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1975 yılı ülkemizde hayat pahalılı�ının alabildi�ine 
arttı�ı enrıasyonun körüklendi�i bir yıl olmuştur. Ge· 
ri kalmış ülkelerde oldu�u gibi ülkemizde de, sermaye 
sınıfı, emekçi sınıf ve tabakaların yoksullaşması paha· 
sına iktidarını sürdürmüş, hayat pahalılı�ı ve enrıas· 
yon önlenemeyince faşizan baskılara yönelinmiştir. 
Tüm çalışanlar demokratik ve ekonomik haklarını al· 
mak için örgütlü bir biçimde MC iktidarının karşısına 
çıktıkları zaman, eli silahlı faşist grupların saldırıları· 
na hedef olmuşlardır. Bunun somut örneklerini 1975 
yılında çok yaşadık.lktidarlar tarafından karşıt iki 
grup çatışması gibi gösterilen olaylar ve "faili meç· 
hul" cinayetler aslında faşizan tırmanınalardan haşka 
bır şey de�ildir. 

1975 yılında ülkemizde emekçi sınıf ve tabakaları e
konomik ve demokratik mücadelelerini sürdürürken 
demokratik kitle örgütleri ve meslek kuruluşları ken: 
di tabanıarının somut koşuııarından kaynaklanan ko· 
nularda birlikte hareket etmenin gereklili�ine inan· 
mışlar ve eylemlerini yürütmüşlerdir. 

Teknik elemanların demokratik kitle örgütleri baskıla
rı gö�üsleyerek, antifaşist mücadelede kendilerinden 
beklenen ilerici çizgiyi benimsemişler, bu mücadelede 
işçi sınıfının yanında yer almışlardır. 

1976 yılına girecel!imiz bugünlerde MC iktidarı, kat
sayının 9'dan 10'a çıkması halinde bütçeye 5 milyar 
liralık yük getirecel!i gerekçesiyle memur kesiminin 
ücretlerini dondurmakta, buna karşın özel kesime teş
vik tedbirleri ve vergi muafiyetleri ile bütçeden mil
yarları aktarmaktadır. 

Bir avuç azınlı�m çıkarma olan bu işleyiş, yoksulu 
daha da yoksullaştırmakta, artan işsizler ordusuna ye
nilerini eklemekte, emekçilerle birlikte tüm çalışan
ların ezilmesi ve sömürülmesi bahasına yalnız egemen 
güçlerin i.ktidarını sürdürmesine yaramaktadır. 

Emekçi kitlelerin demokratik ve ekonomik isterleri 
dol!rultusundaki mücadeleleri hızla genişlemekteıtir. 
Emperyalizmin düm en suyundaki iktidarm, kitlelerin 
gereksinmelerine çare bulma olana!!ı yoktur. 

1976 yılında işçi sınıfıyla birlikte tüm demokratik 
güçlerin ba!!lmSlzlık ve demokrasi mücadelesinde ile
ri adımlar ataca!!ına inanıyorum. 

ARİF 
MERDOL 
İNŞAAT 
MÜHENDİSLERİ 
BAşKANı 

1975 BURJUVAZI VE TEMSILCILERiNiN 
TECRIT yılı OLDU 

1975 yuı burjuvazinin de!!işlk şekillerdeki 
oyunlarının bozuldu!!u ve onların temsilcilerinin de 
tecrite götürüldü!!ü bir yıl oldu. Halkm ekonomık ve 
demokratik mücadelesi, burjuva temsilcilerini köşeye 

itelemeyi başardı. Burjuvazi, temsilcilerini iktidarda 
tutabilmek için her türlü yöntemin kullanılması 
denemelerine girişti. TRT sorunu ile yürürlükte 
bulunan hukuk düzenini hiçe sayabilece!!ini somut 
olarak gösterdi. Işlerine geldi!! i zaman devletin bir 
hukuk devleti olması gerekti!!ini al!ızlarından düşür
meyenler, özgül hukuk anlayışlarını açıkça sergi
lediler. Devlet kadrolarını baştan sona de!!iştirme 
çabalarıyla görül�emiş çapta bir kıyım harekatı 
başlatıldı. Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı ... 
n defalarca hiçe sayıldı. Devlet kadrolarında bu tür 
eylemler sürdürülürken sokaklarda da faşist saldırılar 
işç�. aydın ve ö!!renciler üzerine yo�unlaştırıldı. 
Düşünce özgüt\ü�üne son vermek için baskı yöntem
lerine davetiyeler çıkarıldı. Yeni bir 12 Mart'ın tez- -
gahlanmasına geçildi. 

1975 yılı burjuvazi için bir vurgun yılı oldu. 
Ilk çıkan kararnameler, iktidara destek olan egemen 
çevrelere ödenen "vefa" borçlarının ifadesiydi. Vur
gun Cumhuriyet tarihinde görülmemiş boyutlara ulaş· 
tı. Demır-Çelik ithali konusunda, ithalatçılara de!!i
şik zamanlarda bır kaç katlı vurgun olanaj!ı saj!landı. 
Gübre fiyatlarının düşürülmesiyl.e boyacılara ucuz 
ham madde olanaj!ı saj!landl ve aradaki fark halkın 
cebinden ödendi. Iktidarı destekleyen egemen çevre
�ere görülmedik ithalat olanakları sa!!landl ve toplam 
IbracatımlZın üç katı oranında bir dış ticaret açı!!ı 
oluştu. 

Dış sorunların tümüyle bir yana itildij!i bir yıl 
sonunda M.C. iktidarı Birleşmiş Milletlerde de Kıbrıs 
Sorunu oylamasında 117 ye karşı 1 oy alarak dünya 
kamu oyu önünde yalnız bırakıldı. Kıbrıs ve Ege 
sorunu "buzlu!!a" kondu. Bu gelişmeler yanında 
A.B.D. nin ambargo uygulaması onun çirkin emper
yalist yüzünün somut olarak halkımızın gözleri önüne 
serilmesini ve bilince çıkarılmasını sal!ladı. Yıllardır 
baj!ımslZlık mücadelesi veren tüm yurtseverlerin ne 
denli haklı oldukları bu olaylarla bir kez daha kanıt
landı. 

Biz Inşaat Mühendisleri Odası olarak tüm 
üyelerimize gerçekleri yayın orgarılarımlZda sergi
Iemeye ÇalıŞtık. Tüm çalışarıları ilgilendiren konular
da ise bildirilerimizle kamu oyunu uyarma görevimizi 
yerine getirmej!e ul!raştık. Tekrtık elemanların sen
dikal mücadelesi için her türlü katkıda bulunduk ve 
sendikalaşma isteminin üyelerimiz arasında kazanmış 
oldu!!u yaygınlıktan kıvanç duyduk. Yabancı teknik 
hizmet ithaline var gücümüzle karşı çıktık ve gerekli 
uyarılarda bulunduk. 

Nasıl kı 1975 yılı mücadelemiz için daha önceki 
yılların devamı niteli!!inde oldu ve birçok konunun 
bilince çıkarılmasını sa!!ladıysa, 1976 yılını" da müca
delemizin daha keskin boyutlar kazanacaj!ı, yo!!un
laşacal!ı ve bir önceki yılın birikimlerinin üzerine 
kurulaca!!ı inancındayım. 
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MAKİNA 
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1975, ÇAlıŞAN LARıN ÖRGOTLENME VE 
DIRENME PRATICINI GELIŞTIRMIŞTIR 

. G�ride bıraktl!!ımlZ yıl tüm dünyada, çalışanı ... 
nn ılerıye doj!ru adımlar attıkları, yeni mevziler 
kazandıkları bir yıl oldu. Emperyalizm biraz daha 
geriletiıd!' Yeni yeni ülkeler ba!!ımslZlıklarına kavuş
tu. lçıe�.nde yıllardır faşizmin karanlı!!ına gömülmüş 
Portekız ın de bulundu!!u birçok ülke demokrasi, 
baj!ımslZlık ve sosyalizm do!!rultusunda emın adım
larla yürümekte. Helsinkl'de demokrasiden ve barış
tan }an&. olan güçler emperyalist güçlere "barışa 
evet dedırttiıer. Kapitalist-Emperyalist ülkeler artan 
ekonomik bunalımları nedeniyle, iyice saldır�arılaş
tılar. 

1915 IN 
GETiRDiKLERi 

VE 1916 

U1kemizde de sermaye çevrelerinin saldırgan
lı!! i gözlenemiyecek boyutlara ulaştı. Iktidardaki 
güçler, teknik elemanların ve tüm çalışanların sendi
kal özgürlükler için sürdürdükleri mücadeleyi cevap
Sız bırakırken, sendikal haklarına kavuşmuş olan 
işçilerin bir bölümünden bu hakları geri almaya gi
rişti. Sermaye çevreleri toplu halde işten çıkarma
lara, kıyımlara yöneldi. Bu kıyımlardan en çok zarar 
gören kesimlerden birisi de Teknik Elemarılar oldu. 
Pek çok meslektaşımız klZaj!a alınd� sürüldü, işten 
atıldı. öj!rencilerin her gün copiarıması, kurşun
lanması sürdürüldü. Geçmiş dönemlerde ö!!renci 
kesimine yöneltilen baskı ve terör yöntemleri bu kez 
işçi kesimi üzerinde yoj!unlaştırıldı. Herkesin gözü 
önünde açılan kamplarda özel olarak e!!itilen saldır
ganlar ızmır'de, Seydişehir'de işçilerin üzerine sai
dıltıldı. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan 
parti binaları taşlandı, dernekler tahrip edildi. 

Sermayenin, içinde bulundu!!u bunalımın gide
rek artmakta oldui!unu, bu bunalımın yükünü çalışan
lara yüklemek istedil!ini, çalışanların tepkilerini 
demokratik ve ekonomik isteklerini bastırmak içi� 
çeşitli baskı ve terör yöntemlerine baş vurdu!!unu 
kanıtlayan bu gelişmeler aslında sermayenin biraz 
daha çıkmaza girdi!!ini açıkça göstermektedir. 

1975 yılı çalışanların da örgütlenme ve direnme 
prati!!ini geliştirmiştir. Tüm demokrasiden yana 
güçler gibi Makina Mühendisleri Odası da üyelerinin 
somu t soru nlarına çözüm ararken, demokratik 
hakların savunulması için üzerine düşen görevi yap
mıştır. Kendi uzmanlık dalı alanına giren konularda 
sömürüyü ve sanayileşmemize engel olan güçleri 
olanca açıklı!!ı ile sergilemiş, yeraltı ve yerüstü kay
naklarımlZın, halkımızın çıkarları dolırultusunda 
işletilmesi için mücadele etmiştir. Bu mücadelenin 
her aşamasında, üyelerinin sorunlarının ülkedeki 
emekçi kesimin ortak sorunları Ile özdeşleşti!!lnl 
vurgulamış, bir yandan üyelerinin mesleki ve-tekrılk 
gereksinmelerini, somut sorunlarını çözümlerneye ç. 
Iışırken dii!er yandan bu sorunların özünde, seçilen 
kapitalist kalkınma yönteminden ve ülkenin Içinde 
bulundu!!u emperyalist ilişkiler sisteminden kay
naklandı!!ını sergilemeye çalışmıştır. 

1975 yılında Teknik Eleman örgütleri arasında 
ve bu örgütlerle di!!er demokratik kuruluştar arasın
daki dayanışmada da önemlı gelişmeler oldu. Meslek 
Odaları, birçok sorunlarını üst kuruluşları olan 
T.M.M.O.B. çatısı altında çözümledller. Diler demok
ratik kuruluşlar ile ortak sorunlarda ortak davranış 
biçimleri oluşturdutar. Teknik Elemanların sendikal 
hakları Için sürdürülen mücadelede TOTEO'ln etkln
Ii!!inin artmasına önemli katkıda bulundutar. 

1976 yılı bize önemlı görevler yüklemektedir. 
Teknik Elemanların somu t sorunlarından hareketle 
bu kitlenin örgütlenme düzeyirtı geliştirmek, demok
rasi ve baj!ımsızlık mücadelesine dahı etkın bır biçim
de katılmalarını sa!!lamak gerekiyor. Tekrılk Eleman 
kitlesinin örgütlenme düzeyini geliştirir, demokrasi 
ve baj!ımslZlık mücadelesine daha etkın bır biçimde 
�tılmasına çalışırken bilimin ve tekni!!in gerek le
rınden hareket ederek üyelerimizin meslekI, teknik ve 
ekonomik sorunlarının çözümünün demokrasi ve b. 
l!ımslZlık mücadelesinin gelişimine sıkı sıkıya bqlı 
oldu!!unu vurgulamak zorundayız. 

önümüzdeki yıl, tüm çalışanların demok:rul 
ve baj!ımslZhk ıçın verdikleri mücadeleye Makına Mü
hendisleri Odasının daha etkin bır biçimde katıl. 
caj!ına, demokratik örgütlerin dayanışmasını ve 
blrlikteli!!lni daha etkin bır düzeye getirmek ıçın 
üzerine düşen görevi yapacal!ına Inanıyorum . 
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VAZI VE TEMSILCILLCILL ERiNiN 
T yılı OLDU 

burjuvazinin de!!işlk şekillerdeki 
ve onların temsilcilerinin de 

yıl oldu. Halkm ekonomık ve 
burjuva temsilcilerini köşeye 

Dış sorunların tümüyle bir yana itildij!i bir yıl 
sonunda M.C. iktidarı Birleşmiş Milletlerde de Kıbrıs 
Sorunu oylamasında 117 ye karşı 1 oy alarak dünya 
kamu oyu önünde yalnız bırakıldı. Kıbrıs ve Ege 
sorunu "buzlu!!a" kondu. Bu gelişmeler yanında 
A.B.D. nin ambargo uygulaması onun çirkin emper
yalist yüzünün somut olarak halkımızın gözleri önüne 
serilmesini ve bilince çıkarılmasını sal!ladı. Yıllardır 
baj!ımslZlık mücadelesi veren tüm yurtseverlerin ne 
denli haklı oldukları bu olaylarla bir kez daha kanıt
landı. 

Biz Inşaat Mühendisleri Odası olarak tüm 
üyelerimize gerçekleri yayın orgarılarımlZda sergi
Iemeye ÇalıŞtık. Tüm çalışarıları ilgilendiren konular
da ise bildirilerimizle kamu oyunu uyarma görevimizi 
yerine getirmej!e ul!raştık. Tekrtık elemanların sen
dikal mücadelesi için her türlü katkıda bulunduk ve 
sendikalaşma isteminin üyelerimiz arasında kazanmış 
oldu!!u yaygınlıktan kıvanç duyduk. Yabancı teknik 
hizmet ithaline var gücümüzle karşı çıktık ve gerekli 
uyarılarda bulunduk. 

Nasıl kı 1975 yılı mücadelemiz için daha önceki 
yılların devamı niteli!!inde oldu ve birçok konunun 
bilince çıkarılmasını sa!!ladıysa, 1976 yılını" da müca
delemizin daha keskin keskin boyutlar kazanacaj!ı, yo!!un
laşacal!ı ve bir önceki yılın birikimlerinin üzerine 
kurulaca!!ı inancındayım. 
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DIRENME PRATICINI GELIŞTIRMIŞTIR 

. G�ride bıraktl!!ımlZ yıl tüm dünyada, çalışanı ... 
nn ılerıye . ılerıye . �

ılerıye 
�

doj!ru adımlar attıkları, yeni mevziler 
kazandıkları bir yıl oldu. Emperyalizm biraz daha 
geriletiıd!' Yeni yeni ülkeler ba!!ımslZlıklarına kavuş
tu. lçıe

d!
lçıe

d!
�.nde yıllardır faşizmin karanlı!!ına gömülmüş 

Portekız 
�

Portekız 
�

ın de bulundu!!u birçok ülke demokrasi, 
baj!ımslZlık ve sosyalizm do!!rultusunda emın adım
larla yürümekte. Helsinkl'de demokrasiden ve barış
tan }an&. olan güçler emperyalist güçlere "barışa 
evet dedırttiıer. 

}an&. 
dedırttiıer. 

}an&. 
Kapitalist-Emperyalist ülkeler artan 

ekonomik bunalımları nedeniyle, iyice saldır�
ülkeler 

�
ülkeler 

arılaş
tılar. 

dıltıldı. Demokrasinin 
parti binaları taşlandı, 

Sermayenin, 
rek artmakta oldui!unu, 
lara yüklemek istedil!ini, 
demokratik ve ekonomik 
çeşitli baskı ve terör 
kanıtlayan bu gelişmeler 
daha çıkmaza girdi!!ini 

1975 yılı çalışanların 
prati!!ini geliştirmiştir. 
güçler gibi Makina 
somu t soru nlarına 
hakların savunulması 
mıştır. Kendi uzmanlık 
sömürüyü ve sanayileşmemize 
olanca açıklı!!ı ile 
naklarımlZın, halkımızın 
işletilmesi için mücadele 
her aşamasında, 
emekçi kesimin ortak 
vurgulamış, bir yandan 
gereksinmelerini, somut 
Iışırken dii!er yandan 
kapitalist kalkınma 
bulundu!!u emperyalist 
naklandı!!ını sergilemeye 

1975 yılında 
ve bu örgütlerle di!!er 
daki dayanışmada da 
Odaları, Odaları, birçok sorunlarını 
T.M.M.O.B. T.M.M.O.B. çatısı altında 
ratik kuruluşlar ile 
biçimleri oluşturdutar. 
hakları Için sürdürülen 
Ii!!inin artmasına önemli 

1976 yılı bize 
Teknik Elemanların 
bu kitlenin örgütlenme 
rasi ve baj!ımsızlık mücadelesine 
de katılmalarını sa!!lamak 
kitlesinin örgütlenme 
ve baj!ımslZlık mücadelesine 
�tılmasına çalışırken 
rınden 
�
rınden 
�

hareket ederek 
ekonomik sorunlarının 
l!ımslZlık mücadelesinin 
oldu!!unu vurgulamak 

önümüzdeki 
ve baj!ımslZhk ıçın 
hendisleri Odasının 
caj!ına, demokratik 
blrlikteli!!lni daha 
üzerine düşen görevi 



YENi GÜLDURÜ: 
PARTiLER ÜSTÜ 
SOLCULUK 

YALÇIN KUÇUK 

Bir güldürü oynanıyor. Türkiye'de sosyalizmi gerçekleştirmek üzere 
birden çok siyasal örgütün bulunduğu bir gerçek. Mevcut örgütlerin hepsi, 
sosyalist hareketi kendisinin temsil ettiği iddiasında. Bu tür iddialar, gayet 
normal. Ama hepsi için inandırıcı değil. 1975 yılında mevcut siyasal örgüt· 
lerden hangisinin sosyalist hareketi temsil ettiği, hangisinin örgütlenme ve 
örgütleme yeteneğine sahip olduğu konusunda inandırıcı g�lışmeler ortaya 
çıktı. 1 915 yılı, sosyalist hareket ve parti açısından ileri atılım yılı oldu. 
Içtenlikle ileri atılımdan yana olan hiç bir kimsenin reddedemeyeceği geliş· 
meler ortaya çık tı. 

Türkiye'de sosyalizm adına ortaya çıkan bir çok örgüt var. Bu 
doğru ve inkarı mümkün olmayan bir gözlem. Ancak yapılması gerekli bir göz· 
lem de şu: Bu siyasal örgütlerden hiçbirisi Türkiye'de sosyalizmin bölünmüş 
olduğunu ileri �rmüyor. ileri �renler, bunların dışında. Güldürü de burada. 
Sosyalist hareketi ·tribünlerden seyredenleri bir keder almış. Ahlarla vahlarla 
sosyalist hareketin bölünmüşlÜğünden yakınıyorlar. O kadar çok yakınıyor· 
lar ki, sosyalist hareketin bölünmesini içtenlikle istediklerine inanmak ge· 
rekiyor. 12 Mart'tan sonra, özellikle işçi sınıfının diyalektik sıçrama göster. 
diği kabul edilen Türkiye'nin sosyalist hareketinin bölünmüş olduğu iddia· 
larının hiç bir inanırlığı yok. Yalnızca Türkiye'de sosyalist hareketi bölÜn· 
müş görm�k isteyenler var. 

12 Mart'ta sermaye, partiler üstü hükümet düzenlemelerini buldu. 
12 Mart'tan sonra sosyalizm lafazanlığını dillerinden eksik etmeyen bir bölük 
ilericide partiler üstü solculuk hastalığı ortaya çıktı. Bir birinin devamı. 
Şu anlamda birbirinin devamı: Partiler üstü hükümetçilik ne denli sosyalizm 
düşmanı bir uygulama ise, partiler üstü solculuk da o denli sosyalizm düşmanı 
bir hastalık. Partiler üstü hükümet uygulaması, solu bastırmak için bulunan 
bir yöntem. Partiler üstü solculuk da sosyalizmin sıçramasını geciktirmek 
için oynanan oyunların bir parçası. Bu yüzden oyun açık. Oyun açık olduğu 
kadar da hastalıklı. Çünkü partisiz sosyalizm olmaz. Çünkü partisiz, yalnızca 
sosyalizm oyunu olur. 

12 Mart'tan sonra Türkiye sosyalizmi, diyalektik bir sıçrama göster· 
di. Bunu herkes kabul ediyor. Herkes kabul etmek zorunda. Ancak unutulan, 
gözden kaçırılan bir nokta var. Diyalektik sıçrama, yalnızca edimsel (pratik) 
bir değerlendirme değiL. Aynı zamanda kuramsal bir çözümleme. Kuramsal 
çözümleme olmasının da sonuçları ortada: Bugün sosyalist hareketin dışında 
kalanlar, sosyalist parti beğenmeyerek partiler üstü solculuk akımında cephe· 
leşenler, kişiler değil. Akımlar. Sosyalist hareketin dışına düşen akımlar. 
Daha açık bir deyişle sapmalar. Bugün partiler üstü solculuk cephesi, sosya· 
lizm dışı sapmaların ilkesiz bir birliğinden oluşuyor. Kişiler ikinci plana dü· 
şüyor. Kişiler, bu sapmaların akıntısıyla ayak sürüyor. 

Bütün sapmalar, bir bütündür. Bütün sapmalar, ister sol isterse sağ ol· 
sun, bir bütünde birleşir. Hem zaman içinde, hem de zamanın belli bir kesi· 
tinde. Bir bölük, Türkiye'deki bütün fenalıkların kaynağı olarak bürokra· 
siyi seçti. Bir grup da bunun karşısına geçti. Türkiye'deki bütün iyiliklerin 
kaynağı ve yaratıcısı olarak bürokrasiyi gösterdi. iki uç bir noktada birleşti. 
işçi >ınıfı hareketine, işçi sınıfının gücüne inanmamakta birleşti. Bugün de 
temeldeki birliğini koruyor. Bugün bu iki sapma örgütsel yakınlaşmasını 
�rdürüyor. 

12 Mart'tan önce işçi sınıfı partisinin karşısına çıktılar. Buriuva 
demokratik devrim adına toprak beylerini tek hedef seçtiler. Sosyalist hareke· 
ti, kendi seçtikleri hedefin etrafında sulandırmak istediler. Sağ sapma, böyle 
düzenlendi. Şimdi Turkiye'nin kapitalist bir toplum olduğunu anlamış görü· 
nüyorlar. Bir bölümü buraya kadar geldi. Ama bir bölümü çok hızlı. Beş yıl 
önce kapitalist olduğunu kabul etmedikleri ülkede, şimdi tek hedef olarak 
finans oligarşisini keşfettiler. Şimdi finans oligarşisine karşı kurdukları sözde 
cephe ile sosyalist hareketi yine sulandırma uğraşı içindeler. Beş yıl önce 
sağ sapma ile yapamadıklarını şimdi sol sapma ile başarmayı deniyorlar. 
Kapitalizmin bir sistem olarak varlığını bir kenara itip yalnızca tepelerle uğ· 
raşmayı uygun buluyorlar. Toprak beyleriyle de finans beyleriyle de uğraş. 
mak için kütlelere ve hepsinden önce işçi sınıfına ihtiyaçları yok. 

Bir sapma, kapitalist sömürüye alk ış tutmak. Ortak Pazar'dan, teşvik 
yolsuzluklarından yana olacaksınız. Motor sanayiinin, otomotiv sanayiinin 
tekellere bırakılmasına ses çıkarmayacakSlnız. Ortak Pazar, teşvik yolsuzluk· 
ları proleterleşmeyi artıracak. Proleterleşme olunca da işçiler kendiliğinden 
ve birdenbire sosyalist olacak. Güldürünün bir yanı da böyle. Bu güldürünün 
genel adı, ekonomizm. Ekonomizmin görüntüleri ise çok çeşitli. Bir çeşidi de 
otomotiv sanayiini, motor sanayiini özel kesime bırakmak. Nasıl olsa devlet 
onların devleti değil mi? Mantık bu kadar basit. Bu mantık da işler de çok 
basit. Kütleleri kazanmak, kütleleri somut sorunlar için verilen mücadelede 
birleştirmek diye bir ihtiyaç yok. Nasıl olsa zamanı gelince kütleler kendi· 
liğinden doğru yolu bulacaklar. Ekonomizm, sosyalist hareketi kendi· 
liğinden ortaya çıkan akıntılara bırakmak demek. Ekonomizm, atalet demek. 

Atalet ise çok cazip bir uğraş. Tembellik çok çekici. Yalnız atalet 
ve tembelliğin temelinde derin kuramsal yanılgılar olmalı. Bu yanılgılardan 
birisi, burjuva hak ve özgürlüklerin, sermayenin bir lütfu olduğuna inanmak 
oluyor. Üretici güçleri geliştiren burjuvazinin, burjuva hak ve özgürlükleri de 
beraberinde getireceğine inanılıyor. Behice Boran'ın son konferansında söy· 
lediği gibi yirminci yüzyılda buriuvazinin ilericilik özelliklerini yitirdiği 
unutuluyor. Ancak tembellik çekici olduğu kadar da risksiL. Şimdi, bu tem· 
bel ve güven veren ortam içinde, hak ve özgürlüklerini Halk Partisi'nin lütfuna 
bırakmış durumdalar. Halk Partisi'nin lütfuna takılan ekonomizm, partiler 
üstü solculuğun kaynaklarırdan bir başkası oluyor. 

Partiler üstü solculuk, 12 Mart'ın getirdiği hastalıklardan birisi. 
Fakat hepsi değiL. Partiler üstü solculuk, bu hastalığın küçük burjuva aydın
ları arasındaki görünümü. Aynı hastalığın sendikal yaşam içinde de uzantı· 
ları var. Bugün partiler üstü sendikacılık mevzi değiştirmiş durumda. Türk·iş 
partiler üstü sendikacılık la can çekişen bir örgüt haline geldi. Seydişehir'de, 
iskenderun'da ancak komando gücüyle dayanabiliyor. Devletle bütünleşen 
komandolarla varlığını sürdürmeye çabalıyor. Bu yüzden artık Türk·iş'in 
partiler üstü sendikacılığ i önemini yitirdi. Şimdi bazı sendika yöneticilerinin 
eliyle bu hastalık DiSK'e sokuluyor. Sosyalizm lafazanlığını kimseye bırakma· 
yan bazı sendika yöneticileri, DiSK'in tabanındaki hızlı sosyalistleşme süre· 
cinden vebadan korkar gibi korkuyor. Ama korkunun sona bir çare olmadığı 
görülüyor. Bursa'da görüldü. Seydişehir'de işçi sınıfı sendikacılığını savunan· 
ların sosyalist işçiler olduğu biliniyor. "Tarafsız" basının büyük bir atalctle 
görmek is�memesine karşın, Seydişehir'de sosyalizmle faşizm çarpışıyor. 

Türkiye'de sosyalizm, diyalektik bir sıçrama içinde. Bu, kuramsal 
bir çözümleme olduğu kadar edimsel (pratik) bir değerlendirme. Her değer. 
lendirme gibi somut gerçeklerin soyut bir genellemesine dayanıyor. işçi 
sınıfı içindeki gelişmelerden kaynak alıyor. işçi sınıfında hızla artan bilinç. 
lenmeye dayanıyor. Henüz yeterli bir örgütlenme düzeyine ulaşm"ış olmasa 
bile, işçi sınıfı her an kendi potansiyelini belli ediyor. 

Sosyalizm, işçi sınıfı hareketidir. Kökü işçi sınıfında. Sosyalizm, 
kökü işçi sınıfında, dalları diğer emekçi ve demokrat kütlelere uzanan bir 
ağaca benzer. Kütlelere uzanmayan bir sosyalist hareket olmaz. Ancak sos
yalist hareketin kütlelere uz anma sı, bütün kütlelerin sosyalist olmasını gerek· 
tirmez. Sosyalist partinin bir kütle partisi olmasını gerektirmediği gibi. Bu 
yüzden, sosyalist partinin kütle partisi olmaması, partiler üstü solculuğa 
gerekçe yapılamaz. Gerekçe yapanlar, ne kadar çok sosyalizm lafazanlığı 
yaparlarsa yapsınlar, sosyalizmin alfabesinden sınıf ta kalırlar. Sosyalist parti 
için örgiit, işçi sınıfı içinde kök salıp salmamak. Burada da yapılacak değer· 
lendirmr şu: Aşı tuttu. Eğer aşının tuttuğunu görmeyenler varsa, görmek 
istemediklerine inanmak gerekiyor. 

Sosyalist hareket, "iktidara yürüyen sosyalist" parti demek. Sos
yalist lafannlar devamlı olarak sosyalist iktidardan söz ederler. Ama sosyalist 
iktidarın ııeltceğine kendileri de pek inanmazlar. Hep "bizim neslimiz görme· 
yecek" tekedemesiyle avunurlar. Bu tekerlerneyi dillerinden düşürmedikleri 
içiıı de sosyalist partiyi bir türlü anlamazlar. Fakat artık anlamak için biraı 
çaba Iıarcamaları gerekiyor. Çünkü sosyalist iktidarın sandıkları kadar uıal< 
olmddığını gösteren işaretler var. 
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yeteneğine sahip olduğu konusunda inandırıcı g�lışmeler ortaya 
sosyalist hareket ve parti açısından ileri atılım yılı oldu. 

atılımdan yana olan hiç bir kimsenin reddedemeyeceği geliş· 

sosyalizm adına ortaya çıkan bir çok örgüt var. Bu 
inkarı mümkün olmayan bir gözlem. Ancak yapılması gerekli bir göz· 

siyasal örgütlerden hiçbirisi Türkiye'de sosyalizmin bölünmüş 
�rmüyor. ileri �renler, bunların dışında. Güldürü de burada. 

tribünlerden seyredenleri bir keder almış. Ahlarla vahlarla 
bölünmüşlÜğünden yakınıyorlar. O kadar çok yakınıyor· 

hareketin bölünmesini içtenlikle istediklerine inanmak ge· 
Mart'tan sonra, özellikle işçi sınıfının diyalektik sıçrama göster. 

Türkiye'nin sosyalist hareketinin bölünmüş olduğu iddia· 
inanırlığı yok. Yalnızca Türkiye'de sosyalist hareketi bölÜn· 

isteyenler var. 
sermaye, partiler üstü hükümet düzenlemelerini buldu. 

sosyalizm lafazanlığını dillerinden eksik etmeyen bir bölük 
üstü solculuk hastalığı ortaya çıktı. Bir birinin devamı. 

birbirinin devamı: Partiler üstü hükümetçilik ne denli sosyalizm 
uygulama ise, partiler üstü solculuk da o denli sosyalizm düşmanı 

üstü hükümet uygulaması, solu bastırmak için bulunan 
Partiler üstü solculuk da sosyalizmin sıçramasını geciktirmek 
oyunların bir parçası. Bu yüzden oyun açık. Oyun açık olduğu 

Çünkü partisiz sosyalizm olmaz. Çünkü partisiz, yalnızca 
olur. 

sonra Türkiye sosyalizmi, diyalektik bir sıçrama göster· 
kabul ediyor. Herkes kabul etmek zorunda. Ancak unutulan, 

nokta var. Diyalektik sıçrama, yalnızca edimsel (pratik) 
değiL. Aynı zamanda kuramsal bir çözümleme. Kuramsal 

olmasının da sonuçları ortada: Bugün sosyalist hareketin dışında 
parti beğenmeyerek partiler üstü solculuk akımında cephe· 

değil. Akımlar. Sosyalist hareketin dışına düşen akımlar. 
deyişle sapmalar. Bugün partiler üstü solculuk cephesi, sosya· 

ilkesiz bir birliğinden oluşuyor. Kişiler ikinci plana dü· 
sapmaların akıntısıyla ayak sürüyor. 

sapmalar, bir bütündür. Bütün sapmalar, ister sol isterse sağ ol· 
birleşir. Hem zaman içinde, hem de zamanın belli bir kesi· 

Türkiye'deki bütün fenalıkların kaynağı olarak bürokra· 
da bunun karşısına geçti. Türkiye'deki bütün iyiliklerin 

yaratıcısı olarak bürokrasiyi gösterdi. iki uç bir noktada birleşti. 
hareketine, işçi sınıfının gücüne inanmamakta birleşti. Bugün de 

koruyor. Bugün bu iki sapma örgütsel yakınlaşmasını 

Mart'tan önce işçi sınıfı partisinin karşısına çıktılar. Buriuva 
adına toprak beylerini tek hedef seçtiler. Sosyalist hareke· 

hedefin etrafında sulandırmak istediler. Sağ sapma, böyle 
Turkiye'nin kapitalist bir toplum olduğunu anlamış görü· 

bölümü buraya kadar geldi. Ama bir bölümü çok hızlı. Beş yıl 
olduğunu kabul etmedikleri ülkede, şimdi tek hedef olarak 

keşfettiler. Şimdi finans oligarşisine karşı kurdukları sözde 

genel adı, ekonomizm. Ekonomizmin görüntüleri ise çok 
otomotiv sanayiini, motor sanayiini özel kesime bırakmak. 
onların devleti değil mi? Mantık bu kadar basit. Bu 
basit. Kütleleri kazanmak, kütleleri somut sorunlar için 
birleştirmek diye bir ihtiyaç yok. Nasıl olsa zamanı 
liğinden doğru yolu bulacaklar. Ekonomizm, sosyalist 
liğinden ortaya çıkan akıntılara bırakmak demek. Ekonomizm, 

Atalet ise çok cazip bir uğraş. Tembellik çok 
ve tembelliğin temelinde derin kuramsal yanılgılar olmalı. 
birisi, burjuva hak ve özgürlüklerin, sermayenin bir lütfu 
oluyor. Üretici güçleri geliştiren burjuvazinin, burjuva 
beraberinde getireceğine inanılıyor. Behice Boran'ın 
lediği gibi yirminci yüzyılda buriuvazinin ilericilik 
unutuluyor. Ancak tembellik çekici olduğu kadar da 
bel ve güven veren ortam içinde, hak ve özgürlüklerini 
bırakmış durumdalar. Halk Partisi'nin lütfuna takılan 
üstü solculuğun kaynaklarırdan bir başkası oluyor. 

Partiler üstü solculuk, 12 Mart'ın getirdiği 
Fakat hepsi değiL. Partiler üstü solculuk, bu hastalığın 
ları arasındaki görünümü. Aynı hastalığın sendikal yaşam 
ları var. Bugün partiler üstü sendikacılık mevzi değiştirmiş 
partiler üstü sendikacılık la can çekişen bir örgüt haline 
iskenderun'da ancak komando gücüyle dayanabiliyor. 
komandolarla varlığını sürdürmeye çabalıyor. Bu yüzden 
partiler üstü sendikacılığ i önemini yitirdi. Şimdi bazı 
eliyle bu hastalık DiSK'e sokuluyor. Sosyalizm lafazanlığını 
yan bazı sendika yöneticileri, DiSK'in tabanındaki hızlı 
cinden vebadan korkar gibi korkuyor. Ama korkunun 
görülüyor. Bursa'da görüldü. Seydişehir'de işçi sınıfı sendikacılığını 
ların sosyalist işçiler olduğu biliniyor. "Tarafsız" basının 
görmek is�memesine karşın, Seydişehir'de sosyalizmle 

Türkiye'de sosyalizm, diyalektik bir sıçrama 
bir çözümleme olduğu kadar edimsel (pratik) bir değerlendirme. 
lendirme gibi somut gerçeklerin soyut bir genellemesine 
sınıfı içindeki gelişmelerden kaynak alıyor. işçi sınıfında 
lenmeye dayanıyor. Henüz yeterli bir örgütlenme düzeyine 
bile, işçi sınıfı her an kendi potansiyelini belli ediyor. 

Sosyalizm, işçi sınıfı hareketidir. Kökü işçi 
kökü işçi sınıfında, dalları diğer emekçi ve demokrat 
ağaca benzer. Kütlelere uzanmayan bir sosyalist hareket 
yalist hareketin kütlelere uz anma sı, bütün kütlelerin sosyalist 
tirmez. Sosyalist partinin bir kütle partisi olmasını gerektir
yüzden, sosyalist partinin kütle partisi olmaması, partiler üstü 
gerekçe yapılamaz. Gerekçe yapanlar, ne kadar çok 
yaparlarsa yapsınlar, sosyalizmin alfabesinden sınıf ta 
için örgiit, işçi sınıfı içinde kök salıp salmamak. Burada 
lendirmr şu: Aşı tuttu. Eğer aşının tuttuğunu görmeyenler 
istemediklerine inanmak gerekiyor. 

Sosyalist hareket, "iktidara yürüyen sosyalist" 
yalist lafannlar devamlı olarak sosyalist iktidardan söz 
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SALLANAN BIR 

HÜKÜMET:MC 
Yıllardır, "Sosyalizmin yıkıcılı!!ı" 

üzerine sayfa sayfa kanalizasyon patl&
tan sennaye basınının, çok alışılmış 
deyimle "Darbo!!azlara" gelip dayan
dı�ının apaçık gözlendi!!i geçti!!imiz 
hafta, "ister-istemez" İskenderun Demir 
Çelik Tesislerinin açılışıyla başladı. 

Ve, "ister-istemez" şöyle başlıklar 
atıldı gazetelere, hem de en azılı sözcii
lerince: 

"'lUrkiye'nin en büyük demir çelik 
fabrikası dün açıldı.... Kosigin: 'lUrki
ye'nin endüstrileşmesine yardım edi
yoruz, dedi ... " 

YaldlZlı-yaldlZlı bir di!!eri ise, 
"Güney Bölgesinin en büyük iş ka

pısı açıldı" diyerek anlatıyordu, hissi
yatını! .. 

Kuzey komşumuzun "Kendi mem
leketleri harabe halindeyken gelip Tür
kiye'ye böyle eserler bırakmalarının, 
izahı bir süre ertelenirken, sennaye söz
cülerinin kulaklanna bir takım hoş 
seda1ar da gelmiyor de!!ildi... 

SERMAYENIN ELINDEKI HANÇER ... 

İskenderun Demir-Çelik Tesisleri'nin 
açılışını vennek zorunda kalan Anadolu 
Ajansı, ünlü "tarafslZlı!!ı" ile bazı 
haberler geç"iyordu: 

'1skenderun'da Rus emperyalizmini 
tel'in eden pankartıar asıldı." 

Anadolu Ajansının bu başlı�ı taşı
yan haberi şöyle devam ediyordu: 

"Pankartıarda, (Kahrolsun Rus sos
yal emperyalizmi, ıskenderun Demir -
Çelik yardım de�il, soygundur. Ne 
Amerika, ne Rusya, ba�ımslZ demok
ratik Türkiye) ibareleri yer almıştır ... " 

Haberin sonunda, "polisin parıkart
ları yapıştıranların tesbitine çalıştı�ı" 
da yer alıyordu. 

Polisin, "pankartıarı yapıştıranları 
tesbite çalıştı�ı" hususundan öte haber 
do�ruydu. 

Emperyalizmin yeni sloganlarını ta
şıyan bu pankartlar başkent Anka
ra'da da üç beş duvara yapıştırıımıştı. 

Haberin, MHP yanlısı ve MIT 
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tarafından desteklendi�i ısrarla söylenen 
bir gazetede özenle yer alması ise dik
kat çekiciydi. 

MHP militanlanyla, sözü edilen slo
ganlan tekrarlayanlar arasında, "Gelin, 
Ne Amerika, Ne Rusya, dedikten 
sonra lafı keselim" şeklindeki pazarlık
ları bilenler için durum şaşırtıcı de�il
di. 

YERLlMADRABAZLAR. .. 

Protokol nezaketi dolayısıyle ser
mayenin bal!ırsakta tuttu�u sözleri 
sol etiketli bir güruh pekala dile getire
biliyordu. 

Iran'da Şah� Şili 'de Pinochet'i 
göklere çıkaran emperyalizmin yeni 
şamaro�larıJarı Türkiye'de de eksik 
de�i1\erdi .. 

Oysa, gazoz fabrikası kunnakla 
demir-çelik fabrikası kunnak arasında 
birazcık fark oldu�unu bilen herkes, 
Türkiye'nin bulundu�u bölgede asgari 
iyi komşuluk ilişkileriyle ekonomisine 

" neler katabilece�ini teslim etmekte ge
cikmediler. 

Türkiye elbette şimdi "Savaş için 
karakol gibi yaşamak" ile "Barış içlnde 
bir arada Y8&amanın" farkını daha iyi 
biliyor... An.::ık emperyalizme bal! ımı ı 
sennaye sınıfı tabiatı gere�i birinciden 
yana. Uluslararası planda, ülkeyi karakol 
durumunda bırakmanın kirası üzerinde 
ih tilaflar devam ederken, ülke içinde 
demokrasiyi . karakola sokmanın telaş ve 
çaresizli�i yaşanıyor. 

MC TENCERESI! .. 

MC hükümeti, temsil etti�i sennaye 
sınıf ve grupları arasındaki çelişkiler 
nedeniyle "hükümet" olmaktan öte bir 
"ekip-takım" niteli�inde ... İktidar boş-
lu�unda sallanan tencere ... Açılınca i-
çinden, yabancı firma mümessilinden 
profesörüne kadar her şey dökülüyor; 
takunyalısı ile Hitler mukallidi de ca
bası ... 

Geçti�imiz hafta, yine tencere içi
nin bitmez tükenmez süreyeninden bir 
parça yaşandı. 

Artık bütün çabalar, MC'nin ayakta 
durabilmesi üzerineydi. MC hükümeti, 
hükümet olarak varlı!!ını ayakta dura
bilmek, hayatiyetini devam ettirebilmek 
üzerine kuUamyor_ Geçti�imiz haftanın 
kulis çalışmalarını özellikle bu konu 
teşkil etti. CHP 'nin "Hükümet sorunu" 
üzerinden girişti�i yeni hükümet for
millieri arayışına engeller, tuzaklar hazır
landı. 

CHP 'nin yeni hükümet arayışları, 
meclis içinde hangi aritmetik daya
naklara uzanabiliyordu, önüne hangi 
barikatlar çıkarılabilirdi? .. 

Hükümeti oluşturan partiler ve 
başta AP bu konuda bir hayli istihba
rat edinmişti. 

Işte bundan sonra başkent siyasal 
kulisleri yeni bir parti kurulaC8�ı 
haberleriyle donandı. Saadettin Bilgiç'
ten, MC'ye tam destek sa�layacak güç
te bir organizasyona girişmesi isteniyor
du. Bu istek, Saadettin Bilgiç 'in de işi
ne geldi. AP "kontenjan" yardımı 
olmaksızın gelecek seçimde, meclise gel
me şansı kalmayan Bilgiç için yeni 
teşvik belgeleri kapısı aralanıyordu ... 

Hafta sonuna kadar sürdürülen te
maslar AP'nin istedi�i yönde henüz 
noktalanmış de�il. 

Bu arada MSP içinde de ilginç 
gelişmeler oluştu. öteden beri parti 
içinde, parti yönetimine karşı muha
lefet gösteren grup resmen açı�a çıktı. 

MSP'DE NELER OLUYOR? 

Eski MHP'lilerden Gündüz Sevil
gen 'in başı çekti!!i muhalefet grubu 
yöneticilerden "MC hükümetine zarar 
verecek davranışlardan çekinmesini" 
tavsiye etti. Tabii "tavsiye"nin dozu, 
"Aksi halde partiden sıvışırlZ" tehdidi
ni taşımıyordu ama, "Gerekirse elinizi 
kolunuzu ba!!lanz" havasını yansıtıyor
du ... 

MSP'de "14'ler" adıyla anılan gru
bun imzalı bir açıklaması tam Demirel'
in istedi!!i şeydi. Nitekim aynı açıklama 
TRT'de haber olarak yer aldı. 

Parti içindeki hiziplerin görüşlerine 
prensip olara.k mikrofonlarda yer verme
yen TRT'nln bu habere yer verişi ço�u 
kişinin gözünden kaçtı. Ancak, olayın 
üstünde bir perde aralanınca, ortaya 
bal gibi komplo çıkıyordu ... 14'lerin, 
parti yöneticilerine karşı yaptıkları açık
lama, özellikle TRT haber bültenlerine 
sokulmuştu ... 

BÖL VE BÜTÜN LEŞ .... 

MSP iç inde iki kanadm ortaya 
çıkışı Demirel'in arayıp da bulamadı!!ı 
şeydi. Aylar önce DP içine düşürülen 
ateş, bu partiyi yarıyarıya eritmiş so
nuçta MC'nin oluşmasına zemin hazırla
mıştı. Şimdi de MSı' içinde yaratılacak 

ikilik en azından MC'yi yürütmele 
olanak sa�layacaktL.. 

Demirel'in, etrafındaki partileri eze
rek-eriterek "AP 'de bütürıleşme" heder .. 
ne dönük politikası şimdilik bir oranda 
meyvasını vennektedir. Ancak bu politi
kanın MC hükümetini bir süre daha yürü
tüp yürütmeyece�i hususu karanlıktır. 

MC, bütün bu görünümüyle ''Mü
tecanis" bir vaDıdan cok. devlet aygı
tından ya�ma yoluyla yararlarımanın 
anahtarı işini gönnektedir. Türlii-çeşit 
tertip, şantaj ve iç tepişmelerte eline ge
çirmenin oynad�ı tılsırnh bir anahtar_ .. 

ŞABAN KARA TAŞ KARARNAMESI 

Meclisteki üç üyesine iki bakarılık 
verilen en küçü�ü ise geçen haftayı 
büyük oyunlarla geçirdi ... 

Kendisine yakın bir ismi TRT Genel 
Müdürlü�ü eşi�ine kadar getiren MHP, 
kararnamenin Çankaya'da takılması üze
rine patırtıyı kopardı. 

Bütün bir hafta Çankaya'yı topa 
tutan MHP yayın orgarılan, şöyle 
zaman pek titredikleri Cumburbaşkanlı
!!ı mevkiine verip veriştirdiler ... 

Bu arada nazi yöntemleri de ihmal 
edilmedi. "Cumburbaşkanının �ır hasta 
oldu�u" haberi burılardan birisiydi ... 

Kararnameler konusunda yapılan 
bir araştırma Cumhurbaşkanının şimdi
ye kadar MC dip notu taşıyan 1500 
kadar kararnameden ancak S'ini geri 
çevirdi�ini gösteriyordu .. _ Cumburb8&
kanı 1500 küsur kararnameyi imzalar
ken hastalanmıyordu da, Şaban Karataş 
kararnamesini geri çevirince "A�ır bir 
hastalı�a" yakalanıveriyordu!._ 

FORMÜLLER ... 

CHP'nin 190 kişilik sandalye sayı
sına eklenmesi muhtemel görünen 23 
üyeU DP mecliste 213 kişilik bir güç 
oluşturuyordu. Geriye 13 milletvekili
nin "Evet"i kalıyordu. 

Bu 13 kişilik destek nerelerden sal
lanabilirdi? Gelişmelere bakılırsa, mec
liste sayıları 14 'ü bulan bal!ımslZlardan 
yarısı muhtemel bir hükümete destek 
olabilirlerdi. Iş gelip, CGP'ye dayanı
yordu_ MC organizasyonu içinde hoş
nutsuz CGP'lilerln varlı!!ından söz edili
yordu_ 

CHP a�ırlı�ında oluşturulacak muh
temel hükümet fonnüllerinden biri buy
du. 

Yine CHP a�ırh�ında kurulması 
muhtemel dil!er bir formül de, CHP, 
DP ve MSP hesabına dayanıyordu. 

AP, bu iki ihtimal üzerınde dura
rak gerekli hazırlıkları ve tedbirleri 
oluşturdu. 

Ikinci formül, AP'ye daha uzak bir 
ihtimal olarak göründügünden, bütün 
ledbir ai!ırlı�ı, birinci fonnülün safdışı 
edilmesine dönük yürütüldü ... 

Halen Mecliste dokuz üyesi bu
lunan CGP'ye ba�ımsızlardan bir trans
fer yapılarak, grup kurması sal!lanamaz 

şöyle başlıklar 
hem de en azılı sözcii

en büyük demir çelik 
açıldı.... Kosigin: 'lUrki

endüstrileşmesine yardım edi

bir di!!eri ise, 
Bölgesinin en büyük iş ka

anlatıyordu, hissi

komşumuzun "Kendi mem
halindeyken gelip Tür
eserler bırakmalarının, 

ertelenirken, sennaye söz
kulaklanna bir takım hoş 

de!!ildi... 

INDEKI HANÇER ... HANÇER ... HANÇER 

Demir-Çelik Tesisleri'nin 
zorunda kalan Anadolu 

"tarafslZlı!!ı" ile bazı 

Rus emperyalizmini 
pankartıar asıldı." 

Ajansının bu başlı�ı taşı
devam ediyordu: 

(Kahrolsun Rus sos
ıskenderun Demir -

de�il, soygundur. Ne 
Rusya, ba�ımslZ demok
ibareleri ibareleri yer almıştır ... " 

sonunda, "polisin parıkart
tesbitine çalıştı�ı" 

"pankartıarı yapıştıranları 
hususundan öte haber 

yeni sloganlarını ta
pankartlar başkent Anka

duvara yapıştırıımıştı. 
yanlısı ve MIT 

ları bilenler için durum şaşırtıcı de�il
di. 

YERLlMADRABAZLAR. .. 

Protokol nezaketi dolayısıyle ser
mayenin bal!ırsakta tuttu�u sözleri 
sol etiketli bir güruh pekala dile getire
biliyordu. 

Iran'da Şah� Şili 'de Pinochet'i 
göklere çıkaran emperyalizmin yeni 
şamaro�larıJarı Türkiye'de de eksik 
de�i1\erdi .. 

Oysa, gazoz fabrikası kunnakla 
demir-çelik fabrikası kunnak arasında 
birazcık fark oldu�unu bilen herkes, 
Türkiye'nin bulundu�u bölgede asgari 
iyi komşuluk ilişkileriyle ekonomisine 

" neler katabilece�ini teslim etmekte ge
cikmediler. 

Türkiye elbette şimdi "Savaş "Savaş için 
karakol gibi yaşamak" ile "Barış içlnde 
bir arada Y8&amanın" farkını daha iyi 
biliyor... An.::ık emperyalizme bal! ımı ı 
sennaye sınıfı tabiatı gere�i birinciden 
yana. Uluslararası planda, ülkeyi karakol 
durumunda bırakmanın kirası üzerinde 
ih tilaflar devam ederken, ülke içinde 
demokrasiyi . karakola sokmanın telaş ve 
çaresizli�i yaşanıyor. 

MC TENCERESI! .. 

MC hükümeti, temsil etti�i sennaye 
sınıf ve grupları arasındaki çelişkiler 
nedeniyle "hükümet" olmaktan öte bir 
"ekip-takım" niteli�inde ... İktidar boş-
lu�unda sallanan tencere ... Açılınca i-
çinden, yabancı firma mümessilinden 
profesörüne kadar her şey dökülüyor; 
takunyalısı ile Hitler mukallidi de ca
bası ... 

üzerine kuUamyor_ Geçti�imiz haftanın 
kulis çalışmalarını özellikle bu konu 
teşkil etti. CHP 'nin "Hükümet sorunu" 
üzerinden girişti�i yeni hükümet for
millieri arayışına engeller, tuzaklar hazır
landı. 

CHP 'nin yeni hükümet arayışları, 
meclis içinde hangi aritmetik daya
naklara uzanabiliyordu, önüne hangi 
barikatlar çıkarılabilirdi? .. 

Hükümeti oluşturan partiler ve 
başta AP bu konuda bir hayli istihba
rat edinmişti. 

Işte bundan sonra başkent siyasal 
kulisleri yeni bir parti kurulaC8�ı kurulaC8�ı 
haberleriyle donandı. Saadettin Saadettin Bilgiç'Bilgiç'
ten, MC'ye tam destek sa�layacak güç
te bir organizasyona girişmesi isteniyor
du. Bu istek, Saadettin Bilgiç 'in de işi
ne geldi. AP "kontenjan" yardımı 
olmaksızın gelecek seçimde, meclise gel
me şansı kalmayan Bilgiç için yeni 
teşvik belgeleri kapısı aralanıyordu ... 

Hafta sonuna kadar sürdürülen te
maslar AP'nin istedi�i yönde henüz 
noktalanmış de�il. 

Bu arada MSP içinde de ilginç 
gelişmeler oluştu. öteden beri parti 
içinde, parti yönetimine karşı muha
lefet gösteren grup resmen açı�a çıktı. 

MSP'DE NELER OLUYOR? 

Eski MHP'lilerden Gündüz Sevil
gen 'in başı çekti!!i muhalefet grubu 
yöneticilerden "MC hükümetine zarar 
verecek davranışlardan çekinmesini" 
tavsiye etti. Tabii "tavsiye"nin dozu, 
"Aksi halde partiden sıvışırlZ" tehdidi
ni taşımıyordu ama, "Gerekirse elinizi 
kolunuzu ba!!lanz" havasını yansıtıyor
du ... 

MSP'de "14'ler" adıyla anılan gru
bun imzalı bir açıklaması tam Demirel'
in istedi!!i şeydi. Nitekim aynı açıklama 
TRT'de haber olarak yer aldı. 

Parti içindeki hiziplerin görüşlerine 
prensip olara.k mikrofonlarda yer verme
yen TRT'nln bu habere yer verişi ço�u 
kişinin gözünden kaçtı. Ancak, olayın 
üstünde bir perde aralanınca, ortaya 
bal gibi komplo çıkıyordu ... 14'lerin, 
parti yöneticilerine karşı yaptıkları açık
lama, özellikle TRT haber bültenlerine 
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Tip BiLDiRiLERi 

YUSUF KÜPELI TAHLIYE EDILMELIDIR 

Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, Yusuf Küpeli'nin 
sağlık durumu ilc ilgili olarak aşağıdaki demeci vermiştir: 

Yusuf Küpeli'nin sağlık durumunun, i n faz ın ertelenmesini veya bir 
özel af çıkarılmasını gerektiren ciddiyette olduğu uzman hekim raporundan 
anlaşılmaktadır. 22. 12.1975 tarihli raporda hayati önem taşıyan üç nokta 
belirtilmektedir: 

1. "Bu hastalık, tıp dilinde kronik denen hastalıklar grubuna girer. 
Bu, bir süreklilik anlatımıdır. Kalp hastası ya da tüberkilozlu bir hasta olarak 
yaşam boyu kontrolü gereklidir." 

2. "Hastalık, özel bir yemek diyetini gerektirmektedir. Bunun da 
cezaevi koşullarında sağlanmasının olanakslZlığl açıktır." 

3. "ilk tüberküloz tedavisine ilişkin reçetenin verilmesinden bugüne 
dek yedi ay geçtiği halde, durumPa gittikçe kötüleşme vardır." 

Sağlık durumu bu denli vahim olan hükümlü, cezaevinin olağan 
şartlarından da beter şartlar içinde gereğince havalanma ve güneşlenmeden 
yoksun, rutubetli koğuşlarda süresini doldurma durumunda bırakılmıştır. 
Oysa hastalığ ın ciddiyeti, verilen mahkumiyeti bir ölüm cezasına çevirtecek 
ölçüdedir. Bu ise insancıl değerlere olduğu kadar düpedüz hukuka da aykırı
dır. Cezaevi şartları hükümlünün durumunu bu denli tehdit ettiği, ölüm 
tehlikesi yarattığı hallerde hükümlü için özel af çıkartılabilir_ Hiç değilse 
doktor raporu ile tahliye edilip cezanın infazı ertelenebilir_ Yusuf Küpeli için 
bu işlem geciktirilmeden yapılmalıdır. 

Yusuf KüpeWnin mektubunda anlattıklarından, kendisinin bir pro
vokasyona getirilmek istendiği sonucu çıkmaktadır. Anlaşılan, "Devlet 
Brifıngi"nden önce bir sıkıyönetim havası yaratmak içiı:ı dışarıdan girişilen 

tahriklere ve şiddet olaylarına bir de "silah zoru ile cezaevinden kaçma" 
girişimi eklenmek istenmiştir. Küpeli'nin kendi isteği üzerine kanuni vekilinin 
1_ Ordu Komutanlığı Adli Müşavirliğine yaptığı "bu olay hakkında tahkikat 
ve olayı ihbar istemi" muameleye konuımalı ve durum açıklığa kavuşturul
malıdır_ 

mıydı? Mecliste grubu olan CGP, hem 
komisyonlarda görev alma bakımından 
hem de parlamento çalışmalarında or
taklı�a yakışır kişilikte hir !iire daha 
MC'ye yama hizmeti göremez miydi? .. 

AP'nin bu konudaki u�raşılan 
sonuç vermedi. Genel Başkan Yardım
cısı ve Genel Sekreter Nahit Menteşe, 
CGP'ye ba�ırnsızlardan adam taşıma 
adına hayli ter döktüler. 

Ba�ımsız Ordu Milletvekili Musta
fa Kemal Gönül ile 2,5 saat !iiren görüş
me sonuçsuz kaldL Ba�ımsız Gönül, 
AP yöneticilerinin büyük ısrarı sonunda 
"Mademki, CGP'nin grup kurmasını 
bu kadar arzuluyorsunuz, kendi içiniz
den birini kiralayıverin" demek zorunda 
kaldL_. 

BıLGıç VE ÖTESI 

AP, 13 Nisan �nü Mecliste sa�la
nan "Güvenoyu" aritmeti�ini sürdürme 
yönünde kuvvetini b�ımsızlar üzerine 
de çevirdi. DP'den "Teşvik belgeleri" 
koklatılarak koparılan ve "Ba�ımsız" 
kalmasında yarar görülen Saadettin BIl
giç' ten, pek iyi haberler gelmeyen 
ba�ımsızlar arasındaki ba�lara harç 
atması istendi... 

KÖŞKTEKILER ... 

Oysa kararnamenin geri çevrilişIn
den sonra köşkten daha başkahaberler 
de gelmişti. Cumhurbaşkanlı�ı Genel 
Sekreteri Fuat '3ayramolllu, Cumhur
başkanlı�ı Hukuk Müşaviri aracılıllıyla 
Turhan Feyziolllu'na haber götürmeyi 
ihmal etmemişti. 

Başbakan Yardımcısına bildirdil!ine 
göre Şaban Karataş ile ilgili kararname
nin geri çevrilmesi konusunda hükü
met "endişe" etmemeliydi.. Feyzio�lu, 
köşkten gelen bu haberi koalisyon 
ortaklarına iletme de gecikmedi. Ancak 
MHP'li yayın organları, "Ne olur ne ol
maz" kabilinden patırtı koparmayı ih
mal etmediler. 

Bayramo�lu 'ndan Feyzio�lu 'na u
zanan serinletici uyandan Cumhurbaş
kanı Korutürk'ün haberi var mıdır 
yok mudur, bilinmiyor .. _ 

Ancak TRT Genel Müdürlü�üne 
Şaban Karataş'ın asaleten atanmasına 
ilişkin kararname hafta ortasında yeni
den, hem de "Danıştay görüşü" alınma
dan tekrar Çankaya'ya gönderildi. 

Görün�n odur ki, bir takım endi
şelerle Karataş 'ın kararnamesini imza
lamayan Cumhurbaşkanı, kararnamenin 
hükümete iade edilmesiyle tekrar köşke 
gönderildilll bır hafta içinde bir çeşit 
baskı altında tutmak hesaplanmıştır. 

MC'nin yürürlükteki yöntemleri bu
dur. Ya Cumhurbaşkanı, "Biz hükü
meti bırakınz, yeniden hükümet buna
lımları dollar" şantajıyla karşıkarşıya 
bırakılacak, ya da H"Hastalı�l" üzerine 
neşriyatla kll1l':ıoyunda hırpalanacaktır .. 
Bugüne kadar bu iki yöntem uygulan
mıştır. Bundan sonra daha yeni cephesel 
oyunların tezgahlanması mümkündür ... 

Cephe 1976'nın ilk günlerine böyle 
girdi. Bu daha ne kadar !iirecektir, bi
Iinmiyor. Ancak hükümet etmekle halt 
etmenin en çok birbirine karıştırıl
dı�ı dönemin MC dönemı oldui!u 
gerçek .. _ 

IŞçi SıNıFıNıN MÜCADELESI BtZANS OYUNLARı 
ILE DURDURULAMAZ 

Memur yapılmak istenen SSK işçilerinin direnişe geçmelerinden 
dolayı, direnişçi işçilerin işten atılması girişimleri üzerine Türkiye Işçi 
Partisi Genel Başkanı Behice Boran aşağıdaki demcci vermiştir: 

Iktidar, SSK Müdürler Kurulu ve Türk-Iş Başkanı Halil Tunç, Sos
yal-Iş sendikasının hesabını görme tertip ve çabası içindedirler. 

SSK'da işçilerin giriştiği direniş karşısında uygulanan taktiğin amacı 
ve niteliği budur_ SSK 'daki işçiler sosyal haklarını, çıkarlarını korumak gibi 
en doğal bir teplsiyle direnişe geçmişlerdir. Bunun, ideolojik, politik bir 
yanı yoktur. Ama iktidarın, SSK Müdürler Kurulu'nun ve Türk-Iş'in, DISK'e 
bağlı Sosyal Iş sendikasının hesabını görme girişimleri tümüyle politiktir_ 
Önce Sosyal Güvenlik Bakanı'nın "Memur-Işçi ayırımında değişmiş bir şey 
yoktur" yollu üst üste demeç vermesine rağmen, SSK bu ayırımla ilgili 
hükümet kararnamesini hemen uygulamaya koyuyor_ işçilerin tepki göstere
ceğini, direneceklerini hesaplayarak_ 

Direniş başlıyor. Türk-Iş Genel Başkanı Halil Tunç kendisinin sözde 
"genel grev" girişimlerini unutarak, bir yandan da mesele iki gün içinde bir 
çözüme vardırılmazsa Sağlık-iş'in de girişmeye hazırlandığı direnişi kendile
rinin, Türk-Iş'in destekleyeceğini açıklayarak düştüğü çelişkileri hiç umursa
madan yürütülmekte olan direnişin "kanunsuz" olduğunu ilan ediyor. 

Oynanmak istenen oyun açıktır_ Toplu sözleşme zamanı gelmiştir_ 
Yetki, DiSK'e bağlı Sosyal-iş sendrkasınındır. Sosyaı-iş toplu sözleşme yapıp 
olumlu sonuçlar elde ettiğinde sendikanın işçiler arasındaki gücü ve itibarı 
artacaktır. Bunu önlemenin çaresi, direnişe geçmiş 1248 işçiye SSK Müdürler 
Kurulu kararı ile işten çıkarmak ve 2 Ocak'ta ödenmesi gereken maaş ve ikra
miyeleri vermemektir. Böylece direnenler ekonomik kaynaklarından yoksun 
bırakılarak diğer işçilere '''örnek olmak" üzere cezalandırılırken Sosyaı-iş 
Sendikası'na ağır bir darbe vurulmuş olacaktır_ Sonra SSK Müdürler Kurulu 
işçi-memur ayırımına ilişkin kararnameyi uygulamayı durduracak, Halil Tunç 
bunu kendilerinin sağladığını söyleyerek övünecek, hızla erimeye yüz tutmuş 
Türk-iş'e bir kuvvet şırıngası yapılmış olacaktır. 

-

jşçi sınıfının güçlenen bilincini ve mücadele yeteneğini bu gibi 
bizans oyunları ile durdurabileceklerini sananlar gaflet içindedirler. işçi S� 

nıfının ekonomik mücadelesinin gelişmesi eşyanın tabiatı icabıdır_ Hiç bir şey 
bunu durduramaz_ Ve işçi sınıfı ekonomik mücadelesinde bu gibi çelmeleme
lerden hıtta daha beterinden yılmayan yürekli ve yetenekli lider kadrolarına 
da sahiptir_ 

"YıLıN ADAMLARI"Ml, 
ABD 'NIN ADAMLARı Ml 

Büyük sermayenin akıllı sözcü!ii "Milliyet" 
her yıl birşeyler seçmeyi gelenek haline getirdi. Tür
kiye güzeli doRrusu gerçekten bir harika idi. Yılın 
sporcuları olarak, dışanda ve içeride Iki kuvvetli 
yumruk seçildi: Muhammet Ali ve KamacL 

Ne var ki çok seçen çok yanılırmış. Içeride 
yılın adamı olarak Demirel'i seçen ıpekçi, Dünyada 
da Nasır'ın Mısır'ını yeniden ABD'nin kuyru�una 
takmayı elhak başaran Enver Sedal'ı yılın adamı 
ilan ediverdi. Tencere yuvarlandı, kap�ını buldu. 
Demirel ve Sedal yılın adamı de�i1. olsa olsa Ameri
ka'nın adamı oldular 1975'te. Ancak bu üstün adam 
seçme başarısından dolayı Abdi ıpekçi de yılın gaze
tecisi seçilmeyl haketti do�rusu. 
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halde, durumPa gittikçe kötüleşme vardır." 

durumu bu denli vahim olan hükümlü, cezaevinin olağan 
şartlar içinde gereğince havalanma ve güneşlenmeden 

koğuşlarda süresini doldurma durumunda bırakılmıştır. 
ciddiyeti, verilen mahkumiyeti bir ölüm cezasına çevirtecek 

insancıl değerlere olduğu kadar düpedüz hukuka da aykırı
hükümlünün durumunu bu denli tehdit ettiği, ölüm 

hallerde hükümlü için özel af çıkartılabilir_ Hiç değilse 
tahliye edilip cezanın infazı ertelenebilir_ Yusuf Küpeli için 

geciktirilmeden yapılmalıdır. 

KüpeWnin mektubunda anlattıklarından, kendisinin bir pro
getirilmek istendiği sonucu çıkmaktadır. Anlaşılan, "Devlet 

bir sıkıyönetim havası yaratmak içiı:ı dışarıdan girişilen 
olaylarına bir de "silah zoru ile cezaevinden kaçma" 

istenmiştir. Küpeli'nin kendi isteği üzerine kanuni vekilinin 
Adli Müşavirliğine yaptığı "bu olay hakkında tahkikat 

istemi" muameleye konuımalı ve durum açıklığa kavuşturul

CGP, hem 
bakımından 

çalışmalarında or
hir !iire daha 

göremez miydi? .. 
u�raşılan 

Başkan Yardım
Nahit Menteşe, 

adam taşıma 

Milletvekili Musta
!iiren görüş

Ba�ımsız Gönül, 
ısrarı sonunda 

kurmasını 
kendi içiniz

demek zorunda 

ÖTESI 

Mecliste sa�la
aritmeti�ini sürdürme 

b�ımsızlar üzerine 
"Teşvik belgeleri" 

"Ba�ımsız" 
Saadettin BIl

pek iyi haberler gelmeyen 
ba�lara harç 

Başbakan Yardımcısına bildirdil!ine 
göre Şaban Karataş ile ilgili kararname
nin geri çevrilmesi konusunda hükü
met "endişe" etmemeliydi.. Feyzio�lu, 
köşkten gelen bu haberi koalisyon 
ortaklarına iletme de gecikmedi. Ancak 
MHP'li yayın organları, "Ne olur ne ol
maz" kabilinden patırtı koparmayı ih
mal etmediler. 

Bayramo�lu 'ndan Feyzio�lu 'na u
zanan serinletici uyandan Cumhurbaş
kanı Korutürk'ün haberi var mıdır 
yok mudur, bilinmiyor .. _ .. _ .. 

Ancak TRT Genel Müdürlü�üne 
Şaban Karataş'ın asaleten atanmasına 
ilişkin kararname hafta ortasında yeni
den, hem de "Danıştay görüşü" alınma
dan tekrar Çankaya'ya gönderildi. 

Görün�n odur ki, bir takım endi
şelerle Karataş 'ın kararnamesini imza
lamayan Cumhurbaşkanı, kararnamenin 
hükümete iade edilmesiyle tekrar köşke 
gönderildilll bır hafta içinde bir çeşit 
baskı altında tutmak hesaplanmıştır. 

MC'nin yürürlükteki yöntemleri bu
dur. Ya Cumhurbaşkanı, "Biz hükü
meti bırakınz, yeniden hükümet buna
lımları dollar" şantajıyla karşıkarşıya 

H"Hastalı�l" 

rinin, Türk-Iş'in destekleyeceğini açıklayarak düştüğü çelişkileri 
madan yürütülmekte olan direnişin "kanunsuz" olduğunu 

Oynanmak istenen oyun açıktır_ Toplu sözleşme 
Yetki, DiSK'e bağlı Sosyal-iş sendrkasınındır. Sosyaı-iş 
olumlu sonuçlar elde ettiğinde sendikanın işçiler arasındaki 
artacaktır. Bunu önlemenin çaresi, direnişe geçmiş 1248 
Kurulu kararı ile işten çıkarmak ve 2 Ocak'ta ödenmesi 
miyeleri vermemektir. Böylece direnenler ekonomik kaynaklarından 
bırakılarak diğer işçilere '''örnek olmak" üzere cezalandırılırken 
Sendikası'na ağır bir darbe vurulmuş olacaktır_ Sonra 
işçi-memur ayırımına ilişkin kararnameyi uygulamayı durduracak, 
bunu kendilerinin sağladığını söyleyerek övünecek, hızla 
Türk-iş'e bir kuvvet şırıngası yapılmış olacaktır. 

jşçi sınıfının güçlenen bilincini ve mücadele 
bizans oyunları ile durdurabileceklerini sananlar gaflet 
nıfının ekonomik mücadelesinin gelişmesi eşyanın tabiatı 
bunu durduramaz_ Ve işçi sınıfı ekonomik mücadelesinde 
lerden hıtta daha beterinden yılmayan yürekli ve yetenekli 
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"YıLıN ADAMLARI"Ml, 
ABD 'NIN ADAMLARı Ml 

Büyük sermayenin akıllı sözcü!ii 
her yıl birşeyler seçmeyi gelenek haline 
kiye güzeli doRrusu gerçekten bir harika 
sporcuları olarak, dışanda ve içeride 
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sALDIRGANLAR 0 6  KA 598, 0 6  KC 817, 0 6  LH 938, 

06 PU 398, 06 OT 402 PLAKALI TAKSİLERDEN 
VERİLEN SİLAHLARLA İşçİLERİN Ü ZERİNE . 
ATEŞ AÇTILAR. SONUÇTA KENDİ ADAMLARINDAN 
HASAN KADlOOLU' NU VURDULAR. İşçİLERE ATEŞ 
AÇANLARDAN ERDAL TAN, ERDAL SEÇER, 
HAYATİ Bİçİcİ, EROL ARIKAN VE SÜ LEYMAN 
öZDİvİ" J İşçİLER TEŞHİs ETTİLER. 

MC iktidarının işçi sınıfını en �. 
mut biçimiyle hedef alan saldırıları ara· 
sında, geçti�imiz hafta Seydişehir olay· 
ları ön plana ÇıktL Olayların altında, 
Seydişehir'de 7600 işçiyi kapsayacak 
toplu sözleşmeyi MC iktidarının her ne 
pahasına olursa olsun kendi paralelinde· 
ki Türk Metal . Iş Sendikasına yaptırma 
çabası yatıyor. Tüm yasa dışı eylemler, 
bu istekten kaynaklanmakta. 

OLA YLARA YOL AÇAN 
GERÇEKLER 

Aliminyum tesislerinde çalışan 
7600 işçinin tümü özgür Aliminyum · 

Iş 'e üyedir. Daha önce çeşitli vaadlerle 
kandırılan bin beşyüz kadar işç i Türk 
Metaılş'e kaydolmuş. Ancak daha son· 
ra bu sendikanın gerçek niteli�inin orta· 
ya çıkması üzerine 500 işçi noterlik ka· 
nalı ile bu sendikadan ayrılmışlardır. ö· 
tpkilerse her iki sendikaya da kayıtlı gö· 
rünmektedirler. 

Metal . Iş yöneticileri bunun üzeri· 
ne sahte üye fişleri düzenleme yoluna 
gitmişlerdir. Ancak işçiler bu durum 
karşısında oyuna gelmemiş, sahte üye 
fişleri konusunda dilekçelerle Bölge 
Çalışma Müdürlü�nü uyarmışlardır. 

İşçİLER YILMADAN SENDİKA LOKALİNİ BEKLİYORLAR 
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KOMANDOLARIN POLİsiN GÖZÜ ÖNÜNDEKİ MARİFETLERİ 

TEK ÇARE: ZORBALIK 

MC Iktidannın Türk Metal · Iş ara· 
cılıj!ıyla sahneye koydu�u oyunlar işçi· 
ler tarafından boşa çıkanlınca yeni yol· 
lar denendi. Bu yolların en başında sırtı· 
nı iktidara ve onun elindeki güçlere da· 
yanan Türk Metal . Iş yöneticilerinin 
tahrikleri gelmektedir. Türk Metal . Iş 
yöneticilerinin bu eylemleri uzun süre· 
dir devam ediyor. Bazı örnekler: 

- Sendikaiarın yasal hakkı olan bil· 
diri da�ıtımı sırasında, özgür Aliminyum 
Iş sendikası üyelerini ihbar edip tutuk· 
lattırmak. 

- Din meselesini kullanarak Seydi· 
şehirlileri Devrimci sendika ve işçilere 
karşı tahrik etmek, 

- özgür Aliminyum lş'in destej!i ile 
kurulan kooperatiCte ucuz tüketim mal· 
ları satıldıj!ından, soygun düzeni bozu· 
lan Seydişehir'li tüccarlar Sendikaya 
karşı kışkırtılmış, Seydişehir'in bu ke· 
simi işçilere karşı cephe almışlardır. 

Sırtını MC iktidarına, onun yerel u· 
zantıları olan geriei tüccara dayayan sa· 
rı sendikacılar artık yasa dışı eylemleri· 
ne başlayacak durumdadırlar. 

23 ARALIK SALI 

Sabah saat 6.30 sıralarında TIP ta· 
belası Parti Ilçe Merkezinden sökülerek 
fabrikanın giriş kapısına kadar sürükleni· 
yor. Bu işi yapanlar Savcılı�a bildirildiRi 
halde haklarında hiç bir işlem yapıımı· 
yor. 

Bu olay sırasında fabrikanın önünde 
TIP tabelasına bakan bir mühendis gü. 
venlik kuvvetlerinin gözü önünde dövü· 
lüyor; ancak suçlulardan hiç biri yakala. 
namıyor. 

Aynı gün işine gitmekte olan eilitim 
şefi Mete Dereli Daha sonra 
Disk ve özgür lş'in hukuk 
müşavlri Ali Şen, Durali Do�an ve 

Şoför Mevlut Kocak dövülerek yaralanı· 
yor. Olaylarla ilgili olarak yakalananlar 
Erol Ankan ve Yusuf Erkoç adliyede 
büyük bir itibarla karşılanıyorlar. Çayla. 
rını kahvelerini içtikten sonra ellerini 
kollarını sallayarak adliyeyi terk ediyor· 
lar. 

26 ARALIK CUMA 

Faşistler, 26 aralık günü yeni bir 
saldırıya girişiyorlar. Köylerden para ile 
toplananlardan ve Arıkara, İstanbul, 
Konya'dan gelen MHP'lilerden oluşan 
bir kalabalık sabah işe gitmekte olan i •. 
çilere saldırıyorlar. Işçilerin kendilerini 
savunmaları üzerine geri çekiliyor saldB"· 
ganlar. Taş, sopa, bıçak ve zincirli said .. 
rı sökmeyince geri çekilen saldırganlar, 
o sıralarda ortalıkta dolaşmak ta olan 
06 KA 598, 06 KC 817, 06 LH 938, 
06 PU 398, 06 OT 402 plakalı taksiler· 
den verilen silahlarla işçilerin üzerine a· 
teş açıyorlar.Sonuçta kendi militan!. 
rından Hasan Kadıoi!lu'nu vuruyorlar. 

Işçilere ateş açanlardan Erdal Tan, Er· 
dal Seçer, Hayati Biçiei, Erol Arıkan, 
Süleyman özdil teşhis edilmiş durumda. 
Olaylar sırasında polisler ne mi yapıyor? 
Baştan sona bütün olaylara seyirci kalı· 
yorlar. 

ÖCLEDEN SONRA 

Aynı gün saat 17.00 sularında sal· 
dırganlar güvenlik kuvvetlerinin yardımı 
ile yeniden harekete geçiyorlar. önce 
Özgür Aliminyum Iş binası saldırıya uR· 
ruyor. Bina adeta yerle bir ediliyor. 

Sıra Türkiye Işçi Partisi Ilçe Merke· 
zi'ne gelmiştir. Camlar kırılıyor. Içerde
ki eşyaların tümü tahrip ediliyor. 

Aynı saldırganlar cadde üzerindeki 
TUTED, TEK . DER, Kültür DerneRi' 
ni de tahrip ettikten sonra CHP 'li birine 
ait bir sinemanın da camlarını kırıyorlar, 
Şehir merkezine varıldıktan sonra TSıP, 
öRretmenler Derne!!i, DISK Maden . Iş 
15. Bölge TemsilciliRi ve CHP Ilçe Binı· 
sı da saldırıya u!!ruyor. 

KARARLI 

sALDIRGANLAR 0 6  KA 598, 0 6  KC 817, 0 6  LH 938, 

398, 06 OT 402 PLAKALI TAKSİLERDEN 
VERİLEN SİLAHLARLA İşçİLERİN Ü ZERİNE . 

AÇTILAR. SONUÇTA KENDİ ADAMLARINDAN 
KADlOOLU' NU VURDULAR. İşçİLERE ATEŞ 

AÇANLARDAN ERDAL TAN, ERDAL SEÇER, 
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tpkilerse her iki sendikaya da kayıtlı gö· 
rünmektedirler. 

Metal . Iş yöneticileri bunun üzeri· 
ne sahte üye fişleri düzenleme yoluna 
gitmişlerdir. Ancak işçiler bu durum 
karşısında oyuna gelmemiş, sahte üye 
fişleri konusunda dilekçelerle Bölge 
Çalışma Müdürlü�nü uyarmışlardır. 

YILMADAN SENDİKA LOKALİNİ BEKLİYORLAR 

KOMANDOLARIN POLİsiN GÖZÜ ÖNÜNDEKİ 

TEK ÇARE: ZORBALIK 
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cılıj!ıyla sahneye koydu�u oyunlar işçi· 
ler tarafından boşa çıkanlınca yeni yol· 
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tahrikleri gelmektedir. Türk Metal . Iş 
yöneticilerinin bu eylemleri uzun süre· 
dir devam ediyor. Bazı örnekler: 

- Sendikaiarın yasal hakkı olan bil· 
diri da�ıtımı sırasında, özgür Aliminyum 
Iş sendikası üyelerini ihbar edip tutuk· 
lattırmak. 

- Din meselesini kullanarak Seydi· 
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karşı tahrik etmek, 
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lan Seydişehir'li tüccarlar Sendikaya 
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zantıları olan geriei tüccara dayayan sa· 
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KOSIGIN'IN ZIYARETI: 

BURJUVAZi 

SOSYALiZM GEReECiNi 

YADSIYAMIYOR 

Sovyetler Birli!!i Başbakanı Kosigin'in Tür
kiye'yi son ziyareti, Thrkiye'de burjuya iktidarların 
sosyalist ülkelere karşı tutumu konusunu yeniden ön 
plana ç ıkarmış bulunuyor. Bu konuya açıklık getir
mek için, Thrkiye burjuvazisinin niteli!!i ve Türkiye'
nin sosyalist dünya ile ilişkilerinin tarihi üzerinde 
durmak gerekli. 

Thrkiye tarihinin en ilgi çekki yönlerinden 
biri, Cumhuriyetin kuruluşu yıııarında ve ilk dönem
lerinde, Türkiye ile SSCB arasında sıkı dostluk iliş
kilerinin kurulmuş olmasıdır. Gerçekten de Thrki
ye'nin dış politikasının gelişiminde bu dönem ve 
bundan sonraki dönem arasındaki ayrılı!!ın anlaşıl
ması büyük ö nem taşıyor. 

Thrkiye ile Sovyetler Birli!!i arasında Cumhu
riyetin ilk yılları sırasında kurulaİı dostluk, kurtuluş 
savaşına dayanmaktadır. İki devrimci hareket, ortak 
düşman emperyalizme karşı ortak bir zeminde bir
araya gelmişlerdir_ Bu hareketlerden birinin bir 
sosyalist devrim, di�erinin ise burjuva-demokratik 
nitelikte bir kurtuluş mücadelesi olması işbirli!!ini 
engeııememiş; aksine ortak bir mücadele zemininin 
bulunmasını saıılamıştır. Yeni Thrkiye'nin kapita
lizm yoluna girmesinden sonra da, iki ülke arasındaki 
ilişkiler anti-emperyalist mücadele zemininden farklı, 
fakat yine de ortak bir zemine kaydırılmıştır. Ne 
eski koşulların muhafazası için koşuııar yapay bi
çimde zorlanmış, ne de yeniden ortak bir işbirli�i 
zemininin aranmasından vazgeçilmiştir. Bu dönemde, 
toplumsal sistemler farklı olmasına ra!!men, ilişkiler
de gerçekçilik hakim olmuştur. 

Thrkiye SSCB ilişkilerinde ikinci dünya sa.
' 

vaşından sonra ortaya çıkan bozulma ise, yalnız 
gelişen Thrkiye kapitalizminin egemen sınıflarda dün
ya sosyalizmine karşı do!!al olarak oluşturdu!!u 
birikimin de!!il, sistemin gere�i olarak burjuvazinin 
ç ıkarlarını emperyalist sistemle bütünleşerek koru
mayı seçmiş olmasının bir sonucu. olmuştur. Bu 
nedenle, Thrkiye-SSCB gerginli!!i, dünya çapındaki 
kapitalizm-sosyalizm çekişmesinden ba�ımsız del!il, 
aksine temelde bu mücadelenin yansıması olmuştur. 
Emperyalist sistemle bütünleşmeyi seçerken kendi 

dinamil!iyle "ba�ımsız" hareket eden Thrkiye bur
juvazisinin, sosyalist ülkeler karşısındaki politikasın
da da artık aynı ölçüde ba� ımsız oldu�u söylenemez. 
Thrkiye kapitalizminin gelişmesi, burjuvazinin sos
yalist sisteme ve SSCB'ne karşı kendi hesabına 
emperyalist çıkarlar gütmesine elverecek düzeye 
hiçbir zaman ulaşmamıştır_ Bu nedenle, II. Dünya 
Savaşından sonra Thrkiye-SSCB ilişkilerinin don
masının temelinde, farklı toplumsal sistemlere sahip 
olmalarından çok, bu iki sistemin dünya çapında 
karşı karşıya gelmesi ve Thrkiye burjuvazisinin 
sosyalist sisteme karşı düşmanlık politikası güden 
emperyalist gI.lı;lerle bütünleşmiş olmasıdır. 

Burjuvazinin emperyalist sistemle bütünleşirken 
güttüj!ü mantık, kapitalist gelişmeyi hızlandırmak, 
sömürüsünü artırmak ve kapitalizmi işçi ve emekçi 
sınıflara karşı içte korumak olmuştur. Yani emperya
lizm, Thrkiye burjuvazisi için ülke içinde ilerici ge
lişmeye karşı bir müttefik olJl\uştur. 

Türkiye'de egemen sınıfların sosyalist sisteme 
cephe almalarının tek nedeni, sınıf çıkarları gere�i 
anti-sosyalizmin lideri emperyalist blokla bütünleş
meleri de�ildir. Kapitalizm-sosyalizm çelişkisi ,  ileri -
geri ayrımı olmaksızın tüm kapitalist dünya için ge
çerlidir. Sosyalist sisteme karş ı birikim, Türkiye 
kapitalizminin yapısından do�up gelişmiştir; çünkü, 
burjuvazinin işçi sınüına düşmanlı�ı do�a1 sonucunu 
ancak dünya sosyalizmine yönelerek bulabilir. 

Emperyalizmle Thrkiye burjuvazisi arasındaki 
ittifak, bugün de aynı temeller üzerinde !Ürmektedir. 
Kapitalizm ve işçi ve emekçi sınıfların sosyalist 
eksende gelişen mücadelesi !Ürdükçe de devam ede
cektir. Ne var ki iki dünya sistemi arasındaki müca
delenin şartları kökünden bir del!işim !Üreci içinde
dir. Sosyalist sistem güçlenmekte, kapitalist sistem 
zayıflamaktadır. Bu koşuııarda, Thrkiye burjuvazisi, 
içerde işçi ve emekçi sınıflara karşı güttü�ü düş
manca politikaya ral!men, dışarda sosyalist ülkelerle 
ilişkilerini geliştirmekte yarar, daha do�rusu zorun
luluk görmektedir. Bu genel çerçeve içinde, 1960'la
rın sonlarından itibaren Thrkiye ile sosyalist ülkeler 

arasındaki ilişkilerin gerginli�ini kaybetmeye baş
laması, yine dünya çapında iki sistem arasındaki 
"yumuşarna" ortamının sonucudur_ 

Anti-komünizmin, MC iktidarının Sovyetler Bir
li�i ve di�er sosyalist ülkelerle ilişki kurmasına engel 
olamamasını da, burjuvazinin emperyalizmle itti
fakının niteli�i .aç ıklamaktadır _ Anti-komiinizm 
Türkiye'de burjuvazinin işçi ve emekçi sınıflara, 
ilerici, demokrati'< güçlere karşı kul1andıııı bir silah
tır. öte yandan anti-komünizmin sadece Türkiye 
burjuvazisine, "geri" burjuvazilere öz� olduııunu da 
sanmak yanlıştır. Bütün burjuva iktidarlar, anti-ko
münist ideolojiden beslenirler; bu ideoloji açıkça 
sahneye ç ıkarılmadıııı zaman da, sırası geldlııinde işçi 
ve emekçilerin haklarını klSmak için yedekte bekle
tilmektedir. 

Bu açıdan bakılınca, MC'nin sosyalist ülkelerle 
ilişki kurmasının, içerde işçi ve emekçi sınıflara karşı 
düşmanca politikasından ayrılmasını getirmemesi, 
kapitalizmin niteliııi gerel!idir_ Aynı burjuvazi, işçi 
ve emekçi sınıflara meydanı boş bırakmamak için, 
hiç bir z"man emperyalizmle ittifakını baımaya ya
naşmayacaktır ama. 

Ancak, sosyalist ülkelerle kapitalist ülkeler 
arasındaki ilişkilerin, burjuvazinin subjektif niyet.
lerinden baj!ımsız ve dünyadaki genel gelişmeye 
uygun düşen uzun dönemli bir mantıj!ı vardır_ Bu iliş
kiler temelde iç işlerine karışmama ilkesine göre 
gelişmekle birlikte, kapitalist ülkelerin iç politika
ları üzerinde uzun dönemli bir etki bırakmaktadır. 
Bu etki, anti-komünizm silahının etkisizleşmesinde 
kendisini gösterir. Anti-komünizm, burjuvazinin, 
işçi sınüı düşmarılı�ını ara tabakalara ve bilinçsiz 
emekçi kitlelere yaygınlaştırma politikasıdır. Bunda 
kullanılan en belli başlı araç da, bu kitlelerin milli
yetçi duygularını sömürmek, sosyalizm diişınarılıj!ını 
sosyalist ülkelerin kişilil!inde somutlaştırmaktD"_ Sos
yalist ülkelerle işbirlil!i, anti-komünizmin dayanak
larından birini çürüterek, kapitalist ülkelerdeki iç 
politik ortamın olumlu yönde gelişmesini sa#\a
maktadır. 

Bütün bunlar devletin güvenlik kuv
vetlerinin gözleri önünde olmaktadır. O
laylar sonucunda kimler mi tutuklanı
yor'! Tutuklananlar, TIP'liIer, Özgür Ali
minyum Iş Yöneticileri de ilerici nitelik
te kişilerdir. Saldırganların kılına bile 
dokunulmamıştır. 

grupla işçilere saldırılar düzenlemekte
dir. Ilerici mühendislere tehditler ya�dır
maktadır. 

Bu saldırılar sonucunda 27 Aralık 
Cumartesi günü işçilerden Salih Kurtay, 
Mehmet Karataş, Mehmet Sarıyıldız ve 
Hasan özdemir dövülerek a!!ır şekilde 
yaralanmışlardır. Konya Devlet Hasta
nesine kaldırılan bu yaralıların durumu 
ciddidir. 

TAHRiKÇiLER 
SALDıRGANLAR 
VE KiMLiKLERi 

DAHA SONRA 

26 Aralık Cuma gününden bu yana, 
Seydişehir'de can güvenli!!i kalmamıştır. 
Bu nedenle işçiler işlerinin başına gide
memektedir. Fabrikaya gidenlerin kar
şısına ise Mekanik ateiye şefi Mühendis 
Burhan Yavuz çıkmaktadır. Bu şahıs 
kendi emri altındaki 100 - 150 kişilik 

Bunların dışında 26 Aralık günü 
meydana gelen silahlı saldırılarda Musta
fa Fidan, Mustafa Okyay tabanca ile, 
Celal Kılıç ise bıcakla a�ır biçimde yara
lanmışlardı. 

Saldırganlara gelince, bunlardan 
tespit edilebilenierin isimlerini açıkça 
veriyoruz. Bundan sonrası, yargı organ
larının, o da olmazsa devrimci işç i sınıfı 
hareketinin işidir. 

Erol Arıkan E.A .T. Anot Posta, Erdal Tan E.A.T. Mekanik Atelye, Mustafa 
Akbudak Türk Metal iş Sendikası, Süleyman Erdinç Türk Metal Iş Sendi
kası, Erdal Seçer E.A T. Mekanik Atelye, Halil Manisalı E.A.T. Haddahane, 
Mevlüt Çoban E. A.T. Mekanik Atelye, Halil Eee E.A.T. ÇE-KA, Murat 
Kayaçan E.A.T. Alümina 1 Ilci k ısım, Süleym,n Özdil E.A.T. Haddahane, 
Bil,1 Şahin E.A.T. Hadd,hanc, Abbas Yurtsever E.A.T. Haddahane, Fahrettin 
Sarısam,n E.A.T. H,ddah,ne, Mustafa Derviş E.A.T. Alümina 3 ncü kısım, 
Mahmut Koı E. A.T. Otomasyon, Mehmet Ünlütürk E.A.T_ Laboratuvar, 
Eyüp Canatan E.A T; Laboratuvar, Mehmet Yalçın E. A.T. Laboratuvar, 
Hayati Biçiei E.A.T. Laboratuvar, Asaf Gündüz E. A.T. Karbon Bloklar, 
ısmail Orhan Esnaf, Mehmet Şirin Esnaf (MHP Başkanı) 
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en ilgi çekki yönlerinden 
kuruluşu yıııarında ve ilk dönem

arasında sıkı dostluk iliş
olmasıdır. Gerçekten de Thrki

politikasının gelişiminde bu dönem ve 
arasındaki ayrılı!!ın anlaşıl

Sovyetler Birli!!i arasında Cumhu
kurulaİı dostluk, kurtuluş 

İki devrimci hareket, ortak 
karşı ortak bir zeminde bir

hareketlerden birinin bir 
di�erinin ise burjuva-demokratik 

mücadelesi olması işbirli!!ini 
ortak bir mücadele zemininin 

Yeni Thrkiye'nin kapita
sonra da, iki ülke arasındaki 
mücadele zemininden farklı, 

zemine kaydırılmıştır. Ne 
muhafazası için koşuııar yapay bi

yeniden ortak bir işbirli�i 
vazgeçilmiştir. Bu dönemde, 

olmasına ra!!men, ilişkiler
olmuştur. 

ilişkilerinde ikinci dünya sa.
' 

çıkan bozulma ise, yalnız 
kapitalizminin egemen sınıflarda dün

do!!al olarak oluşturdu!!u 
gere�i olarak burjuvazinin 

sistemle bütünleşerek koru
olmasının bir sonucu. olmuştur. Bu 

gerginli!!i, dünya çapındaki 
çekişmesinden ba�ımsız del!il, 

mücadelenin yansıması olmuştur. 
bütünleşmeyi seçerken kendi 

hiçbir zaman ulaşmamıştır_ Bu nedenle, II. Dünya 
Savaşından sonra Thrkiye-SSCB ilişkilerinin don
masının temelinde, farklı toplumsal sistemlere sahip 
olmalarından çok, bu iki sistemin dünya çapında 
karşı karşıya gelmesi ve Thrkiye burjuvazisinin 
sosyalist sisteme karşı düşmanlık politikası güden 
emperyalist gI.lı;lerle bütünleşmiş olmasıdır. 

Burjuvazinin emperyalist sistemle bütünleşirken 
güttüj!ü mantık, kapitalist gelişmeyi hızlandırmak, 
sömürüsünü artırmak ve kapitalizmi işçi ve emekçi 
sınıflara karşı içte korumak olmuştur. Yani emperya
lizm, Thrkiye burjuvazisi için ülke içinde ilerici ge
lişmeye karşı bir müttefik olJl\uştur. 

Türkiye'de egemen sınıfların sosyalist sisteme 
cephe almalarının tek nedeni, sınıf çıkarları gere�i 
anti-sosyalizmin lideri emperyalist blokla bütünleş
meleri de�ildir. Kapitalizm-sosyalizm çelişkisi ,  ileri -
geri ayrımı olmaksızın tüm kapitalist dünya için ge
çerlidir. Sosyalist sisteme karş ı birikim, Türkiye 
kapitalizminin yapısından do�up gelişmiştir; çünkü, 
burjuvazinin işçi sınüına düşmanlı�ı do�a1 sonucunu 
ancak dünya sosyalizmine yönelerek bulabilir. 

Emperyalizmle Thrkiye burjuvazisi arasındaki 
ittifak, bugün de aynı temeller üzerinde !Ürmektedir. 
Kapitalizm ve işçi ve emekçi sınıfların sosyalist 
eksende gelişen mücadelesi !Ürdükçe de devam ede
cektir. Ne var ki iki dünya sistemi arasındaki müca
delenin şartları kökünden bir del!işim !Üreci içinde
dir. Sosyalist sistem güçlenmekte, kapitalist sistem 
zayıflamaktadır. Bu koşuııarda, Thrkiye burjuvazisi, 
içerde işçi ve emekçi sınıflara karşı güttü�ü düş
manca politikaya ral!men, dışarda sosyalist ülkelerle 
ilişkilerini geliştirmekte yarar, daha do�rusu zorun
luluk görmektedir. Bu genel çerçeve içinde, 1960'la
rın sonlarından itibaren Thrkiye ile sosyalist ülkeler 

fakının niteli�i .aç ıklamaktadır 
Türkiye'de burjuvazinin 
ilerici, demokrati'< güçlere karşı 
tır. öte yandan anti-komünizmin 
burjuvazisine, "geri" burjuvazilere 
sanmak yanlıştır. Bütün 
münist ideolojiden beslenirler
sahneye ç ıkarılmadıııı zaman 
ve emekçilerin haklarını 
tilmektedir. 

Bu açıdan bakılınca, 
ilişki kurmasının, içerde 
düşmanca politikasından 
kapitalizmin niteliııi gerel!idir_ 
ve emekçi sınıflara meydanı 
hiç bir z"man emperyalizmle 
naşmayacaktır ama. 

Ancak, sosyalist 
arasındaki ilişkilerin, 
lerinden baj!ımsız ve 
uygun düşen uzun dönemli 
kiler temelde iç işlerine 
gelişmekle birlikte, kapitalist 
ları üzerinde uzun dönemli 
Bu etki, anti-komünizm 
kendisini gösterir. Anti-komünizm, 
işçi sınüı düşmarılı�ını 
emekçi kitlelere yaygınlaştırma 
kullanılan en belli başlı 
yetçi duygularını sömürmek, 
sosyalist ülkelerin kişilil!
yalist ülkelerle işbirlil!i, 
larından birini çürüterek, 
politik ortamın olumlu 
maktadır. 

devletin güvenlik kuv
olmaktadır. O

mi tutuklanı
TIP'liIer, Özgür Ali

ilerici nitelik
rın kılına bile 

grupla işçilere saldırılar düzenlemekte
dir. Ilerici mühendislere tehditler ya�dır
maktadır. 

Bu saldırılar sonucunda 27 Aralık 
Cumartesi günü işçilerden Salih Kurtay, 
Mehmet Karataş, Mehmet Sarıyıldız ve 
Hasan özdemir dövülerek a!!ır şekilde 
yaralanmışlardır. Konya Devlet Hasta
nesine kaldırılan bu yaralıların durumu 
ciddidir. 

TAHRiKÇiL
SALDıRGANL
VE KiMLiKLERi 

SONRA 

Bunların dışında 26 Aralık günü 
meydana gelen silahlı saldırılarda Musta
fa Fidan, Mustafa Okyay tabanca 

Erol Arıkan E.A .T. Anot Posta, Erdal Tan E.A.T. Mekanik Atelye, 
Akbudak Türk Metal iş Sendikası, Süleyman Erdinç 
kası, Erdal Seçer E.A T. Mekanik Atelye, Halil Manisalı 



TÜRK!YE Işçi PARTiSi GENEL BAŞKAN ı BE
HlcE BORAN'IN 27 ARALIK'TA TÜM IKTIsATÇı
LAR BIRLICI TARAFlNDAN DÜZENLENEN 
KONFERANSTA YAPTıCı "TÜRKiYE'NIN SOS
YO - EKONOMiK YAPıSı" KONULU KONUŞMA
NIN BiR ÖZETiNi SUNUYORUZ. 

HAKiM ÜRETIM BiçiMi VE DEVRIM 

Türkiye'de hakim üretim ilişkilerinin niteli�i 
197 1 öncesinin önemli tartışma konularından biri idi. 
Bu tartışmalar bir ölçüde bugün de sürüyor. Türkiye 
kapitalist bir ülke mi, yoksa feodal ya da yarı feodal 
bir ülke mi? Egemen sınu feodal toprak a�aları mı, 
yoksa geri nitelikte bile olsa kapitalist sistemin ürünü 
olan bir burjuvazi midir? Bu sorulara verilen cevaplara 
göre farklı stratejiler ortaya atıldı. 

Bu tartışmalarda dü�üm noktası devrim mesele
sidir. önemli olan, önümüzdeki devrimin niteli�inin 
saptanmasıdır. 

Devrim, toplumların gelişiminde ani bir sıçra
mayı, niteliksel bir de�işimi ifade eder. Devrim ola
rak tanımladı�un", bir niteliksel sıçramadan sonra 
üretim ilişkileri sisteminin değiştiri lmesi, yeni bir sis
temin kurulup yerleştirilmesi anlamında devrim 9.ireci 
devam eder. 

Işte bu anlamda ele alındı�ında biz, Türkiye'de 
devrim aşamasınm burjuva demokratik değil, sosya
list devrim olduğunu savunuyoruz. 

Türkiye'de burjuvazi en azından ikinci meşru
tlyetle iktidara adımını atmış, Cumhuriyetin ilanın
dan sonra iktidara iyice oturmuştur. Cumhuriyet dö
nemi, kapitahzrnin gelişmesi, feodalizmin tasfiyesi 
dönemi olmuştur. E�er 1\irkiye'nin önündeki aşama 
bir ulusal demokratik devrimse, demokratik aevrİm 
esas olarak tamamlanmamışsa, özellikle Cumhuriyetin 
ilanından sonra görülen de�işiklikler neyin ifadesidir ? 

Yukarıda sözünü ettiğimiz iddianın bir başka 
görünümü de burjuva demokratik devrimlerin tamam
lanamamış olduğu idd iasıdır. Daha önce de söyledi�i
miz gibi devrim süreci nin tamamlanması uzun zaman 
alır. Ne var ki sürecin devam etmesi, özü itibarıyla 
devrimin yapılmış oldu�u gerçe�ini gözden kaçırt
mamalıdır. 

DEMOKRASiNiN 
SıNıRLARıNıN GENişLETiLMESi 

Türkiye'de, burjuva demokratik devrimi izleyen 
süreçler devam etmektedir .Devrimci hareketin önü
müzdeki gündem maddesi , toplumun demokratikleş
tirilmesi mücadelesidir. Ancak burada bir önemli nok
taya dikkat etmek gerekiyor. Demokratikleşmeden 
amaç, Türkiye'de demokrasinin sınırlarının Batı ülke
lerinde oldu�u ölçüde genişletmekten ibaret de�i1dir. 

En başta, en demokratik görünen kapitalist ül
kelerde bile burjuva diktatörlü�ünün bulundu�unu 
unutmamak gerekir. Demokrasiler bir yönleriyle de
mokratik bile olsalar, di�er yönleri itibarıyla burjuva
zinin diktatoryasıdırlar. Bu gerçeği, demokratik öz
gürlüklerin batılı demokrasilerde bilE; işçi ve emekçi 
sınulardan çeşitli ölçülerde esirgenmiş olması duru
munda gözleyebiliriz. 

Dolayı"ıyla, Türkiye Işçi Parti lilerin yapa yapa 
batıdaki demokrasiyi Türkiye'ye getirecekleri iddia
ları gerçekten uzaktır. Partimizin söyledilıi, toplumun 
demokratikleştiri lmesidir. Pratikte bu, günlük 
yaşamda toplumun her kesiminin demokratik bir bi
çimde örgütlendiri lmesi anlamına gelir. Amaç , toplu
mun demokratikleşme"ini giderek sosyalizm do�rul
tusunda bir süreç haline dönüştürmektir. 

DıŞA BACIMLlUCIN ÖZÜ 

Türkiye e88S olarak kapitalist düzene geçmiştir. 
Ancak, Türkiye'de bu 9.irecin batıdakinden farklı bir 
biçimde cereyan ettiAini unutmamak gerekir. Batıda 
kapitalizmin gelişmesi ulusal balıımsızlık koşulları 
altında olmuş, kapitalizm bu toplumların kendi iç 
dinamikleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye' 
deki süreçte ise önemli farklılıklar görüyoruz. Türkiye 
de kapitalizm batılı ülkelerin müdahaleleri altında ge
lişmiş, Osmanlılardan bu yana Türkiye bu doRrultu
da i lerlemiştir. Bugün d. Türkiye hala dışa baRımlı 
geri bir kapitalist ülke olma aşamasını geçememiştir. 

Türkiye'nin dışa balıımlılıRı bir avuç işbirlikçi
nin dışa baAımlılıi!ından ibaret deAildir. Bu nokta Uze-
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rinde dikkatli olmak gerekir. Türkiye'nin dışa 
ba�ımlı ufak bir finans oligarşisinin dışa balıımlılıj!ı 
de�ildir. Büyük burjuvazinin ba�ımlılı�ının ötesinde, 
Türkiye kapitalizmi bir sistem olarak dışa baj!ımlıdır. 

Sanayiden örnekler verell m :  Türkiye, makinele
ri, donanımı itibarıyla dışa baAımhdır. Hammadde ve 
ara malları açısından da dışa balıımlıdır. Bu balıımlılık 
yalnızca büyük burjuvaziyi, büyük sanayicileri delıil, 
orta hatta küçük sanayici leri de kapsamaktadır. Iki 
dokuma tezgahına sahip bir tekstilci ile küçük bir tor
na makinesi ile iş yapan küçük üretici de kullandı�ı 
makina açısından dışa ba�ımlıdır. 

EMPERYA LIZMLE BÜTÜNLEŞME 

Emperyalizme ba�ımlılık, onunla özdeşleşmek 
delıildir. Emperyalist - kapitalist dünya ile bütünleş
me, bu sistem i le ikinci dereceden çelişki ve sürtüşme
leri ortadan kaldırmaz. Türkiyede de bu durum görü
lüyor. 

Bugün AET ile ilişkiler bir kriz dönemine gir
miştir. AET ile bütünleşmeye karşı burjuvazi içinden 
de eleştiriler yönelmektedir. Ancak bundan Türkiye 
burjuvazisinin yabancı sermayeye karşı oıdu�u sonu
cunu çıkarmak bütünüyle yanlış olur_ Sürtüşmeler, 
çelişkiler olabilir. Ancak bunlara ralımen burjuvazi 
emperyalizmden kopma ayrılma niyet ve çabasında 
de�ildir kesinlikle. Emperyalizmle ba�ların koptuj!u 
an, Türkiye burjuvazisi için sonun başlangıcı olacak
tır. Türkiye burjuvazisi, bilimsel araştırma yapmasa 
bile adeta sınıf içgüdüsüyle bunun bilincine varmış
tır. 

Türkiye burjuvazisi iç pazarı geliştirmekte güç
süzdür. Türkiye'nin sola yönelme potansiyelinin far
kındadır. Bu nedenlerle, emperyalist - kapitalist sis
temle bütünleşme tercihini 'bilinçli olarak yapmıştır. 
Emperyalizmin dayatıcı nitell�ine rağmen, emperya
lizmin Türkiye'ye girişinde Türkiye burjuvazisinin da
veti, tercihi de büyük rol oynamıştır. Bu bütünleşme
de esas olan, politik tercihtir söyledi�imiz gibi. Bıır
juvazi ülkenin sola yönelmesinden korkmuş, bunu ön
lemek için dışarıdan yardım ve destek aramıştır. Bu
gün de aynı ihtiyaç ortadadır. 

EMPERYALIZMLE BÜTÜNLEŞME 
KONUSUNDA YANLıŞLAR 

Kimi çevrelerde herşeyi emperyalizmden bil
mek,herşeyin altında emperyalizmi aramak elıilimi 
var. Buradaki hata, iç dinamilıi küçümsemek, hatta 
yok saymak. Oysa emperyalizm bir ülkeye, o ülkenin 
içindeki güçleri manipüle ederek, onları çeşitli biçim
lerde çeşitli yollara sevkederek tesir eder. Hiç bir top
lum emperyalizmin diledilıi biçimde içine girip dol
durdulıu boş bir kap deııildir. özellikle çoRu az ge
lişmiş ülkeden daha i leri bir kapitalizme sahip olan 
Türkiye'de iç dinamik ihmal edilemez. 

Ikinci bir yanlış görüş de Türkiye'yi az sayıda 
bir finans oHgarşisi ile onunla kaynaşmış durumda
ki tefeci bezirgan mengenesine sıkışmış asalak bir 
toplum olarak görmektedir. Bu da iç dinamilıi bütü
nüyle ihmal eden, tek taraflı olarak dışa baRımlılığl a
bartan bir görüştür. 

Tam ters kutuptan yanlışlar yapan görüşler de 
var. Kimileri Türkiye'deki gelişmeler konusunda öyle 
şeyler söylemektedir ki sanki ülkemiz Batıda oldu�u 
gibi ulusal balıımsızlık koşulları altında gelişmektedir. 
Bunlara göre. Türkiye'de tüketim malları üretiminin 
sınırına gelinmiştir, şimdi de a�lI' sanayi evresine giril
mektedir. 

Oysa Türkiye'nin bu biçimde kalkınması imkan
sızdır. Burjuvazinin aRır sanayie geçip daha sonra da 
ekonomik taleplere ve demokratik özlemlere cevap 
vermesi boş bir hayaldır. Burjuvazi 20. yü,yılda hiç 
bir ülkede ilerici deRildir. Türkiye'de üretici güç lerde
ki gelişmeye bakıp, burjuvaziyi ilerici olarak nitelen
dirmek yanlıştır. Çünkü bu gelişme görelidir ve dışa 
bağımlıdır_ OIkeyi baskı ve �iddet yöntemleri ile kapi
talist yolda gelişmeye zorlayan bir sınıf i lerici olamaz. 

Bugün ilericilik, gericilik ölçüsü yüz ya da elli altm" 
yıl önceki ölçü delıildir. 

EGEMEN SıNıfLAR VE 
"MILLI BURJUVAZI" SORUNU 

özellikle 1960'Iardan başlayarak Türkiye'de .
nayi burjuvazisinin egemen sınıflar içinde ağırlıi!ını 
artırdı�ını görüyoruz_ Sanayi burjuvazisi ağırlılıını 
arttırdıkça kendini ticaret burjuvazisinden ayıran iiri
şimIere başvurmuş, ticaret burjuvazisinin aleyhine bir 
takım tedbirler ileri sürmüştür. 

Ancak, sanayi bıırjuvazisinin alıırlıRınl arttırma
sı egemen sınular arası güç dengesinde sanayi burjuyıı
zisi hegemonyası getirmemiştir. �ugün egemen sınıf
lar arasındaki güç dengesi daha bir eşit durumdadır. 
Burjuva partilerinde ve iktidarlarda görülen boşluk ve 
iktidarsızlık güç dengesinin bileşiminde görünen eşit
lik ve bunun getirdi�i istikrarsızlığın ürünüdür. 

ön plana çıkışından söz ettillimiz sanayi burju
vazisi bir milli burjuvazi midir? önce, milli burjuvazi
terimini de açıklı�a kavuşturmak gerekiyor. Burjuyıı
ziyi milli yapan, onda var olan ya da bi:tim var okluğu 
vehmetti�imiz hisler ve duygular deRii, objektif du
rumdur. Terim olarak mi lli burjuvazi, sanayici kesi .... 
mi,sanayi-burjuvazisini ifade eder. Ancak nasıl bir sa
nayi burjuvazisini? Milli pazarını kendi elinde tutmak 
isteyen sanayi burjuvazisidir, milli burjuvazi. Bu 
anlamda ele alındı�ında Türkiye'de milli burjuvazi 
yoktur. Türkiye, emperyalizmle sistem olarak bütün
leşmiştir. Bu bütünleşmede burjuvazinin subjektif ka
rar ve iradesi vardır. 

TüRKİYE'DE TEKELLER VE TEKELLEŞME 

Burada, tekel ve tekelleşme keUmelerinin dil
deki ve bilimsel anlamları arasında bir ayo-ım yapmak 
gerekiyor. Dildeki anlamı ile ele alındılı ında, emperya
lizm aşamasından önce, hatta feodal toplumlar da da 
tekeller vardır. örneRin Osmanlılarda çeşitli ticaret 
kollarında faaliyette bulunmak hakkı bazı tüccarlara 
imtiyaz olarak verilirdi. Bu bir tekeldir. Ayrıca Cum
huriyet döneminde de bir iş kolunda kurulan bir ya 
d. iki sanayi kurumu doıı.ı olarak tekelci bir 
sahipti. Bunların yanısıra çeşitli devlet tekelleri de 
aliyettedir. 

Bunları, kapitalist sistemde sermayenin yoilun
laşması ve merkezileşmesi sonucu ortaya çıkan ıek.ı
lerle karıştırmamak gerekir. Bu,  bilimsel anlamıyla 
tekelleşme süreci ve tekeller olgusunu ifade eder. 

Bu ayırımı yaptıktan sonra, Türkiye'de bilimael 
anlamda bir tekelleşme sürecinin olduRu gorçellin. 
dei!inmeliyiz. Bununla birlikte, Türkiye'deki �eli,m .. 
ler sonucu oluşan tekelleşme ile batıdaki gelişme ara
sında büyük farklılıklar olduRunu söylemeliyiz. Bu 
farklılıkları başlıaı şu noktalarda toplayabiliyoruz_ 

Birincisi, iki tekelleşme ıi.irecinin oonuçları ara
sındaki nicelik farkı çok büyüktür_ Bir örnek vermek 

anlamda ele alındı�ında biz, Türkiye'de 
aşamasınm burjuva demokratik değil, sosya

olduğunu savunuyoruz. 
burjuvazi en azından ikinci meşru

adımını atmış, Cumhuriyetin ilanın
tidara iyice oturmuştur. Cumhuriyet dö

nemi, kapitahzrnin gelişmesi, feodalizmin tasfiyesi 
olmuştur. E�er 1\irkiye'nin önündeki aşama 

demokratik devrimse, demokratik aevrİm 
tamamlanmamışsa, özellikle Cumhuriyetin 

ilanından sonra görülen de�işiklikler neyin ifadesidir ? 
sözünü ettiğimiz iddianın bir başka 

burjuva demokratik devrimlerin tamam
olduğu idd iasıdır. Daha önce de söyledi�i

süreci nin tamamlanması uzun zaman 
sürecin devam etmesi, özü itibarıyla 

yapılmış oldu�u gerçe�ini gözden kaçırt

DEMOKRASiNiN 
SıNıRLARıNıN GENişLETiLMESi 

burjuva demokratik devrimi izleyen 
etmektedir .Devrimci hareketin önü

maddesi , toplumun demokratikleş
mücadelesidir. Ancak burada bir önemli nok

etmek gerekiyor. Demokratikleşmeden 
kiye'de demokrasinin sınırlarının Batı ülke

ölçüde genişletmekten ibaret de�i1dir. 
en demokratik görünen kapitalist ül

burjuva diktatörlü�ünün bulundu�unu 
unutmamak gerekir. Demokrasiler bir yönleriyle de

olsalar, di�er yönleri itibarıyla burjuva
atoryasıdırlar. Bu gerçeği, demokratik öz

demokrasilerde bilE; işçi ve emekçi 
çeşitli ölçülerde esirgenmiş olması duru

biliriz. 
Dolayı"ıyla, Türkiye Işçi Parti lilerin yapa yapa 

demokrasiyi Türkiye'ye getirecekleri iddia
ları gerçekten uzaktır. Partimizin söyledilıi, toplumun 

lmesidir. Pratikte bu, günlük 
toplumun her kesiminin demokratik bir bi

örgütlendiri lmesi anlamına gelir. Amaç , toplu
demokratikleşme"ini giderek sosyalizm do�rul

haline dönüştürmektir. 

DıŞA BACIMLlUCIN ÖZÜ 

e88S olarak kapitalist düzene geçmiştir. 
Türkiye'de bu 9.irecin batıdakinden farklı bir 

ettiAini unutmamak gerekir. Batıda 
gelişmesi ulusal balıımsızlık koşulları 

kapitalizm bu toplumların kendi iç 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye' 

önemli farklılıklar görüyoruz. Türkiye 

me, çelişki sürtüşme
leri ortadan kaldırmaz. Türkiyede de bu durum görü
lüyor. 

Bugün AET ile ilişkiler bir kriz dönemine gir
miştir. AET ile bütünleşmeye karşı burjuvazi içinden 
de eleştiriler yönelmektedir. Ancak bundan Türkiye 
burjuvazisinin yabancı sermayeye karşı oıdu�u sonu
cunu çıkarmak bütünüyle yanlış olur_ Sürtüşmeler, 
çelişkiler olabilir. Ancak bunlara ralımen burjuvazi 
emperyalizmden kopma ayrılma niyet ve çabasında 
de�ildir kesinlikle. Emperyalizmle ba�ların koptuj!u 
an, Türkiye burjuvazisi için sonun başlangıcı olacak
tır. Türkiye burjuvazisi, bilimsel araştırma yapmasa 
bile adeta sınıf içgüdüsüyle bunun bilincine varmış
tır. 

Türkiye burjuvazisi iç pazarı geliştirmekte güç
süzdür. Türkiye'nin sola yönelme potansiyelinin far
kındadır. Bu nedenlerle, emperyalist - kapitalist sis
temle bütünleşme tercihini 'bilinçli olarak yapmıştır. 
Emperyalizmin dayatıcı nitell�ine rağmen, emperya
lizmin Türkiye'ye girişinde Türkiye burjuvazisinin da
veti, tercihi de büyük rol oynamıştır. Bu bütünleşme
de esas olan, politik tercihtir söyledi�imiz gibi. Bıır
juvazi ülkenin sola yönelmesinden korkmuş, bunu ön
lemek için dışarıdan yardım ve destek aramıştır. Bu
gün de aynı ihtiyaç ortadadır. 

EMPERYALIZMLE BÜTÜNLEŞME 
KONUSUNDA YANLıŞLAR 

Kimi çevrelerde herşeyi emperyalizmden bil
mek,herşeyin altında emperyalizmi aramak elıilimi 
var. Buradaki hata, iç dinamilıi küçümsemek, hatta 
yok saymak. Oysa emperyalizm bir ülkeye, o ülkenin 
içindeki güçleri manipüle ederek, onları çeşitli biçim
lerde çeşitli yollara sevkederek tesir eder. Hiç bir top
lum emperya lizmin diledilıi biçimde içine girip dol
durdulıu boş bir kap deııildir. özellikle çoRu az ge
lişmiş ülkeden daha i leri bir kapitalizme sahip olan 
Türkiye'de iç dinamik ihmal edilemez. 

Ikinci bir yanlış görüş de Türkiye'yi az sayıda 
bir finans oHgarşisi ile onunla kaynaşmış durumda
ki tefeci bezirgan mengenesine sıkışmış asalak bir 
toplum olarak görmektedir. Bu da iç dinamilıi bütü
nüyle ihmal eden, tek taraflı olarak dışa baRımlılığl a
bartan bir görüştür. 

Tam ters kutuptan yanlışlar yapan görüşler de 
var. Kimileri Türkiye'deki gelişmeler konusunda öyle 
şeyler söylemektedir ki sanki ülkemiz Batıda oldu�u 
gibi ulusal balıımsızlık koşulları altında gelişmektedir. 
Bunlara göre. Türkiye'de tüketim malları üretiminin 
sınırına gelinmiştir, şimdi de a�lI' sanayi evresine giril
mektedir. 

Oysa Türkiye'nin bu biçimde kalkınması imkan
sızdır. Burjuvazinin aRır sanayie geçip daha sonra da 
ekonomik taleplere ve demokratik özlemlere cevap 

Bugün ilericilik, Bugün ilericilik, gericilik 
yıl önceki ölçü delıildir. 

EGEMEN 
"MILLI BURJUVAZI" 

özellikle 1960
nayi burjuvazisinin 
artırdı�ını görüyoruz_ Sanayi 
arttırdıkça kendini ticaret 
şimIere başvurmuş, ticaret 
takım tedbirler ileri sürmüştür. 

Ancak, sanayi 
sı egemen sınular arası 
zisi hegemonyası getirmemiştir. 
lar arasındaki güç dengesi 
Burjuva partilerinde 
iktidarsızlık güç dengesinin 
lik ve bunun getirdi�i 

ön plana çıkışın
vazisi bir milli burjuvazi 
terimini de açıklı�a 
ziyi milli yapan, onda 
vehmetti�imiz hisler 
rumdur. Terim olarak 
mi,sanayi-burjuvazisini 
nayi burjuvazisini? Mill
isteyen sanayi isteyen sanayi burjuv
anlamda ele alındı�
yoktur. Türkiye, emperyalizmle 
leşmiştir. Bu bütünleşmede 
rar ve iradesi vardır. 

TüRKİYE'DE TEKELLER 

Burada, tekel ve 
deki ve bilimsel anlamları 
gerekiyor. Dildeki anlamı 
lizm aşamasından önce, 
tekeller vardır. örneRin 
kollarında faaliyette 
imtiyaz olarak verilirdi. 
huriyet döneminde 
d. iki sanayi kurumu 
sahipti. Bunların yanıs
aliyettedir. 

Bunları, kapital
laşması ve merkezileşmesi sonucu 
lerle karıştırmamak 
tekelleşme süreci ve tekeller 

Bu ayırımı yaptıktan sonra, 
anlamda bir tekelleşme 



iLERici DEGiLDiR 

gerekirse, ABD'nin e n  büyük şirketi 8 yüzbinin üze
rinde Avrupa'nm en büyük dört şirketi 4 yüzbinin 
üzerinde işçi çalıştırırken Türkiye'de 5 büyük şirketin 
çahştırdı�ı işçi sayısı ancak üç binin üzerindedir. Ni
celik farkının bu kadar büyük oluşu , doğal olarak ni
telilıi de etkilemektedir. 

ikincisi, i şletme çapının büyüklüğü ile kullanı
lan teknoloji arasında doğrudan bir bağlantı vardır. 
En i leri çapta üretim bugün büyük teknoloji gerektiri
yor. Türkiye'de işletme büyüklükleri yetersiz olacağı 
için alınan teknoloji de geri olmak durumundadır. Ge
ri teknoloji yüksek maliyeti, bu da uluslararası planda 
rekabet edemem e durumunu dojl:urmaktadll'. örne�in 
bir kaç yıl önce kurulmuş bulunan Ereğli Demir çe· 
lik, niteliği gereği hiç bir zaman uluslararası pazarda 
rekabet edecek duruma gelemeyecektir. 

üçüncüsü, Türkiye'deki tekeller teknolojiyi ge
liştirmek şöyle dursun, ellerindeki teknolojiyi bile 
yeniden üretememe durumundadırlar. Yeni tek noloji 
üretemiyoruz. Her seferinde dışarıdan ahyoruz. 

Dördüncü o larak, Türkiye'de banka ve sanayi 
sermayesinin batıdaki ölçü lerde bütünleşmediği üze
rinde durmak gerekir. Türkiye'de banka ve sanayi ser
mayeleri arasındaki wrtüşme özellikle son günlerde 
somut bir biçimde görülmektedir. Her ikisi de aynı 
sermaye kaynaklarından yararlanmak i stiyor. Bugün
kü durumda Türkiye'de banka ve sanayi sermayele.ri 
iki rakip olarak karşı karşıya gelmiş durumdadırlar. 

NITELiGI ETKiLEYEN FARKLILIKLAR 

Gelişmiş kapitalist ü lkelerde tekelleşme dikey 
olmuştur. Önce dikey gelişim başlamıştır. Yani bir 
iş kolunda, hammaddelerin alınması ve taşınmasından 
imalat aşamasına kadar işlemler aynı şirket tarafın· 
dan örgütlenmiştir. Daha sonra başka üretim alan· 
larına el atılarak yatay tekelleşme gerçekleştirilmiş' 
tir. Bizde ise yatay tekelleşme durumu görülüyor. 
Bu, tekelleşme sürecinin geri aşamalarda oluşunun 
bir göstergesidir. 

Büyük tekellerin sahip olduklarışu iki nitelik 
vardır ki, Türkiye'deki tekellerin bu niteliklere sahip 
olmadıkları görülüyor� Birincisi, batıdaki tekelleşme 
sürecinin ulaŞtl�1 boyutlar dolayısıyla meta ihracı 
yerine sermaye i hracı ön plana çıkmıştır. Bizde böyle 
ıir durum görülmüyor. ıkincisi, yine yo�unlaşma ve 
oplulaşma sonucunda batılı tekeller dünya pazar· 
mnın paylaşımına katılmışlardır. Bizim tekellerin 
ıöyle bir durumu da yoktur. 

Sonuç olarak, Türkiye'de, gelişmiş kapitalist 
ılkelerde ortaya çıkan nitelikte bir tekelleşme olgu· 
,undan söz etmek, yerli bir finans kapital zümresinin 
ıa da finans oligarşisinin ortaya çıktıgını söylemek en 
IZ ında n sakıncalıdır. 

tÜRKIYE'DE Işçi SıNıFı 

Türkiye'de iş\,; sınıfı gerek politik bi linç 
dü.eyi, gerekse teknik bilgi düzeyi bakımından ge· 

lişmiş kapitalist ülkelerin işçi sınıfından daha geri. 
dedir. Ancak bundan kimi küçük burjuva çevrelerin 
yaptıgı gibi, işçi sınıfının küçük ve e�kisiz oldu�u 
sonucunu çıkarmak bütünüyle yanlıştil'. 

ışçi sınıfımız nicelik ve nitelik olarak nispeten 
geri bir düzeyde olmasına karşılık uzun bir mücadele 
deneyine sahiptir. Işçi sınıfının bugün sahip olduğu 
haklar, burjuvazi tarafından verilmemiş, işçi sınıfının 
kendi mücadelesi sonucunda elde edilmi ştir. Bu hak
ların yasalarla sa�lanmış oluşu, burjuvazinin bu hak· 
ları tanımamazlık edemeyece�i gerçe�inin sonucudur. 
Bu hakları tanıma zorunlulu�u önlenemeyecek bir 
biçimde kapıya gelip dayandı�ından, işçi sınıfının 
mücadelesi bunu dayatt.ığından bu haklar tanınmıştır. 

Türkiye işçi sınıfı hareketinde bir uyumsuzluk 
görüldü�ünden de söz etmek gereklidir. Türkiye 
işçi sınıfının sendikal hareketi, politik hareketinden 
daha gelişmiş bir düzeydedir. Bunun nedenlerinden 
biri, burjuvazinin, sendikal harekete kıyasla politik 
harekete karşı çok daha hassas ve bask ıcı oluşudur. 

Yine de ortada düzelti lmesi gereken bir durum 
vardır. Çünkü demokratikleşme sürecinin i lerlemesi, 
toplumun giderek sosyalizme yönelmesi, işçi sını· 
fının politik hareketi, parti hareketi sonucunda 
olacaktLr. Bu görevleri yerine getirecek olan örgüt, 
sendikalar delıildir. 

SENDIKALIZM VE SOSYAL DEMOKRASi 
TEHLİKELERı 

Sözünü ettiğimiz durum, bir sendikalizm sap· 
ması ihtimalini ortaya çıkarmaktadLI'. Basında, 
sendika yöneticilerinin, sendikaların doğrudan ve 
kendilerine inhisar ettirerek parti kınmaları düşünce 
ve önerileri yer almaktadır. 

Oysa sendikalar ne kadar politikleşseler . bile 
işçi sınıfı partisinin yerini alamazlar. Sendikaların 
birinci görevi işçi sınıfının "dar sınıf çıkarları" 
adını verdiğimiz çıkarlarını savunmaktır. ışçi sını
fının politik partisinin görevi ise işçi sınıfını dar 
sınıf ç ıkarlarının dışına çıkarıp ona bir dünya görüşü 
vermek, ülkeyi yönetebilir d uruma getirmektir. 

Kapitalist ideoloji ve değerlerden kurtulmanın 
böyle uzun sürmesi bir burjuva ideOlojisi olarak sosyal 
demokrasi için elverişli koşullar meydana getirmeK' 
tedir. 

Burjuvazi bilinçli olarak bir işçi aristokrasisi 
yaratma çabaları içindedir. Burjuvazi işçi sınıfını 
kendi ideolojisinin etkisi altına alabilmek için işçi 
sınıfı içinde etkin ve sözü geçer d urumdaki kişileri 
kendi tarafına çekmeye çalıştığı gibi, günümüzün 
modern haberleşme araçlarından da bu amaç için 
yararlanmaktadır . 

Ancak çeşitli elverişli koşullara karşılık, sosyal 
demokrasi işçi sınıfı içinde tutunamayacak, kısa 
sürede irıas edecektir. Çünkü Türkiye ekonomisi 
işçi sınıfına sosyal demokrasinin gerektirdiği bir 
takım tavizleri verebilecek güçte delıildir. Taviz bir 
yana, işçi ücretlerini bir noktada dondurmayı talep 
etmektediT. Türkiye ekonomisi uzun bir süre sosyal 
demokrasi ile oyalanacak durumda de�ildir. 

KÜÇÜK BURJUVAZIDEKI GELIşMELER 

Küçük burjuvaziyi geneİ o larak iki kesime 
ayırmak mümkün. Bunlar, küçük üreticiler, esnaf ve 
zenaatkarlar ile aydınlar. Küçük burjuvazinin her iki 
kesiminin de kaypak bir tutumu vardır. 

Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi 
sonucu, küçük esnaf ve zenaatkarlar ortadan kalkma, 
işçi sınüına katılma durumu ile karşı karşıyad ırlar. 
Ancak yine kapitalizmin gelişmesine paralel olarak, 
küçük sanayi bağımsız birimler olmaktan çıkıp kapi· 
talizmin balıırnlı yan sanayi kolları haline gelmekte· 
dir. Bu kesimler, kredi ve hammadde konularında 
büyük sermayenin baskı ve sömürüsünü duymakla 
birlikte, kendi küçük mülklerine de sımsıkı bağ h
d ır lar. Bunları da kaybedip işçi sınıfının saflarına 
katılmaktan korkarlar. 

Bu kesimde hayat şartları güvencesiz ve belirsiz 
olduğundan sahte adaletçi taleplerle ortaya çıkan fa· 
şist diktatörlüklerin kitle tabanını oluşturma e�ilimi 
de vardır. Bu tabakalarla meşguı olmak, onları hiç 
dciıilse nötr tutmak işçi sınıfı hareketinin görevleri 
arasındad ır. 

Aydın kesimi de çelişkili bir durumda olmasına 
ralımen, bu kesimde ilerici lik yanı tutuculuk yanına 

TÜRKiYE işçi PARTiSi'NiN SAVUNDUGU "TOP
LUMUN DEMOKRATiKLEŞTIRiLMESi" BATıDA
KI DEMOKRASi BiçiMiNi TÜRKİYE'YE AKTAR
MAK DEGILDIR. TOPLUMUN DEMOKRATIK
LEŞTIRILMES/, PRATiKTE, GÜNLÜK YAŞAMDA 
TOPLUMUN HER KESiMiNIN DEMOKRATIK BIR 
BiÇiMDE ÖRGÜTLENDIRILMESI ANLAMıNA GE
LIR. AMAÇ, TOPLUMUN DEMOKRATIKLEŞME
siN I  GIDEREK SOSYALIZM DOGRULTUSUNDA 
BiR SÜREÇ HALiNE DÖNÜŞTüRMEKTIR. 

ağır basmaktadır. Aydın kesiminin sivil-asker kadro· 
ları özellikle bir radikalleşme süreci içindedir. Aydın 
ve asker kesimin üst tabakaları genellikle burjuvazi 
ile bütünleşmiş durumdadır. Ancak büyük ço�un· 
lu�unda radikalleşme, hatta sola kayış görülmektedir. 

Bu nedenlerle, bu kesimleri kapitalizmle uzlaş· 
tırma girişimleri hızlanmıştır. Oyak ve Meyak girişim· 
leri bunun ürünüdür. Böylece kar elde etme unsuru 
asker· sivi i kadroların içine de sokulmuş oluyor. 
Bütün bu girişimlere karşılık asker sivil aydın kesi· 
minin burjuvazi ile çelişkili durumu devam etmekte
dir. Bu çelişkili durum sonucunda küçük burjuvazi
nin bu kesimi ya küçük burjuva sosyalist görüş· 
lerin üretilmesiyle ya da sosyalist aydınlar haline gelip 
işçi sınüı hareketine katılmalarıyla sonuçlanmakta· 
dır. 

SON POLiTIK GELIşMELERIN 
DEGERLENDIRILMESI 

Bugün Türkiye'de bir iktidar boşluğu var. Egemen 
sımflar arasında bozu lan ittifakın yeni bir hegemonya 
alanında gerçekleşmemesi. bazı çatışma ve sürtüş
melere yol açmaktad ır. Burjuvazi bu durumu önce 
MC'yi · kurarak çj:izmek i stedi. Sermaye partilerinin 
kitle tabanının erimesi gerçeği karşısında daha gerici 
bir çizgide derlenip toparlanma ihtiyacını duydu. MC, 
bu ihtiyacın ürünü. 

Ancak son seçimler MC'nin kitle tabanının 
erimekte olduğunu bir kez daha gösterdi. O zaman 
burjuvazi CHP'ye do�ru yöneldi. Burjuvazi içinde ö· 
nemli bir kesim kitlelerin mücadelesinin sıkıyönetim
le, baskı yöntemleriyle durdurulamayacalı ının bilin· 
cindedir. Demokratik hareketlerin kontrol altına alın· 
ması, güdümlü hale getirilmesi i steği CHP'nin tercih 
edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneili açıkça 
bazı isteklerde bulunuyor. Tanmdan sanayi e fon 
aktarılabi lmesi için, etkin bir toprak reformunun 
yapılması, özellikle dış ticarette vurguncu karların 
vergi kaçakçıh�ının önlenmesi isteniyor. Bütün bun
lar ve benzerleri, CHP'nin de destekleyeceği, CHP'nin 
"ortanın solu" ya da yeni adıyla "demokratik sol" 
için uygun göreceği taleplerdir. 

Bugün, burjuvazinin imtiyazlı partisi olma du· 
rumu AP'den CHP'ye geçmektedir. CHP, kendine 
Avrupa'dan dış destek de sa�lamıştır. Ecevit'in dışa 
açılma, sosyal demokrat partilerle işbirliği yapma 
politikası da burjuvazinin istekleriyle denk düşmekte· 
dir. 

SON SÖZ: SOSYALIST HAREKETIN GÖREVI 

İşçi sınıfı, emekçi kitleler ve ilerici aydınlar açısından 
durum nedir? En başta söylenecek olan Türkiye 
toplumunun 12 Mart döneminden daha sola kaymış 
o larak çıktııııdır. 

Ancak, bu nesnel durumun gerektirdiği sonuç· 
lar yeterince ortada değildir. Başka bir deyişle, 
Türkiye'de nesnel şartlarla subjektif şartlar arasında 
bir boşluk vardır. Işçi sınıfı partilerinin, kitle örgüt· 
lerinin, ilerici kitıe hareketlerinin görevi bu boşluğu 
doldurmak, işçi ve emekçi sınıfların subjektif çizgisi· 
ni de nesnel çizgi hizasına, hatta ötesine götürmektir. 

Ancak o zaman işçi sınıfı ve müttefiki emekçi 
sınıflar ve diğer demokratik kitle örgütleri politik 
sahnede etkin bir güç olarak yerlerini alır, iktidarı 
kendi yönlerinden etkiler duruma gelirler. 

Bugün büyük burjuvazi bir iktidar boşluğu 
içindedir. Ekonomiyi ve devleti yönetmekte acze 
düşmüştür. Ama buna karşılık işçi sınıfı ve mütte
fiki sınülar iktidarı alabi lecek, iktidar boşluilunu dol· 
durabilecek güce bilince ve kararlılı�ft ulaşmış değil
lerdir. Işçi sınıfı hareketinin önündeki önemli hatta 
hayati görev bu boşlu�u doldurmak ve bu çelişkiyi 
ortadan kald ırmaktır. 

8 yüzbinin üze
şirketi 4 yüzbinin yüzbinin 

5 büyük şirketin şirketin 
binin üzerindedir. Ni

doğal olarak ni

büyüklüğü ile kullanı
bağlantı vardır. 

teknoloji gerektiri
yetersiz olacağı 

durumundadır. Ge
uluslararası planda 

dojl:urmaktadll'. örne�in 
Ereğli Demir çe· 

uluslararası pazarda 
gelemeyecektir. 

er teknolojiyi ge
ellerindeki teknolojiyi bile 

durumundadırlar. Yeni tek noloji 
dışarıdan ahyoruz. 

banka ve sanayi 
bütünleşmediği üze
banka ve sanayi ser

özellikle son günlerde 
Her ikisi de aynı 

yararlanmak i stiyor. Bugün
sanayi sermayele.ri 

gelmiş durumdadırlar. 

LILIKLAR 

tekelleşme dikey 
başlamıştır. Yani bir 

ve taşınmasından 
aynı şirket tarafın· 
başka üretim alan· 

gerçekleştirilmiş' 
durumu görülüyor. 

aşamalarda oluşunun 

arışu iki nitelik 
niteliklere sahip 

batıdaki tekelleşme 
dolayısıyla dolayısıyla dolayısıyl meta ihracı 

çıkmıştır. Bizde böyle 
yine yo�unlaşma ve 

tekeller dünya pazar· 
Bizim tekellerin 

gelişmiş kapitalist 
tekelleşme olgu· 

kapital zümresinin 
çıktıgını söylemek en 

toplumun giderek sosyalizme yönelmesi, işçi sını· 
fının politik hareketi, parti hareketi sonucunda 
olacaktLr. Bu görevleri yerine getirecek olan örgüt, 
sendikalar delıildir. 

SENDIKALIZM VE SOSYAL DEMOKRASi 
TEHLİKELERı 

Sözünü ettiğimiz durum, bir sendikalizm sap· 
ması ihtimalini ortaya çıkarmaktadLI'. Basında, 
sendika yöneticilerinin, sendikaların doğrudan ve 
kendilerine inhisar ettirerek parti kınmaları düşünce 
ve önerileri yer almaktadır. 

Oysa sendikalar ne kadar politikleşselerşseler . . bile bile 
işçi sınıfı partisinin yerini alamazlar. Sendikaların 
birinci görevi işçi sınıfının "dar sınıf çıkarları" 
adını verdiğimiz çıkarlarını savunmaktır. ışçi sını
fının politik partisinin görevi ise işçi sınıfını dar 
sınıf ç ıkarlarının dışına çıkarıp ona bir dünya görüşü 
vermek, ülkeyi yönetebilir d uruma getirmektir. 

Kapitalist ideoloji ve değerlerden kurtulmanın 
böyle uzun sürmesi bir burjuva ideOlojisi olarak sosyal 
demokrasi için elverişli koşullar meydana getirmeK' 
tedir. 

Burjuvazi bilinçli olarak bir işçi aristokrasisi 
yaratma çabaları içindedir. Burjuvazi işçi sınıfını 
kendi ideolojisinin etkisi altına alabilmek için işçi 
sınıfı içinde etkin ve sözü geçer d urumdaki kişileri 
kendi tarafına çekmeye çalıştığı gibi, günümüzün 
modern haberleşme araçlarından da bu amaç için 
yararlanmaktadır . 

Ancak çeşitli elverişli koşullara karşılık, sosyal 
demokrasi işçi sınıfı içinde tutunamayacak, kısa 
sürede irıas edecektir. Çünkü Türkiye ekonomisi 
işçi sınıfına sosyal demokrasinin gerektirdiği bir 
takım tavizleri verebilecek güçte delıildir. Taviz bir 
yana, işçi ücretlerini bir noktada dondurmayı talep 
etmektediT. Türkiye ekonomisi uzun bir süre sosyal 
demokrasi ile oyalanacak durumda de�ildir. 

KÜÇÜK BURJBURJUVAZIDEKI GELIşMELER 

Küçük burjuvaziyi geneİ o larak iki kesime 
ayırmak mümkün. Bunlar, küçük üreticiler, esnaf ve 
zenaatkarlar ile aydınlar. Küçük burjuvazinin her iki 
kesiminin de kaypak bir tutumu vardır. 

Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi 
sonucu, küçük esnaf ve zenaatkarlar ortadan kalkma, 
işçi sınüına katılma durumu ile karşı karşıyad ırlar. 
Ancak yine kapitalizmin gelişmesine paralel olarak, 
küçük sanayi bağımsız birimler olmaktan çıkıp kapi· 
talizmin balıırnlı yan sanayi kolları haline gelmekte· 
dir. Bu kesimler, kredi ve hammadde konularında 
büyük sermayenin baskı ve sömürüsünü duymakla 
birlikte, kendi küçük mülklerine de sımsıkı bağ h
d ır lar. Bunları da kaybedip işçi sınıfının saflarına 
katılmaktan korkarlar. 

Bu kesimde hayat şartları güvencesiz ve belirsiz 

minin burjuvazi ile çelişkili durumu devam etmekte
dir. Bu çelişkili durum sonucunda küçük 
nin bu kesimi ya küçük burjuva 
lerin üretilmesiyle ya da sosyalist aydınl
işçi sınüı hareketine katılmalarıyla 
dır. 

SON POLiTIK GELIşMELERIN 
DEGERLENDIRILMESI 

Bugün Türkiye'de bir iktidar boşluğu 
sımflar arasında bozu lan ittifakın yeni 
alanında gerçekleşmemesi. bazı çatışma 
melere yol açmaktad ır. Burjuvazi bu 
MC'yi · kurarak çj:izmek i stedi. Sermaye 
kitle tabanının erimesi erimesi erimes gerçeği karşısında daha 
bir çizgide derlenip toparlanma ihtiyacını 
bu ihtiyacın ürünü. 

Ancak son seçimler MC'nin 
erimekte olduğunu bir kez daha göste
burjuvazi CHP'ye do�ru yöneldi. Burjuvazi 
nemli bir kesim kitlelerin mücadelesinin 
le, baskı yöntemleriyle durdurulamayacalı
cindedir. Demokratik hareketlerin ko
ması, güdümlü hale getirilmesi i steği 
edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Türkiye Sanayi ve İşadamları 
bazı isteklerde bulunuyor. Tanmdan 
aktarılabi lmesi için, etkin bir toprak 
yapılması, özellikle dış ticarette vurguncu 
vergi kaçakçıh�ının önlenmesi isteniyor. 
lar ve benzerleri, CHP'nin de destekleyec
"ortanın solu" ya da yeni adıyla "demokratik 
için uygun göreceği taleplerdir. 

Bugün, burjuvazinin imtiyazlı partisi 
rumu AP'den CHP'ye geçmektedir. 
Avrupa'dan dış destek de sa�lamıştır. Ece
açılma, sosyal demokrat partilerle 
politikası da burjuvazinin istekleriyle 
dir. 

SON SÖZ: SOSYALIST HAREKETIN 

İşçi sınıfı, emekçi kitleler ve ilerici aydınl
durum nedir? En başta söylenecek 
toplumunun 12 Mart döneminden daha 
o larak çıktııııdır. 

Ancak, bu nesnel durumun gerektirdiği 
lar yeterince ortada değildir. Başka 
Türkiye'de nesnel şartlarla subjektif 
bir boşluk vardır. Işçi sınıfı partilerinin, 
lerinin, ilerici kitıe hareketlerinin görevi 
doldurmak, işçi ve emekçi sınıfların subjektif 
ni de nesnel çizgi hizasına, hatta ötesine 

Ancak o zaman işçi sınıfı ve müttef
sınıflar ve diğer demokratik kitle örgütleri 
sahnede etkin bir güç olarak yerlerini 
kendi yönlerinden etkiler duruma gelirler. 

Bugün büyük burjuvazi bir iktidar 
dedir. Ekonomiyi devleti yönetmekte 



"Işçiden yanayız. Tek sol parti 
biziz. Bizim dışımızda ..,1 parti yok· 
tur" ..  Bunlar, CHP paralelindeki sendika 
aRalarının işçilere söyledikleri sözler. 
Bu sözler, Türkiye'nin çeşitli yerlerin
de başka CHP'liler tarafından da söy· 
leniyor işçilere. Ancak, işin gerçek 
yüzünü anlamak için ..,mut olaylara, 
örneklere bakmak yetiyor. CHP'li ya da 
CHP paralelindeki sendikacıların işçi 
sınıfı karşısındaki tavrı, hergün çeşit· 
li örneklerle ortaya çıkıyor. YüRü· 
YÜŞ 'ün geçen sayısında Bursa Maden 
Iş BöIee Toplantısına ilişkin haberi 
okuyanlar hatırlarlar CHP'lilerin işçi 
sınıfı içindeki "solculuğunu" 

·BURASI MANISA 

Bir başka örnek de Manisa'dan. 
Manisa Belediyesinde 90 temizlik iş· 
çisi çalışıyor. Bu işçilerin tümü sendi· 
kalı. üye oldukları .. ndika Genel·lş. 
Genel ış'in Başkanı, aynı zamanda 
CHP mi lletvekili olan Abtullah Baştürk. 
Baştürk, geçenlerde DISK'e geçmek üze
re bir protokol imzaladı. Bu protokolle, 
Baştürk'ün DISK Genel BaşkanvekilliRi
ni kopardıRı söyleniyor. 

Genel ış'in Manisa'daki Şube Baş
kanı Mustafa Azır. Azır, tam 15 yıldır 
Manisa'da şube başkanı. Peki, nasıl bir 
kişi mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. 

BiR GARip BAŞKAN 

Uzatmalı şube başkanı Mustafa A
zır, zaman zaman işçilere sinirlenen ve 
sinirlendiRinde bunu kontrol edeme
yen bir kişiliRe sahip. Işçilere kızdığın
da, yaptıRı en hafif tehdit "hepinizi 
işten atarım" oluyor. "ışten atma" 
işverenlere özgü bir tehdit. Ama Azır' ın 
atızına da çok yakışıyor. Çünkü Azır, 
işveren durumundaki AP'li Manisa Bele
diye Başkanı ile canciR'" kuzu ""rması. 
özetIe, Manisa belediyesinde işçi işve
ren ilişkileri söz konusu oldutıunda 
işveren kesimi, CHP-AP koalisyonuna 
örnek olacak bir uyum içinde. Azır, 
CHP'Ii bir sendikacL 

KıPıRDANMA BAŞLIYOR 

Ancak, ..,n günlerde c;otıunlutıu 
CHP üyesi olan işçilerde bir kıpırdan
ma görünmektedir. Partileri CHP, sendi
ka şube başkanları CHP'li, ayrıca 
Mustafa Azır'm "atama"sı ile i,yeri 
temsilcisi olan Ramazan Lodos da öyle. 
Ama aralarında bundan başka bir ortak 
yan yok. Bugüne dek hiç bir derde çö
züm bulamamış bu yöneticiler. 

Işçilerin arasında bir de TIP ü
yeıi var;  Süleyman Yılmaz. Yılmaz 
anlatmaktadır diRer işçilere olan bite
nin gerçek nedenini. Şunu söylemekte
dir; Bu iş böyle gitmez, sendika atıalı
Rına son vermek gerek. Işçinin sözcüsü 
de işçi olmalıdır, işçiden yana olmalıdır. 

Süleyman Yılmaz ve çevresinde
kiler, bıkıp usanmadan gerçekleri anlat
maya koyulurlar diRer işçilere. Meyva
lar çabuk alınır. Artık işçiler görmekte
dir görülmesi ıerekeni. Maniııı'h temiz
lik işçilerinin kafalında artık sınıf, 
sınıf mücadelesi kavramları yer etmeye 
başlamıştır. 
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"TEK SOL PARTi" 

IŞVEREN-SENDiKACI IŞBIRlıCı 

Işç ilerde uyanma, kıpırdanma olur 
da işveren ve ondan yana sarılar boş 
durur mu? Durmuyorlar da. Oyunun ilk 
perdesi, geçtiğimiz ayın ortalarında açı· 
lıyor. 

Işçilerin Belediye binasında toplu 
olarak bulundukları bir sırada bir 
"kontrolör" gelir aralarına. Işçiler ara
sında bilinç ve çalışmalarıyla sivrflen 
Osman Tükenmez'e çıkışır sert bir ton
la; "Dün yarım saat erken bırakmış
sın işi, neden?" 

Ortada bir yalan ihbar vardır. 
Işçileri ve başlarını si ndirmek için. 
Işçiler bu gammazlığ ı kimin yaptığını 
sorarlar. Yapan bellidir gerçi ,  ama yine 
de pervasızca Han eder kendini ; uzat
malı Azır'm atamalı işçi temsilcisi Lo
dos ortaya çıkar: "ben dedim ne ola
cak?" 

Olan şu : 90 işçi çu llanırlar Lodos'
un üzerine. Lodos, lodos çarpmışa 
döner. Sonra da hastaneye kaldırılır. 

Lodos, dayatıı yemiştir ama, ihbar 
ve kıyım mekanizması sürecektir. Lodos, 
kendisini dövenler olarak işçilerin yeni 
başkan adayı Süleyman Yılmaz ve 
üç yakın arkadaşının ismini verir. Yıl
maz ve arkadaşları karakola alınırlar. 
Karakol faslı malum. Diğer işçiler de 
çağrılırlar karakola. Lodos'u dövenlerin 
karakoldaki dört kişi oldukları yolunda 
ifade vermeleri için zorlanıtlar. Ama bir 
tek yalancı şahit çıkmaz işçilerin ara
smdan. 

Daha ..,nra karakoldakiler bin lira 
ke[alet karşılığ i serbest bırakılırlar. 
Bin lirayı işçiler kendi aralarında top
lamışlardır. 

IşçiLER DISIPLiN KURULUNDA 

Işveren ile sarılar oturup düşünme
ye başlarıar: Ne yapmalı bu işçi lere 
karşı. Böyle durumlarda akla ilk gelen 
üzerinde karara vardır: "başlaranı ez
meü" Başlan bellidir onlarca ve "e
zilmeleri" için de ıı Disiplin Kurulu Ka
rarı yetecektir. 

LS Kasım'da toplanan, "Temiz
lik Işleri AmirliRi iş ve Disiplin Kurulu" 
4/1 sayılı bir kararla Ramazan Lodos'u 
"dövdükleri" gerekçesiyle Süleyman 
Yılmaz ve arkadaşlarının "iş akitleri
nin fe.hine ve Belediyemiz işy ... inden 
kesin olarak ihraçlarma" karar verilir. 

Bunun üzerine 77 işçi aralarlnda 
imza toplayarak savunma tanıklıRı yap
mak isterler. Ama ne mümkün, dinleyen 
kim? 

"ILERI SOLCU" 

Karar uygulanır. 17. maddeye göre, 
hem de tazminatsız kapı dışarı edilir 
işçiler. Kendilerine ..,syal hak olarak 
verilen çizme ve yaRmurluklara da el 
konulur. 

Artık tüm olanaklar zorlanmalıdlf. 
Süleyman Yılmaz Genel Iş Başkanı 
Abtullah Baştürk ile görüşmek üzere 
Ankara'ya gider. Ama bulamaz Ba,
türk'ü. Yerine Baştürk'ün vekili Muata
fa Sizan ile görüşür. Anlatır olan biteni. 
Ald ıtı ı cevap şu olur: "Sen ne diyorlUn? 
Şube Başkanımız Mustafa Azır ileri 
solcudur" 

iSCiLERE 

Bunun üzerine söylenecek söz kal
mıyor Yılmaz için. Yalnızca gülüm
süyor acı acı. 

Bu arada işlerinden atılan diRer . 
üç işçi de CHP Manisa Ili'ne gider
ler, olanı biteni anlatırlar. Aldıkları ce
vap, bol miktarda "merak etmeyin" 
"biz hallederiz"dir. 

Ancak bütün bunlar, "umut" par
tisinin, yemek üzere işçilere verdiAi 
umutlard ır. Ertesi gün durum ortaya 
ç ıkar: "Efendim meclisi toplayamadık, 
çoğunluğu sa�layamadık, ama hiç 
men..k etmeyin sendikanıza durumu Het
tik vs. vs." 

"ÖLÜM ORUCU" 

Işlerinden atılan dört işçi ..,nun
da 12 Aralık'ta Belediyenin önünde aç
lık grevine başlıyorlar. Amaçları, sorun
larını Türkiye'ye duyurmaktır. Bunun i
çinkuruyorlar oruç çadırını Belediye'nin 
önüne. 

Belediye Başkanı çad ırı ortadan 
kaldırmak istiyor. Sürüyor zabıtayı 
çadırın üstüne. Ama ne mümkün. Çadı
rın önüne etten bir duvar örmüştür 
halk. Başta Manisa'nın 90 temizlik işçi
si olmak üzere. Işçiler ve Türkiye Işçi 
Partililer sabah akşam nöbet tutuyorlar 
çadırın önünde. Belediye Başkanı ve 
sarıların yapacakları kalmamıştır artık. 

"ÖLÜLERiNi BELEDiYE KALDıRıR" 

Bayramın birinci günüdür. Gazete
ciler dolmuştur Manisa'ya. Amaçları, 
ölüm orucundaki dört işçiyi görmektir. 
Manisa 'nın AP'li Belediye Başkanı Er
tu�rul Dayıoğlu işçileri görmeye giden 
gazetecilere şöyle sesleniyor : "Bırakın 
canım şu işçileri de gelin 9ze şampanya 
ikram edeyim" 

Daha ..,nra CHP'ye gidiyor Be
lediye Başkanı. Durumu hazmedemeyen 
bazı CHP'li gençler soruyorlar DayıoR
lu'na : ııişçilerin durumu ne olacak? 
Espirili biri DaYlORlu "Hele bir öısün· 
ler öyle düşünürüz, ölülerini Belediye 
kald ırır . . .  " 

KARSI 

"KURBAN ETI YESINLER" 

ölüm orucunun beşinci günü işçi
lerden Osman Tükenmez komaya giri
yor. Çevredekiler tarafından haataneye 
kaldırılıyor. Ancak nöbetçi doktor 
Sabahattin Sulamacı muayene bile et
meden kapı dışarı ettiriyor komadaki 
işçiyi. Ancak doktorluk görevini daha 
sonra hatırlamış olacak ki arkaların
dan seslenerek görevini yapıyor, tedavi 
yolunu gösteriyor: "Yemek yerse bir 
şeyi kalmaz, kurban eti yesin, kurban .. " 

Daha sonra ditıer işçiler de komaya 
giriyorlar. Iki gün ..,nra ancak hasta
neye kabul ediliyorlar. Tedavilerinden 
sonra raporsuz olarak taburcu ediliyor
lar. 

CHP 'DEN HESAP SORULUYOR 

Aralık ayının 21'inde CHP Mani. 
Iı Kongresi vardır. CHP'li işçiler de 
gidiyorlar kongreye. Kongrede kimler 
yok ki.. Bir kere Genel-Iş tam kadro 
davetli. Kongrede olup bitenin özetini 
şu konuşmalar veriyor : 

Hasan Temiz (Atılan işçilerden): 
Bayramda Belediye Başkanına niçin 
hesap sormadınız? 

CHP II Başkanı: Ayıp olurdu, 
nezaket ziyaretine gelmişti o .... 

Osman Tükenmez (Atılan işçi
lerden ) :  Abdullah Baştürk nerede? An
kara'daki elli dönüm arsası ile bir saksı 
toprağı olmayan bizleri nasıl koruyacak 
anlatsm . . .  

Hasan Temiz: Biz ölümle pençe
leşirken hatırımızı ..,rmayıp kurban eti 
ziyaretine giden milletvekilleri işçiler 
adına nutuk atamaz. 

"tek 9) 1  parti" susuyor. Mania 
Iı  Başkanı sulUyor. Ne söyleyebilirler ki. 

Işçi ler ..,n sözlerini söyleyip gidi
yorlar "tstifa erleceR'iz" 

CHP1ilerde yine bir şaşkınlık. Kim
bilir, belki de "işçiler artık .,lcu deAil" 
diye düşünüyorlardır. 

Şimdi tüm Mani.. halkı sonucu 
bekliyor. Disiplin kurulu.. yapılan 
itiraz ın sonucunu. Bir de disiplin kurulu 
kararına i mza atan iki sendikacı meselesi 
var. Onların sonu merak ediliyor. 

yetiyor. CHP'li ya da 
sendikacıların işçi 

tavrı, hergün çeşit· 
çıkıyor. YüRü· 

sayısında Bursa Maden 
Toplantısına ilişkin haberi 

CHP'lilerin işçi 
"solculuğunu" 

MANISA 

örnek de Manisa'dan. 
90 temizlik iş· 

işçilerin tümü sendi· 
.. ndika Genel·lş. 

Başkanı, aynı zamanda 
Abtullah Baştürk. 

DISK'e geçmek üze
imzaladı. Bu protokolle, 

Genel BaşkanvekilliRi
eniyor. 
Manisa'daki Şube Baş

Azır. Azır, tam 15 yıldır 
başkanı. Peki, nasıl bir 

birlikte göreceğiz. 

BAŞKAN 

başkanı Mustafa A
işçilere sinirlenen ve 

kontrol edeme
Işçilere kızdığın
tehdit "hepinizi 

oluyor. "ışten atma" 
tehdit. Ama Azır' ın 

yakışıyor. Çünkü Azır, 
AP'li Manisa Bele

canciR'" kuzu ""rması. 
belediyesinde işçi işve

konusu oldutıunda 
CHP-AP koalisyonuna 

uyum içinde. Azır, 

BAŞLIYOR 

günlerde c;otıunlutıu 
lerde bir kıpırdan

Partileri CHP, sendi
başkanları CHP'li, ayrıca 

Azır'm "atama"sı ile i,yeri 
Ramazan Lodos da öyle. 

bundan başka bir ortak 
dek hiç bir derde çö

yöneticiler. 
arasında bir de TIP ü

Yılmaz. Yılmaz 
işçilere olan bite
Şunu söylemektesöylemektesöyl 

gitmez, sendika atıalı

olarak bulundukları bir sırada bir 
"kontrolör" gelir aralarına. Işçiler ara
sında bilinç ve çalışmalarıyla sivrflen 
Osman Tükenmez'e çıkışır sert bir ton
la; "Dün yarım saat erken bırakmış
sın işi, neden?" 

Ortada bir yalan ihbar vardır. 
Işçileri ve başlarını si ndirmek için. 
Işçiler bu gammazlığ ı kimin yaptığını 
sorarlar. Yapan bellidir gerçi ,  ama yine 
de pervasızca Han eder kendini ; uzat
malı Azır'm atamalı işçi temsilcisi Lo
dos ortaya çıkar: "ben dedim ne ola
cak?" 

Olan şu : 90 işçi çu llanırlar Lodos'
un üzerine. Lodos, lodos çarpmışa 
döner. Sonra da hastaneye kaldırılır. 

Lodos, dayatıı yemiştir ama, ihbar 
ve kıyım mekanizması sürecektir. Lodos, Lodos, Lodos
kendisini dövenler olarak işçilerin yeni 
başkan adayı Süleyman Yılmaz ve 
üç yakın arkadaşının ismini verir. Yıl
maz ve arkadaşları karakola alınırlar. 
Karakol faslı malum. Diğer işçiler de 
çağrılırlar karakola. Lodos'u dövenlerin 
karakoldaki dört kişi oldukları yolunda 
ifade vermeleri için zorlanıtlar. Ama bir 
tek yalancı şahit çıkmaz işçilerin ara
smdan. 

Daha ..,nra karakoldakiler bin lira 
ke[alet karşılığ i serbest bırakılıbırakılıbır rlar. 
Bin lirayı işçiler kendi aralarında top
lamışlardır. 

IşçiLER DISIPLiN KURULUNDA 

Işveren ile sarılar oturup düşünme
ye başlarıar: Ne yapmalı bu işçi lere 
karşı. Böyle durumlarda akla ilk gelen 
üzerinde karara vardır: "başlaranı ez
meü" Başlan bellidir onlarca ve "e
zilmeleri" için de ıı Disiplin Kurulu Ka
rarı yetecektir. 

LS Kasım'da toplanan, "Temiz
lik Işleri AmirliRi iş ve Disiplin Kurulu" 
4/1 sayılı bir kararla Ramazan Lodos'u 
"dövdükleri" gerekçesiyle Süleyman 
Yılmaz ve arkadaşlarının "iş akitleri
nin fe.hine ve Belediyemiz işy ... inden 
kesin olarak ihraçlarma" karar verilir. 

Bunun üzerine 77 işçi aralarlnda 
imza toplayarak savunma tanıklıRı yap
mak isterler. Ama ne mümkün, dinleyen 
kim? 

"ILERI SOLCU" 

Karar uygulanır. 17. maddeye göre, 
hem de tazminatsız kapı dışarı edilir 
işçiler. Kendilerine ..,syal hak olarak 
verilen çizme ve yaRmurluklara da el 

Ancak bütün bunlar, "umut" par
tisinin, yemek üzere işçilere verdiAi 
umutlard ır. Ertesi gün durum ortaya 
ç ıkar: "Efendim meclisi meclisi meclis toplayamadık, 
çoğunluğu sa�layamadık, ama hiç 
men..k etmeyin sendikanıza durumu Het
tik vs. vs." 

"ÖLÜM ORUCU" 

Işlerinden atılan dört işçi ..,nun
da 12 Aralık'ta Belediyenin önünde aç
lık grevine başlıyorlar. Amaçları, sorun
larını Türkiye'ye duyurmaktır. Bunun i
çinkuruyorlar oyorlar oyorla ruç çadırını Belediye'nin 
önüne. 

Belediye Başkanı çad ırı ortadan 
kaldırmak istiyor. Sürüyor zabıtayı 
çadırın üstüne. Ama ne mümkün. Çadı
rın önüne etten bir duvar örmüştür 
halk. Başta Manisa'nın 90 temizlik işçi
si olmak üzere. Işçiler ve Türkiye Işçi 
Partililer sabah akşam nöbet tutuyorlar 
çadırın önünde. Belediye Başkanı ve 
sarıların yapacakları kalmamıştır artık. 

"ÖLÜLERiNi BELEDiYE KALDıRıR" 

Bayramın birinci günüdür. Gazete
ciler dolmuştur Manisa'ya. Amaçları, 
ölüm orucundaki dört işçiyi görmektir. 
Manisa 'nın AP'li Belediye Başkanı Er
tu�rul Dayıoğlu işçileri görmeye giden 
gazetecilere şöyle sesleniyor : "Bırakın 
canım şu işçileri de gelin 9ze şampanya 
ikram edeyim" 

Daha ..,nra CHP'ye gidiyor Be
lediye Başkanı. Durumu hazmedemeyen 
bazı CHP'li gençler soruyorlar DayıoR
lu'na : ııişçilerin durumu ne olacak? 
Espirili biri DaYlORlu "Hele bir öısün· 
ler öyle düşünürüz, ölülerini Belediye 
kald ırır . . .  " 
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SSK' DA TÜRK-iS' iN iHANETi 

Sermaye sınıfının KAMU kesimin
den yeni talep leri vardı. Hükümet 
edenler bu talepleri karşılamak için 
ellerinden geleni yapmaya başladılar. 
Taleplerin başında KAYNAK'ların çar
çur edilmemesi, buna bağlı olarak da 
bu kesimde çalışan işçilerin MEMUR 
yapılmaları vardı. Bu amacı gerçekleş
tirmek için,  bakanlar kurulu, yürürlük
teki yasaları ve tüm hukuk kurallarını 
hiçe sayarak, kasım aymtn sonlarında 
bir kararname çıkardı. Bu kararname
nin uygulamaya soku lması ile, sermaye 
sınıfının yukarıda be�rttiğimiz ta lepleri 
karşılanmış oluyordu. Kısaca söylemek 
gerekirse, bu kararname ile kamu kesi
minde çalışan 400 bin işçiyi MEMUR 
yapmanın ilk adımı atılmış oluyordu. 

Bu karara karşı tepkiler büyük 
oldu. Ama, asıl tepkinin gelmesi zorun
lu olan Türk,lş'den tepki yerine, "hü
kümet ile ayru görüşte" olduğu sesi gel
di. Oysa, 400 bin memur olacak ;şçiden 
300 bine yakını Türk,lş'e bağlı sendi
kaların üyesi idi. 

ILK UYGULAMA SOSYAL 
SIGORTALAR KURUMUNDA 

Kıraldan çok kıraıcı bir tavır ile, 
temelde ise hükümet edenlerin sosyal 
güvenlik bakanının gizli emri ile, Sosyal 
Sigortalar Kurumu müdürler kurulu, al
d�ı bir kararla, 30 bin işçiyi memur 
yapt�ını aç ıklad ,_ Bu karar bakanlar 
kurulu kararı ve hükümetin ayru gün
lerde yayunlad � ı  görüşüne de ayrıca 
aykırı idi.  

Hükümet edenler, sermayenin talebi 
doğrultusunda işçilerin kazanılmış hak
larını geri almakta kararlı idilar ve ilk 
uygulama da Sosyal Sigortalar Kurumu 
müdürler kurulu eli ile uygulamaya 
soku luyordu . 

Kurumun bu kararı karşısında An
kara'da Sosyal Sigortalar Kurumunda 
çalışan 2 bin işçi işlerini bırakarak ve 
işleri önünde toplanarak direnişe baş
ladılar. 23 aralık günü başlayan direniş 
karşısında başta sosyal güvenlik bakanı 
olmak üzere, kurum yönetimi ve Thrk-Iş 

direnişi kırmak için bir seri oyunu sah
nelemeye başladılar. Buna rağmen SSK'
nın ıstanbul'da kurulu büro işyerleri 
ile birlikte hastanelerde çalışanlar da 
direnişe başladılar. Bu direniş bir uyarı 
niteliğinde idi. Ve be�r1enen günden 
sonra kaldırıldı. Ankara'daki direniş ise 
devam ediyordu. 

DEVREYE GiREN LER VE TÜRK-iş 

Sosyal Sigortalar Kurumu nda çalı
şanlardan memur say ılacak 20 bin işçi 
Türk-Iş'e bağlı Sağlı� - İşSendikasının ü
yesi idi. Kurum işçilerinin başlattığı 
direniş karşısında Sağlık-Iş, direnişin 
anlamsız oldultunu kamu oyuna duyur
du. Ama, günler geçtikçe ve işçi leri 
memur yapmakta kararlı olan Kurum 
yönetiminin tavrı değişmeyince, telaşa 
kapılarak saltlık işçilerinin de direnişe 
geçecelıini bildirdi. Aynı gün, Türk-Iş 
Genel Başkanı Halil Tunç sahnede gö
rünerek, konuyu halledecelıini belirtti 
ve Ankara'da direnişi siirdüren işçileri 
suçlayarak hareketin "ideolojik" oldu
ğunu bildirdi. Ha � 1  Tunç'un öksürültü
nü bile mikrofon ve ekranlara getirmeyi 
görev sayan TRT bu görüşleri de yayım
ladı. Ne varki, buna verilen cevapları 
yayımlamak bir yana, direnişteki işçi
lerin üyesi oldu!!u Sosyal-Iş sendikasının 
Genel Başkanı Özcan Kesgeç'in beyan
larlnl çarpıtarak mikrofon ve ekranları
na getirdi. Yani TRT de işçinin direni
şiru karmak için üzerine düşen görevi 
yaptı. 

BIR SORU VE KARŞILıCı 

Sosyal Sigortalar Kurumunda di
reniş yapan işçilerin işlerine m' n 
verildi!!i yolundaki.söylentileri 'yaptı!! i 
basın toplantısında Halil Tunç'a aktaran 
ve görüşünü öltrenmek isteyen bir gaze
tecinin sorusuna Thrk-Iş Genel Başkanı
nın verdiği karşılık çok ilginçtir. HaUl 
Tunç diyorki : "Hiç bir Türk-Iş üyesi iş
çinin işine 90n verilmemiştir." Bu 
karşılık, Sosyal Sigortalar Kurumunda 
hedefin işçi de!ıil, DISK oldultunun ve 

BIR MILLETVEKiLI ESKiSi VE 
BIR MIT ESKISI iŞçiLERE KARŞI 

Sıkıyönetim noktasından geri dö
nen faşist tırmanışin yeni planlar için
de yürütüldü�ü bu gtinlerde ızmir'de 
işyerlerinin faşistleştirilmesi çalışmaları 
hız kazandı. 

TARIş 

Yürüyüş'ün 37. sayısında ayrıntılı 
olarak anlatılan Tariş Iplik'teki oyun 
geliştirilmeye çalışılıyor. Daha önce 
işyerine alınan 200 faşist militana 
ra�men direnişlerini !Ürdüren işçiler 
Tariş Genel Müdürlü�ünün 28.12.975 
tarihinde gazetelere verdiei bir i1anla 
işten atılmakla tehdit edildiler. Eski 
AP milletvekili Orhan Daud'un genel 
müdürlü�ünü yaptı�ı Tariş, toplu sözleş
me imzalamamakta direniyor. Uzüm lş
letmesini daha önce aynı metodlarla 
faşistleştiren ve işçileri baskı ve terör 
altında şimdilik sindirmeyi başaran Ge
nel Müdürlük aynı senaryoyu uygu
lamakta kararlı. 29.12.975'de ızmir'de
ki komandolar yetmedi�i için Manisa'
dan iJç minibüs dolusu komando daha 
getiriliyor. 

DISK 3. Bölge müdürlüi!ünün olay
larla ilgili bildirisini dallıtanlar bir 
gtin içinde üç kez saldırıya u�ruyorlar. 
Sümerbank önünde bildiri daj!ıtanlara 
Tariş üzüm işletmelerine yerleştirilen 
komandolar saldmyor. 100 kişi kadar 
olan saldırganlar TIP ızmir ii  başkanı ve 
10 arkadaşını zincir, sopa ve muştalar
la yaralıyor. Olay yerine durumu ince
lemek için gelen Tekstil Sendikası Şu
be Başkanı ve arkadaşları da aynı gru
bun saldırısına u�radL 

ALTINYUNUS 

MIT 'de uzun yıllar çalıştı�ını söy
leyen Emekli Deniz Albayı Tezer'in 
Genel Müdür yardırnc�ı�ını yaptılıı 
Yaşar Holdinge balllı Altınyunus Tatil 
Köyünde Turizm-Iş şube başkanı ve iki 
arkadaşı Oleyis Şube Başkanı MHP üye
si sendikacı ve komandolarea tehdit 

Işçiler zorla Oleyis'e üye 

yazılıyor. ışçilerin Içeri giriş ve çıkış
ları yasak lanıyor. Kap�ar faşist mili
tanlarca tutuluyor. Bu arada 10 Işçinin 
işlerine son veriliyor. 

Kurum yönetiminjn uygu lamaya çalış
tığı oyunun düzenleyicileri arasında 
Türk-Iş'in de bulundullunun açık kanıtı. 
O kadar ki Türk-Iş'e baillı bir sendika
nın, Salt Iık-Iş 'in yok olması pahasına. 

Salt lık -Iş bu oyunu geç de olsa an
ladı. Anladı ama, artık üyesi sa lılık 
işçilerinin Sa!!lık-Iş'e güvenmediltini de 
biliyor. Bu nedenle, Türk-Iş'e rağmen, 
işçileri i le bir�kte bir direnişin fiyasko 
ile sonuçlanacağı için açıkca tayır ala
mıyor. 

DIRENişi KıRMAK 

IÇiN SON OYUN 

Her şeye rağmen direnişi siirdüren 
Sosyal-Iş üyesi ikibin işçiye, 1975 
yılı biterken 90n numara çekiliyor ve 
1248 işçinin işine son verildiği, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürü tara
fından açıklanıyor. Bu karar direniş
teki işçileri bir kat daha bi�yor. Kaza
nılmış haklarını geri vermemek için 
direnen işçiler bu kez de "işlerine 
son verildiği için" direnişlerini sürdüre
ceklerini belirtiyorlar. 

Direnişin yine karılmadığını gören 
Kurum yönetimi bu kez. işe son verme 
kararına ra�men isteyen işçilerin, Ku· 
ruma başvurmaları halinde işbaşı yaptı
racai!ı haberini yaygınlaştırıyor. Yaygın
laşan bir söylenti de, bu yolla direnişte
ki işçileri avlayarak direnişi kırmaya 
yardımcı olanlara, işe başlattıkları işçi 
başına 100 �ra para verildilıi. 

DiSK NE BEKLiYOR? 

Direnişin başladılıı günlerde DISK, 
bir bildiri yayınlayarak, işçileri memur 
yapmak isteyen hükümetin istifa etme
sini öneriyar. Direnişin devam ettiAi 
günlerde başkanlar kurulu ve genel 
yürütme kurulu toplantılarının yap�mış 
olmasına ra!ımen, direnişle ilgili olarak 
bir bildiri daha yayımlamaktan öte 
ta," ını belirleyen bir girişimde bulun
maıl ı!!ı gözlerden kaçmıyor. Ortada, 
sermaye sınıfının işçilere yönelik bir 
tavrı, bu tavrı yürürlülte koyan bir 
uygulama olmasına, bu uygulamanın 
hedef oldultu işçilerin DtSK üyesi bir 
sendikaya üye olmalarına ra!ımen. 

1975 yılının son gününde, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda çalışan 1248 
işçinin işlerine son veren Kurum kararı 
karşısında CHP 'nin giri,imlerde bulun
dulıu ve konuyu çözmek için çaba 
sarfetti!!i görülmektedir_ Bu çabanın 
direnişin onuncu gününde olduRunu 
hatırlamakta yarar var. Oysa demokratik 
kitle örgütleri, DISK üyesi sendikalar 
direniş öncesi ve IilOnrasl görüşlerini 
açıklayarak hukuk kurallarını hiçe ,.
yanları kınamışlar ve girişimlerde bulun
muşlardı. 

Şimdi DISK için 'u söyleniyor: 
"CHP devreye girerek i şlerine ıon 
verildiiii açıklanan 1248 işçi için gi
rişimlerde bulunmaya başladı. Arka .. n
dan DISK yönetimi de çabalara başla
yabilir." 

serg i 

kitabevi 

KİTAP 

KLASİK PLAK 

RUHİ su 

ESKİ BÜYÜ K SİNEMA İÇtN KAT :! 
YENİşEHİR-ANKARA 
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tepkiler büyük 
gelmesi zorun

yerine, "hü
olduğu sesi gel

olacak ;şçiden 
bağlı sendi

SOSYAL 
KURUMUNDA 

tavır ile, 
edenlerin sosyal 

ile, Sosyal 
kurulu, al

işçiyi memur 
karar bakanlar 

ayru gün
de ayrıca 

sermayenin talebi 
kazanılmış hak

idilar ve ilk 
Sigortalar Kurumu 

uygulamaya 

ısında An
Kurumunda 

bırakarak ve 
direnişe baş

başlayan direniş 
sosyal güvenlik bakanı 

ve Thrk-Iş 

direniş karşısında Sağlık-Iş, direnişin 
anlamsız oldultunu kamu oyuna duyur
du. Ama, günler geçtikçe ve işçi leri 
memur yapmakta kararlı olan Kurum 
yönetiminin tavrı değişmeyince, telaşa 
kapılarak saltlık işçilerinin de direnişe 
geçecelıini bildirdi. Aynı gün, Türk-Iş 
Genel Başkanı Halil Tunç sahnede gö
rünerek, konuyu halledecelıini belirtti 
ve Ankara'da direnişi siirdüren işçileri 
suçlayarak hareketin "ideolojik" oldu
ğunu bildirdi. Ha � 1  Tunç'un öksürültü
nü bile mikrofon ve ekranlara getirmeyi 
görev sayan TRT bu görüşleri de yayım
ladı. Ne varki, buna verilen cevapları 
yayımlamak bir yana, direnişteki işçi
lerin üyesi oldu!!u Sosyal-Iş sendikasının 
Genel Başkanı Özcan Kesgeç'in beyan
larlnl çarpıtarak mikrofon ve ekranları
na getirdi. Yani TRT de işçinin direni
şiru karmak için üzerine düşen görevi 
yaptı. 

BIR SORU VE KARŞILıCı 

Sosyal Sigortalar Kurumunda di
reniş yapan işçilerin işlerine m' n 
verildi!!i yolundaki.söylentileri 'yaptı!! i 
basın toplantısında Halil Tunç'a aktaran 
ve görüşünü öltrenmek isteyen bir gaze
tecinin sorusuna Thrk-Iş Genel Başkanı
nın verdiği karşılık çok ilginçtir. HaUl 
Tunç diyorki : "Hiç bir Türk-Iş üyesi iş
çinin işine 90n verilmemiştir." Bu 
karşılık, Sosyal Sigortalar Kurumunda 
hedefin işçi de!ıil, DISK oldultunun ve 

BIR MILLETVEKiLI ESKiSi VE 
MIT ESKISI iŞçiLERE KARŞI 

noktasından geri dö
yeni planlar için

gtinlerde ızmir'de 
faşistleştirilmesi çalışmaları 

sayısında ayrıntılı 
Iplik'teki oyun 

Daha önce 
faşist militana 

!Ürdüren işçiler 
Müdürlü�ünün 28.12.975 

verdiei bir i1anla 
edildiler. Eski 

Daud'un genel 

DISK 3. Bölge müdürlüi!ünün olay
larla ilgili bildirisini dallıtanlar bir 
gtin içinde üç kez saldırıya u�ruyorlar. 
Sümerbank önünde bildiri daj!ıtanlara 
Tariş üzüm işletmelerine yerleştirilen 
komandolar saldmyor. 100 kişi kadar 
olan saldırganlar TIP ızmir ii  başkanı ve 
10 arkadaşını zincir, sopa ve muştalar
la yaralıyor. Olay yerine durumu ince
lemek için gelen Tekstil Sendikası Şu
be Başkanı ve arkadaşları da aynı gru
bun saldırısına u�radL 

ALTINYUNUS 

MIT 'de uzun yıllar çalıştı�ını söy
leyen Emekli Deniz Albayı Tezer'in 

yöneti uygu lamaya çalış
tığı oyunun düzenleyicileri arasında 
Türk-Iş'in de bulundullunun açık kanıtı. 
O kadar ki Türk-Iş'e baillı bir sendika
nın, Salt Iık-Iş 'in yok olması pahasına. 

Salt lık -Iş bu oyunu geç de olsa an
ladı. Anladı ama, artık üyesi sa lılık 
işçilerinin Sa!!lık-Iş'e güvenmediltini de 
biliyor. Bu nedenle, Türk-Iş'e rağmen, 
işçileri i le bir�kte bir direnişin fiyasko 
ile sonuçlanacağı için açıkca tayır ala
mıyor. 

DIRENişi KıRMAK 

IÇiN SON OYUN 

Her şeye rağmen direnişi siirdüren 
Sosyal-Iş üyesi ikibin işçiye, 1975 
yılı biterken 90n numara çekiliyor ve 
1248 işçinin işine son verildiği, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürü tara
fından açıklanıyor. Bu karar direniş
teki işçileri bir kat daha bi�yor. Kaza
nılmış haklarını geri vermemek için 
direnen işçiler bu kez de "işlerine 
son verildiği için" direnişlerini sürdüre
ceklerini belirtiyorlar. 

Direnişin yine karılmadığını gören 
Kurum yönetimi bu kez. işe son verme 
kararına ra�men isteyen işçilerin, Ku· 
ruma başvurmaları halinde işbaşı yaptı
racai!ı haberini yaygınlaştırıyor. Yaygın
laşan bir söylenti de, bu yolla direnişte
ki işçileri avlayarak direnişi kırmaya 
yardımcı olanlara, işe başlattıkları işçi 
başına 100 �ra para verildilıi. 

DiSK NE 

Direnişin 
bir bildiri yayınlayarak, 
yapmak isteyen 
sini öneriyar. 
günlerde başkanlar 
yürütme kurulu 
olmasına ra!ımen, 
bir bildiri 
ta," ını belirleyen 
maıl ı!!ı gözlerden kaçmıyor. Ortada, 
sermaye sınıfının 
tavrı, bu ta
uygulama olmasına, 
hedef oldultu 
sendikaya 

1975 yılının 
Sigortalar Kurumu
işçinin işlerine 
karşısında CHP 
dulıu ve konuyu 
sarfetti!!i görülmektedir_ 
direnişin onuncu 
hatırlamakta 
kitle örgütleri, 
direniş öncesi 
açıklayarak 
yanları kınamışlar 
muşlardı. 

Şimdi DISK 
"CHP devreye 
verildiiii açıklanan 
rişimlerde bulun
dan DISK yönetimi 
yabilir." 

serg i 

kitabe

KİTAP 
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Dünya Sendikalar Federasyonu Genel 
Sekreteri P/ERRE GENSOUS: 

SENDiKA HAREKETi 

ORTAK TALEPLERDE 

BiRlESMELiDiR 

Dünya Sendikalar Federasyonu 'nun 
Genel Konseyi 'nin 26. toplantısı 7 . 9 
Ekim tarihleri arasında Paris'te toplandı. 
Federasyonun iki kongresi arasındaki en 
yetkili organı olan Konsey toplantısının 
asıl amacı, Federasyonun 30. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla geniş bir kutlama 
faaliyeti düzenlemekti. Kongreyi açış 
konuşmasını yapan Başkan Enrique Pas· 
torino, geçirdi�i birçok bölünmeye ve 
u�radı�ı birçok saldırıya ra�men Fede· 
rasyonun "ikinci dünya savaşının trajik 
fakat onurlu yılları sırasında doğan öz· 
lemlere sadık kaldığını" belirtti. Ge· 
nel Sekreter Pierre Gensous da, dünyada 
çeşitli sendika örgütleri arasında eylem 
birli�i yönündeki gelişmelere değindi. 

DSF'nun Genel Konseyi ı 7 . 25 
Ekim tarihleri arasında Meksika'da top· 
lanan, Uluslararası Hür Sendikalar Kon· 
federasyonu 'nun 1 1 .  Kongresine ve 
Dünya İş Konfederasyonuna da bir 
mesaj gönderdi. Mesajda özellikle şu gö· 
rüşe yer veriliyordu: "Aramızda var" 
olabilecek ideolojik ayrılıkların ötesin· 
de, dünyadaki sendikaların ve uluslar· 
arası sendikal merkezlerimizin işbirliği 
ve birleşik eylem ilişkil .. rini geliştirme 
yolunun bulunabileceğine bütünüyle 
inanmaktayız." Aşağıda, Dünya Sendi· 
kalar Federasyonu Genel Sekreteri '· 
nin Genel Konsey toplantısındaki ko· 
nuşmasının özetini sunuyoruz: 

DÜNYA DURUMU 

Pierre Gensous, konuşmasına, kapi· 
talist dünyanın bütün alanlarda derin bir 
bunalım içinde olduğunu söyleyerek 
başladı ve sözlerine şöyle devam etti: 
"Tekellere ve onların iktidarına karşı sı· 
nıf mücadelesi yoğunlaşmakta, halk ha· 
reketi, giderek tekelci olmayan tabaka
ların çoğunluğunu kapsamaktadır. Halk 
hareketi, yalnız bunalımının sonuçları· 
nın üzerine değil, temel nedenlerinin de 
üzerine yürümektedir. Bu nedenle de, 
demokratik değişimlerin taşıyıcısıdır. 
Aynı zamanda ulusal kurtuluş hareketi 
de yeni bir aşamaya girmiştir: ekono
mik kurtuluş aşamasına. "  

" B u  büyük gelişmeler, yumuşama, 
barış içinde birarada yaşama ve uluslar
arası işbirliği yönündeki eğilimin güçlen· 
mesiyle aynı zamanda ortaya çıkmakta· 
dır. Yumuşama süreci, sınıf mücadplele
ri ve bağımsızlık kavgaları için daha el
verişli perspektifler açmaktadır." 

"Kapitalist ülkelerle sosyalist ülke· 
lerin durumlarının arasındaki kontrast 
emekçilerin sosyalizmin üstünlüğünü 
görmelerine yardımcı olmaktadır. Iıe
rici ve devrimci hareketin bu gelişme 
döneminde emperyalizm, yeni taktik ve 
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manevralarla, yitirmek zorunda kaldık
larını yeniden ele geçirmeye çalışmak
tadır. Bu analiz, başlıca görevlerimizin 
saptanmasını sağlamaktadır." 

YENI KOŞULLARıN 
DOGURDUGU GÖREVLER 

Gensous, bu görevleri şöyle sıraladı: 
"- Kapitalist dünya bunalımının 

sonuçlarına ve nedenlerine karşı müca
delenin gelişmesine yardımcı olmak; 

- Kararlı ve sürekli bir eylemle, 
emekçilerin ve halkların politik ve eko
nomik tam bağımsızlık, yeni bir dünya 
ekonomik düzeninin kurulması için mü
cadelesini desteklemek; 

- Yumuşama ve işbirliği sürecinin 
pekişmesi için çalışmak, emperyalizmin 
bu süreci durdurmayı amaçlayan tüm 
manevralarıyla mücadele etmek, Helsin
ki Konferansı'nda tanımlanan i lkelerin 
uluslararası hayatın pratiğine tam anla
mıyla geçmesi için çalışmak; 

- Bu amaçla, emekçilerin mücade
le dayanışmasını gerçekleştirmek; 

- Şu anda geçerlikte olan birlik 
sürecini genişletrnek ve güçlendirmek." 

DAYANıŞMAYLA İLGİLİ ÖNERILER 

Gensous, dünya durumuyla ilgili 
..olarak belirttiği gelişmelerin birbirlerini 

karşılıklı olarak etkilemeleri sonucunda, 
"faaliyetlerini sürdürdükleri siyasal ve 
ekonomik rejim ne olursa olsun dünya
daki tüm sendikaların ve emekçilerin 
dayanışma içinde mücadele etmeleri 
için güçlü nedenler ortaya çıkardı�ını' 
belirterek konuşmasını sürdürdü. DSF'
nun emekçilerin ortak mücadelesi için 
yaptığı çalışmalardan örnekler verdik
ten sonra da şunu belirtti: 

"Bugün dayanışmanın nitel olarak 
yeni bir düzeyine gelmiş bulunuyoruz. 
Bu da, bir ülkedeki emekçilerin müca
delesini desteklemek için başka ülkeler 
emekçilerinin I/ille eylemi aşamasıdır." 
Bu dayanışmanın, yalnız faşist rejimieri 
protesto amacını taşımadığını, bu 
diktatörlüklerin tasfiyesi gibi açık bir 
hücüm niteliğinin olduğunu söyleyen 
Gensous, tartışmalar sırasında çok 
önemli iki önerinin belirlendiğini be
lirtti: 

"Birincisi, Şili Komünist Partisi Ge· 
nel Sekreteri Luis Corvalan'ın özgürlü
�üne kavuşması amacıyla BM Genel Sek
reteri nezdinde DSF'nun bir delegasyon 
kurması; ikincisi de, Portekiz ile ilgili 
olarak sürekli bir dayanışma komitesi
nin kurulması ve bir dayanışma fonunun 
oluşturulması " 

"SENDİKAL BİRLİK YENI 
BİR NİTELİKTE OLACAKTıR" 

DSF Genel Sekreteri daha sonra 
dünya sendika hareketinde görülen birlik 
eğilimi üzerinde durdu ve şunları söyle· 
di : 

"Sendikal yakınlaşma gelişmekte
dir. Bu yolda yeni ve önemli olumlu ge
lişmelerin olmasını beklemek gerekir. 
Son yıllarda emekçiler zengin deneyler 
kazanmışlar, tekellerle ve emperyalizmle 
sert bir biçimde karşı karşıya gelmişler
dir; sınıf işbirliği fikirleri gerilemekte, 
kapitalizmin çağımlZın sorunlarını çöz e
cek gücü olmadığı bilinci gelişmekte, 
emekçiler ve halklar kapitalizmin ege
menliğini artan ölçüierde reddetmekte· 
dirier. Bu tartışılmaz gerçekler, onu
müzdeki yolun ve tekellerle emperyaliz
min direncini kırmak için gerekli ey
lemlerin doğru değerlendirilmesi, ken
disini dayatmakta olan birliğin yeni bir 
nitelikte olacağını göstermektedir. " 

"Bizim çalışmalarımız da büyük öl
çüde birlik yönündeki bu isteme dayan
maktadır. Bunun için UHSK'nın kongre
sine bir çağrı gönderdik.Kongrenin, mek ·  
lubumuzu ve taşıdığı öııerileri dikkate 
almasını içtenlikle arzu ediyoruz. " 

ORTAK TALEPLERDE BIRLEŞME 

"Değişik ideolojik görüşlere sahip 
olabiliriz. Bu, ortak talepler için ortak 
eylemlerde bulunmamıza engel olmama· 
lıdır. Bugün bizim federasyonumuz için· 
de de büyük ideolojik görüş ayrılıkları 

mevcuttur; fakat bunlar üye sendika 
merkezlerinin birleşme noktaları, or
tak bir platform bulmalarını önlemiyor 

Herşeyden önce önemli olan, büyük 
tekellerin ve emperyalizmin çıkarları 
karşısında emekçilerin çıkarlarının or
tak olmasıdır. Sendikalarda emekçilerin 
biraraya gelmesinin temeli budur. Bu ne
denle, uluslararası sendikal örgütler ara
sındaki ilişkilerde, emekçilerin çıkar or
taklığını, sendikal örgütler arasındaki ta
leplerin ortaklığını aramasını bilmek ge
rekir." 

"Uluslararası Hür Sendikalar Kon
federasyonu ve Dünya İşçi Konfederas
yonu ile taleplerimizde ortak noktalar 
bulabiliriz. Özellikle şu temeller üzerin
de:  

- Faşizm ve ırkçılık altında ezilen 
sendikal ve demokratik hakların savu
nılması, 

- Çokuluslu tekellerin faaliyetine 
karşı eylem, 

- BM'in tanımladığı biçimiyle yeni 
bir dünya ekonomik , düzeninin kurul- i 

ması için eylem 
"Bu taleplerin emek dünyası için 

önemini kimse yadsıyamaz. Günlük ger
çekler de, bu taleplerin ancak kararlı, 
güçlü, sağlam desteği olan mücadele
lerle elde edilebileceğini göstermekte
dir. Bu mücadeleleri n etkinliği, dünya 
sendika hareketinin bütün kesimlerinin 
birliğinin bir fonksiyonudur ve her za
man onun bir fonksiyonu olacaktır. 
Genel Konsey'imizin bütün dünya emek
çilerine dünya çapında birliğin saj!lan
masına yardımcı olmaları için çagrıda 
bulu nmasının nedeni budur." 

Sendikalar Federasyonu 'nun 
26. toplantısı 7 . 9 

arasında Paris'te toplandı. 
kongresi arasındaki en 
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manevralarla, yitirmek zorunda kaldık
larını yeniden ele geçirmeye çalışmak
tadır. Bu analiz, başlıca görevlerimizin 
saptanmasını sağlamaktadır." 

YENI KOŞULLARıN 
DOGURDUGU GÖREVLER 

Gensous, bu görevleri şöyle sıraladı: 
"- Kapitalist dünya bunalımının 

sonuçlarına ve nedenlerine karşı müca
delenin gelişmesine yardımcı olmak; 

- Kararlı ve sürekli bir eylemle, 
emekçilerin ve halkların politik ve eko
nomik tam bağımsızlık, yeni bir dünya 
ekonomik düzeninin kurulması için mü
cadelesini desteklemek; 

- Yumuşama ve işbirliği sürecinin 
pekişmesi için çalışmak, emperyalizmin 
bu süreci durdurmayı amaçlayan tüm 
manevralarıyla mücadele etmek, Helsin
ki Konferansı'nda tanımlanan i lkelerin 
uluslararası hayatın pratiğine tam anla
mıyla geçmesi için çalışmak; 

- Bu amaçla, emekçilerin mücade
le dayanışmasını gerçekleştirmek; 

- Şu anda geçerlikte olan birlik 
sürecini genişletrnek ve güçlendirmek." 

DAYANıŞMAYLA İLGİLİ ÖNERILER 

Gensous, dünya durumuyla ilgili 
..olarak belirttiği gelişmelerin erin er birbirlerini 

karşılıklı olarak etkilemeleri sonucunda, 
"faaliyetlerini sürdürdükleri siyasal ve 
ekonomik rejim rejim re ne olursa olsun dünya
daki tüm sendikaların ve emekçilerin 
dayanışma içinde mücadele etmeleri 
için güçlü nedenler ortaya çıkardı�ını' 
belirterek konuşmasını sürdürdü. DSF'
nun emekçilerin ortak mücadelesi için 
yaptığı çalışmalardan örnekler verdik
ten sonra da şunu belirtti: 

"Bugün dayanışmanın nitel olarak 
yeni bir düzeyine gelmiş bulunuyoruz. 
Bu da, bir ülkedeki emekçilerin müca
delesini desteklemek için başka ülkeler 
emekçilerinin I/ille eylemi aşamasıdır." 
Bu dayanışmanın, yalnız faşist rejimieri 
protesto amacını taşımadığını, bu 
diktatörlüklerin tasfiyesi gibi açık bir 
hücüm niteliğinin olduğunu söyleyen 

"SENDİKAL BİRLİK YENI 
BİR NİTELİKTE OLACAKTıR" 

DSF Genel Sekreteri daha sonra 
dünya sendika hareketinde görülen birlik 
eğilimi üzerinde durdu ve şunları söyle· 
di : 

"Sendikal yakınlaşma gelişmekte
dir. Bu yolda yeni ve önemli olumlu ge
lişmelerin olmasını beklemek gerekir. 
Son yıllarda emekçiler zengin deneyler 
kazanmışlar, tekellerle ve emperyalizmle 
sert bir biçimde karşı karşıya gelmişler
dir; sınıf işbirliği fikirleri gerilemekte, 
kapitalizmin çağımlZın sorunlarını çöz e
cek gücü olmadığı bilinci gelişmekte, 
emekçiler ve halklar kapitalizmin ege
menliğini artan ölçüierde reddetmekte· 
dirier. Bu tartışılmaz gerçekler, onu
müzdeki yolun ve tekellerle emperyaliz
min direncini kırmak için gerekli ey
lemlerin doğru değerlendirilmesi, ken
disini dayatmakta olan birliğin yeni bir 
nitelikte olacağını göstermektedir. " 

"Bizim çalışmalarımız da büyük öl
çüde birlik yönündeki bu isteme dayan
maktadır. Bunun için UHSK'nın kongre
sine bir çağrı gönderdik.
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DEVRiMCi HAREKET 
VE KUCUK BURJUVAZi 

Dr. STEPAN T1TARENKO 

Zamanımız, büyük sosyal değişikliklerle belirginleşiyor. Bu değişik
liklere çeşitli sınıflara ve sosyal gruplara mensup insanlar yığınlarla katılı
yorlar. Toplumun tüm hayatında sosyalist tarzda değişikliklerin yapılması 
uğrundaki savaşa işçi sınıfı ile birlikte küçük burjuvazinin ba:ll tabakaları da 
katılıyorlar. 

H�r kapitalist ülkede küçük burjuvazi sayıca az değildir. Küçük bur
juvazinin ancak önemsiz bir k ısmı, büyük toprak ve mal sahibi olarak, büyük 
toprak ve mal sahiplerinin, sömürücülerin saflarında, pek çoğu ise iflas ederek, 
ücretli işç iler, proletarya saflarına katıl ıyorlar. 

KÜÇÜK BURJlN AZI DEVRIMCI SAYAŞTA ÖNCÜ GÜÇ OLMA 
N ITELICINDE DECILDiR 

Küçük burjuvazinin belirleyici özelliği, mal sahibi olması ile aynı 
zamanda emeğini satarak geçinmesidir. Küçük burjuvazinin eylem biçiminin, 
psikolojisinin, görüşlerinin ikiliği de bundan ileri geliyor. Mal sahibi olarak 
küçük burjuvazi büyük burjuvaziye, emekçi olarak ta ezilenlere ve sömürü
leniere eğilim gösteriyor. En geniş halk yığınlarının faal sosyo-politik hayata 
yöneltilmesi uğrunda savaşan Marksist-Leninist partiler küçük burjuvazinin 
bu özelliğini gözönünde bulunduruyorlar. Bu güçler şu hususu rehber edinir
ler. Doğal iki yanlılığı ve dağınıklığı yüzünden küçük burjuvazi bağımsız bir 
siyasal rol oynamak, devrimci savaşta öncü güç olmak yeteneğinde değil
dir. 

Ancak işçi sınıfı böyle bir güç olabilir. Bireysel mükliyet ile bağımlı 
olmayan işçi sınıfı, bizzat büyük kapitalist üretim !Ürecinde birleşerek disip
linli hale geliyor ve örgütleniyor. Büyük üretim, insan emeğinin dev ölçü
lerde toplumlaşmasına neden oluyor. Sonuçta işç iler, kapitalist sömürüye 
karşı ortak savaşta kollektivizm, yoldaşça yardımlaşma ve dayanışma alış
kan Iığ i kazanmış oluyorlar. Lenin'in anlattığına göre, sermaye zulmünün 
devrilmesi uğrundaki savaşta, darbe sırasında, zaferin !Ürdürülüp sağlamlaş
tırılması uğrundaki savaşta ve yeni sosyalist toplumsal düzenin kurulması 
uğrundaki savaşta sömürülen emekçi yığınlarını idare etmek yeteneğinde 
olanıancak şehir işç ileri ve genellikle sanayi işç ileridir . .  

DEVRIM SÜRECiNDE KÜÇÜK BURJlNAZININ ROLü 

Devrim !Ürecinde küçük burjuvui ne gibi bir rol oynuyor? Küçük 
burjuvaziyi hesaba katmamak mümkün mü? 

Marksizm bilimi ile dünya devrimci pratiğinin gösterdiği gibi küçük 
burjuvazi işçi  sınıfının tarafına çekilmeden sosyalizmin zaferi söz konusu 
olamaz. Önceleri, Rusya'da devrim yapılmadan önce Batı Avrupalı sosyal 
demokratlar arasında, ancak işç i sınıfı her kapitalist ülkede halkın ezici ço
ğunluğunu teşkil edeceği zal1Jan toplumda sosyalist yönde değişikliklerin 
yapılması olanağ ının oluşabileceğine ilişkin kuram çok yayılmış bulunu
yordu. Sosyalist devrim sırasında işçi sınıfının, küçük burjuvazi dahil tüm 
burjuvaziye yalnız başına karşı koyacağı sanılıyordu. 

Lenin bu kuramı açıklamış ve şunları ortaya koymuştur. Birincisi, 
her kapitalist ülkede işçi sınıfının gücü, toplum içindeki sayısal oranından 
kat kat daha büyüktür. Ikincisi, kapitalizme karşı savaşta işçi sınıfının, orta 
halk tabakaları iç inde müttefiki olabilir ve olmalıdır. Rusya'da Lenin ve 
Bolşevikler partisi işçi sınıfını en başta köylülerle birliğe yöneltiyorlardı. 
Çarlığın devrilmesi ve demokratik cumhuriyetin kurulması uğrundaki savaş 
dönemindelenin'in partisi işçi sınıfı ile tüm köylüler, bu arada zengin köy
lüler arasında birlik kurma politikası izlemişti. Sosyalist devrime hazırlık 
işleri arasında da proleterlerle en fakir  köylüler, tüm sömürülen yığınlar a
rasında birlik kurma politikası izlenmişti. 

Devrim zaferle sonuçlandıktan sonra Lenin, orta köylülerin de yeni 
toplum kurma çalışmalarına faal olarak katılmaya çağrılmaları gereğine işaret 
etmişti. 1919'da yapılan 8. parti kongresinde "Köyde faaliyetlere" ilişkin 
raporunda Lenin, "orta ve ara tabakalar katılmadan sosyalist toplumun kuru
labileceğini sanmak, çok derin bir hata olurdu," demişti. 

Fakat bu unsurları burjuvaziden ayırmak, işçi sınıfının tarafına 
çekmek gerekiyordu. Lenin şöyle derdi: "Burjuvazinin iktidarda bulunduğu 
çok uzun !Üre iç inde köylüler bu iktidarı desteklemiş, burjuvaziden yana 01-

muştur. Burjuvazinin ekonomik gücü ve siyasal iktidar araçlMı gözönünde 
bulundurulursa bu kolay anlaşılır. Fakat doğru bir politika izlersek, bir !Üre 
sonra köylüler bizim tarafımıza geçeceklerdir." 

Lenin, sonraları da, sosyalist devletin gücünün temeli olarak işç ilerle 
köylüler arasındaki birliğin sağlamlaştırılması sorununa çok kez değinmişti. 
Lenin, işçi lerle köylüler arasında�i birliğin, Sovyet egemenliğinin sağlam -
olması için yeter ve gerekli koşul olduğunu belirtiyordu. O zaman kapitalist 
ülkelerle kuşatılmış bulunan Sovyetler Birliği'nde sosyalist toplumu kurma
nın en gü.ç ödevlerinin başarıyla yerine getirilmesini mümkün kılan da, asıl 
Sovyet egemenliğinin, işçi-köylü birliğini kurma politikasını hiç şaşmadan 
izleyerek, küçük bireysel köylü ç iftliklerinden vazgeçerek yavaş yavaş mo
dern teknik araçlarla donatılan kollektif ç iftlikler kurma yoluna geçilmesine 
ilişkin Lenin'in vasiyetini yerine getirmesidir. 

SOSYALIST DÜZENDE, KÜÇÜK BURJlN AZI 

Sovyetler Birliği'nde sosyalist düzenin kurulup sağlamlaşması sonu
cunda ülkede küçük burjuvazi, küçük mal sahipleri sınıfı kaldırılmıştır. üretim 
araçları üzerindeki kamu mülkiyeti sayesinde, kapitalist düzene özgü olayın, 
yani köylülerin sınıfsal tabakalara ayrılmalarının kökleri kesinlikle kaldırıl
mıştır. Köylülerin kültür seviyesi ölçülemiyecek kadar yükselmiştir. Bu da 
köylülerin ülkenin sosyo-politik hayatına faal olarak katılmaları olanağ ını ve
riyor. Köylülerin kültür düzeyinin yükseltilmesi ve yaşam biçiminin değiştiril
mesi, ' köylülerin sosyal yapısı ile psikolojisinin değişmesine neden oluyor. 
Köylülerin işç ilerle ortak nitelikleri gittikçe artıyor. Sovyet köylülerinin 
emeğinin doğrudan doğruya makine ve mekanizmalarla bağ lı olması da buna 
yardım etmektedir. 

Sovyet devletinin bugünkü sosyal politikasının amacı, işçi sınıfı, 
kolhozcu köylüler ve aydınları birbirlerine daha da yakınlaştırmak, şehir 
ile köy, kafa emeği ile kol emeği arasındaki önemli ayırımları yavaş yavaş 
kaldırmaktır. Fakat bu koşullarda da öncü durumda bulunan eskisi gibi işçi 
sınıfı kalmaktadır. i şç i  sınıfı önce olduğu gibi şimdi de toplumun başlıca 
üretim gücüdür. Işçi sınıfının disipliniiiiği, örgütlülüğü, kollektivizmi ve dev
rimciliği, Sovyetler Birliği'nin sosyal i lişkiler sisteminde öncü bir rol oynamr 
sını sağlamaktadır. 

Toplumda esaslı sosyal değişiklikleri ilk yapmış olan ülke Sovyetler 
Birliği'nin tecrübesinden yaratıcı bir şekilde yararlanan daha başka sosyalist 
ülkeler de aynı yolda yürümektedirier. 

Orta tabakaların işçi sınıfının tarafına çekilmeleri sorunu kapitalist 
ülkelerin komünist ve işçi partilerinin dikkat merkezinde bulunmaktadır. Bu 
partiler, işçi sınıfı başta gelmek üzere demokratik ve ilerici güç ler arasında 
güçlü bir koalisyonun kurulması uğrunda 

·
savaşıyorlar. Tekellerin egemenliği

ne karşı derin demokratik değişiklikler uğrunda başarılı bir savaş yapılması, 
sonra sosyalist toplumun kurulması uğrunda savaş yapılması için böyle bir 
koalisyonun kurulması kaçınılmazdı. 

SOSYALIST TOPLUMUN KURULMASı içiN IşÇi SıNıFıNıN 
ÖNCÜLÜCÜ ŞARTTıR 

Devrimci savaşta işçi sınıfının öncü bir rol oynadığını yadsıyan 
küçük burjuva sahte devrimcileri ve aşırı "solcular", komünist ve işçi parti
lerinin orta halk tabakaları konusundaki Marksist-Leninist politikasına karŞı 
koyuyorlar. Onlar şehrin güya köy tarafından kuşatıldığı ve sosyalist devrimin 
merkezinin şehirden güya köye geçtiği ve bunun için de işçilerin köylüleri 
değil, köylülerin: işç ileri ardındansürükleyeceğil yol  undaki Marksizm düşmanı 
tezi öne !Ürmüşlerdir. Başka deyimle bu beceriksiz kuramcılar devrim saVr 
şını küçük burjuvazinin yönetmesini istiyorlar. Böylesi bir tutum, sosyalist 
devrime ve sosyalist toplumun kurulmasına ilişkin Marksist-Leninist kurama 
tümüyle aykırı gelmektedir. işçi  sınıfı katılmadan ve sınıfsal savaşta öncü 
bir rol oynamadan devrim yapmak ve toplumda sosyalist tarzda değişiklik
ler gerçekleştirmek isteyenler mu hakkak başarısızlığa uğrayacaklardır. 

Sermayeye karşı savaşta zafer kazanılması ve sosyalist toplumun 
kurulması için, işçi sınıfının öncü bir rol oynaması ve proleter olmayan geniş 
emekçi tabakalarıyı. birlij\inin kurulması şarttır. Devrim hareketinin, tüm 
ülke ve dünya çapında sınıfsal sava�ın tarihi işte bunu öğretiyor. 
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KÜÇÜK BURJlN AZI DEVRIMCI SAYAŞTA ÖNCÜ GÜÇ OLMA 
N ITELICINDE DECILDiR 

Küçük burjuvazinin belirleyici özelliği, mal sahibi olması ile aynı 
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izleyerek, küçük bireysel köylü ç iftliklerinden vazgeçerek 
dern teknik araçlarla donatılan kollektif ç iftlikler kurma 
ilişkin Lenin'in vasiyetini yerine getirmesidir. 

SOSYALIST DÜZENDE, KÜÇÜK BURJlN 

Sovyetler Birliği'nde sosyalist düzenin kurulup 
cunda ülkede küçük burjuvazi, küçük mal sahipleri sınıfı 
araçları üzerindeki kamu mülkiyeti sayesinde, kapitalist düzene özgü 
yani köylülerin sınıfsal tabakalara ayrılmalarının kökleri 
mıştır. Köylülerin kültür seviyesi ölçülemiyecek kadar yükselmiştir. 
köylülerin ülkenin sosyo-politik hayatına faal olarak katılmaları 
riyor. Köylülerin kültür düzeyinin yükseltilmesi ve yaşam 
mesi, ' köylülerin sosyal yapısı ile psikolojisinin değişmesine 
Köylülerin işç ilerle ortak nitelikleri gittikçe artıyor. 
emeğinin doğrudan doğruya makine ve mekanizmalarla 
yardım etmektedir. 

Sovyet devletinin bugünkü sosyal politikasının amacı, işçi 
kolhozcu köylüler ve aydınları birbirlerine daha da 
ile köy, kafa emeği ile kol emeği arasındaki önemli ayırımları 
kaldırmaktır. Fakat bu koşullarda da öncü durumda bulunan 
sınıfı kalmaktadır. i şç i  sınıfı önce olduğu gibi şimdi 
üretim gücüdür. Işçi sınıfının disipliniiiiği, örgütlülüğü, 
rimciliği, Sovyetler Birliği'nin sosyal i lişkiler sisteminde 
sını sağlamaktadır. 

Toplumda esaslı sosyal değişiklikleri ilk yapmış 
Birliği'nin tecrübesinden yaratıcı bir şekilde yararlanan 
ülkeler de aynı yolda yürümektedirier. 

Orta tabakaların işçi sınıfının tarafına çekilm
ülkelerin komünist ve işçi partilerinin dikkat merkezinde 
partiler, işçi sınıfı başta gelmek üzere demokratik ve 
güçlü bir koalisyonun kurulması uğrunda 
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savaşıyorlar. Tekellerin 

ne karşı derin demokratik değişiklikler uğrunda başarılı 
sonra sosyalist toplumun kurulması uğrunda savaş yapılması 
koalisyonun kurulması kaçınılmazdı. 

SOSYALIST TOPLUMUN KURULMASı içiN IşÇi 
ÖNCÜLÜCÜ ŞARTTıR 

Devrimci savaşta işçi sınıfının öncü bir rol oynad
küçük burjuva sahte devrimcileri ve aşırı "solcular", komünist 
lerinin orta halk tabakaları konusundaki Marksist-Leninist politi
koyuyorlar. Onlar şehrin güya köy tarafından kuşatıldığı 
merkezinin şehirden güya köye geçtiği ve bunun için 
değil, köylülerin: işç ileri ardındansürürür kleyeceğil yol  undaki 
tezi öne !Ürmüşlerdir. Başka deyimle bu beceriksiz kuramcılar 
şını küçük burjuvazinin yönetmesini istiyorlar. Böylesi 
devrime ve sosyalist toplumun kurulmasına ilişkin Marksist-Leninist 
tümüyle aykırı gelmektedir. işçi  sınıfı katılmadan ve 
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ORHA� İYİLER'İN YÜRÜYÜŞ' E DEMECİ 

1975' TE 

TiYATRO VE 1976 
. 1975 yılının tiyatro açısından de

ğerlendirmesini yapabilir misiniz? 
. özetle söylemek gerekirse, işçi sını

fıyla, emekçilerle, tiyatroya en çok ge
reksinme duyan halk kesimleriyle tiyat
romuz bu yıl da organik ba�larlDl ku
rabilmiş de�i1. Oysa tiyatromuzun ken
di gerçe�ini ve estetik biçimini yarata
bilmesinin başkaca hiçbir çıkar yolu 
kalmamıştır. 

Tiyatro çalışmalarının ürünlerini 
biz üç alanda toplarız a) Ödenekli ti
yatrolar b) özel tiyatrolar c) Amatör 
tiyatro toplulukları. Her üç alanın, özel
likle daha çok sanatsal üretimde bulu
nan, işletrnecili�iyle daha geniş bir ta
bana yayılabilen ödenekli tiyatrolarla, 
Özel tiyatroların üretim biçimlerindeki 
bir gerçe�i sürekli göz önünde tutmak 
zorundayız. Bu gerçek de şudur: Kimler 
orıların çalışmalarını para ödeyerek sa
tın almaktadır. Kapitalist bir üretim bi
çiminin hakim oldu�u bir toplumda sa
natsal üretimin ondan soyutlanmış baş
kaca özellikler taşıması kesin olarak söz 
konusu olamaz. Emek, sermaye ve artı 
değer üçlüsü sanatsal üretim için de ge
çerlidir. Ödenekli tiyatrolarda artı de�er 
sömürüsü çok başka bir biçimde gerçek
leşiyor. Ilk bakışta görüp anlamak zor 
oluyor. Çünkü devletin bütçesini yaptı
ğını kendi cebinden oradakilere öderne
de bulundu!!unu görüyoruz;  özel tiyatro 
topluluklarından e�lence geliri bile alı· 
nırken. Oysa soruna yakından bakıldı· 
!!ında ortaya şu gerçek çıkmaktadır: 

Uretilen sanatsal değeri, küçük he
saplı yöneticilerin, siyasal iktidarı mem
nun edebilmek için küçük bir azınlı!!ın 
buyru!!una vermelerindedir sömürü. 
• Yarar açısından mı demek istiyor· 

sunuz? 
Hiç kuşkusuz o açıdan. Bir de yapı' 

lan yatırımları düşününüz. Emekçi halkı
mız adına, yani henüz yirmi yıldır yüzde 
94'ü hiç tiyatro görmemiş halkımız adı
na bir sömürü söz konusudur. Bu gide
rek sanatsal de�er kaybına yol açar. Aç
maktadır da. ödenekli tiyatrolarımlZın 
ülke tiyatrosunun temel ilkelerinden 
hiçbirini şimdiye dek saptayamaması
nın nedenlerinden biri de budur. Ama 
devlet onlara şöyle demektedir: "Siz ü
zülmeyin, ben hiç de böyle düşünmüyo
rum. Halkımızın sizin yüca sanat anlayı· 
şınlZa erişme si söz konusudur. Ne de
mek tiyatroyla emekçileri ve halkı bir· 
Iikte oluşturmak? Ben vermiyor muyum 
sizin paramzı? Halk bu sanat çalışmala. 
rını anlıyıncaya dek siz görevinizi lütfen 
hiçbirşeyi araştırmaya yeltenmeden sür· 
dürün. Unutmayınız ki halkımız cahildir, 
hiç kuşkusuz operadan hoşlanmıyabilir. 
Oysa bizim için operaya iki kişi bile gel· 
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se hiç önemi yok. Eugene O 'Neill'in 
iki kişilik çatışmalı dramlarının iIIusion
nist anlatım dilini halkımız kolay �olay 
bellenemez belki. Ana unutmayınız ki, 
sanatçı dostum, biz zaten onları o ç izgi
ye getirmek istiyoruz. Yine de unutma
manız gerekir ki halkımız bu yıl, o kaba 
cinsel dürtüsünün etkisiyle Küheylan gibi 
bir oyunu anlamakda pek de güçlük çek
medi.. Nasıl sevindirici dellil mi bu du-

?" rum. 

özellikle devlet tiyatroları yıllardır 
sürdürdüj!ü sözüm ona apolitik sanat ça
lışmalarını - aslında tam bir politik bi
Iinçle -, halkımızın panelik tutumunu 
75'de de başörıyla sürdürmüştür. Yani 
bu tiyatro alanının içine halkımızın gün
cel sorunlarından hiçbiri girmiyecektir. 
Ocret, grev, faşizm, silahlanma yarışı, 
geri kalmışlık, terörizm, sömürünün ya
bancılaştırma konuları halkımızın etiyle 
kemi�iyle bütünleşip hiçbir zaman ince
lenmeyecektir. Ve de halkımız, her yıl 
devlet tiyatrolarının yakışıklı baylarıyla, 
melekler kadar güzel bayanlarının cebine 
80 milyon lira ödeyecek, fakir fukaranın 
bindi!!i otobüsten, kullandı�ı havagazin
dan, elektri�inden kesilen paralarla Is
tanbul Belediyesinin oluşan bütçesinden 
de Şehir tiyatrolarının sanatçılarına 28 
milyon lirayı ayıracaktır. 

Ama bence bu yılın en büyük de�i
şik belirtisi ödenekli tiyatrolarda işte 
tam bu noktada başlamıştır . . .  
• Bu değişik belirtinin ne olduğunu 

söylemek olanağı var mı? 
Henüz kesinleşmiş del!i1 ama çok ö

nemli bir olguyla karşı karşıyayız bu yıl. 
1975 yılının en önemli tiyatro gelişme
lerinden biri olarak niteliyebilirim bu 
belirtiyi, daha dol!rusu gelişimi. O da 
şu : Istanbul belediyesi tiyatrolarında 
halktan ve tiyatro sanatının kendi dol!
nilarından yana olan genç rejisörler, bu 
yıl ilk kez Muhsin Ertu!!rul'un batı ak· 
tarmacı sanat politikasının merkeziyetçi 
despotizmine karşı ç ıkarak Yerinden 
Yönetim ilkesini geliştirmeye başlamış· 
lardır. Bunun için de son derece tutarlı 
bir mücadeleyi göze almışlardır. 

Yerinden Yönetim yada Demokra
tik Merke7.iyetçi Yönetimin altında, 
halkımızın gerçe�inin tiyatro diliyle ve 
tiyatronun ö�eleriyle oluşturulmasına 
yönelik bir açılışın düşüncesi yatmakta· 
dır. Yeni yönetmelik şu anda, hazırlan· 
mış bir biçimde, Belediye Başkanı Ah
met Isvan'a verilmiştir. Ahmet Isvan ya 
Türk tiyatrosunun bu son derece önemli 
olgusunu de!!erlendirecek ya da kendisi 
adının Türk tiyatro tarihine iyi bir bi
çimde Y37.llmasını Ama 
hiç kuşkusuz başlıyan gelişim çizgisini 

sürdürecektir, daha büyüyerek ve daha 
çok taraftar toplayarak ... 
• Peki özel tiyatroların durumuna ne 

denebilir? Bu topluluklar beklenen bir 
düzeyde çalışmalarını gerçekleştirebil
mişler midir sizce? 

Benim bu konuda şaşkınlıl!a u!! ra· 
dıl!ım bir şey var. Eleştirmenlerden ge
len bir şey bu. Özel tiyatrolar habire 
sanatsal de!!erlerinin düşüklüı!üyle suç
lanıyorlar. Bunu anlıyorum, anlamadı
!!ım niçin bu suçlamanın yapıldıl!ıdır. 
Tıpkı herhangi bir mal gibi para - mal -
para ilkesi iç inde özel tiyatrolar sanatsal 
üretimde bulunurlar. Malı alan belirler 
malı. Yani sanatsal üretimin tüketicisi 
üretilen malın niteli!!ini belirler. Daha 
dO!!ru bir deyimle oyunların nitelil!i iz
leyicilerin nitelil!i, sınıfların oyun dizile
rini saptar. Onlar, özel tiyatro işletmeci
leri, elbette yerli film yapımcılarının çi
leden ç ıkardı�ı seks bunalımlı izleyici
lere karı - koca - metres üçlüsünü işle
yen bulvar güldürülerini, kaba taşra 
eşrafının Istanbul 'a yerleşmiş foto ro
man okuyucu su kadınlarıyla kızlarına 
satabiiecekleri oyunları yetiştirmekle 
u�raşacaklardır. Do!!rusu ya kınana
cak birşey bulamıyorum ben bunda. 
Bizim asıl üzerinde durmamız gereken 
devrimci tiyatrolardır. Çünkü onlar 
gelece�in dinamizmini, estetik ilkelerini 
saptar ancak. 1974 . 1975 döneminde 
Ankara Sanat Tiyatrosu Dostlar Tiyatro
su, Ankara Ça!!daş Sahne ve de bu yıl 
ıstanbul'da perdelerini açan Birlik 
Sahnesi 35 . 40 özel tiyatro içinde dev· 
rimci nitelikteki tek tiyatro toplulukla
rıdır. 

Topluca bir yargılamada bulunabil
mek için şuna bakmak gerekir: Nedir 
bu devrimci tiyatroların özelli!!i? Halkı
mızın devrimci mücadelesindeki yeri ne· 
dir yani? Gerçekte istenilen amaçlara 
yönelik çalışmalarının objektif koşulları 
yeterli midir? 1974 - 1975 sezonu bize 
şunu gösterdi : Bazı tiyatrolar daha çok 
küçük burjuva aydınlarının devrimci atı· 
lımlarının oluşumuyla kendini bütünler
ken, bazıları da işçi sınıfıyla daha orga
nik ba!!lar kurmada başarılı denemeler 
yapmıştır. Her iki deney de kendi kana
Iından bize kendi gerçeklerini getirecek
tir hiç kuşkusuz. Ama bu konuda asıl 
söylenmesi gereken şey bence şu : ilerici 
kuruluşlar, halk iktidarını amaçlıyan 
sosyal demokrat partilerle, sosyalist par
tiler, devrimci sendikalar, dernekler dev
rimci mücadelede tiyatro olgusunu göz
den uzak tutmamalıdırlar. Görev duygu
su içindeki tiyatrocunun onlara ihtiyacı 
var. Ama onların da tiyatroya ihtiyaçla
n var. 

• Halkımızın uyanık güç lerinin her 
kesimine bu baskılar uygulanırken ilerici 
tiyatroların da bundan uzak kalacağı dü
şünülebilir mi? 

Hayır. Bu yıl içinde iki kez yasak
\adılar ANA'YL Tiyatro binası mühürlen· 
miştir. Foto�rafı ilerici kuşaklara geçe
cek bir yüz karasıdır. Genco Erkal için 
kolluşturmalar biribirini izlemektedir. 
1975 yılında Içişleri Bakanlı�ı ça!!dışı 
görüşüyle sansür mekanizmasını tüm va· 
Iiliklerce işler bir duruma getiren bir 
genelge yayınlamıştır. Amatör tiyatro 
çalışmalarının en olumlu sonuçlarını ge
tirmiştir. lltö - 5 deneyi bize amatör ça
lışmaların tiyatromuz için ne gibi olum
lu sonuçlar getirebileceği ni bu yıl kanıt
Iıyan en önemli tiyatro olaylarından bi· 
riydi. Ama gerici ikdidarın elıitim baka
nı bu konuya da el atmış, okul müdür
lüklerine gönderdi!!i bir bildiriyle bun
dan böyle tebli!!ler dergisinde yayınlan
mış oyunlar dışında bir oyunun oynan
masını yasaklamıştır. 

Tüm bunlar niçin? Apaçık ortada: 
emekçi sınıflarla tiyatronun ilişkisini 
koparmak. Ama sanıyorum pek de başa
rı gösteremiyeceklerdir. 
. 1975 - 1976 döneminde nasıl bir ge

çiş söz konusudur sizce? 
1975 - 1976 dönemine son derece 

uyanık bir bilinçle geçti!!imizi söyleye
bilirim. Nedenleri şu: önce ödenekli 
tiyatroların Yerinden Yönetim ya da 
Demokratik Merkeziyetçi Yönetim bi
çiminin ulaşaca!!ı aşamalar vardır. Bu 
bir. Ikincisi ve çok önemlisi, 1975 yılı 
gerek açık oturumlarla, gerek yazılanlar
la, gerek sahne uygulamalarıyla kendi ti· 
yatromuzu, türk tiyatrosunu oluştura
cak ö!!elerin tartışıldı!!ı araştırıldı!!ı bir 
dönem olmuştur. Şöylesine bir genel 
e�i1imler ç izgisiyle geçiyoruz 1976 yılı
na: dile getiriyorum ;  kendi düşüncemi 
bir başka tartışmada ele almak isterdim. 

Şu e!!i1imler 1976 y ılında iyice be· 
lirlenecektir: 

a) Türk tiyatrosunun seyirlik oyun
larımızdan kaynaklanmasını istiyen gö
rüş ve u!!raşı 

b) Türk tiyatrosunun do!!u kaynaklı 
Grotowiski - Say na mistisizminin estetik 
biçiminden kaynaklanmasını isteyen gö
rüş. 

c) Türk tiyatrosunun bilimsel doll
rultuda, Brecht ö!!retisinden yararlan
masını savunan görüş .. .  

Işte şimdi 1976 yılına bu görüşlerin 
tartışmasıyla geçiyoruz. Her üç görüşte 
aslında kendi politik görüş ve tutumları
nı yansıtmaktadır, giderek denebilir:ken
di politik gruplaşmalarını. Herkes 1976 
yılında yerini daha bir iyi belirliyecektir. 
Sevindirici de�i1 mi bu sizce? 

abilir misiniz? 
söylemek gerekirse, işçi sını

tiyatroya en çok ge
halk kesimleriyle tiyat

organik ba�larlDl ku
de�i1. Oysa tiyatromuzun ken

estetik biçimini yarata
başkaca hiçbir çıkar yolu 

çalışmalarının ürünlerini 
toplarız a) Ödenekli ti

tiyatrolar c) Amatör 
toplulukları. Her üç alanın, özel

sanatsal üretimde bulu
işletrnecili�iyle daha geniş bir ta

ödenekli tiyatrolarla, 
üretim biçimlerindeki 

sürekli göz önünde tutmak 
gerçek de şudur: Kimler 

alarını para ödeyerek sa
Kapitalist bir üretim bi
oldu�u bir toplumda sa
ondan soyutlanmış baş

taşıması kesin olarak söz 
Emek, sermaye ve artı 

sanatsal üretim için de ge
tiyatrolarda artı de�er 

başka bir biçimde gerçek
bakışta görüp anlamak zor 

devletin bütçesini yaptı
cebinden oradakilere öderne

görüyoruz;  özel tiyatro 
e�lence geliri bile alı· 

soruna yakından bakıldı· 
gerçek çıkmaktadır: 

sanatsal değeri, küçük he
siyasal iktidarı mem

için küçük bir azınlı!!ın 
vermelerindedir sömürü. 
açısından mı demek istiyor· 

uz o açıdan. Bir de yapı' 
düşününüz. Emekçi halkı

henüz yirmi yıldır yüzde 
tiyatro görmemiş halkımız adı

konusudur. Bu gide
kaybına yol açar. Aç

ödenekli tiyatrolarımlZın 
tiyatrosunun temel ilkelerinden 

dek saptayamaması
biri de budur. Ama 

şöyle demektedir: "Siz ü
de böyle düşünmüyo

sizin yüca sanat anlayı· 
söz konusudur. Ne de

iki kişilik çatışmalı dramlarının iIIusion
nist anlatım dilini halkımız kolay �olay 
bellenemez belki. Ana unutmayınız ki, unutmayınız ki, 
sanatçı dostum, biz zaten onları o ç izgi
ye getirmek istiyoruz. Yine de unutma
manız gerekir ki halkımız bu yıl, o kaba 
cinsel dürtüsünün etkisiyle Küheylan gibi 
bir oyunu anlamakda pek de güçlük çek
medi.. Nasıl sevindirici dellil mi bu du-

?" rum. ?" rum. ?" 

özellikle devlet tiyatroları yıllardır 
sürdürdüj!ü sözüm ona apolitik sanat ça
lışmalarını - aslında tam bir politik bi
Iinçle -, halkımızın panelik tutumunu 
75'de de başörıyla sürdürmüştür. Yani 
bu tiyatro alanının içine halkımızın gün
cel sorunlarından hiçbiri girmiyecektir. 
Ocret, grev, faşizm, silahlanma yarışı, 
geri kalmışlık, terörizm, sömürünün ya
bancılaştırma konuları halkımızın etiyle 
kemi�iyle bütünleşip hiçbir zaman ince
lenmeyecektir. Ve de halkımız, her yıl 
devlet tiyatrolarının yakışıklı baylarıyla, 
melekler kadar güzel bayanlarının cebine 
80 milyon lira ödeyecek, fakir fukaranın 
bindi!!i otobüsten, kullandı�ı havagazin
dan, elektri�inden kesilen paralarla Is
tanbul Belediyesinin oluşan bütçesinden 
de Şehir tiyatrolarının sanatçılarına 28 
milyon lirayı ayıracaktır. 

Ama bence bu yılın en büyük de�i
şik belirtisi ödenekli tiyatrolarda işte 
tam bu noktada başlamıştır . . .  başlamıştır . . .  başlamıştır 
• Bu değişik belirtinin ne olduğunu 

söylemek olanağı var mı? 
Henüz kesinleşmiş del!i1 ama çok ö

nemli bir olguyla karşı karşıyayız bu yıl. 
1975 yılının en önemli tiyatro gelişme
lerinden biri olarak niteliyebilirim bu 
belirtiyi, daha dol!rusu gelişimi. O da 
şu : Istanbul belediyesi tiyatrolarında 
halktan ve tiyatro sanatının kendi dol!
nilarından yana olan genç rejisörler, bu 
yıl ilk kez Muhsin Ertu!!rul'un batı ak· 
tarmacı sanat politikasının merkeziyetçi 
despotizmine karşı ç ıkarak Yerinden 
Yönetim ilkesini geliştirmeye başlamış· 
lardır. Bunun için de son derece tutarlı 
bir mücadeleyi göze almışlardır. 

Yerinden Yönetim yada Demokra
tik Merke7.iyetçi Yönetimin altında, 
halkımızın gerçe�inin tiyatro diliyle ve 
tiyatronun ö�eleriyle oluşturulmasına 
yönelik bir açılışın düşüncesi yatmakta· 

çok taraftar toplayarak ... 
• Peki özel tiyatroların durumuna ne 

dene
• 

dene
• 

bilir? denebilir? dene Bu topluluklar beklenen bir 
düzeyde çalışmalarını gerçekleştirebil
mişler midir sizce? 

Benim bu konuda şaşkınlıl!a u!! ra· 
dıl!ım bir şey var. Eleştirmenlerden ge
len bir şey bu. Özel tiyatrolar habire 
sanatsal de!!erlerinin düşüklüı!üyle suç
lanıyorlar. Bunu anlıyorum, anlamadı
!!ım niçin bu suçlamanın yapıldıl!ıdır. 
Tıpkı herhangi bir mal gibi para - mal -
para ilkesi iç inde özel tiyatrolar sanatsal 
üretimde üretimde ür bulunurlar. Malı alan belirler 
malı. Yani sanatsal üretimin tüketicisi 
üretilen malın niteli!!ini belirler. Daha 
dO!!ru bir deyimle oyunların nitelil!i iz
leyicilerin nitelil!i, sınıfların oyun dizile
rini saptar. Onlar, özel tiyatro işletmeci
leri, elbette yerli film yapımcılarının çi
leden ç ıkardı�ı seks bunalımlı izleyici
lere karı - koca - metres üçlüsünü işle
yen bulvar güldürülerini, kaba taşra 
eşrafının Istanbul 'a yerleşmiş foto ro
man okuyucu su kadınlarıyla kızlarına 
satabiiecekleri satabiiecekleri oyunları yetiştirmekle 
u�raşacaklardır. Do!!rusu ya kınana
cak birşey bulamıyorum ben bunda. 
Bizim asıl üzerinde durmamız gereken 
devrimci tiyatrolardır. Çünkü onlar 
gelece�in dinamizmini, estetik ilkelerini 
saptar ancak. 1974 . 1975 döneminde 
Ankara Sanat Tiyatrosu Dostlar Tiyatro
su, Ankara Ça!!daş Sahne ve de bu yıl 
ıstanbul'da perdelerini açan Birlik 
Sahnesi 35 . 40 özel tiyatro içinde dev· 
rimci nitelikteki tek tiyatro toplulukla
rıdır. 

Topluca bir yargılamada bulunabil
mek için şuna bakmak gerekir: Nedir 
bu devrimci tiyatroların özelli!!i? Halkı
mızın devrimci mücadelesindeki yeri ne· 
dir yani? Gerçekte istenilen amaçlara 
yönelik çalışmalarının objektif koşulları 
yeterli midir? midir? midir 1974 - 1975 sezonu bize 
şunu gösterdi : Bazı tiyatrolar daha çok 
küçük burjuva aydınlarının devrimci atı· 
lımlarının oluşumuyla kendini bütünler
ken, bazıları da işçi sınıfıyla daha orga
nik ba!!lar kurmada başarılı denemeler 
yapmıştır. Her iki deney de kendi kana
Iından bize kendi gerçeklerini getirecek
tir hiç kuşkusuz. Ama bu konuda asıl 

kesimine bu 
tiyatroların 
şünülebilir 

Hayır. 
\adılar ANA'YL 
miştir. Foto�rafı 
cek bir yüz 
kolluşturmalar 
1975 yılında 
görüşüyle sansür 
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çalışmalarının 
tirmiştir. 
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lu sonuçlar 
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nı bu konuya 
lüklerine 
dan böyle 
mış oyunlar 
masını yasaklamıştır. 
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koparmak. 
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çiş söz konusudur 
1975 

uyanık bir 
bilirim. Nedenleri şu: 
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Demokratik 
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gerek açık 
la, gerek 
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Şu e!!i1imler 1976 
lirlenecektir: 

a) Türk 
larımızdan 
rüş ve u!!raşı 

b) Türk 
Grotowiski 
biçiminden kaynaklanmasını isteyen 
rüş. 

c) Türk 



NAZıM HiKMETiN SiiRiNE 
-

DELi OGLANıN BAKISI 
-

Türk şıırının zirvesinden emekçi kitlelerin ve 
yoksul halkların sınıfsal özlemlerini ve sorunlarını dile 
getiren Ustamız N azım Hikmet, 1957 de Bulgaris
tan'ın konuRu olmuştu _ Güzel Varna şehrinde henüz 
toplumcu uygarlığın eli kıyılara, sırtlara yeteri nce 
uzanmadlRı aylarda Nazım Varna'run en büyük 
güzelliRini keşCetmişti: Karşı sahil Türkiye __ _ 

Gerçekten de turistler için Varna, çiçek, ye
şillik, güneş, deniz ve dilediğince eR lenebilme şehri
dir_ Ama N az ım Hikmet için Varna, Karadeniz 
kıyısında 1Urkiye kıyı1arıyla karŞı karşıya bulunan 
bir şehirdir_ Varna'da kıyıyı gören bir otel pence
resinden, bir otel tera.ından, ya da bir plaj şemsi
yesi altından bakınca ıstanbul'un Boğaziçinden 
geçecek bir gemiyi görme ola na!! i bulunan bir yerdir_ 
Plaj kumları üzerinde yürürken 1Urkiye kıyılarını da 
okşayan rüzgarı, yüzünde göRsünde duymak, o hava
yı teneflıis etmek ancak Vama'da olur. 1Urkiye . 
özlemi Varna kıyılarında duyulur. 

Işte N azım Hikmet, uzun gurbet yıllarında 
Bu lgaristan' ın onurlu ve yüce bir konuğu olarak 
gezip tozarken en çok·Varna'dj> duygulandı, Varna'da 
Istanbul özlemi, evlat acısı, eş hasreti, eş-dost anı
larıyla yanıp tutuştu . Varna'da geçen günlerin şiir 
ürünleri yayınland� okundu. Bu şiirleri günümüzde 
bir sosyalist lider olarak çevre yapmış Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı da okumuştu. Hikmet K ıvılcıml� Nazım 
Hikmet'le birlikte bir kaç kez aynı mahkemede 
yargılanmış, ayru hapishanelerde yatmış, aynı çile
leri çekmiş bir yazar-politikacıydL Geçenlerde Yürü
yüş Dergisinde düşünceleri eleştirilirken kendisinden 
"N az un Hikmet'in mektuplarındaki deyimle "Deli 
Doktor"(l ) diye söz edilen Hikmet Kıvılcunlı, şair 
Nazım Hikmet'e hiç de dostça olmayan bir açıdan 
bakmıştL Gerçekten de Nazun Hikmet'le Dr. Hikmet 
arasmda bir Sire do�çaı biz ıi.ire düşmanca. bir !iire 
zoraki ahbap, bir uzun süre de Dr_ Hikmet Kıvılcun
lı'nın yaptıklarına aldırış etmez, onu ciddiye almaz 
bir hoş-beş havası esırıiştir. 

N azun Hikmet, Dr. Hikmet Kıvılcunlı'yı cid
diye almad ıııı hapislik yıllarında ayrı ayrı hapisha
nelerde yattıkları vakit, o nu tesesli etmek, ma hpu ... 
luktan gelen küskünliiklerden kurtarmak için mektup
lar yazmlljtır. Ama Dr. Hikmet KlVllcunlı, Şairimizin 
göoterdiği ilgiye aynı ölçüde karşılık vermemiştir. 
Nitekim N az un  Hikmet, Kemal Tahir'e de, Dr. Hik
met'e de bir bir üzerine iki mektup göndermiş, ama 
karşılık alamayınca Şair'in değerlendirmesi şöyle 
olmuştu : 

"Ostad meşguldür, bilirim, ama mektup yaza
mayacak kadar meşgu l o lduRunu bilmezdim. Yoksa 
yine kabahati sana yükletip mektup postaya verilir
ken "Kemal haber vermedi mi?" diyecek"(2) 

Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı iyi tanıyan N lzun Hik
met, onun esprilerine şöyle takılır: 

"Bizim Hikmet'in Evliya Çelebi üslubuyla 
modern espriler yapayun derken! itiraC edeyim ki 
i ç lerinde güzelleri de var, evet bizim doktor bazen 
meramIDI anlatamıyor yahut ben anlamıyorum."(3) 
Çünkü N azun, Dr. Hikmet'i anlamaktat ! )  mazurdu, 
zira Hikmet Kıvılcımlı'ya Nazlı'nı şakaya yurarak 
"Dahii azam" derdi ( 4 ). Dr. Kıvılcımlı da, nedense 
N azım'a darılmış ve mektuplarını karşılıksız bırak
maya başlamlljtı. N azım Hikmet, buna hiç anlam 
veremiyor ve 1941 de Malatya cezaevinde beraber 
kaldıkları romancı Kemal Tahir'e gönderdiği bir 
mektupta şunları yazıyordu: 

"Yahu şu bizim deli Hikmet, haline bir de 
acıyorum ki sorma, neden dolayı bana öyle birdenbire 
darıldı da mektubu kesti? Şunu yaZlver." ( 5 )  

Ama, Kemal Tahir, Hikmet Kıvılcımlı hakkında 

KEMAL SVLKER 

Nazım'a bilgi vermeyince Nazım Hikmet "Hikmet'ten 
haber yok mu? Ne yapıyor deli oğlan?"(6) diye 
Dr. Kıvılcımlı'nın durumunu öğrenmeye çalışıyordu. 

Aslında Hikmet Kıvılcımlı, kendinin en büyük 
Marksist kuramcı 1Urk olduğuna i nanıyor, o hava 
içinde Nazım'a yazma�a gerek duymuyor, mektup
laşmayı bile şanına yediremiyordu. Daha önce Nazım 
hakkındaki de!!erlendirmesini yapmıştı zaten. Kıvıl
cunlı'ya göre "1Urkiye'deki Marksist ·harekete siirtü
nüp geçen tipler arasında bir de N azun Hikmet 
gibi leri vardır .. Bunlar, burjuva cemiyetindeki hüvi
yetlerini ve mevkilerini, Markszm kisvesi içine bürü
nerek elde ettiklerinden, bu kisveden bir türlü ayrı
lamazlar. Şair Nazım Hikmet'in, şiirlerine vermek 
istediği sözde marksist şekli, eRreti bir gömlek gibi 
soyupatınız: altındaki Babıali kaldırımlarında her 
dakika rastladıi! ımlZ bir küçük burjuva şairliği fırla
yıp ç ıkacaktır. Işte N azım'ın bazı cezri "marksist" 
ıstıla h lar la sahnede görünmek isteyişi hep o "edebi 
hüviyet"ini maskeleyerek mistikleştirmek ve korumak 
kaygısındadır. Bu tipler muhakkak ki Marksizme her
kesten daha zararlıdırlar".( 7 )  

Marks öi!retisine, ya d a  sosyalist harekete 
kimlerin bağlı kaldığı, yardım ettii!i, kimlerin zararlı 
oldui!u ve suçlanıp saf dışı bırak ıldığı bu yazının 
konusu dei!ildir. Ancak Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın 
N az un Hikmet hakkındaki son derece yanlış deR er
lendirmesi yalnız 1936'lara, N azun'ı çekemezlii!i 
1941 lere özgü bir tutum olmadığını belirtmek is
teriz. Zira, Ostad, 1964 lerde, Nazım Hikmet'in en 
güzel şiirlerini bile anhyamamış, içinde biriken 
N azım karşıtlı�ı, onu N azım' ın memleket hasreti 
buram buram tüten şiirlerini bile 12 Mart sonrası te
rör havası içinde, Sık ıyönetim Komutanlığına kötüle
mesi gibi bir duruma düşürmüştür. 

Bilindiği gibi, N az un Hikmet öldürülmek isten
dii!i için 1951 de Türkiye'den kaçmış ve yurt dışında 
yüceliğini daha da yücelten yapıtlar vermiştir. Bu 
arada memleket hasreti, evlat özlemi Nazım'ın 
bitmeyen, !ijnmeyen bir alev, bir köz gibi bakrmı 
yakmış durmuştur. Bu arada Bulgaristan Halk Cum
huriyetini ziyaret ettiği vakit Türklerle dolu köyleri, 
kıyı şehirlerini de görmüştü Varna, daha dillere 
destan bir turizm cenneti haline getirilmemişken Na
zım bu küçük kenti, sırf Türkiye ile ortak deniz 
k ıy ısı bulunan kent olması açısmdan ziyaret etmişti. 
Sahilde kumlara basa baaa Karadeniz havasını içine 
çekerken (24 Mayıs 1957 ) Osküdar Cezaevindeki 
görüş yerini bile arıyor ; üç gün so nra hasret dindirmek 
için yine Varna'ya iniyordu. Içi özlem dolu, belleği 
acı anılarla yüklü N hım, Karadeniz kıy ısında gezinir
ken geçen bir vapuru görünce ellerini uzatır, sanki 
gemiye dokunuyormuş gibi yapar, BoRa.içinden ge
çecek diye vapuru okşar sanki . . .  Ve bu şiirleri oku
muş olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 12 Mart döneminde 
bir deniz aracı ile Ege'nin Türkiye karasularını geçip 
Kıbrıs'a oradan Orta Avrupa'ya gider hakkında Aske
ri Mahkemelerde açılan davaların varlığını da öııre
nir. Istanbul i.  Sık ıyönetim Mahkemesi Başkanlığına 
bir mektup gönderir. 29 Eylül 197 1 tarihli ve Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı diye biten mektup örne!!i bıızı 
gazetelere de bilgi için sunu lur. Ortam Dergisi'ne 
gönderilen ve Münih'ten postalanan mektup örneRinin 
sonunda, N azım Hikmet'in Varna'da dile getirdiA"i 
memleket hasretini içeren şiirlerden söz etmek ve 
N az un Hikmet'in yapıtlarını karalamak amacıyla şu 
satırlara yar veri lir: 

"Varna kıyılarından kedi miyavlamalarıyla yurt 
hasreti gösteri lerine kalk ışacak anlayış ve yaradılışta 
değilim. Geliyorum. Saygılarımla. 
29.9.1971 Dr.  Hikmet Kıvılcımlı" 

Bir Sıkıyönetim Komutanııııı Askeri Mah
kemesine gönderilen yazıda yer alan bu karalamada 
kötülenen Nazım Hikmet'in "kedi miyavlamaları"na 
benzetilen bir şiirini bu yazıya alarak hükmü okurlara 
bırakalım. Işte Niizun Hikmet'in Varna'da yazd ıfı ı  
şiirlerden biri : 

Burda yeşil biber 
acı mı acı. 

Acı mı acı 
burda türkü ler. 

Bana da böylesi gerek, 
of, of, 
böylesi gerek. 

Yanıp tutuştum, oC, of. 
Yanıp tutuştu yürek 

(5 Haziran 1957 , Varna) 
Ama, üstad'ın, "Deli O�lan"m; N iz ı.m ' )  karaIa

yan mektubunun tümünü okumak daha i lginç olacak
tır. Çünkü, N azun'a klZgın lığl yüzünden "en ilgisi. 
kitaplarda, en ilgisiz bir zamanda"(8) Nazım'a çat
mak, onu karalamaktan öte bir anlamı vardır mektu
bunun. O kadar ki Kıvılcımlı, kendi tarih teziyle de 
çatışır o mektupla. Okuyalım: 

ISTANBUL ı. SIKIYöNETIM MAHKEMESI 
BAŞKAN LıCaNA 

Sayın Yargıcun, 
Adımın karıştıı:ıını öı:ırendiRim. 1 46. madde 

suçlaması ile görülmekte olan davadan kaçmış ol
duğum söyleniyor. Gerçekte hiç bir mahkemeden 
kaçmış dei!ilim. Herkesin bildiği gibi, tedavisi bulun
mayan bir hastalıktan ötürü 1Urkiye'de iki yıldan beri 
13 müdahale ve 4 narkoz altında ameliyat geçirmiş
tim. Türkiye'de başka hiç bir şeyin yapılamayaca
� ını anlay ınca, son bir ümitsiz girişim olarak, Türkiye 
d ışı daha i leri teknikli tıp dünyasına başvurmak 
istedim. Ancak, yıllardan beri yapılmış bütün pa.
port dileklerim neticesiz kaldığından, başka bir yoUa 
ü lkemden ayrılmak zoru nda kaldım. 

Yaptırd ıj:Jım çeşitli muayeneler ve tedaviler 
sonunda, hastalıiıın meş'um ve çabuk gelişimini ön
liyecek hiç bir tedbirin olmadıı:ıını anladım. Ve 
70 yıl bu kara topraRın kuru öküzü gibi yaşadılım 
ülkemde gene öyle heaap vererek yatmaya kararlıyım. 

Varna kıy ılarından kedi miyavlamalarıyla yurt 
hasreti gösterilerine kalkışacak anlayışta ve mizaçta 
değilim. Geliyorum. Saygılarımla. 

29.9.1971 Dr. Hikmet Kıvılcımlı" 
Sayın Murat Belge "ölümünden önce sıkıyöne

time yazd ıR ı son mektubunda bile vardı N izun'a 
bir sövgü"(9)  diyor. Bizce "kara topraı:ıın kuru öküzü 
gibi yaşad ılını" kabul edenler son günlerine kadar 
reddin ve inkarın adamı kald ıklarını ispatlamış
lardır, o kadar. 

1 )  Yürüyüş, Yalçın Küçük'ün "SOL kenarda oynayan
lar ve oynatanlar" başlıklı makalesi, 30 Eylül 
1976 

2)  Kemal Tahir'e Mahpusaneden mektuplar, ı .  basım 
.. 1 8  

3 )  a.g.e . ..  2 6  
4 )  a.g.e . .. 1 9  
5 )  a.g.e . ..  8 5  
6) a.g.e . .. 1 0 6  
7 )  Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Marksizm Kalpazanları 

Kimlerdir? Tip No. 1 , 1936 
8) Birikim dergisi, Murat -Dr. Hikmet 

Kıvı)cımlı'nın tarih tezi başlıklı incelemesi, 
iran 1975, 

9) a.g.e. s.58 
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kıyılara, sırtlara yeteri nce ce 
Nazım Nazım Varna'run Varna'run en en büyük büyük 
Karşı sahil Türkiye __ _ 

stler için Varna, çiçek, ye
ediğince eR lenebilme şehri

için Varna, Karadeniz Karadeniz 
kıyı1arıyla karŞı karşıya bulunan bulunan 

kıyıyı gören bir otel pencepence
ından, ya da bir plaj şemsişemsi

ıstanbul'un Boğaziçinden den 
ola na!! i bulunan bir yerdir_ yerdir_ 

yürürken 1Urkiye kıyılarını da da 
göRsünde duymak, o havahava

ancak Vama'da olur. 1Urkiye1Urkiye . 
duyulur. 

uzun gurbet yıllarında yıllarında 
yüce bir konuğu olarak olarak 

Varna'dj> duygulandı, Varna'da Varna'da 
acısı, eş hasreti, eş-dost anıanı
Varna'da geçen günlerin şiir günlerin şiir 

ürünleri yayınland� okundu. Bu şiirleri günümüzde günümüzde 
çevre yapmış Dr. Hikmet Hikmet 
Hikmet K ıvılcıml� Nazım Nazım 

kaç kez aynı mahkemede kemede 
ayru hapishanelerde yatmış, aynı çilee

litikacıydL Geçenlerde YürüYürü
eleştirilirken kendisinden kendisinden 

mektuplarındaki deyimle "Deli "Deli 
Hikmet Kıvılcunlı, şair şair 

dostça olmayan bir açıdan açıdan 
Nazun Hikmet'le Dr. Hikmet Hikmet 

biz ıi.ire düşmanca. bir !iire re 
de Dr_ Hikmet Kıvılcun

etmez, onu ciddiye almaz 

Hikmet Kıvılcunlı'yı cid
arında arında ayrı ayrı ayrı ayrı hapishahapisha
u tesesli etmek, ma hpu ... pu ... 

klerden kurtarmak için mektup
Hikmet KlVllcunlı, Şairimizin Şairimizin 
ölçüde karşılık vermemiştir. 

Kemal Tahir'e de, Dr. Hik
mektup göndermiş, ama ama 

Şair'in Şair'in değerlendirmesi değerlendirmesi şöyle şöyle 

bilirim, ama mektup yaza
duRunu bilmezdim. Yoksa 

mektup postaya verilir
mi?" diyecek"(2) 

Kıvılcımlı'yı iyi tanıyan N lzun Hik
takılır: 
Evliya Çelebi üslubuyla 
derken! itiraC edeyim ki 
evet bizim doktor bizim doktor bazen bazen 

yahut ben anlamıyorum."(3) um."(3) 
Hikmet'i anlamaktat ! )  mazurdu, du,  

Nazlı'nı şakaya yurarak 
Dr. Kıvılcımlı da, nedense 

uplarını karşılıksız bırak
Hikmet, buna hiç anlam anlam 

Marksist kuramcı 1Urk olduğuna i nanıyor, o hava 
içinde içinde Nazım'a yazma�a gerek duymuyor, mektupmektup
laşmayı laşmayı bile şanına yediremiyordu. Daha önce Nazım m 
hakkındaki hakkındaki de!!erlendirmesini yapmıştı zaten. Kıvıl
cuncunlı'ya göre "1Urkiye'deki Marksist ·harekete siirtürtü
nüp nüp geçen tipler arasında bir de N azun Hikmet Hikmet 
gibigibi leri vardır .. Bunlar, burjuva cemiyetindeki hüviburjuva cemiyetindeki hüvi
yetlerini yetlerini ve mevkilerini, Markszm kisvesi içine bürüiçine bürü
nerek nerek elde ettiklerinden, bu kisveden bir türlü ayrıayrı
lamazlar. lamazlar. Şair Nazım Hikmet'in, şiirlerine vermek vermek 
isteistediği istediği iste sözde marksist şekli, eRreti bir gömlek gibi gibi 
soyupatınız: soyupatınız: altındaki Babıali kaldırımlarında her her 
dakika dakika rastladıi! ımlZ bir küçük burjuva şairliği fırlafırla
yıp yıp ç ıkacaktır. Işte N azım'ın bazı cezri "marksist" bazı cezri "marksist" 
ıstıla ıstıla h lar la sahnede görünmek isteyişi hep o "edebi "edebi 
hüviyet"ini hüviyet"ini maskeleyerek maskeleyerek mistikleştirmek eştirmek ve korumak korumak 
kaygısındadır. Bu tipler muhakkak ki Marksizme her
kesten daha zararlıdırlar".( 7 )  

Marks Marks öi!retisine, öi!retisine, ya ya d a  d a  sosyalissosyalist t harekete harekete 
kimlerin kimlerin bağlı kaldığı, yardım ettii!i, kimlerin zararlı zararlı 
oldui!u oldui!u ve suçlanıp saf dışı bırak ıldığı bu yazının yazının 
konusu konusu konus dei!ildir. Ancak Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın Kıvılcımlı'nın 
N N az un Hikmet hakkındaki son derece yanlış deR erer
lendirmesi yalnız 1936'lara, N azun'ı çekemezlii!i lii!i 
1941 lere özgü bir tutum olmadığını belirtmek isis
terteriz. Zira, Ostad, 1964 lerde, Nazım Hikmet'in en en 
güzel güzel şiirlerini bile anhyamamış, içinde biriken içinde biriken 
N N azım karşıtlı�ı, onu N azım' ın memleket hasreti hasreti 
buram buram buram tüten şiirlerini bile 12 Mart sonrası tete
rör havası içinde, Sık ıyönetim Komutanlığına kötüle
mesi gibi bir duruma düşürmüştür. 

Bilindiği gibi, N az un Hikmet öldürülmek isten
dii!i dii!i için için 1951 1951 de de Türkiye'den Türkiye'den kaçmış kaçmış ve ve yurt yurt dışıdışında nda 
yüceliğini yüceliğini daha da yücelten yapıtlar vermiştir. Bu vermiştir. Bu 
arada arada memleket hasreti, evlat özlemi Nazım'ın Nazım'ın 
bitmeyen, bitmeyen, !ijnmeyen bir alev, bir köz gibi bakrmı bakrmı 
yakmış yakmış durmuştur. Bu arada Bulgaristan Halk CumCum
huriyetini huriyetini ziyaret ettiği vakit Türklerle dolu köyleri, köyleri, 
kıyı kıyı şehirlerini de görmüştü Varna, daha dillere ere 
destan bir destan bir turizm cenneti haline getirilmemişken NaNa
zım zım bu küçük kenti, sırf Türkiye ile ortak deniz deniz 
k ıy ık ıy ısı bulunan kent olması açısmdan ziyaret etmişti. etmişti. 
Sahilde Sahilde kumlara basa baaa Karadeniz havasını içine içine 
çekerken çekerken (24 Mayıs 1957 ) Osküdar Cezaevindeki Cezaevindeki 
görüş görüş yerini bile arıyor ; üç gün so nra hasret dindirmek hasret dindirmek 
için yine Varna'ya iniyordu. Içi özlem dolu, belleği dolu, belleği 
acı acı anılarla yüklü N hım, Karadeniz kıy ısında gezinirgezinir
ken ken geçen bir vapuru görünce ellerini uzatır, sanki sanki 
gemiye gemiye dokunuyormuş gibi yapar, BoRa.içinden ge
çecek çecek diye vapuru okşar sanki . . .  Ve bu şiirleri okuoku
muş muş olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 12 Mart döneminde döneminde 
bir bir deniz aracı ile Ege'nin Türkiye karasularını geçip geçip 
KıbrıKıbrıs'a oradan Orta Avrupa'ya gider hakkında Askehakkında Aske
ri ri Mahkemelerde açılan davaların varlığını da öııre
nir. nir. Istanbul i.  Sık ıyönetim Mahkemesi Başkanlığına Başkanlığına 
bir bir mektup gönderir. 29 Eylül 197 1 tarihli ve Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı Hikmet Kıvılcımlı diye biten mektup örne!!i bıızı bıızı 
gazetelere gazetelere de bilgi için sunu lur. Ortam Dergisi'ne gisi'ne 
gönderilen gönderilen ve Münih'ten postalanan mektup örneRinin örneRinin 
sonunda, sonunda, N azım Hikmet'in Varna'da dile getirdiA"i 

bırakalım. bırakalım. Işte Niizun Niizun Hikmet'in 
şiirşiirlerden biri : 

Burda yeşil biber 
acı mı acı. 

Acı mı acı 
burda türkü ler. 

Bana da böylesi gerek, 
of, of, 
böylesi gerek. 

Yanıp tutuştum, oC, of. 
Yanıp tutuştu yürek 

(5 Haziran 
Ama, Ama, üstad'ın, "Deli üstad'ın, "Deli O�lan"m; O�lan"m; 

yan yan mektubunun mektubunun tümünü okumak 
tır. tır. Çünkü, N azun'a klZgın lığl 
kitkitaplkitaplkit arda, en ilgisiz bir zamand
mak, mak, onu karalamaktan öte bir 
bunun. bunun. O kadar ki Kıvılcımlı, 
çatışır çatışır o mektupla. Okuyalım: Okuyalım: 

ISTISTANBUL ı. SIKIYöNESIKIYöNE
BAŞKANBAŞKAN LıCaNA LıCaNA 

Sayın Yargıcun, Sayın Yargıcun, 
AdıAdımın karıştıı:ıını karıştıı:ıını öı:ıröı:ır

suçlamsuçlaması ile görülmekte olan 
duğum duğum söyleniyor. Gerçekte 
kaçmış kaçmış dei!ilim. Herkesin bildiği 
mayan mayan bir hastalıktan ötürü 1Urkiye'de 
13 müdahale 13 müdahale ve 4 narkoz altında 
tim. tim. Türkiye'de başka hiç bir 
� ı� ını anlay ınca, son bir ümitsiz girişim olarak, 
d ıd ışı daha i leri teknikli tıp 
istedim. Ancak, istedim. Ancak, yıllardan beri 
port dilekdileklerim neticesiz neticesiz kaldığından, 
ü lkemden kemden ayrılmak zoruzoru nda kaldım. 

YaptırdYaptırd ıj:Jım çeşitli çeşitli muayeneler muayeneler 
sonunda, sonunda, hastalıiıın meş'um ve 
liyecek hiç liyecek hiç bir tedbirin olm
70 70 yıl bu kara topraRın kuru 
ülkemde ülkemde gene öyle heaap vererek 

Varna Varna kıy ılarından kedi 
hasreti hasreti gösterilerine kalkıkalkışacak şacak 
değilim. değilim. Geliyorum. SaygılarımlSaygılarıml

29.9.1971 29.9.1971 Dr. 
Sayın Murat Belge "ölümünden 

time time yazdyazd ıR ı ıR ı son mektubunda mektubunda 
bir bir sövgü"(9)  diyor. Bizce "kara 
gibi gibi yaşad ılını" kabul edenler 
reddin reddin ve ve inkarın inkarın adamı adamı kald kald 
lardır, o kadar. 

1 )  Yürüyüş, Yalçın Küçük'ün 
lar ve oynatanlar" başlıklı 
1976 

2)  Kemal Tahir'e Mahpusaneden 
.. 1 8  

3 )  a.g.e . ..  a.g.e . ..  a.g.e 2 6  . ..  2 6  . ..  
4 )  4 )  a.g.e . .. 1 9  1 9  
5 )  5 )  a.g.e . ..  8 5  8 5  . ..  8 5  . ..  



• Uzun bir !iiredir yurt dışında idiniz. Türki
ye'den uzakta geçirdiğiniz ydlar sanatınlZa, dünya 
görüşünüze ne gibi katkdarda bulundu? 

• Türkiye dışında geçirdi�im sürenin hayatımda
ki en büyük etkisi artık müzi�i bir iş olarak tutmağa, 
profesyonel bir müzikçi .olmaya kesinkes karar 
vermeme yol aç.masıdır. Bu fikir gitmeden önce de 
vardı bende, ama müziğe mi, yoksa okuluma mı tam 
a�ırlık verip hayatımı ne ile kazanac�ıma tam 
karar vermemiştim. Yurt dışındaki !iire içinde kesin 
kararım i verdim. Orada memleketten uzak kalmanın 
verdi�i bazı sıkıntıları da�ınık lıkları aşıp tam olarak 
çalışmaya başladım. Ahmet Arif'in bazı şiirlerini 
besteledim. Şerif Aygün için bir ağıt yazdım. Ve 
artık ileride neler yapacağımı türkü söylemeyi işim 
kabul ederek planlamaya başladım. 

Türkiye'den uzak olduğum yıllar dünya görü
şüme, dünyayı ve kavgayı nasıl yürütmemiz gerekti
ğine ilişkin bazı yenilikler de getirdi bana Doğal
dır ki, başından beri ben sanatı hiç bir zaman salt 
kendi başına bir olgu, kendine yetecek bir uğraş 
olarak görmedim. Bu görüş temelden yanlıştır. 
Sanat insanın dünya görüşü ile, ideoloji ile bir bü tün
sellik içindedir. Insanın dünyayı kavrama şekli sana
tında yansır. Avrupa'da ise bazı şeyleri pratikte nasıl 
yaptıklarını gördüm. Politik mücadele nasıl yapılıyor, 
sanatçılar bu mücadeleye nasıl katılıyorlar bunu 
gördüm. D ışarıda geçirdi�im y ıllar içinde 'lUrkiye'de 
iken bende olan bazı sekter yanlarımı attım. Tüm 
güçlerin birliğini, bütün emekçi kesimlerle antifaşist 
müCadele için organize bir çalışma gerektiğini kabul 
etme!!e başladım. Mücadelenin öncü!ii olan işçi 
sınıfının ç alışan öteki kesimlerle de yakın ilişkiler 
kurmasının, etkin bir diyalog kurmasının önemini 
kavradım. 

Yurt dışında geçirdiğim yıllar bir de Türkiye'de 
iken izleme olanağını bulamadıl!ım bazı sanatçıları 
yakından tanımama yol açtı. Bütün ilerici sanatçı· 
ları olmasa bile Ernst Bush, Theodorakis, Gisela May 
gibi sanatçıların işlerini nasıl yaptıklarını izledim. 
Avrupa'daki ilerici sanatçılar, geldikleri ülke ister 
sosyalist olsun, ister kapitalist, eserlerini sunuş biçim
lerini, dinleyicilerle olan ilişkilerini "sosyalist tavır" 
denebilecek bir biçimde düzenUyorlar. Ulaşmak is. 
tedik leri dinleyiciler ile çok yakın, çok sıhhatli iliş. 
kiler kurabiliyorlar. 

• Bu gözlemlerinizden şunu ç ıkartabilir miyiz? 
Türkiye'deki devrimci sanatın giderek tüm devrimci 
hareketin, uluslararası devrimci hareketten, sanattan 
kopuk olmaması, sıkı ilişkiler içinde olmasının 
gerekliliği? Bu konudaki görüşleriniz neler? 

• Elbette. Hareketin uluslararası bir planda gö· 
türülmesi gerekir. öteki ülkelerdeki devrimci hareketle 
her düzeyde karşılıklı etkilenme, kültür alışverişi i· 
çinde olmalıyız. Bu ilişkileri gerek sosyalist ülkeler· 

RAHMI SALTUK'LA KONUŞMA 

SANAT 
HAYATLA 

BiRLiKTE GELiSiR 
deki, gerek kapitalist ülkelerdeki ilerici, devrimci 
sanatçılarla \turabiliriz. Aslında arzuladığımız şey 
bütün halkların ilerici kesimleri ile çok yakın bir 
diyalog kurmaktı. Bu düşünceden çıkarak ben kendi 
sanatımda u fak da olsa bir iki örnekle dünya devrimci 
sanatını Türkiyeli yurtseveriere tanıtmaya çalıştım. 
Brecht'ten, Şili'li ozanlardan, Yunan antifaşist sanat
çılardan örnekler sundum. Bu anlayışla yeni yaptığım 
bazı parçalar da var. Daha yenilere de çalışıyorum. 
Yurt dışına gitmeden önce de buna benzer çal ışma. 
larım vardı. Ancak bunları kitlelerin önüne çıkara· 
mamıştım. Belki de 12 Mart öncesi 'lUrk toplumu 
bunu -kabul edecek düzeye gelmemişti. Şimdi ise 
niye bu u lusların devrimci türküleri bizde de söylen
mesin, bu bir eksikliktir diye düşünüyorum. Söz ge
limi Brecht yazdıklarını dünya işçi sınıfı için emekçi
ler için yazmış. Dünya demokratlarına, antifaşi.t· 
lerine seslenmiş. Ben bunları kendi ülkemin halkına, 
kendi sazımla iletmek zorundayım diye düşünüyorum. 

• Türkiye halkıyla nasıl ilişkiler kurmak istiyor
sunuz. Ulaşmak istediğiniz dinleyicilere nasıl ulaşa
caksınız? 

• Türkiye'ye döndükten sonra verdiğim konserler 
bu konulardaki düşüncelerimin berraklaşmasına yol 

açtı. Türkiye büyük bir hızla ileri düşünceleri benimse
mekte, devrim bilincine hızla varmaktadır. Olasıdırki, 
bazı bireyler bu gelişmenin gerisinde kalsın. Ben de 
kendi sanatımı bu gelişmenin, ilerlemenin gerisine 
düşmeyecek biçimde düzenlemek zorunda görüyo
rum. Kendi uğraşımın bu hlZa ayak uydu rması gerek· 
tiğine inanıyorum. Buna ilişkin sorunlar, söyleyece
ğim türkülerin ileteceği mesajdan tutun, sesi kullan· 
mak, mikrofonu kullanmak gibi teknik konulara da 
uzanıyor. Kendimi bütün bu konularda yenilemek, 
geliştirmek istiyorum. Şimdiye kadar pek önem ver
medil!im armoni, solfej gibi konularda bilgimi daha da 
artırmak düşüncesindeyim. Ilerde yapmayı düşündü
ğüm kollektif çalışmalarda bu bilgiler bana çok 
gerekli olacaktır. Çok sesli müzil!e girdiğim an bu bil· 
giler gerekecektir bana 

Ulaşmak istedil!im seyirciye seslenmek için 
bütün bu yolları denemek zorundayım. Büyük salon
larda konser vermek bir yol tabii. Bu arada küçük bazı 
salonlarda gerekli programlar düzenlemek de düşü· 
nülebilir. Gerekirse radyo ve televizyon imkanlarını da 
sonuna kadar zorlamak gerekir. A ncak benim burada 
esas vurgulamak istedi�im şu . Geniş kitlelere etkin 
bir biçimde ulaş"bilme sorununun esas çözümü ortak 
ç alışmada. Anadolu 'ya yayılmış olan ilerici örgütler
le iyi bir diyalog sonucu ortak çalışarak bu kitlelere 
gidebilmekle. Bu yol şimdiye kadar çeşitli şekillerde 
başarıyla kullanılmıştır. Tiyatrolar, ozanlar, DISK, 
TÖB·DER gibi derneklerle ortak çalışarak çalışma· 

-

larını çok sayıda emekçiye sunmak olan�ını bu la
bilmişdir. Ben de bu dayanışmadan yararlanmayı ve 
kitlelere bu yoldan ulaşmayı şiddetle arzuluyorum. 
Şimdiye kadar bazı temaslarım oldu bu konuda 
Bunları geliştirmek daha somut bir hale . getirmek 
istiyorum. Eğer bu ortak çalışma, dayanışma, gerçek
leşirse, sanatımı en iyi şekilde beni izlemelerini is. 
tediğim emekçi sınıfına götürebileceğim. 

• Sanatınızia neleri götürmek istiyoJsunuz. Bir 
sanatç i halkına neler yükümlüdür? 

• Sanat hayatı yansıtıyor. Hayatın içinden ge
liyor, hayatı ifade ediyor. Hayat durgun,. del!işmez 
birşey olmadığ ına, durmadan devinen, gelişen bir ol· 
gu olduğuna göre, sanat da devingen olmalıdır. Ha· 
yatta kavga, mücadele bulunduğu gibi aşk, sevda, 
acı da vardır. Sanatım ın; müziğimin bütün bunları 
yansıtması gerektiğine inanıyorum. Kavga türkü
leri söyleyebildiğimiz gibi, içli sevda türküleri de söy
leyebilmeliyiz. Ağıt söylememiz gerekti!!i anlar da 
olabilir. O zaman da al!ıtlar söyleyebilmeliyiz. Kavga, 
mücadele için söyleyece!!imiz türküler, asıl kavga fik· 
rini ön plana çıkarıcı, vurgulayıcı olacaksa, �ıtları· 
mız da devrimcilerin acılarını en iyi biçimde dile ge
tirebilecek, yansıtacak şekilde söylenmelidir. Kavga 
türkülerimiz işçi sınüının mücadelesini belirgin 
kılacak bir biçimde düzenlenmelidir. Dinleyicilere 
coşku nluk vermeli, onlarda bu mücadeleye katılma, 
etkin olarak katılma duygusunu vermelidir. Halkı
mıza bu devrimci bilinci verirken halkın kendi yarat
tığı kültürün ürünü olan eski halk ozan!arımlZdan da 
yararlanmak zoru nday lZ. Anadolu halkının yıllar 
boyu çektik leri, sevinci bu türkÜıerde en iyi biçimde 
anlatılmıştır. Ancak bu müziğe, bu kültüre yüzde yüz 
bağlı olmak gibi bir düşünce de yanlış olacaktır. 
Yeni hayat yeni şartlar ortaya çıkarmaktadır. Dünya 
gelişmektedir, gelişmesini !iirdürecektir. Biz o geliş· 
meye ayak uydurmak zorundayız. Halk kültürünün 
ürünü olan türkülerin sözlerini bugünh'Ü çelişkilerle 
en iyi biçimde baiıdaştıracak yöntemlerle çalışmalı
y lZ. 

Yaptığımız işi dünya görüşünü seçmiş, kavganın 
hangi yanında bulu nacağına karar vermiş kişiler 
olarak götürmek zoru ndayız emekçilere. Emekçileri 
yaptığımız işle ajite etmek, onlara ilerici sloganları 
duyurınak zorunday ız .  Bu dünyanın baştan böyle ku· 
rulmuş , böyle gidecektir gibi bir durum olmadığını, 
bu düzenin de!!işebilecel!ini söylemek zorundayız. 
Tabiidir ki bu bizim işimizin ölçüleri dahilinde yapı. 
lacak bir iştir. Esas mücadele işçi sınıfının kendi 
örgütleriyle bütün yönlerden yürütece�i mücadeledir. 
örg\itsel bir mücadeledir. Sanatçı devrimi kendi 
gerçekleştirecekmiş sanlSındaı Olmamalıdır. Onun 
yapacağı diğer örgütlerin, mücadele içinde önereceei 
tavırlara emekçileri hazırlamak olacaktır. 
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deki, gerek kapitalist ülkelerdeki ilerici, devrimci 
sanatçılarla \turabiliriz. Aslında arzuladığımız şey 
bütün halkların ilerici kesimleri ile çok yakın bir 
diyalog kurmaktı. Bu düşünceden çıkarak ben kendi 
sanatımda u fak da olsa bir iki örnekle dünya devrimci 
sanatını Türkiyeli yurtseveriere tanıtmaya çalıştım. 
Brecht'ten, Şili'li ozanlardan, Yunan antifaşist sanat
çılardan örnekler sundum. Bu anlayışla yeni yaptığım 
bazı parçalar da var. Daha yenilere de çalışıyorum. 
Yurt dışına gitmeden önce de buna benzer çal ışma. 
larım vardı. Ancak bunları kitlelerin önüne çıkara· 
mamıştım. Belki de 12 Mart öncesi 'lUrk toplumu 
bunu -kabul edecek düzeye gelmemişti. Şimdi ise 
niye bu u lusların devrimci türküleri bizde de söylen
mesin, bu bir eksikliktir diye düşünüyorum. Söz ge
limi Brecht yazdıklarını dünya işçi sınıfı için emekçi
ler için yazmış. Dünya demokratlarına, antifaşi.t· 
lerine seslenmiş. Ben bunları kendi ülkemin halkına, 
kendi sazımla iletmek zorundayım diye düşünüyorum. 

• Türkiye halkıyla nasıl ilişkiler kurmak istiyor
sunuz. Ulaşmak istediğiniz dinleyicilere nasıl ulaşa
caksınız? 

• Türkiye'ye döndükten sonra verdiğim konserler 
bu konulardaki düşüncelerimin berraklaşmasına yol 

açtı. Türkiye büyük bir hızla ileri düşünceleri benimse
mekte, devrim bilincine hızla varmaktadır. Olasıdırki, 
bazı bireyler bu gelişmenin gerisinde kalsın. Ben de 
kendi sanatımı bu gelişmenin, ilerlemenin gerisine 
düşmeyecek biçimde düzenlemek zorunda görüyo
rum. Kendi uğraşımın bu hlZa ayak uydu rması gerek· 
tiğine inanıyorum. Buna ilişkin sorunlar, söyleyece
ğim türkülerin ileteceği mesajdan tutun, sesi kullan· 
mak, mikrofonu kullanmak gibi teknik konulara da 
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geliştirmek istiyorum. Şimdiye kadar pek önem ver
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giler gerekecektir bana 

Ulaşmak istedil!im seyirciye seslenmek için 
bütün bu yolları denemek zorundayım. Büyük salon
larda konser vermek bir yol tabii. Bu arada küçük bazı 
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