitalist ülkelerin ticareti i
çin trafi�e açtı. 

Mısır olayları, aslında, yalnız Mısır'ın Arap
'

dün
yası içinde öncülü�ü kaybetmesini getirmiyor, -a'ynı 
zamanda Nasırizmin, küçük burjuvaziye dayanarak bir 
"sosyalizm" kurma düşlerinin de inasını noktalıyor
du_ Küçük burjuvaziye dayanarak ve işçi sınıfını da il 
çine alan bir ulusal cephe içinde sorunların üzerine 
gitmeden ulusal bağımsızlı�ı ileri aşamalara ulaştır
manın bugünkü dünya şartlarındaki olanaksızlı�ı, as
lında, 1975 yılının sık sık kanıtlanan olgularından bi
riydi. 

VOCUNLAŞAN iç MÜCADELE 

Orta do�'da son yılın gelişmelerini, Arap hare
ketinin liderliği giderek sol güçlerin eline do�ru ka
yarken, iç mücadelenin de yoğunlaşması olarak belir
lemek mümkün_ Liderli�i n Suriye, FKö gibi ilerici 
güçlere doğru kayması, Orta Doğu'da mücadelenin 
yo�nlaşacağının bir kanıtı_ Bu arada, 1975 yılı 
içinde, FKö içinde gerçekçi politikanın giderek ağır 
bastığını, bu örgütle sosyalist ülkeler arasındaki ilişki
nin olumlu yönde gelişti�ini vurgulamak gerekiyor. 

Orta Do�u bu nahmının şu anda Lübnan 'da yo
�nlaştığı görülüyor. Lübnan'daki iç savaş, iç gerici
Iikle devrimci güçler arasındaki mücadelenin genel ola
rak yoğunlaşması sürecinin bir parçası. Lübnan'da, u
lusal ve demokratik görevleri yerine getirecek bir bur
juvazinin bulunmayışı, egemen slnıOarın emperya
lizmle ve ısrail'le uzlaşması, öte yandan Mısır'ın olay
lara "tararsız" kalışı bunalımın derinleşmesine neden 
olmuş durumda. Iç' güçlere karşı mücadelenin yo�un
laşması, gerçekte emperyalizrıi1n bunalımının bir so
nucu. Amerikan emperyalizminin (yalnız Orta Doğu' 
da değil) yalnızca belli bir militarizmi (örneğin ısrail '
i )  destı'kleyerek çıkarlarını kollamak yerine; yerel 
burjuva ve reodal güçlerle ittifaka girmesi, egemenli�i
nin sarsılmasının ve yeni dayanak noktaları aramasının 
do�al sonucu_ Emperyalizmin bu yeni ittirak politika
sını geriletmenin yolu ise, emperyali7.me uzlaşan yerli 
egemen güçleri tecrit eden geniş bir anti - emperyalist 
cephenin kuru lması ve biriken deneyden yararlanılma
sı. 

SAHRA'DAN ANGOLA'VA 

Emperyalizmin bunalımının doğurdu� yeni "di
renme hattı" üzenirde Afrika ve özellikle Kuzey Arri
ka bulunuyor. Geçen yılın Sahra bunalımı, emperya
lizmin A frika'yı kontrol edecek bir üs oluşturma ça
baları sonucunda ortaya çıktı. Sonuç olarak ıspanyol 
sahrasl , lspanya, Fas ve Moritanya arasındaki bir an
laşma ile bu son iki ülke arasında paylaşıldı. Gine -
Bissau ve Mozambik'in bağımsızlıklarına kavuşmala
nndan sonra, emperyalizm, A frika'nın göbeğindeki 
A ngola örne�i, emperyalizmin- bugünkü bunalım aşa
masında, ulusal bağımsızlık sorununun kapitalizm -
sosyalizm mücadelesiyle nasıl etle kemik haline geldi
ğinin bir örneği.Emperyalizm, bundan bir on yıl ka
dar öncesinde oldu� gibi, ülke içindeki güçlerin 
biraraya gelerek ulusal ba� ınlsızlığı kurmalarına izin 
verecek esnekliğe sahip de�lI. 

GüNEV AVRUPA'DA 
ODAKLAŞAN MÜCADELE 

Emperyalizmle, anti - emperyalist, ilerici ve sos
yalist güçler arasında, kapitalist sistemin bu kuşak 
bölgelerinde süregiden bu mücadele, bugün, kapitalist 
dünyanın merkezlerindeki mücadelenin yanında ikinci 
plana düşmüş görünmektedir. Bu, dünyadaki güçler 
dengesi nin sosyalist sistem lehine gelişmesi ortamın
da, kapitalist ülkelerde genel olarak iç politik mücade
le yoğunluk kazanması olgusunun bir parçasıdır. ö
zellikle Güney Avrupa ülkelerindeki mücadele, sosya-

lizm - kapitalizm mücadelesinde belirleYici bir yeral
maya başlamıştır. 

Güney Avrupa ülkelerindeki mücadelenin özelliği, 
bu ülkelerde faşizmin ilerlemesinin durdurulmuş ol
masıdır. Ispanya dışındaki Güney Avrupa ülkelerinde 
faşizm ( en azından bugün için) yakın gelecekteki bir 
tehlike olmaktan çıkarılmıştır. Ispanya'da ise faşizm

' 

sadece bugün için iktidardadır; bugünkü bunalımından 
kendisini �oparlayarak çıkması, demokrasinin sonun
da yeniden kurulmasının önüne geçmesi olanağı ( ko
şullarda büyük beğişiklik olmadıkça) kalmamıştır. 

Güney Avrupa ülkelerinde demokrasiye geçiş, bü
tün Avrupa'da güçler dengesi ni değiştirec�ktir. Diğer 
Avrupa ülkelerinin raşist reji mierin devrilmesi karşı
sında gösterdiği tepkiler, bir tarartan, demokrasi nin 
gerçekleşmesi için burjuvaziye güvenilemeyeceğini 
ortaya da koymuştur. 

PORTEKIZ DENEVI 

Bu arada, söz konusu Güney Avrupa ülkelerinde 
demokratikleşme sorununun karşılaştı�ı sorunlar üze
rinde bazı gözlemler yapılabilecek durumdayız. 

Güney Avrupa'nın 1975 'te dikkatleri üzerine en 
çok çeken, politik gerginli�in en yüksek düzeyde ol
duğu ülkesi Portekiz'di. Portekiz deneyi, burjuvazinin 
ve emperyalizmin iktidarı direnmeksizin işçi ve emek
çi sınlOara teslim etmeye razı olmayaca�ını, devrimi 
geri çevirmek için her türlü çareye başvuracağını bu
nu engellemek için devrimin temel sorununun, de
mokratik güçlerin devrimci iktidarın koru nması zemi
ninde birleşmesi oldu�nu gösterdi. Diğer bir deyişle, 
Portekiz deneyi, devrimde temel sorunun iktidar soru
nu olduğunu, demokratik güçler arasındaki birliğin 
temel zemininin de iktidar sorunu etrafında aranması 
gerekti�ini gösterdi. Bu temel zemin dışında veya ona 
paralel başka zeminlerde oluşturulacak eylem birliği 
elbette yararlıdır, rakat ancak birincisine dayandıkça 
ve onu güçlendirdikçe devrimci gelişmeye destek ola
bilir. Portekiz'deki bir yıllık bunalımların temelinde, 
demokratik güçler arasında bu zemine dayanan bir 
birli�in kurulamaması; sosyal demokratların böyle bir 
birliğe yanaşmamalan; devrimci bir iktidar ,olmadan 
devrimci bir politikanın olabilece�ini sanmaları yat
maktadır. Sosyalist Partisi, birbiri arkasına kurulan 
hükümetleri sabote ederek ülkede bir iktidar boşluğu 
doğınasının baş sorumlusu oldu. Kitlelerin iktidarı a
labilecek kadar güçlü ve hazırlıklı olmamaları nedeniy
le de bu politika, kaçınılmaz olarak sağın güçlenmesi
ni sağladı. 

Portekiz deneyi, güçler dengesinin yanlış değer
lendirilmesine dayanan eylemlerin macera demek ol
duğunu da gösterdi.  Spinola'nın II Mart'taki karşı -
devrim girişiminin bastırılması, anti - raşist cephenin 
güçlenmesiyle sonuçlandı. Devrim Konseyi kuruldu, 
Demokratik ve Sosyal Merkez Partisi hükümetten Çı
karıldı, hükümetleki komünist eğilimli bakanların sa
yısı artırıldı. Kitlelerden kopuk bir maceracı eylem o
lan 26 Kasım ' 'Paraşütçüler ayaklanması" ise, tam ter
sine, devrimci güçlerin gerilemesiyle, sağın güçlenme
siyle sonuçlandı. Kitlelerin iktidarı almak için yete
rince güçlü ve hazır olmadı�ı bir anda, küçük bir azın
lık tarafından tek başına girişilen "devrim" !ı!şebbüs
lerinin,  demokratik kazanımları bağmak için pusuda 
bekleyen faşist güçlere hizmetten başka birşey ol
madığı bu deneyde de görüldü. 26 Kasım hareketin
den, kitleler iktidara daha çok uzak laşarak çıktılar. 
26 Kasım hareketi, arkasına almamıştı arna, 
sa�ın güçlenmesinden zararlı çıkan bu kitleler oldu. 

ITALVA DENEVI 

Bir SÜre önce faşizmin iktidara hazırlandı�ı bir 
ülke olan ıtalya'da ise 1975 yılında faşizmin şansı bü
yük ölçüde aıaltıldı. ıtalyan deneyi üç örnek vermesi 
açısından ö�retici oldu. Birincisi, faşi7.min kapitalist 
devlet aygıtının dışında, ondan babımslZ olgu olmadı
lll, aksine olun il/egal bir uzantısı oldu�u ve bu oranda 
sermaye tnrafından b •• I,nip desleklendi�i idi. I kincisi 

de ıtalyan Komünist Partisi'nin 15 - 16 Haziran yerel 
seçimlerinde oyların yüzde 33,5'unu alarak, HDP'den 
sonra yüıde 1 ,5'luk bir farkla ikinci parti durumuna 
yükselmesiyle ortaya Çıktı. Bu, bunalım dönemlerinde 
sa� iktidar partilerinin tabanıarında ortaya çıkan eri
menin, ara aşamalardan geçmeksizin gerçek sola ka
nalize edilebilece�ini gösterdi.  Bu politika, kapitaliz
min bugünkü bunalımında Komünist Partilerinin ö
nemli bir taktiğini oluşturuyor_ Sa� iktidar partileri
nin tabanıarındaki erimenin aşırı sa� tararından kul
lanılması, bugünkü bunalım döneminde emperyalizm 
tarafından desteklendi�i düşünülürse; ıtalyan deneyi, 
sa�a, raşizm tehlikesine karşı, en iyi "hucüm" politi
kasının, (de�işik adlarla da anılsa) "halk cephesi" po
litikası oldu�unu gösterdi. ı talyan deneyinin göster
di�i üçüncü gerçek, bu politikanın yalnız iç mücadele 
hedefine karşı de�i1 emperyalizme karşı da en etkili 
bir silah oldu� .  Halk cephesi, emperyalist sisteme 
ba�1ı ülkelerde, bir iç savaşa yol açmaksızın demokra
tikleşmenin gerçekleşebilece�ini, emperyalizme karşı 
bir (Iili durum yaratılabilece�ini gösteriyordu_ 

ÇIN'IN TlJTUMU 

Çin Halk Cumhuriyeti 1975 yılında emperyaliz
me karşı sosyalist ülkeleri bölücü bir güç olmaya de
vam etti. Bugün için Maoizm, dünya işçi sınıfı hareke
tini bölücü, provoke edici bir çizgi olmaktan çıkarıldı; 
genel olarak işçi sınırı arasından atıldı. Ancak, bu, 
Çin 'in anti - sosyalist bir dış politika yürütmesi gerçe
!!ini ve bunun sonuçlarını ortadan kaldırmıyor. Em
peryalizme karşı, barış ve demokrasi için mücadelede, 
deneylerinden yararlanılması büyük önem taşıyan, 
devrimci prati!!iyle sömürülen ülkeler için önemli bir 
örnek olan QHC'nin, anti-emperyalist cepheyi 
bölmesi ; bununla da kalmayarak emperyalist ülkelerle 
birlikte dünya sosyalizmine karşı açıkça mücadele et
mesi, 1975 yılının, daha önceki yıllardan devralıp çö
ıemediği en önemli sorurılardan biri. 

KAPiTALIST DONvA BUNALıMlNIN 
öCRETTIKLERJ 

1975 yılı, kapitalist dünya ekonomisinin bunalı
mıyla ilgili bazı vargılara ulaşma olana�ını da veriyor. 
Birinci vargı, 1960 - 70 döneminin göreli hızlı ve den
geli gelişme temposundan sonra başlayan bunalımın, 
bütünüyle tekelci devlet kapitalizminin yapısal bir so
nucu oldu�u. Ikinci vargı, üretimin uluslararasılaşma
sının ve uluslararası tekellerin kapitalist dünya ekono
misine bir denge getirmedi!!i ; aksine tekeUer arasında
ki rekabetin bunalımının nedenlerinden biri oldu�. 
Bunalımın yapısal niteli�i ise, kapitalizm - sosyalizm 
mücadelesinin kapitalizmin merkezlerinde yo�unlaş
masını getiren bir sonuca sahip. Bu sonuç, tekelci ka
pitalizmin, kendi soru nlarının çözümünde "kilitlen
miş" olduğu. Di!!er bir deyişle, ekonomik sorunların 
çözümünün iktidarın sınıf niteli!!inin de�işmesine 
bağlı oldu�u. 

Bunalımının çözümünün iktidar mücadelesinde 
somutlanması kapitalist dünyanın egemen sınınarını 
dayanışmaya zorlarken, bunalım aynı zamanda arala
rındaki çelişkinin k ızışmasına neden olmakta. Ne var 
ki kapitalist dünya içindeki liderlik savaşının geri pla
na itilmeye çalışılması 1975 'in gerçeklerinden biri. 
Fakat sorun liderlik savaşıyla bitmiyor. Bunalım, ka
pitalist ülkelerin iç politikasında egemen sınıflar ara
sındaki ayrılıkları körükledlkçe, bu ayrılıkların ulusla
rarası ilişkiler planına, özellikle sosyalist sistemle ili,
kiler planına yansıması kaçınılmaz oluyor. Sosyalist 
sistemle kurulacak ilişkilerin niteli�i kapitalist ülkeler 
arasındaki anlaşmazlıkların bir konusu olmaya devam 
ediyor. Bu çelişkiler, solun başarıyla kullanması için 
bir malzeme niteli�inde 

1976'VA GIRERKEN 

1975 yılına bakınca, gerel dünya dengesinde sos
yalizm 'lehlne elde edilen gelişmeler sonucunda ulusla
rarası ortam yumuşarken kapitalist ülkelerin iç politi
kalarında mücadelenin yo�nlaştı�ını; bu mücadele
lerde işçi ve emekçi sınınarın, demokratik güçlerin 
birliği do�rultusunda önemli deneylerin birikti�ini 
görüyoruz. Bu na paralel olarak, dünyadaki genel yu
muşama ortamı olumlu yönde gelişirken, emperya
lizmin direndil!i bölgelerde sistemlerarası politik mü
cadelenin yoııunlaştı�ını da gözlemekleyiz Birikimler 
yılı" 1975'i izleyecek yılın, 1975'ten daha önemli 
köklü dönemeçiere gebe oldu�nu söylemek mümkün 
önemli soru n kapitalizm - sosyalizm mücadelesinde 
biriken mücadele deneyini önümiizdeki pratille uygu
lamak. 
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emperyalist, ilerici ve sos
sistemin bu kuşak 

mücadele, bugün, kapitalist 
mücadelenin yanında ikinci 

Bu, dünyadaki güçler 

Bu arada, söz konusu Güney Avrupa ülkelerinde 
demokratikleşme sorununun karşılaştı�ı sorunlar üze
rinde bazı gözlemler yapılabilecek durumdayız. 

Güney Avrupa'nın 1975 'te dikkatleri üzerine en 
çok çeken, politik gerginli�in en yüksek düzeyde ol
duğu ülkesi Portekiz'di. Portekiz deneyi, burjuvazinin 
ve emperyalizmin iktidarı direnmeksizin işçi ve emek
çi sınlOara teslim etmeye razı olmayaca�ını, devrimi 
geri çevirmek için her türlü çareye başvuracağını bu
nu engellemek için devrimin temel sorununun, de
mokratik güçlerin devrimci iktidarın koru nması zemi
ninde birleşmesi oldu�nu gösterdi. Diğer bir deyişle, 
Portekiz deneyi, devrimde temel sorunun iktidar soru
nu olduğunu, demokratik güçler arasındaki birliğin 
temel zemininin de iktidar sorunu etrafında aranması 
gerekti�ini gösterdi. Bu temel zemin dışında veya ona 
paralel başka zeminlerde oluşturulacak eylem birliği 
elbette yararlıdır, rakat ancak birincisine dayandıkça 
ve onu güçlendirdikçe devrimci gelişmeye destek ola
bilir. Portekiz'deki bir yıllık bunalımların temelinde, 
demokratik güçler arasında bu zemine dayanan bir 
birli�in kurulamaması; sosyal demokratların böyle bir 
birliğe yanaşmamalan; devrimci bir iktidar ,olmadan 
devrimci bir politikanın olabilece�ini sanmaları yat
maktadır. Sosyalist Partisi, birbiri arkasına kurulan 
hükümetleri sabote ederek ülkede bir iktidar boşluğu 
doğınasının baş sorumlusu oldu. Kitlelerin iktidarı a
labilecek kadar güçlü ve hazırlıklı olmamaları nedeniy
le de bu politika, kaçınılmaz olarak sağın güçlenmesi
ni sağladı. 

Portekiz deneyi, güçler dengesinin yanlış değer
lendirilmesine dayanan eylemlerin macera demek ol
duğunu da gösterdi.  Spinola'nın II Mart'taki karşı -
devrim girişiminin bastırılması, anti - raşist cephenin 
güçlenmesiyle sonuçlandı. Devrim Konseyi kuruldu, 
Demokratik ve Sosyal Merkez Partisi hükümetten Çı
karıldı, hükümetleki komünist eğilimli bakanların sa
yısı artırıldı. Kitlelerden kopuk bir maceracı eylem o
lan 26 Kasım ' 'Paraşütçüler ayaklanması" ise, tam ter
sine, devrimci güçlerin gerilemesiyle, sağın güçlenme
siyle sonuçlandı. Kitlelerin iktidarı almak için yete
rince güçlü ve hazır olmadı�ı bir anda, küçük bir azın
lık tarafından tek başına girişilen "devrim" !ı!şebbüs
lerinin,  demokratik kazanımları bağmak için pusuda 
bekleyen faşist güçlere hizmetten başka birşey ol
madığı bu deneyde de görüldü. 26 Kasım hareketin
den, kitleler iktidara daha çok uzak laşarak çıktılar. 
26 Kasım hareketi, arkasına almamıştı arna, 
sa�ın güçlenmesinden zararlı çıkan bu kitleler oldu. 

ITALVA DENEVI 

Bir SÜre önce faşizmin iktidara hazırlandı�ı bir 
ülke olan ıtalya'da ise 1975 yılında faşizmin şansı bü
yük ölçüde aıaltıldı. ıtalyan deneyi üç örnek vermesi 

deneylerinden yararlanılması büyük 
devrimci prati!!iyle sömürülen ülkeler 
örnek olan QHC'nin, anti-empery
bölmesi ; bununla da kalmayarak emperyalis
birlikte dünya sosyalizmine karşı açıkça 
mesi, 1975 yılının, daha önceki yıllardan devralıp 
ıemediği en önemli sorurılardan biri. 

KAPiTALIST DONvA BUNALıMlNIN 
öCRETTIKLERJ 

1975 yılı, kapitalist dünya ekonomisinin 
mıyla ilgili bazı vargılara ulaşma olana�ını 
Birinci vargı, 1960 - 70 döneminin 
geli gelişme temposundan sonra başlayan 
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ediyor. Bu çelişkiler, solun başarıyla 
bir malzeme niteli�inde 
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1975 yılına bakınca, gerel dünya 
yalizm 'lehlne elde edilen gelişmeler 
rarası ortam yumuşarken kapitalist 
kalarında mücadelenin yo�nlaştı�ını; 
lerde işçi ve emekçi sınınarın, demokratik 
birliği do�rultusunda önemli deneylerin 
görüyoruz. Bu na paralel olarak, dünyadaki 
muşama ortamı olumlu yönde gelişirken, 
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cadelenin yoııunlaştı�ını da gözlemekleyiz 
yılı" 1975'i izleyecek yılın, 1975'ten 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Ku· 
rulunun, 30 bin kurum işçisini memur 
yapmak istemesi karşısında işçilerin 
başlattı!!ı işi bırakma konusunda Sosyal· 
Iş Genel Başkanı Özcan Kesgeç 23 Ara· 
lık tarihinde yaptı!!ı basın toplantısında 
özetle şunları söyledi : 

"Kasım ayının son günlerinde Ba· 
kanlar Kurulunun yayımladı!!ı bir ka· 
rarla başlatılan 400 bin işçiyi memur 
yapma çalışmalannın ilk uygulamaya 
konulmak istenileni Sosyal Sigortalar 
Kurumunda çalışan 30 bin işçiyi me· 
mur kadrolarına aktarmak işlemidir. Bu 
işlem Kurum yönetimi ve Sosyal Güven· 
lik Bakanlığı tarafından müştereken yü· 
rütülmektedir. 

Bu işlemi durdunnak ve işçilerin 
memur yapılmasını önlemek, kanunsuz· 
lu!!a karşı Kanunları korumak amacıyla 
ilk eylem Ankara' da Sosyal Sigortalar 
Kurumunun 14 işyerinde birden işçile· 
rin işi bırakmasıyla başlatıldı. Gerekti· 
ğinde bu işi bırakma eylemi yurdun her 
bölgesindeki kurumun 104 işyerinde de 
uygulamaya konulacağı, işçilerin Genel 
Merkezimize bildirdiği kararlarıdır. 

Kanunsuzluğa karşı kanunları koru· 
mayı amaçlayan işi bırakmanın ilk gü· 
nünde Sosyal Güvenlik Bakanı kamuo· 
yunu yanıltıcı bilgiler venneye başla· 
mıştır. Bunlardan birincisi, işi bırakan 
işçilerin işbaşı yaptığı yolundaki Baka· 
nın demecidir. Bugün, direnişin ikinci 
ıı'inü, direniş tüm işçilerin katılmalan 

KARARLI 

ile sürdürülmektedir. Dün de işbaşı ya· 
pan hiç bir işçi yoktur. Işçilerin memur 
yapılma durumu ortadan kaldırılıncaya 
kadar işi bırakmayı sürdürmeye kararlı· 
dıriar. Bakan bir yandan da, işçileri iş· 
çilerle karşı karşıya getinnenin yolları' 
nı aramaktadır. Kurumun iki milyon iş· 
çiye hizmet götürdü!!ü doğrudur. Bir di· 
ğer do!!ru da, Kurum yönetiminin hatalı 
tutumları ve hükümet edenlerin de buna 
yardımcı olmaları ile Kurumun yeterin· 
ce hizmet götüremediğidir. Bu gerçe!!i 
hiçbir zaman açıklamayan Sosyal Gü· 
venlik Bakanı, kanunsuzlu!!a karşı ka· 
nunları korumak için direnen işçilere 
karşı, diğer işçileri kışkırtmak için çaba 
harcamaktadır. Ancak Bakanın hesaba 
katmadığı bir nokta var: Bugün bütiin iş· 

çiler, kurumun neden hizmet götürmedi. 
ğini iyice bilmektedirler. 

Bir diğer konu da "hükümetin hiç. 
bir işçiyi memur yapmadığı" yolundaki 
bakanın sözleridir. Hükümetin bir üyesi 
olarak Sosyal Güvenlik Bakanının onayı 
ile Sosyal Sigortalar Kurumunda işçi 
kadrolarına memur atandığı gerçektir. 
Buna ilişkin belgeler elimizdedir. Bu 
sözleri ile de bakan kamu oyunu yanılt· 
maktadır. 

Bir kere daha söylemekte yarar gör· 
mekteyiz:  Kanunsuzluğa karşı kanunları 
korumak amacı ile işçilerce başlatılan 
işi bırakma eylemi, kanunsuz işlemlerin 
kaldırılmasına ve kaldırıldı!!ının belge· 
lenmesine kadar sürecektir. Işçiler buna 
kararlıdıriar. " 

Geçen sayımızda, 
C ihanbeyli lde Alkim Alkaıı 
fabrikalarında direnişe 
geçen Petrol-Kimya İş 
sendikası üyesi işçilerle 
i lgili Yürüyüş'ün izlenimlerini 
verm iştik. Arkadaş larının 
işten çıkartılrnaları üzerine 
direnişi başlatan işçiler 
talepleri gerçekleşinceye 
kadar mücadelede kararlı 
olduklarını söylüyorlardı .  
Alkim işçi leri başarıya 
ulaştılar. Tüm talepleri 
kabul edildi. Onların 
şahsında hakları için direnen 
tüm işçi kardeşlerimize 
yeni yılda mutluluklar ve 
mücadelelerlnde yeni yeni 
başarılar dileriz.  

SiLVAN' DA GREV 
Silvan sanayi tesisleri, ıstanbul'da, 

Maltepe·Tugay yolu üzerinde. Silvan sa· 
nayiinde, tank paletleri, dozer parçaları 
ve benzeri madeni eşyalar üretiliyar. Bu 
işyerinde üretilen mallar, aynı zamanda 
Almanya, Hollanda, Iran, ırak gibi ülke· 
lere ihraç da ediliyor. 

Silvan sanayiinde 300 işçi çalışıyor. 
Işyeri 11 Aralık'tan beri grevde. Y ORO· 
YOŞ, greve bir muhabirini gönderdi. 
YOROYOŞ muhabiri grevci işçilerle 
konuştu: 

- Direnişiniiin nedenlerini açık. 
larmısınız ? 

Anayasamızın bize tanıdı!!ı sendika 
değiştirme hakkını kullanmak istedik. 
Patron buna dayanamadı. 23 arkadaşı· 
mız tazminatsız olarak işten atıldı. Bu· 
nun dışında 180 işçinin daha çıkış lis· 
tesini hazırladı. 

Işçiler olarak bu tutuma karşı di· 
renmeye karar verdik. Sendika değiştir· 
mek ve işten atılan işçi arkadaşlarımı· 
zın geri alınmasını sa!!lamak üzere 11 
Aralıkta direnişe başladık. 

- Direnişiniz sırasında ne gibi bas
kılarla karşılaşıyorsunuz? 

Direnişin başlamasından önce, I I  
Kasım'dan bu yana fabrika sürekli ola· 
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rak polis kordonu altında. Olayı izleme· 
ye gelen basın mensupları bile içeriye 
alınmıyor. Patran gerek içeriden, gerek· 
se dışarıdan her yoldan baskılarını sür· 
dünnekte. 

Patron, 8 Aralık günü Cabrikaya inas 
etti!!ini ve inasını bölge çalışma müdür· 
lü!!üne bildirdi!!ini açıklayan bir bildiri 
astı. Aynı gün 5 arkadaşın iş akdi Ces· 
hedildi. Durumu araştırdl!!lmlZda, Böl· 
ge çalışma müdürlü!!üne patron taraCın· 
dan herhangi bir bildirimin yapılmadı!!ı 
ortaya çıktı. 

Aynı anda patron işçi arkadaşların 
evlerine, fabrikayla ilişkilerinin kesildi· 
!!ini bildiren telgranar yolluyordu. 

Bütün bu nların amacı bizce aç ık : 
Işçilerin birli!!ini bozmak ve direni· 
şini kırmak. Ancak patran ne kadar 
oyun çevirirse çevirsin tüm oyun ve en
gelleri örgüt lü mücadele ile aşaca!!ız. 

- Niçin sendika değiştirmek isti· 
yorsunuz ? 

Eski sendikamız (Metal.lş) sendikal 
haklarımızı ve iş güvenliğimizi sağlaya· 
mıyardu . Toplu sözleşmelerde, işçile· 
rin görüş ve isteklerini hiç dikkate alma· 
dan, işçilere hiç haber venneden, aynı 
zamanda baştemsilci olan patronun ye· 

!!eni ile gizlice anlaşmaktaydı. Işçilerin 
haklarını savunması gerekirken, patron· 
ların çıkarı gözetiimiş oluyordu böyle· 
ce. 

Patronun vesayeli altında olan bu 
sendikadan Çıkıp DISK'e bai!1ı Maden· 
Iş'. g.çmek istediğimiz için 23 arkada· 

şımız patron taraCından işten atıldı. 
Silv"n işçilerinin direnişi sürüyor. 

Işçiler, bayramı evlerinden, ailelerinden 
ayrı Cabrikalarının başında geçirdiler. 
I nançları ve bilinçleri tam. Bu inanç ve 
bilinç, örgütlü, birlik halinde mUcadele· 
nin yenilmezlii!inden doğuyor. 
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Buna ilişkin belgeler elimizdedir. Bu 
sözleri ile de bakan kamu oyunu yanılt· 
maktadır. 
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etti!!ini ve inasını bölge çalışma müdür· 
lü!!üne bildirdi!!ini açıklayan bir bildiri 
astı. Aynı gün 5 arkadaşın iş akdi Ces· 
hedildi. Durumu araştırdl!!lmlZda, Böl· 
ge çalışma müdürlü!!üne patron taraCın· 
dan herhangi bir bildirimin yapılmadı!!ı 
ortaya çıktı. 

Aynı anda patron işçi arkadaşların 
evlerine, fabrikayla ilişkilerinin kesildi· 
!!ini bildiren telgranar yolluyordu. 

Bütün bu nların amacı bizce aç ık : 
Işçilerin birli!!ini bozmak ve direni· 
şini kırmak. Ancak patran ne kadar 
oyun çevirirse çevirsin tüm oyun ve en
gelleri örgüt lü mücadele ile aşaca!!ız. 

- Niçin sendika değiştirmek isti· 
yorsunuz ? 

Eski sendikamı (Metal.lş) 
!!eni ile gizlice anlaşmaktaydı. Işçilerin 
haklarını gerekirken, patron· 

şımız patron 
Silv"n 
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Boyutları ve niteliği bakunından 
işçi sınıfı hareketindeki gelişmelerin ta
ze bir örneğini, geçtiğimiz pazar günü 
Bursa'da yapılan DISK'e bağlı Maden- Iş 
Sendikasının 13. Bölge Konseyinde izle
dik. 

Egemen sınıfların dem dcratik hak 
ve özgürlüklere, işçi sınıfının kazanım
larına karŞı saldırılara giriştiği ve daha 
büyük saldınların hazırlıkları içinde 
bulunduğu günümüzde, B,ı rsa gibi sana
yii n hızla geliştiği bir bölgede yapılan 
bir işçi konseyinin, mernleketimizin te
mel ve güncel sorunlarını ele alıŞı, de
mokrasinin gerçek sahibi ve güvence
si olan işçi sınıfının sesini duyurması 
bakımından bir anlamı vardı. 

Bum a' da Maden - Iş Sendikasının 
5000'in üzerinde üyesi var. Bunları tem
silen Konseye katılan delegeleri baştem. 
silciler, işyeri temsilcileri, ünite temsilci
leri ve lokal temsilcileri oluşturuyordu. 

Bölge Konseyinin en önemli göre
vi bölge temsilcisini seçmekti. Tek aday 
vardı: halen işbaşında bulunan bölge 
temsilcisi Selim Mahmutoğlu. Bursalı iş
çilerin haklı olarak güvenini ve sevgisini 
kazanmış olan bu genç sendikacı, örgüt
lenme çalışmaları için sendikanın Bursa' 
ya yolladığı bölge temsilcilerinin doku
zuncusu. Onun Bursa'ya gelmesiyle ör
gütlenme çalışmaları hız kazanıyor.1965 
den beri sadece Mudanya 'da Siemens 
fabrikasındaki 200 işçi ile B'ırsa'da var
lığını sürdüren sendika, yeni bölge tem
silcisinin olağanüstü çabaları ve örgütlen
me yeteneğiyle iki yıl içinde 50oo'in ü
zerinde üyeye sahip oluyor. Türk Metal, 
Çalldaş Metal - Iş gibi san sendikalar, 
genç sendi kacının ve dava arkadaşı işçi
lerin sabıı", kararlı, yi!!it mücadeleleri 
karşısında eriyip yok oluyorlar. 

FAŞIZME KARŞI 

Konseyde, işçi sınıfının faşizme 
karşı mücadelede kararlılığı, nihai kurtu· 
luş yolunun ancak sosyalizmde olduğu 
vurgulandı. Konuşmacıların büyük ço
�unluğu, işçi sınıfının birliği meselesi ü
zerinde önemle durdular. Kapitalizmin, 
emperyalizme bağımlılı!!ın, faşizmin iş· 
çi ve emekçi kitleler içIn ne ifade ettiği, 
bunlara karşı verilecek mücadelede işçi 
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sınıfının birliğinin korunması, örgütleri
nin gelişip güçlendirilmesi, geniş kitlele· 
rin anti - faşist, anti - emperyalist zemin 
üzerinde birliğinin sağlanması hedef ola
rak dile geti oldi. 

Konseyin açış konuşmasını yapan 
Selim Mahmutoğlu şöyle dedi : 

"Işçi sınıfına ve onun örgütlerine 
karşı baskıların yoğunlaştığı, adam vur· 
maların, öldürmelerin günlük, olağan o
laylar haline geldiği ve getirildiği, tarihi
mizde görülmemiş bir memur - öğret
men kıyımının sürdürüldüğü bir ortamda 
Bölge Konseyimizi yapıyoruz. Elbettel<i 
böyle bir günde sadece faaliyet raporu
nu okuyup, sonunda seçim yapıp bura
dan ayrılmayacağız. Aynı zamanda, bu 
olayların temel nedenlerini, bunlari kim
lerin, hangi niyetlerle tezgahladıklarını 
sergileyeceğiz. Onlan bir kere de bura
da mahkum edeceğiz." 

GENIş BIR BAKıŞ AÇıSı 

Konseyi n düzeyi bu sözlerde en 
açık özetini buluyor. Konseyi oluşturan 
delegeler, sorunlara güncel, dar sınıf so
runlannın ve ç ıkarlarının üzerinden ba
kıyor, toplumu ilgilendiren bütün sorun
lara eğiliyorlardı. Işçilerin, Türkiye Işçi 
Partisi Genel Başkanı Behice Boran'ın 
kutlama mesajına coşkun sevgi gösterile
riyle verdikleri cevap, politik düzeyde de 
konseyin niteliğini ortaya koymuştur. 
Bu durum, "demokrasinin gerçek sahibi 
ve güvencesi işçi sınıfıdır" diyen TIP Ge
nel Başkanının bir kere daha doğrula
maktadır. 

Konuk konuşmacılar TöB - DER 
Bölge Temsilcisi Ömer Aslan, Sosyal · Iş 
Sendikası Genel Yürütme Kurulu üyesi 
ılhan Akalın, Tek Bank Iş Şube 
Başkanı, Sosyal Iş Şube Başkanı ve kut
lama mesajı yollayan Petrol · Kimya Iş 
sendikası Genel Başkanı Dinçer Doğu, 
TOM - DER Şube Başkanı Selçu k Ço· 
lakoğlu, TOTED adına Ahmet Akküçük, 
Elektrik �tihendisleri, Mm81 Odaları 
Şube başkanlan, kardeş örgütler olarak, 
Maden - Iş Sendikasının devrimci işçile· 
rinin dile getirdikleri mücadele hedefle
rini desteklediler. Bu bilinçli birlik anla· 
ylŞl, memleketimizdeki demokratikleş
me mUcadeleslnin saj!lam topraklar üze
rinde yeşermekte olduğunu kanıtladı. 

Konseyde, geri çizginin savunucu· 
su olarak, genel seviyenin çok altında 
kalan bir kısım CHP'liter, ne idüğü belir
sizler ve bunların etkisinde bilinçsiz bir 
grupçuk vardı. Bir kısmı sarhoş olarak 
toplantıya katılan bu kişilerin başını Ra
fet Bayraktar adında, Mu danya Beledi
yesinin CHP'li encümen üyesi çekiyor· 
du. 

Y ıııardır sendikaya bir tek üye bile 
kazandıramamış beceriksiz bir sendika
cı, bölge temsilciliği yaptığı sıralarda 
mücadelenin zor günlerinde zoru görün
ce sıvışan kavga kaçağı, miııetvekili ol
ma hayali peşinde koşan bir mevki düş· 
künü olan bu kişi, bir ara toplantıyı sa· 
bote etmeye yeltendi. Gerçekleri tahrif 
ederek, iftira ederek TIP1i işçilere 
saId ırdı, sosyalizme yasak koymaya kal
kıştı. 

Bu arada, dikkatlerden kaçmayan 
bir şey daha vardı. Maden - Iş örgüt
lenme Dairesi Başkanı ( ki şimdiye ka
dar elli kişilik bir işyerini dahi örgütle· 
diği görülmemiştir.) Hakkı Öztürk'ün, 
hiç bir yetkisi olmadığı halde, fırsatını 
bulur bulmaz kendini mikrofona ata ıak, 
ortalığın karışmasında kendisinin de tu
zu - biberi bulunsun diye olacak, göster
di!!i cansiperane gayretler, kimsenin gö
zünden kaçmadı. 

Bu aktörlerin gayretlerine rağmen, 
oyun sahneye konamadı. Bursa'nın dev
rimci işçileri oyuna gelmediler. 

"BEN SOSYALISTlM, 
BUN U  BILERE K OY VERİN ! "  

Konsey öncesinde yürütülen kulis 
faaliyetleri, sarı sendikacılarıyla, CHP'Ii
leriyle, MIT'iyle, itiyle "muhalefet" ör
gütlenme didinmeleri, kimlerin, kimlerle 
birlikte, kimlere karŞı oldukları gösterdi. 

Bursa'da bütün olumsuzlar gayre
te gelitişlerdi. Ama, ne kadar da azınlık
ta kalıyorlardı! Bursalı işçiler, "it ürür, 
kervan yürür" dediler. Ve kendi adayla
n Selim Mahmutoğlu, seçilebilmesi için 
gerekli üçte iki oyu ilk turda alarak, işçi 
sınıfının bilinçli, yiğit, öncü u nsurlarını 
yıpratmayı amaçlayanlara, kendi şah
sında bütün devrimci işçiiri hedef alan 
bölücülere, sabotajcılara gereken dersi 
verdi. 

Seçim öncesinde yaptığı adaylık 
konuşmasında, Selim Mabm doğlu, 
"Ben sosyalist bir arkadaşınızun. Başta 
işçi sınıfı olmak üzere, tüm emekçi hal
kımızın gerçek kurtuluşunu sömürüsüz 
bir düzende görüyorum. Bunun adı $oS
yalizmdir. Bunu bilerek bana oy verin" 
dediği zaman, salon alkıştan inliyordu. 
Konsey böyle bitti. Işçiler, bir günün 
hakkını daha vermişlerdi. 

BÜTÜN 
KiTAPLARDA 
ra �D iNDiRiM 

Zafer Meydanı 
Adil Han 5/ 0 
Yenişehir-Ankara 
Not. Taşraııa ödemel; 
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ÇiN , SiLAHıNı 
NERDEN 
AUYOR ? 

Amerika'da yayınlanan Internatio
nal Hearld Tribune gazetesinin 19 Ara
lık 1975 tarihli sayısında, Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Ingiltere arasında, In
giltere'nin Çin'e 160 milyon dolar .de
lıerinde Rolls Royce jet motorlu ve bun
ların imalatı için gerekli teknolojiyi sat
ması konusunda bir anlaşma yapıldılıı 
açıklandı. Gazetenin New York Times'
den alınan yazısında, bu silah anlaşması 
mn, Batı ülkelerinin Yugoslavya dışında
ki sosyalist bir ülkeye yaptıklan bu den
li büyük ilk askeri araç ve gereç satıŞı 
olduj!u bildirilmektedir. 

Habere göre, Ingiltere'nin bu karan 
Washington'la yapılan uzun ve geniş 
kapsamlı danışmalardan sonra alınmış
tır_ Haberde, "Washington'un, Dolıu ül
kelerine yapılan ihracatı koordine ve 
kontrol eden ve Batı'lı kapitalist ülke
lerden oluşan Cocom isimli komitenin 
arılaşmayla ilgili olarak tam güvenini 
salıladılıı" bildirilmektedir. 

Çin 'in, savunmasını desteklemele
ri çin Avrupa'lı ülkelere ısrarla çai!rıda 
bulunduj!u hatırlatılan yazıda, daha son
ra şöyle denilmektedir: "NATO ülkeleri 
de, askeri savunmasını koruması için 
Çin 'e yardım etmenin kendi çıkarla
rına olacai!ına artık kesin biçimde ka
rar vermişlerdir," 

160 milyon dolarlık anlaşmanın, 
benzeri anlaşmaların ilk adımı olacaeıda 
ileri Sirülmektedir, International Heraıd 
Tribune'deki yazıda bu konuda şöyle 
denmektedir: 

"Bu karar, Fransa, Batı Almanya 
ve di!!er Batı ülkelerinin yapaca!!ı ben
zer satışlara ve Çin silahlı kuvvetleri
nin di!!er demode parçalannın Batı 
tarafından -yenilenmesine kapıları aç
maktadır," 
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International Heraıd Tribune'deki 
yazıda şöyle denmektedir: 

"Yapılan anlaşma, Pekin'in, 1958'
deki Çin-Sovyet uyuşmazlılıı öncesin
den kalma ve artık demode olmuş olan 
Sovyet savaş uçaklarının yerini, geliş
miş savaş bombardıman uçakları ve 
durdurucularla doldurulmasını sai!
layacaktır. Çine satılan Rolls motor
ları, Amerikan Phantom savaş uçakla
rının Ingiliz versiyonunda güç kaynai!ı
m salılayan askeri modeli teşkil etmek
tedir." 

"Füze ve atomik savaş başlıkları 
alanındaki başarılarına ralımen, Çin'li
ler, yüksek performanslı jet motorla
rının yapımı için gerekli olan maden 
teknolojisini ve yüksek irti fal i deneme 
odalarını kendi kendilerine geliştirmeyi 
başaramamışlardır.' , 

Ingiltere ile Çin Halk Cumhuriyeti 
arasında gerçekleştirilen anlaşmanın 
önemi ise şu şekilde belirtilmektedir: 
"Ingiltere'yle yapılan anlaşma, modem 
bir savaş uçakları motor sanayii için 
gerekli temeli salılayacaktır. Günün 
standartlanna uygun radarlar ve son 
model havadan-havaya fUzelere de ay
rıca ihtiyaç olacaktır. Çiniilerin söz ko
nusu teknolojiyi ve ileri elektronilıin 
dii!er ürünlerini, bilgisayar ve hedefine 
ayarlanan !üzelerden satın almak için 
satıcı aradıkları düşünülmektedir_" 
Y azıda, kara ve deniz silahlarında ben
zeri büyük dış alımlara gidilmesi bek
lenmemekle birlikte yine de önemli 
girişimlerin mümkün olduj!u şöyle 
belirtilmektedir: "Batı askeri teknoloji
sini ithal ederek araç ve gereçleri Çin'
de Imal etme yOluyla, hava kuvvetlerini 
oldu i!u gibi kara ve deniz kuvvetlerini 
de yenilemek için bazı girişimlerde bu
lunulması beklenmektedlr_" 

HÜSEYIN BAŞ 

1975 YlUNI 

DECERLENDIRIYOR 

1975 yılına kapitalizmin ekonomik. politik ,  sosyal ve askeri alanların he· 
men tümünde, 1970'Ierde patlak veren 1973 sonbaharından başlayarak onu 
izleyen 1974 yılında had düzeylerine ulaşan genel krizin yerleşme ve 5Ürme yı
lı olarak bakmak mümkün. Kapitalist sitemin yapısından gelen çe,itli akü
Iıklar ileri kapitalist ülkeleri olduAu gibi, kalkınma yolunda çaba gösteren az 
gelişmiş ülkeleri de içinden çık ılmas) güç dar boğazlara sürüklemiş görünüyor. 
Gün geçtikçe daha yüksek düzeyler tırmanan e n i l a s y o n ve işsizlik ileri kapita
list toplumların bile günlük ekmeAi. Az gelişmiş iilkelerin ezici çollunluAu iııe 
irıasm eşi�inde günü gününe yaşamaya mahkum durumda� Ostelik ne baskın 
emperyalizm ABD'ni n ,  ne de kapitalist dünyanın öbür irili ufaklı emperya· 
lizmleri nin krizi ö-nlemek yönünde aldıklan tedbirler işe yarıyor. Krizi dün
ya ölçüsünde zaptı rapta alma çabaları ise, her defasında bir yenisine gerek 
duyulmasına bakllU'sa, dişe dokunur sonuçlar vermişe benzemiyor, KlJaca 
kapitalist sistem dün olduAu gibi, bugün de kendi iç çelişkilerini, kendi.y
le sömüregeldiAi hammadde kaynallı ülkeler arasındaki temel çelişkileri gi
derecek, hi<; değ:ilse törpüleyecek dünya ölçüsünde geçerli bir çözüm yolu 
bulmuş değiL. Tam tersine, tüm çabalara ra�men kapitalistler arası çelitki
ler, tıpkı kapitalizmle hammadde kaynallı eski sömürgeler arasındaki çeli,kil.,.. 
gibi gün geçtikçe daha da keskinleşiyor, daha da içinden çık ılına .. güç düzey
lere ulaşıyor. 

TEKELCI DEVLET KAPITALizMININ. BUNALıMı 

Sosyalist jargon yaşamın ekonomi k ,  ıosyal, politik ve ideolojik tüm ke
simlerini kapsayan kesi mlerinde görülen başı bozuklukları, düzensizlik ya da 
"kilitlenmeleri " Tekelci Devlet Kapitalizmi" bilimsel deyimiyle adlanduılan 
çaAdaş kapitalist sistemi n krizi olarak tanımlar. Gerçekten de özel sermaye 
birikiminin kamu finansmanıyla saalanması olarak da tanımlanabilen tekelci 
devlet kapitalizmi ,  sermayenin yapısal delerini düşürerek, bir JÜl'e iç in, tekel
ci kar oranını artU'ma, ayna zamanda da sermayeni n  "a,ırı ölçülerde" biriki
mini engellemek olan işlevini yerine getinnekte aciz kalmaktadır. Daha açık 
bir deyişle, tekelci devletin çok yönlü ve çeşitli destek ve yardımları tekelle
rin uzun yıllar boyu topladıkları sermaye birikiminj"veri mli bir biçimde" 
kullanabilmelerine artık yardımcı olamamaktadır. 

Kapitalist ülkeler ekonomisi ıon yıllara gelinceye kadar uzun süren bir 
atılım evresi geçirmiştir gerçi � Ama bu evrede de, a,ırı birikimden dolan 
krizler tamamen ortadan kalkmış de«ildir. Bununla birlikte kriz dönemleri 
oldukça kısa sürmüştür. Söz gelimi gerileme ve yavaşlama dönemleri bütünüy
le belirlenmeden, yerlerini kısa sürede yeniden hızlanmaya bırakmışlardır. Ne 
var ki, 1967-1968 yıllarında bu durum tamamen tersine dönmüştür_ Tekelci 
Devlet Kapitalizminin krizinin belirtileri, yakın tarihler açısından ilk kez bu 
dönemde süreklilik kazanmıştır. Piyasadaki gerçekleşebilir kara oranla çok 
aşırı ölçülere ulaşma eAilimindeki biriki me karşı çıkmak, belli bir Yf"rden ıon
ra, salt kamu sermayeli nin degerinin düşürülmesiyle mümkün olamamı,tır. 
Böyle"ce sermayenin aşırı birikimi sürekli bir nitelik kazanarak Tekelci Devlet 
Kapitalizminin tüm mekanizmasını ve işleyişini bloke etmiştir. Bu olgu kapi
talist sistemin yapısal krizinden başka bir �ey dellildir. 

HAMMADDE ÜRETICISI ÜLKELERIN DIRENIşI 

Diger taraftan hammadde üreticisi ülkelerin, kapitalist endüstri toplumla
rının büyük ölçüde ihtiyaç duydukları "petrole" sistematik bir biçimde yap
tıkları zamların da, sistemin yapısal krizinin temel nedeni olmasada, bu krizi 
daha içinden çık ılmaaı güç düzeylere ulaştırdlRından kuşku yok. Petrol üreti
cisi ülkelerin ilk kez, ölümsüz gibi görülen güçlü Aşil'in "topuguna" oklarını 
yönettikleri 1973 sonbaharının ileri kapitalist ülkeleri ne denli bir panille 
dü,ürdüAü hatırlardadır. Enerji krizi bugün, 1973'Ierdeki patlama ölçüsünde 
olmasa da, yine, kapitalist dünyanın başında tehdit edici bir Damokle. k ılıcı 
gibi sallanıp duruyor, Aslında hammadde kaynallı eski sömürgelerin toprak 
a.ltı ve topraküstü zenginliklerini bagımsız tercihler beni mseyerek deRerlen
dirmeleri ıon derece önemli bir elilim. ııeri kapitalist toplumların zengi nlik
lerinin uzun yıllar kaynaklandıitı temeller bugün yeni sömürgeciliQin sinmce ve 
dolayh yöntemlerine raAmen bir biri ardından yıkılmaktadır, Iıeri kapitalist 
dünyanın refahı, bilindiRi üzere, pahalı endüstri mallarının, ucuz "sömürge" 
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hammaddeleriyle oşdeRer olmayan bir biçimde değiş tokuşundan do�uyor· 
du. Hammadde kaynaRı yoksul ülkeler bugün düne oranla daha çok bağımsız 
tercihler benimsemişler, hammaddelerini bu bağımsız eA'ilimin do�ruıtusunda 
df'ğerlendirmc yolunu seçmişlerdir. Onde gelen kapitalist uzmanlar bu olgu
yu, sömürge i mparatorluklarmın yıkılması süreci kadar "vahim" sayıyorlar. 
Batı Avrupa'nın i leri kapitalist toplumları endüstri toplumlarının hayati df're
cede ihtiyac; duyd ukları hammaddelerden bütünüyle yoksun. Petrol ve ham
maddelere büyük ö1i\'üde ihtiyaç duyuluyor bu toplumlarda. Japonya'nın 
durumu da aynı. ABD'nin durum ise farklı.  ABD enerji ve hammaddE" bakı
mından öbür kapitalist ülkfOlere oranla daha zengin. Ama ABD'nin kaynak ları 
da miktar bakımından yeterli görülmüyor. Gpçen yıl New York Times tara
fından yayınlanan verilere göre ABD, "modern E>ndüstri toplumları için gE>rek
ti, enerjetik olmayan 74 maden cevherinden 22 sini ithal etmektedir." Kısaca 
ABD de şimdiden önemli hammadde krizi içindedir. Bu olgu, kuşkusuz, eko
nomisini büyük ölçüde ve olumsuz yöndp ptklleypcektir. 

KAPITALizMIN ELiNI KOLUNU BACLAYANLAR 

Günümüzde empE>ryalizmin elini kolunu ba�layan, onu eskinin başına 
buyruk manevra olanaklarından yoksun bırakan ciddi nedenler var. Empprya
:;zm, sömürge i mparatorlukları döneminde hammadde kaynağı sömürgelerin 
talanında oldugu gibi dünya pazarlarının bölüşümündp ortaya çıkan çelişkile
rini birbirilerini boğazlayarak çözüme u laŞtl�1 itiyadında idi. SömürgE> ya da 
yarı sömürge durumunda olan ülkelerde ise pn utangaç k ıpırdanmalar, karşı 
koyacak hiç bir gücün bulunmadığı bir dünyada , enkanlı ve hunhar biçimiy
le bastırılmakta sakınca görülmezdi. Oysa bugün durum bütünüyle rark lı. 
Ulusal kurtuluş harekpUeri nin Çığ' gibi büyümesi , Sosyalist dünyanın evren
sel boyutlara u laşarak dünya sorunlarında varlığını güçlü bir biçi mde duyur
ması. f'mperyalizmin manevra olanaklarını asgari yP i ndirmiştir. Bizzat ka
pitalist ülkpler içinde savaş veren demokratların. sosyalistlerin varlııiı da 
yine. emperyalizmin "hızını" kesen etkrnler arasında sayılmak gerek mekte
dir. 1975 yılı başlarında Helsinki'de alınan kararlarla daha so mutlaşan detan
tın barışçı çerçevesi içinde deyinrnek zorundadır artık emparyali7.m. Daha 
açık bir deyişle, sömürü olanaklarını ayakta tutabi lecek zorba güçten yoksun 
kapitalist. düzrn, gün geçtikçe uyanan hayati ihtiyaçları ve özgürlükt�n yana 
istekleri Çıf( gibi büyüyen geniş emekçi kitlelerinin ve tüm hammaddp kay· 
nağ ı ülkrlerin gittikçe artan haklı "pay" talepleri karşısına, bundan böyle 
salt sorunlara çözüm getirme yeteneA'iyle çıkmak zorundadır. Kapitalist sis
temi n ,  yapısı ger�i böyle bir yetenekten bütünüyle yoksun bulunduAunu, el
bette ki  5Öylemt>ye bilt> JCt·rp.k yok. Kısaca. kapitalizmin, çağdaş emparyalij'.
mi n yaşamın tüm kesimlerini kapsayan genel krizinin tedavisine hi(.' bir ted
bir yrtmiyor. Politik , ekonomi k ,  askpri, kültürel ve ahlak alanlarının tümünde 
misli görülmemiş bir çöküş, çaresizlik hakim durumda. Sosyalizm ise dün ol
duğu gibi bugün de. tek çare, tek alternatif, tek umut olarak yaşamın tüm kp· 
siml(>rindp gün geçtikçe art:.ın !ıir güçle beliriyor. 197D yılı kapitalist dünya 
için salt ekonomik bOj'.gu nların yılı de�iı. Politik krizler, özellikle sömürü 
düzf'nini ayakta tutmaya Jönrtik sözde "savunma" sistemlerinde ve hele 
düPf'düz silahlı saldırı h&I· -I· ('i..lcr:pdr de �apitalizmin bozguncularına tanık 
oluyoruz. 

MÜCADELENIN ODAK NOKTA LARı 

En başta, kuşkusu'l .• yinhindi kahraman halklarının harikula
d e  'l..aferleri grliyor. Dr. Kissinger'in şaşkın bak ışları önünde one" Vietnam ta
Şı düşüyor. Ünlü dominolar teorisi uyarınca ardından kaçınılmaz bir biçimde 
Kambo<"ya ve Laos . . .  Tayland ise korkulu bir düş . .  Oüştü düşecek . .  Oüşmek için 
can atan domino taşları bu kadarla kalsa iyi. Avrupa'nın irili ufaklı pmpf'r
yalist. ülkt�I('rinin burnunun ucundaki Portekiz'dr dp "ürkünç" gelişmeler söz 
konusu. En azından. sosyal demokratların kapitalizm ve CIA ile kolkola 
giriştik leri akııalmaz i hanetlere raı::men Porlekij':de Devrim bugün de gün
demde. Ispanya' da kanlı diktatörün ölümündpn sonra demokrasi yönünde 
ciddi kıpırdanmalar, pnindp sonunda, her haldr kapitalist dünyanın yararı 
doğru ltusunda seyretmpyccek . ıtalya'da Komünistler adım adım kf'sin zafere 
doj(ru yürüyorılar. ıtalyan komünistlerine üU,pyi krizden k urtaracak trk 

alternatif olarak bakanlar gün geçtikçe artıyor. Fransa'da hakim çevrelerin 
türlü çeşitli entrikalarına rağmen Sol Birlik varlı�ını koruyor. Giseard d '  
Estaing'in büyük sermaye yanlısı politikasının başarısızlıktan başarısızlıA:a 
sürüklenmesine karşılık, Sol Birli k ,  her geçen gün iktidara daha çok yaklaşı
yor. Latin Amerika'da çok sayıda ülkp ise şimdiden yanki emperyalizminin 
ekonomik vesayptinden kurtulmanın hazırlığında. Şili'de CIA kuklası kanlı 
cunta tüm demokratik ülkeler tarafından iyice köşeye sıkıştırılmış durumda. 
Şili'nin gözüpek yurtseverleri i� yılmadan mücadelelerini sürdürüyor. A ngo
la'da, ABD emperyalizminin e� altından beslediği bölücü güçlerin, yurtsever 
temsilci MPLA karşısında gün geçtikçe geri lediğine tanık oluyoruz. Sosyalist 
dünya, başta SovYf'tJcr Birliği olmak üzere, Angola halkının meşru ve biricik 
MPLA 'ya ABD'nin tehditlerine kulak asmadan d evam cdccpğini açıklıyor. 
Sosyalist dünya böylece, kurtuluş savaşı veren ülkeleri , azgın sömürgenlerin 
pençesine bırakmamayı a ma«;layan geleneksel politikasını bir kf'z daha 
kanıtlamış oluyor. Emperyalist ülkplerin, tıpkı ırkçı saldırgan reji mler gibi 
Birleşmiş Milletler, UNESCO türündeki uluslararası rorumlarda kesin yenilgi· 
lere uğramaları da yine 1975 yılının ilginç olayları arasında. Bu ülkelerin 
Mıslr'da geçici bazı başarılar sağlaması ise Ortadoğu'da, ki  .şimdi Lübnan 
sorunu da bu çerçeve içind e  yer alıyor, sorunun saldırgan ıSrail ve ABD'nin 
istekleri yönündp çözüme ulaşacağı anlamına asla gelmiyor. Başta Filistinli ler 
olmak üzere, sağlıklı çizgide mücadple veren Arap u lusları bölgede emperya
lizme karşı savaşlarını sürdürüyor. 

SISTEMIN Iç SORUNLARI 

Baskın emperyalizm ABD başta olmak üzere tüm kapitalist dünyanın 
1975 yılında uğradıkla .. bozgunı .. , kuşkusuz, salt ekonomik alanda d.ğiL Sö· 
mürü d üzenini korumayı amaçlayan ittiraklar dizisinde ne önemli bozgunlar 
söz konusu. thneğin NATO, herkesin girip çıktıR. ya da gereklerine yan çi7.
diIİi bir garip kc.şmekpşin içinde bocalayıp duruyor. ABD'nin Avrupalı mi.it
tpfiklerini zaptu rapta almaya yönelik girişi mleri ise. emperyalistlerin kendi 
aralarındaki .. konomik ve politik çelişkiler yüzünden, her defasında başa
rısızlııca ugruyor. Hammadde ülkeleriyle zengin ülkeleri biraraya getirerek 
d i yalog kurulmasını öngören Kuzey.cüney görüşmelerinde yine herkes 
bildi�ini okumakta. Kissinger'in petrol ve hammadde rıyatlarının indiril
mesi yönünde, gizli . açık tehditlerle dolu beyanlarına ise kimsenin aldudılı 
yok. Sorusu en açık ve acımasız biçimde ortaya Hint delegeli koyuyor. Hin
dist.anh bakanın söyledik leri her şeyi bilgece özetliyor: "ınsan ırkı",n üçte 
ikisinden razıası geri kalmışlığın, ct�haletin, işsizliıtin, hastah�ın ve az beslen
menin korkunç koşulları altında yaşamaya dpvam ediyor. Bunun nereden 
geldiğini hepimiz biliyoruz." 

TÜRKIYE DE GENEL BUNAlıMıN IçiNDE 

Türkiye. kuşkusuz, ileri kapitalist dünyanın dümen suyunda seyretlirilen 
tir ülkr olarak, Kpnel krizin dışında d�iı. Türkiye'nin bir ikinc, talihsizliQ:i 
kapitalizmin genel krizini MC koalisyonu gibi dünyadan habersiz bir yönetim
le gö�üslemek zorunda kalması. Türkiye bu yüzden 1975 yılında telafisi müm-

kün olmayan zararlara u�ramı.ştır. Ekonomimiz, Cumhuriyet tarihinde eşi 
benzeri olmayan dar boğazlara sokulmuştur. Savunmamız, ittiraklar düzeni
miz, Kıbrıs sorunu ABD ve NATO'dan ölümcül darbeler yp.mesine ragmen, 
inanılmaz bir savru khıkla sürüncemede blTakllmıştır. Şimdi NATO'lu sözde 
müttefikleri mi 'l.drn ycdi�imiz kazık lar yetmiyormuş gibi. topraklarımızı 
NATO'nun Si lahlı kuvvetlerine açmanın pa7.arhit'i yapılmaktadır. Avrupa'da 
kimsenin topraklarında istemcdigi yabancı askl'rler Türk topraklarına yer
leşmeye çaRrılmaktadO'. Oslerdrn sonra şimdi de yabancı askerler. Tüm iha· 
netlerine rağmen ülkroen !tovamad lKımız yabancı üsler. ikili  a nlaşmalar 
belasından sonra tepeden tırnn�a silahlı binlerce yabancı askf'ri, bir başka 
ihanet karşısında. nasıl ve hangi gii (.'lc kapı d ışarı edece�imiz sorusu k i mse
nin kafasına takılmasada, yurtseverlerin kafasına iyicc Yf'fleşmek zorundadır. 
Tiirkiye'de tüm yurtseverler barış(,�1  politikalara bütünüyle karşı olan bu tür 
giri.şi mlere ve hele ülkrmizi yP ni bir okus pokusla yenidrn NATO'nun ve 
ABD 'nin kayıtsız şArtsız bendes; haline getirme oyu nlarına var güçleriyle 
karşı çık malıdırIar. 
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seçmişlerdir. Onde gelen kapitalist uzmanlar bu olgu
orluklarmın yıkılması süreci kadar "vahim" sayıyorlar. 
kapitalist toplumları endüstri toplumlarının hayati df're

hammaddelerden bütünüyle yoksun. Petrol ve ham
ihtiyaç duyuluyor bu toplumlarda. Japonya'nın 
durum ise farklı.  ABD enerji ve hammaddE" bakı

kapitalist ülkfOlere oranla daha zengin. Ama ABD'nin kaynak ları 
yeterli görülmüyor. Gpçen yıl New York Times tara

göre ABD, "modern E>ndüstri toplumları için gE>rek
maden cevherinden 22 sini ithal etmektedir." Kısaca 

önemli hammadde krizi içindedir. Bu olgu, kuşkusuz, eko
olumsuz yöndp ptklleypcektir. 

ELiNI KOLUNU BACLAYANLAR 

alizmin elini kolunu ba�layan, onu eskinin başına 
olanaklarından yoksun bırakan ciddi nedenler var. Empprya
paratorlukları döneminde hammadde kaynağı sömürgelerin 

pazarlarının bölüşümündp ortaya çıkan çelişkile
boğazlayarak çözüme u laŞtl�1 itiyadında idi. SömürgE> ya da 

olan ülkelerde ise pn utangaç k ıpırdanmalar, karşı 
bulunmadığı bir dünyada , enkanlı ve hunhar biçimiy

görülmezdi. Oysa bugün durum bütünüyle rark lı. 
nin Çığ' gibi büyümesi , Sosyalist dünyanın evren

sorunlarında varlığını güçlü bir biçi mde duyur
manevra olanaklarını asgari yP i ndirmiştir. Bizzat ka

veren demokratların. sosyalistlerin varlııiı da 
"hızını" kesen etkrnler arasında sayılmak gerek mekte

inki'de alınan kararlarla daha so mutlaşan detan
deyinrnek zorundadır artık emparyali7.m. Daha 

deyişle, sömürü olanaklarını ayakta tutabi lecek zorba güçten yoksun 
geçtikçe uyanan hayati ihtiyaçları ve özgürlükt�n yana 

geniş emekçi kitlelerinin ve tüm hammaddp kay· 
haklı "pay" talepleri karşısına, bundan böyle 

getirme yeteneA'iyle çıkmak zorundadır. Kapitalist sis
ger�i böyle bir yetenekten bütünüyle yoksun bulunduAunu, el

bilt> JCt·rp.k yok. Kısaca. kapitalizmin, çağdaş emparyalij'.
kapsayan genel krizinin tedavisine hi(.' bir tedhi(.' bir tedhi(.

omi k ,  askpri, kültürel ve ahlak alanlarının tümünde 
çaresizlik hakim durumda. Sosyalizm ise dün ol

tek çare, tek alternatif, tek umut olarak yaşamın tüm kp· 
art:.ın !ıir güçle beliriyor. 197D yılı kapitalist dünya 

ların yılı de�iı. Politik krizler, özellikle sömürü 
ayakta tutmaya Jönrtik sözde "savunma" sistemlerinde ve hele 

('i..lcr:pdr de �apitalizmin bozguncularına tanık 

MÜCADELENIN ODAK NOKTA LARı 

yinhindi kahraman halklarının harikula
Kissinger'in şaşkın bak ışları önünde one" Vietnam ta

teorisi uyarınca ardından kaçınılmaz bir biçimde 
ise korkulu bir düş . .  bir düş . .  bir düş Oüştü düşecek . .  Oüşmek için 
kadarla kalsa iyi. Avrupa'nın irili ufaklı pmpf'r

ucundaki Portekiz'dr dp "ürkünç" gelişmeler söz 
demokratların kapitalizm ve CIA ile kolkola 

anetlere raı::men Porlekij':de Devrim bugün de gün
ktatörün ölümündpn sonra demokrasi yönünde 
sonunda, her haldr kapitalist dünyanın yararı 

türlü çeşitli entrikalarına rağmen Sol Birlik varlı�ını koruyor. 
Estaing'in büyük sermaye yanlısı politikasının başarısızlıktan 
sürüklenmesine karşılık, Sol Birli k ,  her geçen gün iktidara daha 
yor. Latin Amerika'da çok sayıda ülkp ise şimdiden yanki emperya
ekonomik vesayptinden kurtulmanın hazırlığında. Şili'de CIA 
cunta tüm demokratik ülkeler tarafından iyice köşeye sıkıştırılmış 
Şili'nin gözüpek yurtseverleri i� yılmadan mücadelelerini sürdürüyor. 
la'da, ABD emperyalizminin e� altından beslediği bölücü güçlerin, 
temsilci MPLA karşısında gün geçtikçe geri lediğine tanık oluyoruz. 
dünya, başta SovYf'tJcr Birliği olmak üzere, Angola halkının meşru ve 
MPLA 'ya ABD'nin tehditlerine kulak asmadan d evam cdccpğ
Sosyalist dünya böylece, kurtuluş savaşı veren ülkeleri , azgın sömür
pençesine bırakmamayı a ma«;layan geleneksel politikasını bir 
kanıtlamış oluyor. Emperyalist ülkplerin, tıpkı ırkçı saldırgan 
Birleşmiş Milletler, UNESCO türündeki uluslararası rorumlarda 
lere uğramaları da yine 1975 yılının ilginç olayları arasında. 
Mıslr'da geçici bazı başarılar sağlaması ise Ortadoğu'da, ki  .şimdi 
sorunu da bu çerçeve içind e  yer alıyor, sorunun saldırgan ıSrail 
istekleri yönündp çözüme ulaşacağı anlamına asla gelmiyor. gelmiyor. gelm Başta 
olmak üzere, sağlıklı çizgide mücadple veren Arap u lusları bölgede 
lizme karşı savaşlarını sürdürüyor. 

SISTEMIN Iç SORUNLARI 

Baskın emperyalizm ABD başta olmak üzere tüm kapitalist 
1975 yılında uğradıkla .. bozgunı .. bozgunı .. bozgunı , kuşkusuz, salt ekonomik alanda 
mürü d üzenini korumayı amaçlayan ittiraklar dizisinde ne önemli 
söz konusu. thneğin NATO, herkesin girip çıktıR. ya da gereklerine 
diIİi bir garip kc.şmekpşin içinde bocalayıp duruyor. ABD'nin Avrupalı 
tpfiklerini zaptu rapta almaya yönelik girişi mleri ise. emperyalistlerin 
aralarındaki .. konomik ve politik çelişkiler yüzünden, her defasında 
rısızlııca ugruyor. Hammadde ülkeleriyle zengin ülkeleri biraraya 
d i yalog kurulmasını öngören Kuzey.cüney görüşmelerinde 
bildi�ini okumakta. Kissinger'in petrol ve hammadde rıyatlarının 
mesi yönünde, gizli . açık tehditlerle dolu beyanlarına ise kimsenin 
yok. Sorusu en açık ve acımasız biçimde ortaya Hint delegeli koyuy
dist.anh bakanın söyledik leri her şeyi bilgece özetliyor: "ınsan 
ikisinden razıası geri kalmışlığın, ct�haletin, işsizliıtin, hastah�ın 
menin korkunç koşulları altında yaşamaya dpvam ediyor. Bunun 
geldiğini hepimiz biliyoruz." 

TÜRKIYE DE GENEL BUNAlıMıN IçiNDE 

Türkiye. kuşkusuz, ileri kapitalist dünyanın dümen suyunda 
tir ülkr olarak, Kpnel krizin dışında d�iı. Türkiye'nin bir ikinc, 
kapitalizmin genel krizini MC koalisyonu gibi dünyadan habersiz 
le gö�üslemek zorunda kalması. Türkiye bu yüzden 1975 yılında 

kün olmayan zararlara u�ramı.ştır. Ekonomimiz, Cumhuriyet 
benzeri olmayan dar boğazlara sokulmuştur. Savunmamız, ittiraklar 
miz, Kıbrıs sorunu ABD ve NATO'dan ölümcül darbeler yp.mesine 
inanılmaz bir savru khıkla sürüncemede blTakllmıştır. Şimdi NATO'lu 
müttefikleri mi 'l.i 'l.i 'ldrn ycdi�imiz kazık lar yetmiyormuş gibi. topraklarımızı 
NATO'nun Si lahlı kuvvetlerine açmanın pa7.arhit'i pa7.arhit'i pa7 yapılmaktadır. 
kimsenin topraklarında istemcdigi yabancı askl'rler Türk topraklarına 
leşmeye çaRrılmaktadO'. Oslerdrn sonra şimdi de yabancı asker
netlerine rağmen ülkroen !tovamad lKımız yabancı üsler. ikili  
belasından sonra tepeden tırnn�a silahlı binlerce yabancı askf'ri, 
ihanet karşısında. nasıl ve hangi gii (.gii (.gi 'lc i (.'lc i (. kapı d ışarı edece�imiz sorusu 
nin kafasına takılmasada, yurtseverlerin kafasına iyicc Yf'fleşmek 
Tiirkiye'de tüm yurtseverler barış(,�1  barış(,�1  barış(, politikalara bütünüyle karşı 
giri.şi mlere ve hele ülkrmizi yP ni bir okus pokusla yenidrn NATO'nun 



ATTİLA DORSAY, YÜRÜYÜ Ş'ÜN SORULARINI C EVAPLANDıRIYOR: 

• Çok genel hatlanyla i 975 y�ında Türk sinema
sını nas� değerlendiriyorsunuz? 

• önce şunu söylemek gerek : Türk sinemasının 
var olan ,.,runları 1975 yılında da olduğu gibi sürdü. 
Çözüm getirmek bir yana, bu sorunlara yenileri eklen
di. Bunları görmek için Türk sinemasının 1975 yılın
daki durumuna bakmak yeterli. Görünen şu: Geçen 
yıllarda olduğu gibi türk si neması toplumun sosyo -
ekonomik gelişiminin gerisinde ve dışında kaldı. Bu 
gelişime katkıda bulunmak bir yana, gelişimi izlemek
ten bile uzak bir mnema oldu�unu kanıtladı. 

Bu sinema, yıııardır sürdürdüğü i şlevi 1975'
te de yenilendi. Bu işlev, düş ürünleri sunma, uyutma 
hayal alemine getirme işlevi. Türler de�işti. Oyuncu
larda belli değişiklikler oldu. Sinemanın iç yapısında 
genellikle olumsuz sayılan bazı değişiklikler meydana 
geldi. Bunların tümü, "bu�hm", kriz sözcükleriyle 
açıklanmaya çalışıldı. Ama, sinemayla toplum ara
sındaki ilişki hiç bir zaman sa�lam bir ilişki olma
dı. Sinemayla toplum arasındaki ilişki karşılıklı ve 
diyalektik bir ilişki haline gelemedi. Bir çok ülkede 
oldu�u gibi. 

• Peki, olumlu geUşmelerden söz etme olanağı 
hiç mi yok? 

• Olumsuz gelişme genel. Ancak kuşkusuz, olum
lu filizlerin fışkırdığını kabul etmek gerek. Geçmiş 
yıllarda oldu�u gibi. Türkiye'nin toplumsal gelişimi
ne, tarihsel dinamiğ'ine uygun bir si nema anlayışını 
yıllarca Yılmaz Güney hemen hemen tek başına 
temsil etti .  Bilinen koşullar, Yılmaz Güney'i bu yıl 
engelledi. Sonucunda, aynı görev başka kişileree 
yükleniidi. Yılmaz Güney "Ekolü" Türk sinema
sında sayı olarak, nicelik olarak az, ama nitelik 
o larak önemli sayılabilecek ürünlerle varlığını sür
dürdü. Akla gelen bir örnek : Yılmaz Güney'in senar
yosunu yazdı�ı ve Şerif Gören'in tamamladığı 
"Endişe" adlı film. Sinema açısından kusurları ola
bilir. Ama önemli bir yapıt. Türk sinema tarihinde ki
lometre taşlarından birini oluşturacak nitelikte. Öne
mi, emekçilerin sorunlarına ilk kez o larak dolaysız 
yaklaşan ve büyük ölçüde belgeselden yararlanan 
bir sinema ürünü olmasında. Böyle bir yapımın çev
rilmesi bir kaç yıl öncesine kadar düşünülemezdi 
bile. 

Güney'in senaryosunu yazdıl' ı, a cak başka 
yönetmenlerce gerçekleştirilen bazı filmlerde de 
belirli meaajlara ulaşıldı. Akla gelen örnek , "Izin" 
filmi. Şu anda çekimi tamamlanmış olan "Bir Gün 
Mutlaka"da var. Ancak bu filmi henüz göremedik. 

Bunların dışında, yine olumlu bazı yapıtlardan 
söz edilebilir. Belki siyasal m nemaya katkılan bUyük 
olmadı. Ancak, kendi içinde tutarlı, söyleyecek 
sözü olan, belli sinemasal deııerlere ulaşan yapıtlar 
olarak ortaya çıktılar. Hemen akla gelen bir ,örnek : 
Selim I leri'nin senaryosuna dayanarak Zeki ökten'
in çekti�i "Askerin Dönüşü". Yılın ilginç ve tutarlı 
filmlerinden. 

Emekçi slnJfların sorunlarmı sinemaya getiren 
başka örneklerde var. Bunlardan biri, Lütfi Akad'ın 
üçlüsünü tamamlayan "Diyet". " Diyet", Akad'ın di
�er iki filminde. "Gelin" ve "Dügün"de sorunu ge
tirip bıraktlA:ı noktadan sonrasını ele ahyor. 

Diğer iki filmde kırsal kesimden gelen aileleri n 
kentsel kemme alı�mada karşıl."na çı kan güçlükler
den söz ediliyordu. Burada mesele sınıfsal bir temele 
otu rtuluyordu.  Işçileşen, ama kırsal köken li olanla
rın sınıf bilincine ulaşmaları süreci nin öy küsüydü bu 
filmler. Çeşitli a ksaklıklarıM ra�men bu fi lmleri sine-
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mamız için önemli ve aşama sayılabilecek ürünler ola
rak kabul etmek mümkün. 

Bu arada si nemaya dönen bir eski ustanm film
lerinden de söz etmek isterim. Atıf Yılmaz'ın geçen 
yıl gösterilen ' Kuma'sı, bu yıl gösterilecek olan 'ışte 
Hayat' ve 'Deli Yusu f'adlı filmleri, gilldürü niteli�i taşı
makla birlikte toplumsal eleştiri boyutlarına da ula· 
şan ilginç yapıtlardı. Bunun yanısını uzun yıllar son· 
ra sinema ile ilişki kuran usta yazar Yaşar Kemal'İn 
��rı Dağı Efsanesi� çok yeterli o lmasa da si nemamlZa 
ilginç boyutlar katan filmlerden biri olarak gösterile
bilir. Memduh On tarafından çevrilen bu film üzerin
de yine de durulmaya değen bir yapıt. 

Türk toplumunun geçirmekte olduğu süreç i
çinde Türk sinernası yerini henüz kesinkes almış değiL. 
Ancak bireysel sayılabilecek bazı çıkışların olumlu 
etkilerlnden söz etmek de yerinde olur. 

• Antalya Film FestivaU hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

• Antalya film festivali T\irk sinemasının bugünkü 
boyutları içinde dahi savunulamayseak bir olay ola
rak, bir rezatet olarak süi-üp gitti. Bu festivale, Yeşil
çam'ıo çoğunluğu bile değil, onda birini, beşte birini 
oluşturan bir Çıkar çev.resi hakim oldu. Bu festival
lar, yeşilçam m gerçek patronlarının, Yeşilçam'ın bu· 
günkü koşullarının bile çıkarıoa olmayan bir sınırlı g
rubun etkisinde kakiı. Ne varki, ilerici bir belediye 
başkanının çabaları sayesinde si nemadan anlayanlar 
söz sahibi yapıldı, böylece festival ileri bir nitelik 
kazanabiidi. Bugüne kadar Antalya festivalinin üze
rinde fazla durulmadı. Iki  yıl önce başlayan ve fes
tivalde bu yıl da sürdürülen mücadele, toplum yapısını 
sarsan genel mücadelenin küçük bir yansımasından 
başka bir şey değiL. Şimdilik bu savaş iı ... icilerin za
feri ile sonuçlandı. 

• Peki seks fılmleri ... ? 
• Seks filmleri salgınının önemi gereğinden çok a

bartıhyor bence. Genelli kle üst yapıya ilişkin sorunlar 
daha i lgi çekici. Bat�ı ülkelerde de böyle bu. örneğ in, 
ekonomik sömürünün kolayca far kına varılmayabilir. 
Ancak ahlak değerleri konusunu zorlayan, b u  alanda 
köklü değişikliklere yöııelik atak çıkışlar yığınların 
daha çok ilgisini çekebilir. Bugün Türk seyircisinin 
sömürüldüğü tartı�ılmaz bir gerçek. Bunun yapıhş bi
çimleri çeşitli. Halkın beğenisi nin düzeyi düşürüıüyor. 
Toplumsal olaylarla kurabileceAi ilişki yokediliyor. 
Bu anlamda sömürü yıllardtr devam ediyor. Bütün 
bunlara ald � mayanların şimdi seks film leri nedeniyle 
ortaya ç ıkmaları elbette bize yapay ve geç kabnış bir 
çıkış olarak görünüyor. 

Bütün dünyada görülen bir salgın, toplumumu
zun kendine özgü koşulları dolayısıyla daha çok ilgi 
çekiyor, daha çok tahribat yapıyor. Gerek batKla, ge
rekse bizde seks soru nu toplumsal planda çözümlen
miş değiL. Bu çözümsüzlük içinde seks filmlerine ola
ııan gözle bakmak gerekli. Bunlar sekse yaşamda tut
tu�u yeri verme amacında deail, bazı duygular en il� 
kel biçimiyle &Ömürülmek isteniyor. Daha önceki kötü 
rilmlerle zaten kökünden sanılan estetik duygusu ta· 
mamen bir kenara atılmak isteniyor. 

Sinemada toplum yararı� olumlu bir çizgiye 
gelinmesini istiyenlerin bu çizgiyi onaylaması zaten 
beklenemez. Ancak elbette sel gider kum kalır. Uzun 
dönemli düşündü�ümüzde bu filmlerin tek yararı, ya
pay bir burjuva ahlakının yıııardır getird i�i kalıpla" 
sarsmasıdır. Ancak ileride sekse topluı:nda gerçekten 
işgal ettiği yer kadar sinemada verild i�inde seyirci 
buna haz .. hklı olacaktır. 

• Sinemanın bir üstyapı kurumu olduğunu söyle
miştiniz. Bu açıdan, toplumsal yapıyla sinema arasın
daki iUşkileri değerlendirir misiniz? 

• Türkiye'deki i ktidarlar, yıllar boyunca, sinema
ya görünüşte eğilmemişlerse de aslında fazlasıyla eğil
mişlerdir. Çünkü mnernaya hiçbir olum lu katkıda bu
lunmadıklan gibi, sinemanın özgürce halkm sorunlan
na �ilmesini engellemişler, sinemada burjuva anlam
da dahi demokrasilere özgü bir sansür yeri ne, si nema
nın üzerinde faşist İtalya'dan alınmış ağtr bir sansür 
uygulamıştardır. Demek ki iktidarlar si neman," bir 
kitle iletişim aracı ve bir sanal olarak ne denli etkin 
bir araç olduğunu kavramışlam ... Ve bu sanata top
lum yararına işlernek için gerekti özgürlüğü vermemek 
için eııeri nden geleni ar d lanna koymamışlard ... Do
layısıyla bir si nemanm nefes aldığı ortam o lan sansür
le o ülkenin siyasal yapısı arasında dolaysız bir ilişki 
var. 

Bugün Türkiye'de, toplum yapısını sürdürmek 
isteyen, yıllardır ileri sürdük leri sennaye biri kimi ge
rekçesiyle işçi ve emekçi sınıfların anayasal haklarını 
ortadan kald ıran bir i ktidar dönemi yaratmak isteyen 
egemen güçlerle, toplum yapısını kökünden değiştir· 
rnek isteyen devrimci gilçler arasında bir mücadele 
var. Türk sinernasında da mücadelesini devrimci ke
simde veren belirli elemanlar var. Ancak, bu 
elemanlar, kendileri de Türk si neması içinde profes' 
yonel olarak çahşan kişiler olmaktan doğan bir man· 
tıkla bu Sinemaya karŞı dışardan mücadele veren güç
lerle aynı düzeye gelemiyorlar zaman zaman. Bu ne
denle, Thrk sinemasının içi nde bu si nemaya karşı mü
cadele veren güçlerle, d ışında bu sinemaya karşı 
mücadele veren güçler zaman zaman.birbirlerinden ay
rı lıyorlar. 

Somut olarak, Türk sinernasında bugün tam an
lamıyla bir sennaye birikimi yok. Diğer bir deyişle, 
Türk mnemasında gelişmiş bir kapitalist yapı da de
ğil ,  kapitalizm öncesi bir yapı yaşanıyor. Bu sinema
nın düzeni, tefecilerin, bonoculaTln elinde çaldışı ge
rici bir düzen. 'I\i.rk sineması içindeki bazı devrimci
ler, biz bu yapıya karŞı mücadele edelim, gerçek pat
ronları koruyalım, onlarla işbirliğine gidelim diyor
lar. Sinemanın toplumsal ölçüde gelişmesini iste
yenlerin bunu i htiyatla karşılamaları eerekli. Nasıl 
Türkiye'de geri ve çarpık bir kapitalizm var diye ka
pitalizmin gelişmesine yardımcı olunınayacaAı libi,  
mnemada da kendi ayak ları üzerinde zor duran -1-
l ıksız yapıyla mücadele edilmeli. Bu sinemanm _Ilıklı 
bir kapitalist aşamaya geçmesinden çok, zaten tonu 
yaklaşan bu sinemanın yıktlmaıı için çalışmak gerek
li. Bu mücadelede Türkiye'deki devrimci mücadelenin 
bir uzantısı ; bu iki mücadelenin diyaLektik biçimde 
birbirini tamamlayacak biçimide ıelişmelini -Ila
mak gerek. 

• Bu açıdaD 1 976'dan neler beklenebilir? 
• Türk toplumunun ,elişmemnden neler bekle

yebilirsek, aşaRı yukarı onu. Nasıl 1975 yılında bütün 
artan faşist baskılar, tüm halk kesimlerinde b ir bilinç
lenmeye, ileri bir örgütlenmeye ve geçmiş lıatalara 
düşülmemesine yard ımcı olduysa 1976 içinde bu ge
lişmeyi beklemek gerekir. Ayru şeyin sinemada da 
yansımaması için hiçbir neden görmüyorum. Yıl
maz Güney hapisten çıkacak ve çalışmalarına başla
yacaktır. Genç kuşaklar si nemamızdan esirgedikleri 
katkılnrını &i nemamıza art ık mutlaka vermeye başla
yacaktır. Kişilerin ve kurumların etrafında yepyeni 
bir kuşaAın si nemamızın yeni sahipleri olarak işbaşı
na gelec�i ve sinemamızı içinde bulundue-u fasit. 
ten daireden kuıta mca�lOa kişisel olarak inanıyo
rum. 

gibi toplumun sosyo 
şiminin gerisinde ve dışında kaldı. Bu kaldı. Bu 

bulunmak bulunmak bir bir yana, yana, gelişimi gelişimi izlemekizlemek
mnema oldu�unu kanıtladı. 

sinema, yıııardır sürdürdüğü i şlevi 1975'
Bu işlev, işlev, düş düş ürünleri sunma, uyutma sunma, uyutma 

alemine getirme işlevi. Türler de�işti. OyuncuOyuncu
değişiklikler oldu. Sinemanın iç yapısında yapısında 

olumsuz sayılan bazı değişiklikler meydana meydana 
Bunların tümü, "bu�hm", kriz sözcükleriyle sözcükleriyle 

çalışıldı. Ama, sinemayla toplum araara
hiç bir zaman sa�lam bir ilişki olmailişki olma

toplum arasındaki ilişki karşılıklı ve ve 
ilişki haline gelemedi. Bir çok ülkede 

Peki, olumlu geUşmelerden söz etme olanağı 

Olumsuz gelişme genel. Ancak kuşkusuz, olum
fışkırdığını fışkırdığını kabul kabul etmek gerek. etmek gerek. Geçmiş Geçmiş 

gibi. Türkiye'nin toplumsal gelişimigelişimi
dinamiğ'ine uygun bir si nema anlayışını anlayışını 

Güney hemen hemen tek başına başına 
Bilinen koşullar, Yılmaz Güney'i bu yıl yıl 

Sonucunda, aynı görev başka kişileree leree 
lmaz Güney "Ekolü" Türk sinemasinema

olarak, nicelik olarak az, ama nitelik nitelik 
sayılabilecek ürünlerle varlığını sürsür

gelen bir örnek : Yılmaz Güney'in senarsenar
ve Şerif Gören'in tamamladığı tamamladığı 

film. Sinema açısından kusurları olaola
önemli bir yapıt. Türk sinema tarihinde ki

taşlarından birini oluşturacak nitelikte. ÖneÖne
sorunlarına ilk kez o larak dolaysız dolaysız 

büyük ölçüde belgeselden yararlanan yararlanan 
olmasında. Böyle bir yapımın çevyapımın çev
yıl yıl öncesine öncesine kadar kadar düşünülemezdi düşünülemezdi 

senaryosunu yazdıl' ı, a cak başka 
gerçekleştirilen bazı filmlerde de 

ulaşıldı. Akla gelen örnek , "Izin" 
çekimi tamamlanmış olan "Bir Gün 
Ancak bu filmi henüz göremedik. 

dışında, yine olumlu bazı yapıtlardan 
Belki Belki siyasal siyasal m nm nemaya emaya katkılan katkılan bUyük bUyük 

kendi içinde tutarlı, söyleyecek söyleyecek 
sinemasal deııerlere ulaşan yapıtlar yapıtlar 

çıktılar. Hemen akla gelen bir ,örnek,örnek : : 
senaryosuna dayanarak Zeki ökten'ökten'

çekti�i "Askerin çekti�i "Askerin Dönüşü". Dönüşü". Yılın Yılın ilginç ilginç ve ve tutarlı tutarlı 

slnJfların sorunlarmı sinemaya getiren 
örneklerde var. Bunlardan biri, Lütfi Akad'ın 

tamamlayan "Diyet". " Diyet", " Diyet", " D Akad'ın di
"Gelin" ve "Dügün"de sorunu ge

noktadan sonrasını ele ahyor. 

Diğer iki filmde Diğer iki filmde kırsal kırsal kesimden kesimden gelen gelen aileleaileleri n ri n 

şan şan ilginç yapıtlardı. Bunun yanısını uzun yıllar son· son· 
ra ra sinema ile ilişki kuran usta yazar Yaşar Kemal'İn Kemal'İn 
��rı ��rı Dağı Efsanesi� çok yeterli o lmasa da si nemamlZa emamlZa 
ilginç ilginç boyutlar katan filmlerden biri olarak gösterilegösterile
bilir. Memduh On tarafından çevrilen çevrilen bu bu film film üzerinüzerin
de de yine yine de de duruldurulmaya maya değen değen bir bir yapıt. yapıt. 

Türk toplumunun geçirmekte olduğu süreç i
çinde Türk sinernası yerini henüz kesinkes almış değiL. 
Ancak bireysel sayılabilecek bazı çıkışların olumlu 
etkilerlnden söz etmek de yerinde olur. 

• Antalya Film FestivaU hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

• Antalya film festivali T\irk sinemasının bugünkü 
boyutları boyutları içiniçinde de dahi dahi savunulamayseak bir savunulamayseak bir olay olay olaola
rak, rak, bir rezatet olarak süi-üp gitti. Bu Bu festivale, YeşilYeşil
çam'ıo çam'ıo çoğunluğu çoğunluğu bile bile değil, onda birini, birini, beşte birini birini 
oluşturan oluşturan bir ÇıkÇıkar çev.resi hakim oldu. oldu. Bu festivalfestival
lar, lar, yeşilçam m gerçek patronlarının, Yeşilçam'ın bu· bu· 
günkü günkü koşullarının bile çıkarıoa olmayan bir sınırlı gg
rubun rubun etkisinde kakiı. Ne varki, ilerici bir belediye belediye 
başkanının başkanının çabaları sayesinde si nemadan anlayanlar 
söz söz sahibi yapıldı, böylece festival ileri bir nitelik nitelik 
kazanabkazanabiidi. Bugüne kadar Antalya festivalinin üzeüze
rinde rinde fazla durulmadı. Iki  yıl önce başlayan ve fesfes
tivalde tivalde bu yıl da sürdürülen mücadele, toplum yapısını yapısını 
sarsan sarsan genel mücadelenin küçük küçük bir yansımasından yansımasından 
başka başka bir şey değiL. değiL. Şimdilik bu savaş iı ... iı ... iı icilerin za
feri feri ile ile sonuçlandı. sonuçlandı. 

• Peki seks fılmleri ... ? ... ? ... 
• Seks filmleri salgınının önemi gereğinden çok a

bartıhyor bartıhyor bence. bence. Genelli Genelli kle kle üst üst yapıya ilişkin ilişkin sorunlar sorunlar 
daha daha i lgi çekici. Bat�ı ülkelerde de böyle bu. örneğ in, in, 
ekonomik ekonomik sömürünün kolayca far kına varılmayabilir. varılmayabilir. 
Ancak Ancak ahlak değerleri konusunu zorlayan, b u  alanda alanda 
köklü köklü değişikliklere yöııelik atak çıkışlar yığınların nların 
daha daha çok ilgisini çekebilir. Bugün Türk seyircisinin seyircisinin 
sömürüldüğü sömürüldüğü tartı�ılmaz bir gerçek. Bunun yapıhş bibi
çimleri çeşitli. çimleri çeşitli. Halkın beğenisi nin düzeyi düşürüıüyor. düşürüıüyor. 
ToplumsalToplumsal olaylarla kurabileceAi ilişki yokediliyor. yokediliyor. 
Bu Bu anlamda sömürü yıllardtr devam ediyor. Bütün Bütün 
bunlbunlara ald � mayanların şimdi seks film leri nedeniyle nedeniyle 
ortaya ortaya ç ıkmaları elbette bize yapay ve geç kabnış kabnış bir bir 
çıkış çıkış olarak görünüyor. 

Bütün dünyada görülen bir salgın, toplumumu
zun zun kendine özgü koşulları dolayısıyla daha çok ilgi ilgi 
çekiyor, çekiyor, daha çok tahribat yapıyor. Gerek batKla, gege
rekse rekse bizde seks soru nu toplumsal planda çözümlençözümlen
miş miş değiL. Bu çözümsüzlük içinde seks filmlerine olaola
ııan ııan gözle bakmak gerekli. Bunlar sekse yaşamda tuttut
tu�u tu�u yeri verme amacında deail, bazı duygular en il� il� 
kel kel biçimiyle &Ömürülmek isteniyor. Daha önceki kötü kötü 
rilmlerle rilmlerle zaten kökünden sanılan estetik duyguduygusu ta· 
mamen mamen bir kenara atılmak isteniyor. isteniyor. 

Sinemada toplum yararı� olumlu bir çizgiye 
gelinmesini gelinmesini istiyenlerin bu çizgiyi onaylaması zaten zaten 
beklenemez. Ancak elbette sel gider kum kalır. Uzun Uzun 

nın nın üzerinde faşist İtalya'dan alınmış ağtr bir 
uygulamıştardır. uygulamıştardır. Demek 
kitle kitle iletişim aracı ve bir 
bir bir araç olduğunu kavramışlam 
lum lum yararına işlernek için 
için için eııeri nden geleni ar d l
layısıyla layısıyla bir si nemanm nefes 
le le o ülkenin siyasal yapısı o ülkenin siyasal yapısı 
var. 

Bugün Türkiye'de, 
isteyen, yıllardır yıllardır yıll ileri sürdük
rekçesiyle rekçesiyle işçi ve emekçi 
ortadan ortadan kald ıran bir i ktidar 
egemen güçlerle, egemen güçlerle, toplum 
rnek rnek isteyen devrimci gilçler 
var. var. Türk sinernasında da 
simde simde veren belirli elemanlar 
elemanlar, elemanlar, kendileri de 
yonel yonel olarak çahşan kişile
tıkla tıkla bu Sinemaya karŞı 
lerle lerle aynı düzeye gelemiyorlar 
denle, denle, Thrk sinemasının 
cadele cadele veren güçlerle, 
mücadele mücadele veren güçler zaman 
rı rı lıyorlar. 

Somut olarak, Türk 
lamıyllamıyla bir sennaye birikimi 
Türk Türk mnemasında gelişmiş 
ğil ,  kapitalizm öncesi bir 
nın düzeni, tefecilerin, bonocu
rici bir düzen. 'I\i.rk sineması 
ler, biz bu yapıya karŞı 
ronları ronları koruyalım, onlarla 
lar. Sinemanın toplumsal 
yenlerin bunu i htiyatla 
Türkiye'de geri ve çarpık 
pitalizmin gelişmesine yardımcı 
mnemada da kendi ayak
l ıksız yapıyla mücadele edilmeli. 
bir bir kapitalist aşamaya geçmesinden 
yaklaşan bu sinemanın yıkt
li. Bu mücadelede Türkiye'deki 
bir bir uzantısı ; bu iki mücadelenin 
birbirini birbirini tamamlayacak 
mak gerek. 

• Bu açıdaD 1 976'dan 
• Türk toplumunun 

yebilirsek, yebilirsek, aşaRı aşaRı yukyukarı arı onu. onu. 
artan artan faşist baskılar, tüm 
lenmeye, lenmeye, ileri bir örgütlenmeye 
düşülmedüşülmemesine yard ımcı 
lişmeyi lişmeyi beklemek gerekir. Ayru şeyin 
yansımaması yansımaması için hiçbir 
maz maz Güney hapisten çıkacak 
yacaktır. yacaktır. Genç kuşaklar 
katkılnrını katkılnrını &i nemamıza art



1975-iN siiR KiTAPLARI 

Şiirin dergi lerde soluk alıp verdiği söylenir. Ki
tap satışlar ının, edebiyat ve hele şiir kitapları satışı
nın geneııikle çok düşük düzeylerde geliştiği Türkiye 
iç in  de geçerli bir söz bu. Ama bu yazı, böyle bir ek
sikliği göze alarak, yalnızca 1975 yılında yayımlanan 
önemli şiir k itapları üzerinde durmayı amaçlıyor. 
Bunlar, üç şairin üç yeni kitabı. 

1975' io şiir kitaplarından söz edilirken, Hasan ı. 
Dinarnotnun "Sürgün Şiirleri" ne de dcğinilmelidir. 
Ama b u şiirler, Dinamo'nun söylediğine göre, 1945 . 
49 yıllarında yazıldığı için, bu yaz ının daşında kalı
yor. 

Geçtiğimiz yılda ö nemli çeviri şi ir  kitapları çıktı. 
(Halk ve Demokrasi Şi irleri ·ıı, Aragon, Neruda ilk 
akla gelenler . )  Bunlar da yazının kapsamı dışında. 

DERSIM 

Kemal Burkay'ın ik inci şiir kitabı olan Dersim , 
( I ) 1975' in Agustos ayında yayımlandı. Kasım ayında 
i ki nci baskısı yapıld ı.  Türkiye'nin yayın hayatında 
önemli bir olay. Nazım Hi kmet'in kitaplarıyle Ahmed 
Ari!'in tek kitabını, belki bir de birkaç şairin bazı ki
taplarını ayrı  tutarsak, bir şi ir  kitabının bu kadar kısa 
sürede iki baskı yapması ülkemizde pek rastlanmayan 
bir durum. 

Kemal Burkay, siyasal mücadelenin içinde olan 
bir sanatçı. Denebilirse, siyasal mücadelenin içinde 
yetişmiş. Bu özelliği, hemeu bütün şi irlerinde göriilü
yor ve ona kazanç sa�lıyor, duru, açık,  sağlam sözler 
söyletiyor: "Ozanca sevdim karlı dorukları! Engin go
KÜ, çakıl taşınıl Bi leklerimde zincirlerle öı.gürdüm! İn
sanlar içindi kavgam! viçekicri büyüLür ölümüm". 
"Yenik değilizi Boşa gitmedi çektiğimiz acıları I lk· 
yaz ya�murlarıyla yeşeren! Tohumlara bakI Bir yan
gın gecesini andıran! Sesleri d i nle! Savaş alanında c.;ar
pışanlar var". 

Ancak, b u kitaptaki şi irleri okurken lakıldığım 
bir n�ktadan söz etmeliyim. Bu şiirlerde çok yinele
nen birkaç sözcük var. Örneğ in,  "kurşun" sözciiğü 
onbeş şiirde, " namlu" sözcügü doku� şiirde, kimi le
rinde birkaç kez, yi nel .. ni yor. Bunların hep aynı i JTIge 
yüküyle karşımıza çıktığını, hemen ber durumda ben
zer görüntüler canlandırdığını sanıyorum. Bi c.;im açı
sından bakıldığında, bunun bir tıkanıklığa, bir çeşit 
klsO"lığa yol açtığı söylenebilir. Ayrıca, öz açısından 
yanılgılı izlenimler de doğurabilir.  Yalnız. bu nokta 
üzeri nde yetprince düşiİllmüş değili m Bu nedenle, şu 
son söylenenleri bir sapt.ama olarak bırakmak gerekir. 

Kemal Burkay'ın ilk şiir kitabı 1967 ' ·  
dt' yayımlanmıştı ;  i kinci kitab ı � ı ı i  sekiz şiiri b i r  araya 
getiriyor. Yetkin şiirler var bunların arasında. Devrim
ci bir duyarlığa yaslanıyorlar. Direnmeyi, kavgayı, 
umudu söyleyen şiirler. A rTa, Burkay'ın biçim üzeri
ri ndt' her ı.aman uzun boylu durmadığı anlaşılıyor. 
Bazı şi irlerin dize kuruluşları, sözcükleri seeyimi bi
raz savruk; zaman zaman bir özen eksikliği 5e'.lili
yor. ( örne k:  "Sevgilerin, b.·beklerin, �üJlerin ocüsü! 
Amft'"i ka Am{"ri ka" � " Kuşlar geçer Vielnam Viet
nam" ; "Onun için yaşarız gelecektt!! G estapo adamsız 
ve pulsuz" ). Ayrıca, bazı şi irlerin,  sa.iılam sahici bir 
duyarlı�a dayanmadıkları i«; in igreti ve bir pareya zor-

lama kald ıklarını sanıyorum. (öcü, Amerikan Askerı 
n in in  . Türküsü, Emeslo Che <JUevera, Tırnaklarım 
U.ak, vb . ) 

Mesut Odman 

Burkay, Türkiye'deki sosyalist gerçekçi geleneği 
izleyen, onu sürdüren, ona uzak düşmeyen bir şair. 
<.,.:ok zengi n  olmasa b i le, sıcak i mgelerle kuruyor şiir
leri ni .  Söyleyişi, sık sık benzetmelere baş vuruşu da, 
onun, hiç deği lse bazı açılardan, sosyalist gerçekçi 
şiirimizin ç ıkışındaki noktanın çok uzağında olma
dığını gösteriyor. Hatta, örneğ in şu dizelerde Nazım 
söyleyi şinin izlerini seziyorum ben: "A kasya dalıl 
Dikenli tel donmuştur! Penceremde buz çiçekleri! 
Dicle nehri donmuştur" 

Kemal Burkay iyi bir şair; Dersim 'de güzel şiirler 
var. Devrimcinin Türküsü, Yenik Değ iliz, Dayanmak, 
Benim Kaçınılmaz Maceram, Türkçe'nin unutulmaz 
şiirleri arasına girecek güzeııikte. 

"Y AŞAMI SAVUNMAK" 

Kemal Özer, 1 9 5 1 'den beri şi irlerini yayımlıyor. 
Sen de kat ılmalısin Yaşamı Savunmaya ( 2 )  onun al
tıncı ·kitabı. 1963'te yayımlanan üçüncü şiir kitabın
dan sonra, uzun süren bir suskunluk dö'nemine girmiş
ti .  1968'de onun üzerine yazılmış bir inceleme yazısı 
şöyle biliyordu : " Kuşa�unın biçim ustasına, en duy 
gulu klasik ve güçlü şairine yazd ığım bu yazı onun 
yeniden şi ir  ortamına dönmesini sa.�larsa, o bunu bi  r 
ça�rı kabul ederse çok sevinirim." ( 3 )  Herhalde bu 
çağrının ve i l k  şiirini, yanılmıyorsam, Mayıs 1972'de 
yayımlad ı. 197 3'de çıkan Kavganın Yüreği adlı kita· 
bı i ç i n  şöyle d i yordu:" ... Yaşama bakışım, dünyayı 
kavrayışım, onu artık sürekli bir kavga olarak nitele
diğimi özetliyor, Şiir de bu kavganın bilincini ver
mekle yükümlü olmalı. İçinde bulunduğumuz duru
mun, yaşadığımız Olayların düşlediğimiz geleceğin 
ne olduğunu, nasıl olacağını sezdirmeli, giderek kav
ratmalı. Bu yüzden güncel olanı yakından izlemeli. 
Güncel somutlamalı . . .  Şi ir ,  kavganın bir parçastd ır" .  
Yeniden yazma�a başladığından beri, bu söyledikle· 
riyle tutarlı bir şiir yazıyor Kemal Özer. Yazılmasını 
önerdiği şiirin yaratması beklenen sakıncalar ortaya 
çıkmasına ve bunlar bir aralık küçümseme amacıyle 
kullanılmasına rağmen, o önerdiği yolu izledi. Ke
mal özer, şimdiye kadar ş'i irden uzak durmuş, ama şi
ir okuyucu su olmaları şiire çok şeyler kazandıracak 
insanların okuduğu bir şairdir bugün. Güvercinlere 
neden i nanılmayacağ ını anlatıyor onlara, işçi sınıfımı
zın Haziran günlerini şiire ve belleklere geçiriyor, 1 2  
Ekim seçmpnlerine şiiriyle siyasal b i kt iri ler taşıyor. 

Kemal özer'in üç-dört yıldı r yazmayı denediği 
şiir, küçümsenecek )'a da karalanacak bir şiir değ iL .  
Tam ıersine, önemli ve gereklil iği vurgulanmalı. Ama, 
barındırdığı ve bugüne kadar geniş ölçüde or(�ya Çl
kard �ı tehli keler de belirtilm.li. Şu anda bunlar ın 
önemlisi, kuruluk ya da aş1J"1 didaktizm eğilimi olaıak 
gösterilebilir. Bunun tek tek örnek vermenin ge
reği yoki bütün şi irlerde bulunabilir böyle bölümler. 
Zaten şairin bilinçli olarak yaptığı bir seçme bu. An
cak bu yaklaşımı, şiirin şiir olmakıan gelen gücünü 
yok edecek sınırlardan uzak tutmak gerek. Böyle bir 
aşırılık, şiirin gücünü önemsiz bulmaktan doğar, o za
man da, yapılacak işi şiirle yapmanın bir anlamL kal
maz. 8ul)Iar, genellikle bil inen ve kabul edilen doğru
lar. Gene de, her zaman haırrlanmaları zorunlu. 

Bunca yıllık şiir iş<,'isi Kemal Özer'in bu güc; işin 
ÜSlf'sinden gelecek yeteneği ve kararlılığı vard ır. Şun
ları söyleyen de o değilmi? "Türkü silah olmalı ağzın
da/ silAh olmalı bilgil yürefI inde inanç siliıh ol
malıI neresinde olursa olsun dünyanın I insandan eSİT
gedi kçe düşmanı savunmalısın yaşamı". 

"BEDREDDIN ÜZERINE" 

Hilmi Yavuz' un i kinci kitabı olan Bedreddin Uze

rine Şiirler, ( 4 )  üç bölümde toplanmış yirmi altı şi ir
den oluşuyor. Yavuz. özellikle i l k  bölümde, eski söz
cüklerde birikmiş imge yüküne dayanıyor; o söz
cükleri sÖylemekten bir tat arıyor sanki. (Yok hük· 
mündedir, vakt irişir, varidiit, huruc, musahib, mü 1-
hid,  hüma, ruzigar, vb . )  Ancak, bu sözcükleri , Bedred
d i n  üzerine şiirlerin özünün gerektird iği ya da onların 
bu öze uygun düştü�ü de söylenebilir. 

Bu kitaptaki şiirlerde de bir sözcük dikkatimi 
çekti : Yirmi altı şiirin on birinde, kimilerinde birkaç 
kez, "hüzün" sözcüğü geçiyor. "Anahtar sözcükler" 
aramak değil niyet i m ;  ama, Dersim'le ilgili olarak 
söylediğim gibi, bazı sözcükler, kitabı ilk okııyuşta 
öne ç ı kıyor. 

Y u karıda değindiğimiz şiirlerin ikisinden de de
ğiş ik  bir söyleyiş tadı var Bedreddi n'de. Kendini he
men ele venneyen, ama i lk okunuşta bile, şiir söyle
me tavrıyla i nsanı kavrayan şiirler bunlar. 

Kitabın en gü;ıel şiirlerinden biri olan "birinci 
Mehmed"den şu dizeleri buraya aktarılım : "kuşlarla 
akan ipeği! göllerde uçan çiniyi! ve sevdayı, umarsız 
kına çiçegil  gibi bölüşen onlardı, lalal Bedreddin ya· 
şıyor hala". 

VE ÖTEKILER 

özdemir AsaC'ın, Çiçekleri Yemeyin adlı bir şiir 
kitabı ç ıktı. " Kuramsal Ortam" başlığını taşıyan şi· 
irin ilk bölümü şöyle: "Ne zaman, ora'sı dense, !Aklı
ma bura'sı gelir.! O bunu beni mce bilse.;! Yer nasıl 
oraya gider,! Orası kiminle gelir." Çiçek leri yiyen-toK 
ama, özdemir Asar şiiri yemiş galiba. 

1976' in  sonlarına do�ru Behçet Necatigil ' in Ka· 
reler Aklar'ı yayımlandı. Necatigi l'in ne yaptıjtmı bi
len ve yazdıklarını okuyan kaç kişi var acaba b u  ül
kede? 

Imana gelmiş bir münafı�ın son yazdıklarını top· 
layan Cinayetler Kitabı için söylenebileceklerin bir 
bölümünü ise,  aşırı bir sevgiyle de yaklaşsa, Ataol 
Behramo�lu söylemişti.( 5 )  

BiLirirken, bir d e ,  i k i  genç şairin adlarından söz 
etmek gerek: Erol Çankaya ve Yaşar Miraç. Birinci· 

1 9 7 5 'ten önce de şiir yayı mlamıştı 
ikincisinin şiirleriyse yılın sonlarına dojtru çeşitli 
dergilerde yayımlandı. önümUzdeki yıllarda, bu  şair
leri n şiirlerini daha da geliştirmeleri beklenmelidir. 

( 1 )  K.Burkay, Dersim, L . Baskl, Toplum Yayınevi, 
Ankara, Ağustos 1 9 7 5 .  

( 2 )  K.Özer, Sen de katılmallsın Yaşam, Sauunmaya, 
Cem Y.Evi, Ist . ,1975 

( 3 )  D. Hızlan, "Kemal ö.er", Papim., sayı 23,s.54 
( 4 )  H.Yavu., Bedreddin Uzerine Şiirler, Cem Y.Evi, 

Istanbul, 1 975 
(5)  A.Behramoğlu, " ısmet özel O.eri ne," Militan, 

sayı l l ,  Kasım 1 9 7 5  
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söz edilirken, Hasan ı. 
e de dcğinilmelidir. 

söylediğine göre, 1945 . 
yaz ının daşında kalı

çeviri şi ir  kitapları çıktı. 
·ıı, Aragon, Neruda ilk 

kapsamı dışında. 

kitabı olan Dersim , 
yayımlandı. Kasım ayında 

Türkiye'nin yayın hayatında 
kmet'in kitaplarıyle Ahmed 

birkaç şairin bazı ki
kitabının bu kadar kısa 

ülkemizde pek rastlanmayan 

mücadelenin içinde olan 
mücadelenin içinde 

bütün şi irlerinde göriilü
duru, açık,  sağlam sözler 

dorukları! Engin go
zincirlerle öı.gürdüm! öı.gürdüm! öı İn

büyüLür ölümüm". 
çektiğimiz acıları I lk· 

Tohumlara bakI Bir yan
e! Savaş alanında c.;ar

okurken lakıldığım 
şiirlerde çok yinele

in,  "kurşun" sözciiğü sözciiğü sözci
doku� şiirde, kimi le

Bunların hep aynı i JTIge 
hemen ber durumda ben

sanıyorum. Bi c.;im açı
tıkanıklığa, bir çeşit 
Ayrıca, öz açısından 

bilir.  Yalnız. bu nokta 
değili m Bu nedenle, şu 

olarak bırakmak gerekir. 

kitabı 1967 ' ·  
� ı ı i  sekiz şiiri b i r  araya 

bunların arasında. Devrim
Direnmeyi, kavgayı, 

Burkay'ın biçim üzeri
durmadığı anlaşılıyor. 

sözcükleri seeyimi bi
özen eksikliği 5e'.lili

b.·beklerin, �üJlerin ocüsü! 
geçer Vielnam Viet

gelecektt!! G estapo adamsız 
sa.iılam sahici bir 

Dikenli tel donmuştur! Penceremde buz çiçekleri! 
Dicle nehri donmuştur" 

Kemal Burkay iyi bir şair; Dersim 'de güzel şiirler 
var. Devrimcinin Türküsü, Yenik Değ iliz, Dayanmak, 
Benim Kaçınılmaz Maceram, Türkçe'nin unutulmaz 
şiirleri arasına girecek güzeııikte. 

"Y AŞAMI SAVUNMAK" 

Kemal Özer, 1 9 5 1 'den berberi ber şiirlerini yayımlıyor. 
Sen de kat ılmalısin Yaşamı Savunmaya ( 2 )  onun al
tıncı ·kitabı. 1963'te yayımlanan üçüncü şiir kitabın
dan sonra, uzun süren bir suskunluk dö'nemine girmiş
ti .  1968'de onun üzerine yazılmış bir inceleme yazısı 
şöyle biliyordu : " Kuşa�unın biçim ustasına, en duy 
gulu klasik ve güçlü şairine yazd ığım bu yazı onun 
yeniden şi ir  ortamına dönmesini sa.�larsa, o bunu bi  r 
ça�rı kabul ederse çok sevinirim." ( 3 )  

dönmesini sa.�larsa, 
( 3 )  

dönmesini sa.�larsa, 
Herhalde bu 

çağrının ve i l k  şiirini, yanılmıyorsam, Mayıs 1972'de 
yayımlad ı. 197 3'de çıkan Kavganın Yüreği adlı kita· 
bı i ç i n  şöyle d i yordu:" ... Yaşama bakışım, dünyayı 
kavrayışım, onu artık sürekli bir kavga olarak nitele
diğimi özetliyor, Şiir de bu kavganın bilincini ver
mekle yükümlü olmalı. İçinde bulunduğumuz duru
mun, yaşadığımız Olayların düşlediğimiz geleceğin 
ne olduğunu, nasıl olacağını sezdirmeli, giderek kav
ratmalı. Bu yüzden güncel olanı yakından izlemeli. 
Güncel somutlamalı . . .  somutlamalı . . .  somutlamalı Şi ir ,  kavganın bir parçastd ır" .  
Yeniden yazma�a başladığından beri, bu söyledikle· 
riyle tutarlı bir şiir yazıyor Kemal Özer. Yazılmasını 
önerdiği şiirin yaratması beklenen sakıncalar ortaya 
çıkmasına ve bunlar bir aralık küçümseme amacıyle 
kullanılmasına rağmen, o önerdiği yolu izledi. Ke
mal özer, şimdiye kadar ş'i irş'i irş' den uzak durmuş, ama şi
ir okuyucu su olmaları şiire çok şeyler kazandıracak 
insanların okuduğu bir şairdir bugün. Güvercinlere 
neden i nanılmayacağ ını anlatıyor onlara, işçi sınıfımı
zın Haziran günlerini şiire ve belleklere geçiriyor, 1 2  
Ekim seçmpnlerine şiiriyle siyasal b i kt iri ler taşıyor. 

Kemal özer'in üç-dört yıldı r yazmayı denediği 
şiir, küçümsenecek )'a da karalanacak bir şiir değ iL .  
Tam ıersine, önemli ve gereklil iği vurgulanmalı. Ama, 
barındırdığı ve bugüne kadar geniş ölçüde or(�ya 

vurgulanmalı. 
or(�ya 

vurgulanmalı. 
Çl

kard �ı tehli keler de belirtilm.li. Şu anda bunlar ın 
önemlisi, kuruluk ya da aş1J"1 didaktizm eğilimi olaıak 
gösterilebilir. Bunun tek tek örnek vermenin ge
reği yoki bütün şi irlerde bulunabilir böyle bölümler. 
Zaten şairin bilinçli olarak yaptığı bir seçme bu. An
cak bu yaklaşımı, şiirin şiir olmakıan gelen gücünü 
yok edecek sınırlardan uzak tutmak gerek. Böyle bir 
aşırılık, şiirin gücünü önemsiz bulmaktan doğar, o za
man da, yapılacak işi şiirle yapmanın bir anlamL kal
maz. 8ul)Iar, genellikle bil inen ve kabul edilen doğru
lar. Gene de, her zaman haırrlanmaları zorunlu. 

Bunca yıllık şiir iş<,'isi Kemal Özer'in bu güc; işin 

hid,  hüma, ruzigar, vb . )  Ancak, bu sözcük
d i n  üzerine şiirlerin özünün gerektird
bu öze uygun düştü�ü de söylenebilir. 

Bu kitaptaki şiirlerde de bir 
çekti : Yirmi altı şiirin on birinde, 
kez, "hüzün" sözcüğü geçiyor. "An
aramak değil niyet i m ;  ama, Dersi
söylediğim gibi, bazı sözcükler, kitabı ilk okııyuşta 
öne ç ı kıyor. 

Y u karıda değindiğimiz şiirlerin ikisinden 
ğiş ik  bir söyleyiş tadı var Bedreddi
men ele venneyen, ama i lk okunuşta 
me tavrıyla i nsanı kavrayan şiirler bun

Kitabın en gü;ıel şiirlerinden 
Mehmed"den şu dizeleri buraya buraya buray aktar
akan ipeği! göllerde uçan çiniyi! ve 
kına çiçegil  gibi bölüşen onlardı, lalal 
şıyor hala". 

VE ÖTEKILER 

özdemir AsaC'ın, Çiçekleri Yemeyin 
kitabı ç ıktı. " Kuramsal Ortam" başlığını 
irin ilk bölümü şöyle: "Ne zaman, ora'sı 
ma bura'sı gelir.! O bunu beni mbeni mben ce 
oraya gider,! Orası kiminle gelir." Çiçek
ama, özdemir Asar şiiri yemiş galiba. 

1976' in  sonlarına do�ru Behçet 
reler Aklar'ı yayımlandı. Necatigi l'in 
len ve yazdıklarını okuyan kaç kişi 
kede? 

Imana gelmiş bir münafı�ın son 
layan Cinayetler Kitabı için söylenebileceklerin 
bölümünü ise,  aşırı bir sevgiyle de 
Behramo�lu söylemişti.( 5 )  

sevgiyle 
5 )  

sevgiyle 

BiLirirken, bir d e ,  i k i  genç şairin 
etmek gerek: Erol Çankaya ve Yaşar 

1 9 7 5 'ten önce de 
ikincisinin şiirleriyse yılın sonlarına dojtru 
dergilerde yayımlandı. önümUzdeki 
leri n şiirlerini daha da geliştirmeleri beklenmelidir. 

( 1 )  K.Burkay, Dersim, L . Baskl, 
Ankara, Ağustos 1 9 7 5 .  

( 2 )  K.Özer, Sen de katılmallsın Yaşam, 
Cem Y.Evi, Ist . ,1975 



• Son günlerde işverenler sık sık sendika enflasyo
nundan şikayet eder oldular_ Bildiğimiz kadarıyla, 
ülkemizde işçi sendikalarının sayısı azalırken, işveren 
sendikalarının sayısı artmaktadır. Hal böyleyken', 
işverenlerin bu şikayetlerini neye yorınalı? 

. Işverenler, işçi sınıfı hareketindeki gelişmeleri, 
devrimci sendikaların güçlendieini görüyorlar. Endişe
leri, şikayetleri hundandır. Bel baeladıkları sarı sendi: 
kac�ık, işçileri politikanın dışında tutmayr ıımaçla
yan Amerikan tipi sendikacılık,işçi sınıfı içinde tutu
namaz oldu_ Bugün ülkemizde iki sendikal akım var. 
Birincisi, demin de�indieim sarı sendikac�ık. Politi
kasını, işçilerle işverenlerin kader birliği, sınıf uzlaş
mac�ığı temeline oturtan, sömüriiyü gözlerden gizle
yen sendikac�ık anlayışı. Bu akım bir zamanlar işçi 
sınıfımızın üzerinde tekel kunnuştu. Bugün artık geri
liyor, etkisizleştiriliyor, cIIlZlaşlyor_ Ikincisi ise, her 
bakımdan bunun tam tersi özelliklere sahip. Politika
sını sermaye sınıfına karşı mücadele temeline oturt
muş, işçilerin politize olmalarını sağlayan devrimci 
sendikacılık anlayışı. Bu akım her gün güçleniyor, sarı 
sendikac�ığın hakkından geliyor. Işverenlerin feryadı, 
bu ilerici akımın gittikçe güçlenmesindendir. Yoksa, 
sendikaların çok olması, işçilerin bölünmesi, işveren
lerin karşısında güçsüz kalması demektir ki, işverenler 
bu durumdan ancak memnunluk duyarlar. lşverenle-

._rin konuya yaklaşımı, işçiler açısından hayırhah bir 
tutumdan ileri gelmiyor. Onlar, işçiler bölünüyor, 
güçsüz kalıyor diye şi.kayet etmiyorlar. Işverenler, 
kendi sınıfsal çıkarları aç ısından konuya yaklaşıyor
lar. Bütün mesele budur. 

• Bir de, yeni sendikalar kanunu düşünülüyor. 
• Evet. Son zamanlarda sendika enflasyonu denen 

şeyin çok sözü edilir olması da, bu düşünülen kanuna 
bir gerekçe hazırlamak istenmesindendir. Ne biçim 
gerekçe, anlaşılır şey de�il. Gerçekten, sendikaların 
çok olması, işçilerin bunların arasında da�ılması, 
sınıfının birliği açısından zararlı, güç azaltan bir du
rum. Ama, işvererenlere bundan ne . Bu, işçilerin so
runudur_ Bakın, referandum diye bir olgu var. Lüzum
suz sendikaları tasfiye ediyor, işçileri güçlü sendika
larda, işçiden yana sendikalarda topluyor. Sendika 
enflasyonu denen şeye tek ve geçerli çözümü getire
cek olan referandumdur. 

• Sendikalar kanununda yapılacak değişikliklerle 
ilgili olarak görüşlerini tespit eden Türkiye ışveren 
Sendikaları Konfederasyonu, referandum yerine 
"Merkez Sendikalar Bürosu" öneriyor. Bu öneri çö
züm müdür? 

. Işverenler açısından, belki. Zaten, işverenlerin 
referandcmdan başka ne olursa önerm.leri tabiidir. 

Maden - Iş Sendikası Bursa 13. Bölge Temsilcisi Selim 
Mahmutoğlu 'nun Yürüyüş 'e özel demeci: 

SENDiKACıLıK 
isci SıNıFı BiLiMi - -

DOGRULTUSUNDA 
YAPıLMALıDıR 

EGER SADEC E  SEıIDİKAL MÜCADELE İLE YETİNİRSEK. 
İşçİ SINIFINI DAR BİR A LANA HAPSETMİş OLURUZ. 
ONUN BAŞKA YERLERDE UMUT ARAMASINA YOL 
AÇARIZ, BAŞARISIZLIGA MAHKUM BÖYLE BİR ANLA YIŞ 
BİZİM DEVRİMCİ SENDİKACILIK ANLA YIŞIMIZLA 
BA�DA_ŞMAZ, İŞ�İ sıı:rrF� KENDİSİNİ_ KURTARACAKTIR 
VE ıŞÇı SINIFI EGER IKTIDARA SAHIP OLURSA 
KURTULACAKTIR KENDİ SOSYALİST DÜ ZENİNİ 
KURABİLİRSE KURTULAC AKTIR 

Henüz yeterli bir açıklama yapılmadı konuyla ilgili o-
larak. Ama, önerinin ardındaki niyet, önerinin özü ve öneriyorlar. Bugünkü uygulamayı, referandumu, de!!i-
özeti, sendikaları sermayenin, kibar deyimiyle işveren ';' şik kombinezonlarla daha geriye götürınek istiyorlar. 

lerin, denetiminde, güdümünde tutmaktır. Bu kanun • ışverenlerin bir de ücretleri "ondunna talepleri 
çıkar mı, ayrı mesele. Insan, 15 - 16 Hazıranı düşünü- var. 
YOy. Her neyse, Işverenlerin sendikaların çoklu�un- • Evet. Işçi ücretleri çok artıyorınuş da, hayat 
dan bu kadar şikayet etmeleri anlaşılmaz bir şey, e- bunun için pahaldanıyormuş. Bu demagoji kimseyi ai-
ller meseleyi iyi niyetle yorumlarsak. Koy sandığı datamıyor. 
ortaya, işçi versin oyunu, bak bakalım ne ç ıkıyor • Günümüz TürkiyeSinde sendikalara düşen gö-
sandıklan. Çözüm bu kadar basitken, meseleyi dallı revler nelerdir? 
budaklı hale getirınenin anlamı ne? Pratik, çok geçer- • Sendikaların diller demokratik kitle örgütlerin-
Ii, kolay, sade bir çözüm yolu bulundu!!unu ispatla- den farklı bir yanı var. Sendikalar tam bir sınıf örgü-
mışken, karışık yollara ne gerek var'? tüdür_ Bir de buna, toplumun temel sınıflarından biri-

• Bu büronun işleyişi açısından... ni bünyesinde barındırdı!!ını eklersek, sendikaların ne 
. Işleyiş açısından bile ele alsak, bir sürü puruz denli önemli bir güce sahip oldukları kolayca anlaşılır. 

ortaya çıkıyor. önerilen merkez sendikalar bürosunda Ama bu nesnel durum kendi başına bir yeterlilik de-
hükümeti, işverenleri ve sendikaları temsil edecek kişi- ğildir. Ekonomisi dışa bağımlı, emperyalizmin askeri -
ler bulunacakmış. 700'den fazla sendikanın bulundu- politik - kültürel her türlü etkisi altında olan ülkemiz-
�u ülkemizde, bu büroda temsil edilme nasıl ola�ak? de, sendikalara büyük görevler düşmektedir ve sendika 
Her sendikanın bir temsilcisi mi bulu nacak? IşkOlu yöneticileri bunun bilincinde olmalıdırlar. Anti - fa-
esasına göre mi temsil edilecek sendikalar'? Y oksa şist, anti - emperyalist mücadelede işçi sınıfının birli!!i 
konfederasyon esasına göre mi ? Birinci ihtimal ülke- onun politik örgütünün güçlülü!!ü, di�er sınıf ve taba-
miz şartlarında imkansız. Işkolu esasına göre temsil e- kalarla güçbirliııi gibi temel konularda sendikalara bii-
dilme sözkonusu ise, bu da mümkün de�i1. Size bir ör- yük görevler düşmektedir. Ancak, sendikaların bu gö-
nek vereyim: Bugün ıstanbul'da madeni eşya iş ko- revlerini yerine getirebilmelerinin ilk şartı, üyeleri-
lunda 36 sendika var. Bu nlardan hangisi sözü edilen nin ekonomik hak ve taleplerini azami ölçüde karşıIa-
büroda temsilci bulu nduracak? En çok üyesi bulunan yabilmelerine bağlıdır. Bunu yapamayan sendikaların 
sendika temsil edecek deniyorsa, çoğunluk tespiti na- üyelerini harekete geçirebilmeleri mümkün olamaz. 
sıl yapılacak? Referandumla mı? Birden fazla sendika- Sendikacılar, sendikacılı!!ı işçi sını [ının bilimi doğruı-
nın 'en çok üyeye ben sahibim' diye ortaya ç ıkması tusunda yapmalıdırlar. Eğer işçi sınıfı hareketini dar 
mümkün. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Yok bir çerçeve içine hapsetmek , işçi sınıfını nihai kurtu-
eğer konfederasyonlar temsilci bulunduracaklar deni- luşa götürecek çizgiden ayrı düşmek istemiyorlarsa .. .  
yorsa, bağımsız sendikaları kim temsil edecek? Soru- • Son söylediklerinizi biraz daha açar mısınız? 
nun bir yanı bu. Ikinci yanı ise, hiç şüphesiz, çok da- • Eğer sadece sendikal mücadele ile yetinirsek, 
ha önemli. Diyelim ki, saydığımız ihtimallerden biri işçi sını[ını dar bir alana hapsetmiş oluruz, onun baş-
geçerli oldu, veya aklımıza gelmeyen bir başka yol ka yerlerde umut aramasına yol açarız. Başarısızlıea 
bulundu, büro çalışmaya başladı. Hükümet temsilcisi, mahkum böyle bir anlayış, bizim devrimci sendikacı-
işveren ve sendika üçlüsü masa başına oturdular. Bu lık anlayışımızia bağdaşmaz. Işçi sını [ını kendisi kur-
üçlü nasıl çalışacak? Hükümet temsilcisi, ekonomik taracaktır. Ve işçi sını[ı eeer iktidara sahip olursa kur-
iktidarı, dolayısıyla siyasal iktidarı ve hükümeti elinde (ulacaktır. Kendi sosyalist düzenini kurabilirse kurtu-
tutan işverenden ba�ımsız hareket edebilecek mi? Sö- lacaktır. Işçi sınıfı iktidara kendi Partisi ile gelir, sen-
zün kısası, işverenlerin önerisi ,  işçiler açısından bir dikalarla deeil. Bu bakımdan, devrimci sendikacılık, 
çözüm olarak kabul edilemez. Biz, çok daha sade, üç - beş sendikacının devrimci olmasıyla deilil, sendi-
çok daha basit, çok daha geçerli bir yol öneriyoruz : ka kadrolarının devrimci, Partili işçilerle donanmasıy-
Referandum. Işçi sınıfının sendikal mücadelesini sarı la mümkündür. 
sendikalarla denetim altına al.mayan, referandumun • Bir sendikacı olarak geli�meleri nasıl görüyorsu-
nasıl sonuçlar verdieini gören işverenler, şimdi bir nuz, son söyledikleriniz bakımından. Umut verici mi? 
tedbir olarak kendilerinden yana yont.cak çözümler • Hiç şiiphe yok, öyle. 

günlerde işverenler sık sık sendika enflasyo
eder oldular_ Bildiğimiz kadarıyla, 

sendikalarının sayısı azalırken, işveren 
sayısı artmaktadır. Hal böyleyken', 
şikayetlerini neye yorınalı? 

şverenler, işçi sınıfı hareketindeki gelişmeleri, 
devrimci sendikaların güçlendieini görüyorlar. Endişe

hundandır. Bel baeladıkları sarı sendi: 
politikanın dışında tutmayr ıımaçla

tipi sendikacılık,işçi sınıfı içinde tutu
Bugün ülkemizde iki sendikal akım var. 

de�indieim sarı sendikac�ık. Politi
erle işverenlerin kader birliği, sınıf uzlaş

temeline oturtan, sömüriiyü gözlerden gizle
sendikac�ık anlayışı. Bu akım bir zamanlar işçi 

üzerinde tekel kunnuştu. Bugün artık geri
etkisizleştiriliyor, cIIlZlaşlyor_ Ikincisi ise, her 

bunun tam tersi özelliklere sahip. Politika
sınıfına karşı mücadele temeline oturt

politize olmalarını sağlayan devrimci 
anlayışı. Bu akım her gün güçleniyor, sarı 

hakkından geliyor. Işverenlerin Işverenlerin feryadı, feryadı, 
akımın gittikçe güçlenmesindendir. Yoksa, 

çok olması, işçilerin bölünmesi, işveren
güçsüz kalması demektir ki, işverenler 

ancak memnunluk duyarlar. lşverenle-
aklaşımı, işçiler açısından hayırhah bir 

gelmiyor. Onlar, işçiler bölünüyor, 
diye şi.ş i.ş ikayet etmiyorlar. Işverenler, 

çıkarları aç ısından konuya yaklaşıyor
mesele budur. 

yeni sendikalar kanunu düşünülüyor. 
zamanlarda sendika enflasyonu denen 

sözü edilir olması da, bu düşünülen kanuna 
hazırlamak istenmesindendir. Ne biçim 

anlaşılır şey de�il. Gerçekten, sendikaların 
işçilerin bunların arasında da�ılması, 

açısından zararlı, güç azaltan bir du
işvererenlere bundan ne . Bu, işçilerin so

referandum diye bir olgu var. Lüzum
tasfiye ediyor, işçileri güçlü sendika
yana sendikalarda topluyor. Sendika 

denen şeye tek ve geçerli çözümü getire
andumdur. 

Sendikalar kanununda yapılacak değişikliklerle 
görüşlerini tespit eden Türkiye ışveren 
KonfederasyKonfederasyKonf referandum yerine 

AÇARIZ, BAŞARISIZLIGA MAHKUM BÖYLE BİR 
BİZİM DEVRİMCİ SENDİKACILIK ANLA YIŞIANLA YIŞIANLA MIZLA 
BA�DA_ŞMAZ, İŞ�İ sıı:rrF� KENDİSİNİ_ KURTARACAKTIR 
VE ıŞÇı SINIFI EGER IKTIDARA SAHIP OLURSA 
KURTULACAKTIR KENDİ SOSYALİST DÜ ZENİNİ 
KURABİLİRSE KURTULAC AKTIR 

Henüz yeterli bir açıklama yapılmadı konuyla ilgili o-
larak. Ama, önerinin ardındaki niyet, önerinin özü ve öneriyorlar. Bugünkü uygulamayı, 
özeti, sendikaları sermayenin, kibar deyimiyle işveren ';' şik kombinezonlarla daha 

lerin, denetiminde, güdümünde tutmaktır. Bu kanun • ışverenlerin bir de 
çıkar mı, ayrı ayrı mesele. mesele. Insan, 15 - 16 Hazıranı düşünü- var. 
YOy. Her neyse, Işverenlerin sendikaların çoklu�un- • Evet. Işçi ücretleri 
dan bu kadar şikayet etmeleri anlaşılmaz bir şey, e- bunun için pahaldanıyormuş. 
ller meseleyi iyi niyetle yorumlarsak. Koy sandığı datamıyor. 
ortaya, işçi versin oyunu, bak bakalım ne ç ıkıyor • Günümüz TürkiyeSinde 
sandıklan. Çözüm bu kadar basitken, meseleyi dallı revler nelerdir? 
budaklı hale getirınenin anlamı ne? Pratik, çok geçer- • Sendikaların diller demokratik 
Ii, kolay, sade bir çözüm yolu bulundu!!unu ispatla- den farklı bir yanı var. 
mışken, karışık yollara ne gerek var'? tüdür_ Bir de buna, toplumun 

• Bu büronun işleyişi açısından... ni bünyesinde barındırdı!!ını 
. Işleyiş açısından bile ele alsak, bir sürü puruz denli önemli bir güce sahip 

ortaya çıkıyor. önerilen merkez sendikalar bürosunda Ama bu nesnel durum 
hükümeti, işverenleri ve sendikaları temsil edecek kişi- ğildir. Ekonomisi dışa bağımlı, 
ler bulunacakmış. 700'den fazla sendikanın bulundu- politik - kültürel her türlü 
�u ülkemizde, bu büroda temsil edilme nasıl ola�ak? de, sendikalara büyük görevler 
Her sendikanın bir temsilcisi mi bulu nacak? IşkOlu yöneticileri bunun bilincinde 
esasına göre mi temsil edilecek sendikalar'? Y oksa şist, anti - emperyalist mücadelede işçi 
konfederasyon konfederasyon konf esasına göre mi ? Birinci ihtimal ülke- onun politik örgütünün 
miz şartlarında imkansız. Işkolu esasına göre temsil e- kalarla güçbirliııi gibi temel 
dilme sözkonusu ise, bu da mümkün de�i1. Size bir ör- yük görevler düşmektedir. Ancak, 
nek vereyim: Bugün ıstanbul'da madeni eşya iş ko- revlerini yerine getirebilmelerinin 
lunda 36 sendika var. Bu nlardan hangisi sözü edilen nin ekonomik hak ve taleplerini 
büroda temsilci bulu nduracak? En çok üyesi bulunan yabilmelerine bağlıdır. 
sendika temsil edecek deniyorsa, çoğunluk tespiti na- üyelerini harekete geçirebilmeleri mümkün 
sıl yapılacak? Referandumla mı? Birden fazla sendika- Sendikacılar, sendikacılı!!ı 
nın 'en çok üyeye ben sahibim' diye ortaya ç ıkması tusunda yapmalıdırlar. 
mümkün. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Yok bir çerçeve içine hapse
eğer konfederasyonlar temsilci bulunduracaklar bulunduracaklar bulundur deni- luşa götürecek çizgiden ayrı 
yorsa, bağımsız sendikaları kim temsil edecek? Soru- • Son söylediklerinizi 
nun bir yanı bu. Ikinci yanı ise, hiç şüphesiz, çok da- • Eğer sadece sendikal 
ha önemli. Diyelim ki, saydığımız ihtimallerden biri işçi sını[ını dar bir alana 
geçerli oldu, veya aklımıza gelmeyen bir başka yol ka yerlerde umut aramasına 
bulundu, büro çalışmaya başladı. Hükümet temsilcisi, mahkum böyle bir anlayış, 
işveren ve sendika üçlüsü masa başına oturdular. Bu lık anlayışımızia bağdaşmaz. 
üçlü nasıl çalışacak? Hükümet temsilcisi, ekonomik taracaktır. Ve işçi sını[ı 
iktidarı, dolayısıyla siyasal iktidarı ve hükümeti elinde (ulacaktır. Kendi sosyalist düzenini 
tutan işverenden ba�ımsız hareket edebilecek mi? Sö- lacaktır. Işçi sınıfı iktidara 
zün kısası, işverenlerin önerisi ,  önerisi ,  öneris işçiler açısından bir dikalarla deeil. Bu bakımdan, 
çözüm olarak kabul edilemez. Biz, çok daha sade, üç - beş sendikacının devrimci 
çok daha basit, çok daha geçerli bir yol öneriyor ka kadrolarının devrimci, 




