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Maden . Iş 6. Bölge Konseyi 10 
Ocak Cumartesi günü ıstanbul'da toplan
dı. Konsey'de işçilerin dışında başkalaıı 
da vardı. Bunlar, "Maocu" diye bilinen 
gruba mensup kişilerdi. Maocular, solun 

içinde bir grup olmadıklarını, işçi sınıfı 

hareketini bölme amacı ile solun içine 
sokulmuş ne idi� belirsiz (ya da belir

li) kişiler olduklarını görmemek te ısrar 
roenlerin dışında herkese bir kez daha 
gösterdiler. 

Maocuların yuvalandıkları Mecidi
yeköy Halk Birlilli adındaki örgütün üye
si bazı kişiler, konsey sonucunda temsil· 
ci seçilen Hikmet Aslan'ı hedef alan bil
dirileri konsey sırasında da!!ıtmak istedi
ler. Işçiler engel olmak isteyince Maocu
lar "Işçi düşmanlatı" naraları ile işçile
.rin üzerine saldırdılar. Ellerinde önceden 
hazırlanmış sopalar, demir ve zincirler 
bulunuyordu. Philips işçilerinden Mus
tafa Kalfa, Ekrem Kandemir, Kenan Ak
taş, Bursa Maden - Iş' den Mehmet De
mirci ve Prorııo'dan Mehmet isimli bir 

iŞçiLER 
NE DiYOR? 

başka işçi yaralandılar. 
Ne varki, Maocu saldırganlar işçi

lere saldırmanın sonucunu pahalıya öde
diler. Işçilerin elinde kendilerini savuna

cak hiçbir araç olmamasına ra!!men, 

Maoculara unutamayacakları bir ders 

verdiler. 
Vivan Başkanlıılına Maden Iş baş-

kanvekili Hüseyin Ekinci 'nin, başkan 
yardımcılı!!ına da 13. Bölge temsilcisi 
Selim Mahmutolllu 'nun seçildi!!i toplan
tıda konuşmacılar 6. Bölge Konseyine 
yapılan saldırıyı k ınad ıiar. Maoculuk ve 
benzeri görüşlerle mücadele etmenin 
önemi kürsüye çıkan bütün işçiler tara
fından vurgulandı. 

Bölge temsilcililli seçimlerine iki 
aday katılıyordu. Bunların içinde daha 
önce de bölge temsilcili!!i görevinde bu
lunan ve işçi sınül hereketi düşmanı 
akımlara karşı verdilli kararlı mücadele 
ile çevrede haklı bir saygırılık kazanan 
Hikmet Arslan 3. turda yeniden bölge 
temsilcisi seçildi. 

MADEN - i Ş 6_ Bölge Konseyi 'ne "Maocular" ın yaptıkları saldırı sonu
cunda bazı işçiler de yaralandı_ Yaralanan işçilerden ikisi ile konuştuk_ Işçile
rin söylediklerini okucularımıza aynen aktarıyoruz: 

EKREM KANDEMIR: 

Bunlar güçlerini sermayeden alıyorlar, işçi sınıfı hareketini geriletmek 
istiyorlar _ Sermaye bunları "solcu: "devrimci" göstermek istiyor ve bunların 
bize saldırısını "solcular" birbirine düştü diye göstermeye çalışıyor oysa, dev
rimciler bölünmemiştir. işçi sınıfı hareketi tektir. Bunlar işçi sınıfına düşman
dır. 
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MAOCU K 

YALÇIN KOÇliK 

Faşizmin tırmanma zinciri, demokrat ve devrimci öğrencilere düzen
lenon saldırılarla başladı. ikinci adım olarak işeileşen memurlar hedef seçildi. 
Zincirin üçüncü halkasında kamu işletmelerincl. i işçiler üzerine yükleniidi. 
Pou aşamada yayınlanan Türkiye işçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu bildi
risinde şu değerlendirme yer aldı: "Baskılar, saldırılar, özel sektöre ait olma
yanyerlerde çalışan işçilere özellikle yönelıilmcktedir. Sermayenin MC 
iktidarı ;jnee kesin kendi yönetiminde olan devlet işyerlerinde çalışanların 
demokratik ve ekonomik isteklerini bastırmayı ve buradan kalkarak aynı 
baskıyı bütün işçi sınıfı üzerine yöneitmeyi amaçlamaktadır_" (YÜRÜYÜŞ, 
13 Ocak 1976, sayı 40, sayfa 2) Maocu komandolar Türkiye işçi Partisi'nin 
bu değerlendirmesini doğrulamakta gecikmediler. MC. partilerinin yayın 
organlarını ve serryıayenin bazı sözcülerini scvince boğan bir girişimle, geçen 
hafta sonunda, devrimci işçilerin altıncı bölge toplantı;ını basmaya yel ten
diler_ Devrimci ve sosyalist işçilerden gerekli dersi aldılar. 

Artık kavram karışıklığına yer kalmadı. Olayların tarihsel ve mantık
sal gelişimi çok açık. Faşizmin tırmanma zincirinde sıra özel kesimde çalışan 
işçilere geldi. Özel kesim işleri arasında stratejik bir öneme sahip olan madeni 
eşya sanayiinde çalışan işçilerin toplantısı hedef scçildi. Tarihsel ve mantıksal 
olarak da bu görev, Başbujicu komandolar yerine Maocu komandolara düştü. 

Maocu komandolar öne düştü. Başbuğcu komandoların ve diğer 
komandoların işleri azaldı. iş bölümünün en çirkini oynanıyor. Başbuğcu 
komandoların işi azalıyor. Türkeş'in faşist saldırıları, solcular arasında çatış
ma diye niteleyip demeçler verdiği bir sırada, Maocu komandolar umutsuı 
bir operasyon ile DiSK'e bağlı Maden-iş'in Altıncı Bölge toplantısına saldı
rıyor. Saldırının anı, saldırının mantığı konusunda hiç bir kuşku bırakmıyor. 
Saldırının niteliği, Maocu komandoların yüzlerindeki maskeyi, bir daha 
takılamaz biçimde indiriyor. Artık bundan böyle dp devam etmesi mümkün 
olan Maocu operasyonlar için, hiç kimsenin, solun bölünmüşlüğünden, ;olun 
iç kavgasından söz etmesine imkan bırakmayacak bir biçimde Maocu Koman
doların maskesi düşüyor. Artık bundan böyle, hiç kimse, bu türden girişim 
ve operasyonlara aldanarak solun bölünmüşlüğünden söz edemez. Üstelik 
Maocu komandoların basmaya yeltendikleri toplantıdaki seçim sonuçlarını 
öğrendikten sonra. 

Operasyon, bu kadar açık. Ancak bu operasyonun geriye ve yana 
doğru uzanan başka açıklıkları var. Geriye doğru olan aç ıklıkları görebilmek 
için yöntemsel açıklıklar gerekli. Gerekli açıklıkların en açık olduğu kaynak
lardan birisi Grundrissc'de yer alan ve 1857 Girişi diye tanınan çözümleme. 
Buradaki gerekli açıklama şöyle: "Insan anatomisi, maymun anatomisinin 
anahtarını içerir. ilkel hayvan türleri arasında üst gelişmelerin belirlenmesi, 
ancak, üst gelişmeler bilindikten sonra dnlaşılabilir. Bu yüzden burjuva 
ekonomisi, kadim ekonomilerin anahtarını verir." (K. Marx, GRUNDRISSE, 
sayfa 105) 

Maocu komandoların son girişimi, yalnızca bugünii açıklamıyor. 
Bugün çok gelişmiş ve dolayısıyla bütün çiıgileri belirgin bir biçimde görü
nen bu hareket, bundan önce ve 12 Mart öncesinde sosyalist örgiitün karşı
laştığı saldırıların niteliklerini de ortaya koyuyor. Dün açıkça görülemey"'! 

temel çizgi, bugün üst düzeye çıkan olayın sağladığı ışıkla bütün özellikle
rini ortaya koyuyor. Maocu komandoların son operasyonları, daha önceki 
operasyonları anlamaya yarayacak anahtarları da veriyor. 

Geriye doğru uzanan açıklığın özeti, böyle. Yana doğru açıklığın 
özetini ise Maocu komandoların eylemlerini, bugün Türkiye'de Maocuların 
sıkışıp hapsolduğu dar alanı aşıp genelleştirmekte aramak gerekiyor. Mao
culuğun, iradeci, sınıfsal belirleyicilik yerine şoklarla sonuç alma eğilimleri 
yalnızca Maoculuğa özgü sapmalar olmaktan çok uzak. Aslında bu sapmalar 
çok daha kapsamlı. O kadar ki, Maoculuğu, bunların yaratıcısı !llarak görmek 
yerine, iradeci ve şok eğilimli genel sapmanın bir örneği olarak değerlendir
mek geı ekli. 

iradeci , sınıf hareketi yerine şoklarla sonuç alma eğilimleri üzerinde 
de söylenecekler var. Çünkü bunlar düne uzandığı gibi, bugün de yaşıyor. 
Maoculuk, bu yaşantının en saldırgan ve en itibarsız örneklerini veriyor. 
Maocu komandoların operasyonu, sadece düne göre değil, bugün heniz 
açıkça harekete geçmeyen bu temel hastalığa göre de en gelişmiş örnek 
oluyor. 

Bu temel hastalığın nitelikleri konusunda söylenecekler de şöyle: 
"Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu dönemde bütün gençlik �rksizme 
geldi. Kuşkusuz bu öğrenciler, sadece veya daha çok bir kuram olarak Mark
sizmle ilgili değillerdi. Onlar, 'Ne Yapmalı' sorusuna bir cevap ve düşmana 
karşı meydana çıkarken bir slogan bulmak için Marksizmle ilgileniyorlardı. 
Bu yeni savaşçılar, savaş alanına, hayret edilecek kadar ilkel araçlar ve eğitim
le çıktılar. Bir çok olayda da hiç bir araçları ve kesin olarak da hiç bir eğitim
leri yoktu. Savaşa, köylüler gibi yürüdüler .. " 

Böyle bir yürüyüşün sonuçları üzerinde fazla söz söylemeye gerek 
yok. Ancak bu tür savaşçıların karşısında sermaye hükümetlerinin ne yapa
cağı ilgi çekici. Bir başka ülkede ne yaptıkları ise şöyle: "Hükümet, önce 
şaşırdı ve (kamu oyuna sosyalistlerin kötiilüklerini açıklamak, işçileri baş
kentten taşraya sürmek gibi) bazı hatalar işledi. Fakat kendisini yeni müca· 
dele yöntemlerine ayarlamakta gecikmedi ve mükemmel bir' şekilde donatıl
mış ajan proualıa/örlerini, casuslarını, jandarmalarını harekete geçirmeyi 
becerdi." (lenin, Ne Yapmalı, Selected Works, Cilt i, Sayfa 180-181) 

Maocu komandoların operasyonları , bu harekete geçirme eylem· 
lerinin en gelişmiş, en açık ve en Itibarsız örnekleri. Daha dZ gelişmiş, dola
yısıyla daha az açık ve bulanıklığı nedeniyle biraz daha "itibarıı" örnekle
rinin de bulunabileceğini düşünmek mümkün. Ancak burada da söylenecek· 
ler var. Bir kcz bugün, dünü anlamanın anahtarını vermekle birlikte, toprak 
rantı bilindiği takdirde aşarı anlamak kolaysa da, toprak rantı ile a�.ı.f1 "öz
deşleştirmemek gerekir". Aynı şekilde dün başarıya ulaşan operasyonların 
bugün başarıya ulaşacağını sanmamak gerekir. Maden·lş toplantısı, dün b.ı.
şarılı olan operasyonların bugün başarılı olamayacağını gösteren değerli bir 
örnek. Aynı zamanda Maocu komando eylemlerinin ve benzer kökenli eylem
lerin sosyalizme karşı girişimler olduğunu gösteren bir örnek. Bu örneğin 
bu kadar açık olması ise yalnızca Türkiye sosyalizminin atmış olduğu ileri 
adımların sonucu. 
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mek geı ekli. 

iradeci , sınıf hareketi yerine şoklarla 
de söylenecekler var. Çünkü bunlar düne uzandığı 
Maoculuk, bu yaşantının en saldırgan ve en 
Maocu komandoların operasyonu, sadece düne 
açıkça harekete geçmeyen bu temel hastalığa 
oluyor. 

Bu temel hastalığın nitelikleri konusunda 
"Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu dönemde 
geldi. Kuşkusuz bu öğrenciler, sadece veya daha 
sizmle ilgili değillerdi. Onlar, 'Ne Yapmalı' sorusuna 
karşı meydana çıkarken bir slogan bulmak için 
Bu yeni savaşçılar, savaş alanına, hayret edilecek 
le çıktılar. Bir çok olayda da hiç bir araçları ve 
leri yoktu. Savaşa, köylüler gibi yürüdüler .. " 

Böyle bir yürüyüşün sonuçları üzerinde 
yok. Ancak bu tür savaşçıların karşısında sermaye 
cağı ilgi çekici. Bir başka ülkede ne yaptıkları 
şaşırdı ve (kamu oyuna sosyalistlerin kötiilüklerini 
kentten taşraya sürmek gibi) bazı hatalar işledi. 
dele yöntemlerine ayarlamakta gecikmedi ve 
mış ajan proualıa/örlerini, casuslarını, jandarmalarını 
becerdi." (lenin, Ne Yapmalı, Selected Works, 

Maocu komandoların operasyonları , 
lerinin en gelişmiş, en açık ve en Itibarsız örnekleri. 
yısıyla daha az açık ve bulanıklığı nedeniyle 
rinin de bulunabileceğini düşünmek mümkün. 
ler var. Bir kcz bugün, dünü anlamanın anahtarını 
rantı bilindiği takdirde aşarı anlamak kolaysa 
deşleştirmemek gerekir". Aynı şekilde dün başarıya 
bugün başarıya ulaşacağını sanmamak gerekir. 



AVINDA, 
CHP GOBEK TASINDA 
CEPHE 

Geçtii!irniz haftanın Cuma günü sa· 
bahı Içişleri Bakanlıi!ı Müsteşarı Hay· 
rettin Eısöz'ün makam odasına giren 
';3 kişi masanın üstüne sayıları kadar di· 
lekçe bıraktılar. 

Dilekçelerden okunanlar aynı şey· 
lerdi ve özetle şunlar yazılıydı: 

"Ülkemizde bir süredir meydana 
gelen olaylarda çok sayıda öi!renci, öi!' 
retmen, işçi ve dii!er yurttaşlar silahla 
saldırıya ui!ramışlar, ölüm yaralama 
olayları yoi!unluk kazanmıştır. 

Bu saldırı olayları karşısında yeterli 
önlemler alınmamış ve failleri yakalana· 
mamıştır. 

Bütün bu olup bitenler ülkemizde 
can güvenliilinin kalmadıi!ını göstermek· 
tedir .. " 

Bu ifadelerle başlayan ortak dilek· 
çel er şu ifadelerle son bulmaktaydı: 

"Bu koşullarda can güvenlii!i bizzat 
korumak amacıyla Kırıkkale yapısı bir 
tabanca taşıyabilmem için gerekli ruhsa· 
tın verilmesine emirlerinizi dilerim .. " 

CAN GÜVENııel ADıNA 

Türkiye'de yüzbinleri temsil eden 
sendika, dernek, meslek odası ve üniver· 
site öi!retim üyeleri adına verilen dilek· 
çeler, Cephe yönetiminin nerelere gelip 
dayandıi!ını açıklaması bakımından dik· 
kat çekiciydi. 

Dilekçe sahibi 63 kişi arasında, sen· 
dika, dernek, meslek odası başkan ve 
yöneticileriyle, üniversite öi!re'tim üyele· 
ri bulunmaktaydı ve "Cumhuriyet Hü· 
kümeti" nin Içişleri Bakanından "Baba 
Yadigarı" bir silah talep etmekteydiler. 
ve dilekçelerinden anlaşılacai!ı gibi, 

"Baba Yadigarı yerli" silahları adam vur· 
mak için dei!il, sadece can güvenliklerini 
korumak amacıyla istiyorlardı ... 

Can güvenliklerini korumak amacıy· 
lıı Içişleri Bakanlı!!ından silah ruhsatı 
isteme olayı ilk de!!ildi. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit' 
in, 12 Ekim senato yenileme seçimleri 
arifesinde Elazı!!'da yaptı!!ı açık hava 

toplantısında saldırıya u!!rayan gazeteci· 

ler de, benzer bir talebi Içişleri Bakanı· 
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na iletmişler fakat herhalde istekleri faz· 
laca fantezi bulundui!undan bir sonuç 
çıkmamıştı ... 

Artık "canını kurtaranın kaptan" 
bulunmaya başladı!!ı bir ülkede cephe 
yönetimine karşı can güvenlii!i talebinde 
bulunmak, pek fantezi olmasa gerektir. 

Ancak olayın, kitlelere ulaştırdıi!ı 
gerçek önemlidir. O da şudur: Cephesel 
taarruz, artık demokratik hak ve özgür· 
lükleri aşmış, do!!rudan kişilerin can gü. 
venli!!ine namlusunu dayamıştır ... Yedi· 
den yetmişe, cephe namlusunun önüne 
kim denk gelirse ölecek ve. sefih bir sis
tem yürütülecektir... Türkiye kapitaliz· 
minin sürdürülmesi için buluna buluna 
bulunan yöntem budur ... 

AŞIRI Uç 'lAR!... 

Geçti!!imiz hafta da, insanlar öldü· 
rüldü, yaralandı; baskı ve terör yöntem· 
leri alabildi!!ine uygulandı Türkiye'de. 
Insanlar "acaba" diye, kitap ve gazete 
okurken saj!a sola bakmaj!a devam etti· 
ler; tüm yurtsever ilerici aydınlar, .düşün· 
ce ve ifade özgürlüklerinin ceremesi ola· 
rak, kapılarının Savcılıkça tıkırdatılması· 
nı beklediler ... 

Türkiye'de gene en rahat olanlar, 
mal ihraç etmeden vergi iadesi alanlardı, 
politik tampon güçlerini ihracat · ithalat 
işlerinde kullananlardı ve son çözümde, 
çalışanların emekleri, işçi sınıfının ya· 
rattıi!ı artı · de!!erin üzerine çöreklenen· 
lerdi ... 

Ama bu "rahatlık", Türkiye insanla· 
rının kanları üzerine dayandırıtan, hak 
ve özgürlüklerini, demokrasiyi ezip geç· 
meyi hedef alan zeminlere oturuyordu 
ve ne oranda "rahaLiık" oldu!!u meşkuk. 
tu. Işte iki "Aşırı uç" taki yaşamlar 
böyleydi Türkiye'de ... 

. .. VE SILAHLAR 

Büyük sermayenin ve onun cephesel 
yönetimin nelerden medet umduiluna 
en örnek de çok somut şekııde 
gene hafta sergilendi. 

Ege Üniversitesi Mimarlık Mühen· 
dislik Fakültesi ile Fen Fakültesine sal· 
dıran 152 besleme komandonun (her· 
halde elde olmayan nedenlerle yasal yol· 
lardan) yakalanıp üzerleri arandıilında 
bulunanlar ilginçti. Söz konusu arama · 
tarama ve daha sonra açıklama, Bornova 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hanefi Er· 
kan tarafından yapılıyordu: 

Besleme komando takımının üzerle
rinde yabancı yapım silahlar ve bu arada 
insan bo!!ma telleri bulunuyordu ... 

Herkesin bildii!ini kul'dan sakla· 
mama başarısı gösteren Jandarma Yüz· 
başısının akibeti ne olacaktır bilinmez a· 
ma olayın büyük basın tarafından örtül· 
meye çalışılması ilginçtir ... 

BASıNıN KULAKLARı 

Olayları, insanların boi!azlanmasını 
"Sai! . Sol çatışması" şeklinde ele al· 
maktan ve kamuya çarpıtarak duyur· 
maktan sadist bir zevk alan "de!!erli ba· 
sın"(!) nedense olayın üzerinde fazlaca 
durmadı. 

Oysa ızmir'de meydana gelen olay. 
lar tıpatop heryerde öteden beri devam 
ediyordu... 

. 

Geçti!!imiz haftanın ortalarında bir 
"Durum" cunun yönetimini sürdürdüıtü 
gazetenin Ankara bürosu na bırakılan 
çiçekler ilginçtir. 

Köşesinde liberaliik adına kayak 
yapan "Durum" cunun Ankara büro· 
suna çiçek getirenler besleme MHP mi· 
litanlarıydı ve gazetenin "tarafsızlıi!ına" 
duydukları minneti çiçeklerle süslüyor· 
lardı! .. Tabii aynı hizmeti çiçeksiz ya· 
yan yayın organları da çoi!unluktaydı ... 

DEMIREl KONUŞUYOR ... 

Böylesine bir tablonun askılandı!!ı 
Türkiye'de, hükümet başkanı ve AP ge· 
nel başkanı Süleyman Demirel bildi�i· 

okuyordu. Millet Meclisi 
grubunda yaptıi!ı konuşmada berrnu· 

tad, Anayasa'dan yakınıyor, "Gittillirniz 
yol doj!ru, davarnız haklıdır" diyordu. 

Aynı Demirel, olaylar sırasında 
canını kaybeden Şükrü Bulut adındaki 
öi!rencinin ölme sebebini de dokrusu 
kendisine yakışır mantık çerçevesinde 
pek güzel ifade ediyordu: 

Şükrü Bulut, af kanunuyla içerden 
çıkmış bir öj!renciydi ve ei!er öldüriii· 
düyse sebebi bunda aramak gerekti! 

Oysa 12 Mart dönemlerinde öldü· 
rülen devrimci öj!renci Nail Karaçam'ın 
katilleri, haklarında ceza kesilmesine ve 
yine aynı af yasasından yaralanmalarına 
ralımen ortalıklardaydılar ve Şükrü Bu· 
lut örnellinin tersine ölmüyorlardı da, 
öldürme işlemlerine devam ediyorlardL 
Nail Karaçam'ın katili Sami BaL, Ülkü 
Ocakları yöneticisi olarak pekala öldür· 
me hakkına sahipti! .. Demirel mantıi!ı 
başkaca bir yola çıkmıyordu ... 

Cinayetlere karşı bir ara güvencin· 
ler uçuran CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'e de şaştıi!ını bir gazeteeiye açık· 
Iamıştı DemireL. 

Seçim gezileri sırasında, Ecevit'in 
güvercin uç urmasını gülerek yanıtlayan 
Demirel gazeteciye, kasten dilini büke
rek yaptıi!ı Isparta şivesiyle şöyle de
mişti: 

"Guş uçurmakla olmaz .. " 

Gazeteci şaşırmıştı. Ne cevap vere· 
cei!ini düşünürken Demirel eklemişti: 

"Guş zaten uçar ... " 

Ve sonunda kahkahayı da koyver· 
mişti... 

Başbakan Süleyman Demirel Türki· 
ye'nin siyasal gelişmeleri hakkında ko· 
nuşuyordu! .. 

"UYKUDAKi GÜZEl"(!) 

Bir bakıma mpvcut denetleme ve 
muhalefet görevlerinin ne oldul!unu bi. 
lemeyen bir partiye karşı kabalama bir 
cevaptı bu ... 

Demokratik mekanizmaları yerli 
yerinde kullanmak konusunda becerik. 
sizlik şahaserleri yaratan Sosyal Demok. 
rat muhalefet geçtiıtirniz haftayı da bo. 
calamayla geçirdi. 
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Ancak olayın, kitlelere ulaştırdıi!ı 
gerçek önemlidir. O da şudur: Cephesel 
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minin sürdürülmesi için buluna buluna 
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rak, kapılarının Savcılıkça tıkırdatılması· 
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politik tampon güçlerini ihracat · ithalat 
işlerinde kullananlardı ve son çözümde, 
çalışanların emekleri, işçi sınıfının ya· 
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Ama bu "rahatlık", Türkiye insanla· 
rının kanları üzerine dayandırıtan, hak 
ve özgürlüklerini, demokrasiyi ezip geç· 
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ORDUNUN 
ÜST KADEMELERiNDE 
NELER 
OLUYOR 

Silahlı Kuvvetlerin bel kemil!ini oluşturan 
Kara Kuvvetlerinde ilk kez komutan yardımcılı!!ı 
kuruldu. Buraya Orgeneral Namık Kemal Ersun 
atandı. Böylece Kara Kuvvetlerinde Komutan, Kur· 
may Başkanı ve Komutan Yardımcısı ile birlikte üç 
orgeneral bulunuyor. Bu da ilk kez ortaya çıkan 
bir durum. öte yandan Yüksek Askeri Şura'da 
yalnızca iki havacı orgeneral bekliyor. Genellikle 
Havacı orgenerallere ayrılan Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterlil!ine, Jandanna Genel Komutanı 
Orgeneral Nurettin Ersin getirildi. Şu anda Askeri 
Şııra'da iki orgeneral beklerken de Jandarma Komu· 
tanlıl!ına korgeneral vekalet ediyor. Bütün bunlar 
jlgi uyandırıyor. YüRüYüŞ, eldeki bilgileri de�er· 
lendirerek Silahlı Kuvvetlerin üst kademesindeki geliş· 
meleri del!erlendiriyor. 

Silahlı Kuvvetlerin üst kademesindeki gelişme· 
leri de!!erlendirebilmek için Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Semih Sancar'ın ordu içinde izledil!i 
politikanın iki temel çizgisini bilmek gerekiyor. 
Bunlardan birisi, silahlı kuvvetlerin önemli komuta 
noktalarına politikayla çok yakından ilgilenen kimse
lerin getirilmemesi. Orgeneral Sancar, önemli yerlere 
yakın zamanlarda iç politikanın çok fazla içine gir· 
miş kimselerin gelmesine yatkınlık göstermiyor. 
Izledil!i politikanın birinci temel çizgisi burada 
yatıyor. Ikinci temel çizgi ise bu titizli!!i gösterirken 
Silahlı Kuvvetler içinde bir gelene�e sahip olan 
kıdem sırasına dikkat gösterilmesi. 

Gelecek aylar içinde Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Eşref Akıncı emekli olacak. Sırada iki 

orgeneral var. Kıdem sırasına göre Orgeneral Namık 
Kemal Ersun ile Dördüncü Ordu Komutanı Orgeneral 
Turgut Sunaıp. Orgeneral Ersun, Milli Güvenlik Kuru· 
lu Gene. Sekreteri olmadan önce üçüncü Ordu 
Komutanlı�ında bulundu. Dolayısıyla Orgeneral Er· 
sun ve Sunalp Kara Kuvvetleri Komutanı olmak 
için gerekli olan ordu komutanlı!!ı görevlerinde 
bulunmuş kişiler. 

Ancak gerek Ersun ve gerekse Sunalp, 12 Mart 
döneminde adlarını çok duyuran komutanlar olarak 
tanınıyorlar, Orgeneral Turgut Sunaıp, Faruk Gür· 
ler'in Cumhurbaşkanı seçimi girişimlerinde ön plan· 
da bir rol aldı. Gürler'i Cumhurbaşkanı seçtirme 
girişimlerinin yürütücüsü oldu�u genel bir kanı. Bu 
girişimler Silahlı Kuvvetleri, iç politikanın en iç 
noktalarına kadar sürükledi. Başarısızlı!!ı demokrasi 
için çok yararlı olduysa da başarısızlıktan olmasa 
bile bu girişimlerden Silahlı Kuvvetlerin yıprandı�ını 
düşünenler çok, 

Orgeneral Ersun ise 12 Mart'ın sıkıyönetim 
uygulamalarında ön planda rolü alan bir komutan. 
Ilk önce Harp Tarihi Dairesi Başkanı olarak sıkıyö· 
netim komutanlıkları sırasında koordinasyonu sa�· 
ladı. Daha sonra Ankara Sıkıyönetim Komutanı 
oldu. Ciddi rahatsızlı�ına ra!!men Ecevit Hükümeti 
ZaManında Üçüncü Ordu Komutanlı!!ına atandı. 
Ecevit'in başbakanlı!!ını "içine sindirmekte" güçlük 
çektil!i ileri sürülüyor. Kısa süreli Milli Güvenlik Kuru· 
lu Genel Sekreterli!!i sırasında da sert bildirileri 
dikkati çekti. 

Yapılan de!!erlendirmelere göre Orgeneral Eş
ref Akıncı'nın emekli olmasından sonra Orgeneral 
Namık Kemal Ersun'un Kara Kuvvetleri Komutan 
Vekilli!!ine getirilmesi çok mümkün. 30 Al!usta. 
1976 tarihinde de Orgeneral Ersun ile Orgeneral 
Sunalp'ın emekli olacaj!ına ihtimal verenler çok. 
Bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanlı!!ına Birinci 
Ordu Komu tanı Orgeneral Adnan Ersöz 'ün getiril· 
mesi bekleniyor. Orgeneral Ersöz, Silahlı Kuvvetler 
içinde Sancar·Akıncl ekolünün en iyi örneklerinden 
birisi olarak tanınıyor. 

Bütün bu de!!erlendirmelerde açık bir nokta 
var. Orgeneral Namık Kemal Ersun'u Kara Kuvvet· 
leri Komutanı olarak gÖrmek isteyenlerin başında 
Cephe Hükümetinin Başkanı Demirel'in bulundu!!un. 
dan kuşku duyulmuyor. Orgeneral Ersun da komu· 
tanlık görevini şimdiden benimsemiş görünüyor. 
Kuvvet Komu tanı olarak atandıktan sonra Kara Kuv· 
vetleri karargahının bütün dairelerini gezdi. Herke
se de kim oldu!!unu sordu. Soru sorulanlardan birisi 
de heyecanla "Mustafa Kemal Ersun" sunuz diye ce
vap verdi. 

Türkiye'de demokratik güçlere, kit· 
le örgütlerine omuz vermek konusunda 
çıtkırıldım tereddütler taşıyan CHP'nin 
derdi gücü, Türk . Iş ile DISK'i antide
mokratik Cephe'ye karşı ortak ptat· 
formlarda buluşturmak idi. 

Oysa, Türk · Iş yönetiminin, SSK'· 
daki işçilerin memur yapılmasında so· 
mutlanan çabalan gözrer önündeyken, 
onlardan demokratik eylem ve güç bir· 
Ii!!i isteme k olmayacak duaya amin de· 
mekten öte bir şey de del!i1dir. Ama 
CHP'nin de iştigal ettil!i konuyu daha 
başka alanlarda aramak do�rusu bu ya, 
çol!u kişinin sabır alanları dışına çık· 
mıştır. 

Ecevit'in geçti�imiz hafta T"urk . Iş 
Genel Başkanı ile yaptı�ı görüşme haklı 
olarak bu görüntüde yorumlandı. 

MC'nin gözünü kırpmakslZın antide· 
mokratik hal ve gidişine CHP 'nin ne an· 
lam verdi!!i ve hangi demokratik dire· 
niş ve yöntemler düşündül!ü bilmece· 
dir. 

Ancak bu bilmeceden daha önce 
bir bulmaca vardır ki, bu da CHP'nin 
demokrasiden ne anladı!!ı ve ona hangi 
ölçülerde sahip çıkaca!!ı konusudur. 

Bunlar elbette sosyalistler için mu· 
amma d�!!i1dir. CHP 'nin ne oldu!!u ve ne. 
olaca!!ı hiç de çözülmesi zor soru de!!i1. 
dir. Ancak, bizzat CHP'nin demokratik 
mücadele alanında ne yapaca!!ım bil· 
memesi ve gününü gün etmesi hem gü. 
lünç, dahası, ciddi bir sorundur. CHP, 
kitlelerden aldı!!ı gül gibi oyların ve o· 
nun sal!ladl!!1 deste!!in ya farkında de· 
l!ildir ya da farkında olmak istememek. 
tedir. Bunları, biraz olup bitenlerin bi· 
raz: farkında olan CHP'liIerin deyimiy, 
le, göbek taşında "Uyuyan Güzer'e an, 
latmak kolay olmamaktadır ... 
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"Şimdilik" kaydı ne zamana kadar geçerli? 

Bu yazışmalar hangi kanuna, hangi yönetmeliğe göre yürUtülüyor? 

Yetki sahibi olmadan kısıtlayıcı işlemlere kalkışmak suç değil midir? 

YURUYUŞ - 20 OCAK 1976 - 5 

Nurettin Ersin getirildi. Şu anda Askeri 
orgeneral beklerken de Jandarma Komu· 

korgeneral vekalet ediyor. Bütün bunlar 
YüRüYüŞ, eldeki bilgileri de�er· 
Kuvvetlerin üst kademesindeki geliş· 

del!erlendiriyor. 
Kuvvetlerin üst kademesindeki gelişme· 

de!!erlendirebilmek için Genelkurmay Başkanı 
Sancar'ın ordu içinde izledil!i 

temel çizgisini bilmek gerekiyor. 
silahlı kuvvetlerin önemli komuta 

politikayla çok yakından ilgilenen kimse
getirilmemesi. Orgeneral Sancar, önemli yerlere 

iç politikanın çok fazla içine gir· 
gelmesine yatkınlık göstermiyor. 

politikanın birinci temel çizgisi burada 
temel çizgi ise bu titizli!!i gösterirken 

içinde bir gelene�e sahip olan 
dikkat gösterilmesi. 
aylar içinde Kara Kuvvetleri Komutanı 

Akıncı emekli olacak. Sırada iki 

tanınıyorlar, Orgeneral Turgut Sunaıp, Faruk Gür· 
ler'in Cumhurbaşkanı seçimi girişimlerinde ön plan· 
da bir rol aldı. Gürler'i Cumhurbaşkanı seçtirme 
girişimlerinin yürütücüsü oldu�u genel bir kanı. Bu 
girişimler Silahlı Kuvvetleri, iç politikanın en iç 
noktalarına kadar sürükledi. Başarısızlı!!ı demokrasi 
için çok yararlı olduysa da başarısızlıktan olmasa 
bile bu girişimlerden Silahlı Kuvvetlerin yıprandı�ını 
düşünenler çok, 

Orgeneral Ersun ise 12 Mart'ın sıkıyönetim 
uygulamalarında ön planda rolü alan bir komutan. 
Ilk önce Harp Tarihi Dairesi Başkanı olarak sıkıyö· 
netim komutanlıkları sırasında koordinasyonu sa�· 
ladı. Daha sonra Ankara Sıkıyönetim Komutanı 
oldu. Ciddi rahatsızlı�ına ra!!men Ecevit Hükümeti 
ZaManında Üçüncü Ordu Komutanlı!!ına atandı. 
Ecevit'in başbakanlı!!ını "içine sindirmekte" güçlük 
çektil!i ileri sürülüyor. Kısa süreli Milli Güvenlik Kuru· 
lu Genel Sekreterli!!i sırasında da sert bildirileri 
dikkati çekti. 

Namık Kemal Ersun'un 
Vekilli!!ine getirilmesi 
1976 tarihinde de 
Sunalp'ın emekli olacaj!ına 
Bu durumda Kara Kuvvetleri 
Ordu Komu tanı Orgeneral 
mesi bekleniyor. Orgeneral 
içinde Sancar·Akıncl 
birisi olarak tanınıyor. 

Bütün bu de!!erlendirmelerde 
var. Orgeneral Namık 
leri Komutanı olarak 
Cephe Hükümetinin Başkanı 
dan kuşku duyulmuyor. 
tanlık görevini şimdiden 
Kuvvet Komu tanı olarak 
vetleri karargahının 
se de kim oldu!!unu 
de heyecanla "Mustafa 
vap verdi. 

demokratik güçlere, kit· 
vermek konusunda 

taşıyan CHP'nin 
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buluşturmak idi. 

yönetiminin, SSK'· 
yapılmasında so· 
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aramak do�rusu bu ya, 
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yorumlandı. 
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demokratik dire· 
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ki, bu da CHP'nin 

anladı!!ı ve ona hangi 
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'nin ne oldu!!u ve ne. 

çözülmesi zor soru de!!i1. 
CHP'nin demokratik 
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FORMSUZ 

FORUMU 
Halk Partisi'nin Demokratik Sol Forumu, 

dedikodularla başladı. Genel Başkan Ecevit'in açış 
konuşması dışında basında hiç bir yansıma bırakma· 
dı. Büyük bir düzensizlik içinde devam etti. Arka· 
anda yine siyasal dedikodular bırakarak sessizce sona 

Deınolcratik Soı Fonımu, parti içi kendini 
'göstenne )ları,ıııın �neleneceRi bır tartışmalar dj.
'ZiJI olarak düzenlendl. B • . yüzden �arti önderlerini 
gö!gede bıraUcall Alitünülen bazı konuşmacılardan 
bUdiri istenmesine �meD sonradan bunlar Foruma 
alınmadı. Vedat Dalokay, qoç. Dr. Ahmet T.aner 
KışWı, Doç. ik Alpulaa Jljlkh, bildiri hazırlamalan 
istendili ve bitdiriJeılni zamaJUnda sunduklan halde 
Forum'un dışında tutuldular. ılhan l'ekeli'run :Erdo· 
tan Sora! ile lıidik� bazırlad�ı ijalk Sektörü bildi
risi ise her nedense Foruma alındı. Halk sektörünün 
tutarslZlıtıyla balk sektörünün nasıl geliştlrilebile
celıini gösteren bu bildiri, Halk Partisi Gençlik Kol- ' 
ları yöneticileri tarafından bel!enildi. Ama Halk 
Partisi'nin kalbur üstü yöneticileri ilhan Tekeli'nin 
sundulıu bildiriden çok rahatsız oldular. 

Halk Sektörü bildirisi, Halk Partisi'nin millet· 
vekili ve senatörlerini rahatsız eden tek konuşma de
j!i1di. Genel Başkan Ecevit'in Forumu açış konuş
ması, Halk Partililer için de bir sürpriz oldu. Nabi 
Dinçer, Demokratik Sol Forumu ile ilgili izlenimlerini 
yazarken "Genel Başkan işçi ve köylünün partinin 
temel direklerini oluşturdul!unu ısrarla belirtirken 
önünde saf olmuş ünlü bürokratlann, saygıdel!er pro
fesörlerin yüzü gülmüyordu" dedi. Genel Başkan'ın 
konuşması, demokratik sol forumunu, Çaj!daş 
Sahne'nin itinalı salonundan kulise taşırdı. 

Forumu düzenleyen gençlik kolları yönetici
leri, Halk Partisi'nin ünlü bürokratları ile saygıdel!er 
profesörlerini tiyatronun kulisinde sıkıştırdılar. Genç
ler, Genel Başkanlannın konuşmasını, Halk Parti
si 'nin sermaye sınıfıha karşı sert bir çıkışı olarak 
dei!erlendirdiler. Onlü bürokratlar ve saygıdel!er pro
fesörler ise Ecevit'in konu,masında kapitalist siste
mi reddeden bır gölÜŞ olmadılıını ileri sürdüler. 
Gençlerin buna cevabı ise "ei!er kapitalizmi reddet
miyorsak bizim ıolculugumuzun manaşı ne" oldu. 
Kuliste devam edeıı bu tartışmalar sahneye 'yansıma
dL Sahnedeki konuşmalar, sanki EcevU'in konuş
ması YQ)tınu, Cibl devam etti. Fakat .Ecevit 'bir kez 
konuŞmu,tu. Bu yüzden sahnede yapılan konuşma
lara bll&lo gibi Forwtll\ gelenler de ilgi"z kaldı. En 
önemli bildinlerden birisi olan Erol Çevikçe'nln 
konuşması üzerinde programda belirtilen yorumcu 
Cahit Keyra'dan başka kimse söz almadı. Cahit 
Kayra da "Çevlkçe çok önemli sorunlara del!indi, 
apcak çok kapalı bir konuşma yaptı" diyerek kendi 
l/Öriiıılet:ini Çevlkçe'nin görüşleri olarak açıklama
y3 çalıştı. , 

Halk ltartisi GenQlik Kolları, partinin eko· 
nomlk ve toplıımul görüşlerine açıklık kazandırmak 
için. iyi niyetıi bir iirlşlmle yola çıktılar. Halk Par
tisi' nin önde gelen yöneticileri ise hiç bır şey söyle
memeyi bir Ilke olarak Forum'da da sürdürdüler. 
Ancak Forum'un hazırlıklı,,. hiç bir şey söylememe 
ve söyletmeme stratejisine göre yapılmı,tı. Ecevit 
ise Halk Partisi için önemli bir çıkış yapmıştL Bu 
yüzden hiç bir şey söylememek, Ecevit'in bu konuş
ması karşısında, çok açık bır nitelik kazanacaktı. 
Hem sahneye çıkıp hem de hiç birşey söylememek 
mümkün dei!lIdl Bu yüZden Deniz Baykal en dol!ru
sunu yaptı. Program çok önceden hazırlandı�ı ve 
programda yazıldıı!ı halde Deniz Baykal, Forum'a 
ııelip bildirisini sunmadı. Neden sunmadığı konusun
da da hiç bir inandırıcı gerekçe ileriye sürülmedi. 
Ancak Deniz Baykal'ın Forum'da konuşmayı reddet
mesl üzerine bol bol dedikodu yapıldı. Dedikodulann 
devam edecel!i anlaşılıyor. 
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HALK SEKTÖRÜ: 
BiR E - ERLENDiRME 

Demokratik Sol Forumunda, ılhan Tekeli ve 
Erdoğan Soral tarafından sunulan "Halk Sektörü 
Uzerine Konuşmalar" adlı bildirinın bir özetini oku· 
yucularımlZa sunuyoruz: 

Halk Sektörü temelde bir ideolojik öl!edir. Her 
ideolojik öj!e gibi toplumdaki bölüşümü belirli sosyal 
grupların özlemleri dol!rultusunda etkilernek istemek· 
tedir. Ancak ortaya Çıktıl!ı döneme ve dayanmak iste
di!!i sınıflara göre temellendirilebilir. 

Halk sektörü, dünya deneyinde, kapitalist sis
temin tekeller ve çokuluslu şirketlere dayanan bir ya
pıya kavuştuj!u, sosyalist sistemin Sovyetler Birliğ!'n
de oldukça uzun bir uygulama geçirdiği, dünyada 
"çok örneğe göre sosyalizm" sözlerinin edildi�i bir 
dönemde ortaya çıkmıştır. Her iki sistemi de eleştir
mekte, "anti bürokratik", anti tekelci kaygılar ileriye 
sürmektedir. 

Türkiye'de ise CHP 'nin kendi ideolojisini yeni
den yoruma tabi tutarak, tek parti döneminden kalına 
"halka rai!men halk için" anlayışının imgesinden kur
tulmak, yeni ekonomik içerikli bir halkçılık anlayışı 
getirmek istedi!!i bir dönemde bir araçsal ideolojik 
öi!e olarak ortaya atılmıştır. 

Halk sektölÜnün sınıfsal temellendirmesi ise 
CHP 'nin yeni halk tanımından geçmektedir. Bu ise ar
tık tek parti döneminin dayanışmacı sosyoloji anlayı
şına dayanan bir halk anlayışı del!ildir. Daha sınıfsal 
bir içerik kazanmıştır. Artık de!!er ve politik güç kav
ramlarına dayanarak tanımlanan ezilen sınıfları kapsa
maktadır. 

Dünya ve ülke siyasal deneyinin belirli bir aşa
masında çok geniş tabanlı olarak tanımlanmış ezilen 
sınıfların özlemlerine bir yanıt olarak ortaya çıkan 
halk sektörü, amaçlarını dört düzeyde koymaktadır. 

Birinci düzeydeki amaçlar siyasal düzene ilişkin
dir. Halkın ekonomik- bir temele dayanmadan si.yasete 
al! ırlıj! ın i koyamayacağını, dolayısıyla özgürlükçü 
demokrasiyi kuramayacal!ını' varsaymaktadır. Halk 
sektörü ise mülkiyeti yaygınlaştırarak böyle bir temeli 
kuracaktır. CHP, kendi altı oku içinde devletçilil!in 
bulunmasına ral!men halkçılıl!ı gerçekleştirmek için 
devlet sektörünü bir araçsal öge olarak kullanmamak
ta, yeni bir sektör önermektedir: Halk Sektörü. Bu as
lında CHP ideolojisinde yeni birşey de�ildir. 1931'
lerden beri devletçilik CHP ideolojisi içinde bulun
makta beraber, halkçılık ile ilişkisi IkurulmaMıştır. Bu 
ilişkiyi kuran çevreler kısa bir süre sonra "zoraki dip
lomat" olmuşla,rdır. Halkçılığın aracı olarak Halk 
Sektörü'nün ileri sürüJmesinde böyle tarihsel nedenler 
olmakla birlikte, CHP 'nin halkçlıl!ını bireyin özgürlü
l!ü ile temellendirmesinde önemli katkısı vardır. 

Halk sektörünün ikinci düzeydeki amacı ekono
mik kalkınmaya ilişkindir. Neoklasik iktisadın eko
nomik kalkınmanın hem hızlı hem de adil olmayacaj!ı 
yargısına karşı çıkmaktadır, halk sektörü. Halk sektö
lÜnün getirecel!i kurumsal düzenlemenin bu çeliş klyi 
kaldırması amaçlanmaktadır. 

Halk sektörünün üçüncü düzeydeki amaçları, 
sosyal iş bölümünü dej!iştirmeye dönüktür. Bu amaç
ta hem kapitalist sistemin, hem de "bürokratik yapısı 
güc;Jü" sosyalist sistemlerin eleştirisinden kaynaklan
makta, yabancılaşmayı kaldırmak, çalışmayı, taşın
ması gereken bir yük olmaktan çıkarmak istemekte
dir. Bunun için önerilen ise özyönetimdir.· Böylece 
halk sektörünün demokratikleştirmesi daha sonra çe
Iiştil!ini görecel!imiz mülkiyetin yaygınlaştırılmasına 
ve özyönetimin kurulmasına dayanmaktadır. 

Halk Sektörünündördüncü düzeydeki amaçları,ger
çekleştirme yöntemine ilişkindir. Barışçı yollarla ger
çekleştirilecektir. Halk Sektörü kurulup hızla tüyüye
rek tekelci gelişmeyi sınırlayacaktır. Bunun sağlana
bilmesi için halkın sektönine sahip çıkması gerekir. 
Bu ise kapitalist sistem içinde yaşayarak onun değer· 
leri ile yol!rulmuş kişilerin özlemlerine yönelerek ya· 
pılacaktır. Halk sektörünün mülkiyeti yaygınlaştırma 
önerisine bu açıdan bakmak gerekir. 

Bu amaçların nasıl bir örgütlenme içinde ger
çekleştirilecej!ine ilişkin açık seçik bir öneri yoktur. 
Halk sektörünün örgütleşmesi konusundaki öneriler 
daha olgunlaşma aşamasındadıriar. Başlıca üç bölüm
den oluşmaktadır. Kooperatifler, hemşehri şirketleri, 
sosyal güvenlik fonları ile oluşacak üretim birimleri. 
Her bir grup üretim birimi kademeli bır yapı içinde 
düşünülmektedir. Hunlar yönetim işleVli üst kuruluş· 
lar ve finansman işlevli üst kuruluşlardır. Finansman 
işlevli üstkuruluşları Kooperatifler Bankası, Isçi ve 

Sanayi Kalkınma Bankası ile Hayat Holding oluştur
maktadır. Devlet sektörü de özyönetim getirilerek 
halkçılaştırılacaktır. Bu birimlerden kooperatifler ve 
Devlet Işletmelerinde özyönetim, sosyal güvenlik fon. 
larına dayanan kuruluşlarda birlikte yönetim, hem· 
şehri şirketlerinde geleneksel yönetim esas olacaktır. 

CHP amaçlarını kabaca yukarıda özetlenen bir 
örgütleşme içinde gerçekleştirmek istemektedir. Bu 
savın geçerlilil!i ise açık ya da üstü kapalı olarak yapı
lan varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımları ve 
eleştirileni başlıca aşağıdaki noktalarda toplayabili
riz: 

• Halk sektörü tüm ezilen sınıfları kapsayacak 
mıdır? Kırsal kesime dönük kooperatiflerin etkin 
olabilmesi ancak toprak mülkiyetinin kutuplaşma
dıl!ı kesimler için söz konusudur. Oysa bu«iin yak
laşık olarak çiftçilerin yüzde 60'1 böyle bir katılım 
için yeterli topraj!a sahip dei!ii1erdir. Şehirsel kerim
deki katılım ise örgütlü işçi gücüne dönüktür. ŞehIr
lerdeki marjinal kesim bugünkü yapısı ile halk sektö
rüne kapalıdır. Şehirdeki marjinal kesim yüzde 30-35 
düzeyindedir. El!er Halk SektölÜ örgütleşmesi bu«iin
kü yapısında kalırsa, orta sınıflara dönüktür. Ei!er da
ha aşai!ı sınıflara inmesi isteniyorsa kırsal kesim için 
toprak reformunun yapılması önkoşuldur. Şehirsel 
kesimde ise emekle borçlandırmaya dayanan bir 
sistemin oluşturulması gerekecektir. 

• Halk sektörünün, bu sektöre katılanlann siyasal 
katılımını artıracağı ve daha toplumcu çizgiye itecel!i 
konusundaki varsayımı ne kadar geçerii�ir? Hemşehri 
şirketlerin ve sosyal güvenlik fonlarına dayanarak k�
rulaeak kuruluşlarda hisse senedi almanın kışının 
dünya görüşünde toplumcu yönde del!işiklikler getire
cel!i söylenemez. Koorepatinerin etkisi ise toprak re
formuna dayalı olarak değişiklik gösterecek bir niteli-

l!e sahiptir. Halk sektörü önerisi içinde kişilerin dünya 
görüşünü etkileyici nitelik taşıyan tek öneri özyöne
timdir. Belki de bunun ağırlık kazanmasıyla istenen 
etkinin sal!lanabilecel!i umulmaktadır. 

• "özyönetim" ve mülkiyetin yaygınlaştırılması 
birbiriyle tutarlı iki ideolojik ögernidir? Iki öneri ger
çekte farklı iki dünya gÖlÜşünü yansıtmaktadır. Oreti
ci birimlerin belirli bir iç özerklij!e sahip olması daha 
çok bilinçli bir işçi sınıfı ideolojisidir. Işçiler devamlı 
işçi olarak kalmayı isteyecek ve içinde bulundukları 
sınıfın toplumsal işlevi del!işecektir. Oysa mülkiyetin 
yaygınlaştırılması daha çok küçük üretici ideolojisidir. 
Bu iki güdünün nasıl uzlaşlırılacaj!ı konusunda CHP' 
nin açık bir önerisi yoktur. 

• Halk sektörü kurulduj!unda halkın gönüllü kat� 
Iımı çok yüksek olacak mıdır? Halk sektörü önerisi 
halkın elinde del!erlendiremedij!i bir birikim olduAu 

ve bu birikiminbir yandan enflasyonist mekanizmalar, 
di!!er yandan bankalar sistemi kanalı ile egemen çev
relerce kullanıldıl!ı gözleminden hareketle, halk sektö
rünün kurulması ile halkın buraya yüksek oranlarda 
gönüllü olarak katılaeaj!ını varsaymaktadır. Her ne ka
dar orta sınıfların elinde birikim varsa da, halkın bu
nunla hisse senedi alarak büyük ölçüde halk sektölÜne 
katılması beklenemez. Bunun çeşitli nedenleri vardır. 
Birincisi, toplumda arsa spekülasyonu vb. gibi çok 
daha karlı alanlar vardır. Ikincisi, birikimi olanlar ya 
bunların kendisinin patronu olacaj!ı küçük işini kur
makta kullanmak istemekte ya da dayanıklı tüketim 
mallarına yatırarak sosyal statü sal!lamak istemekte
dirier. Böyle olunca halk sektörü gönüllü tasarruflar
dan çok zorunlu lasarruflara dayanmak zorundadır. 

• Halk sektörü, ticaret bankacılığı devlelleştiril· 
meden uygulanabilir mi? Halk sektörünün etkin hale 
gel�bilmesi için ilk yıilarda en az 20 milyar TL. mer
tebesinde yatırımla başlaması ve bu kapasiteyl hızla 
arttırması gerekir. Başlangıçta 8 milyar TL civarında 
öz kaynak bulsa bile bugünkübankalar sisteminden 12 
milyar TL kredi çekmesi gerekecektir. Bu ne kadar 
barışçı bir yöntemle, tiracet bankacılığı devletleşti
rilmeden saıılanabilir? Bu konuda ciddi kuşkular var. 
dır. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, halk sektörü
nün başarıya ulaşması, toprak reformu, ticaret ban
kacılığının devletleştirilmesi ve sendikal yapının de
mokratikleştirilmesi gibi önemli radikal değişiklikleri 
gerektirmektedir. E!!er bu kadar önemli radikal deği
şiklik yapılırsa, halk sektörü önerisini de yeniden gözden geçirmek gerekmez mi? 

ik Alpulaa Jljlkh, bildiri hazırlamalan 
zamaJUnda sunduklan halde 

tutuldular. ılhan l'ekeli'run :Erdo· 
bazırlad�ı ijalk Sektörü bildi

Foruma alındı. Halk sektörünün 
sektörünün nasıl geliştlrilebile

bildiri, Halk Partisi Gençlik Kol- ' 
tarafından bel!enildi. Ama Halk 

yöneticileri ilhan Tekeli'nin 
rahatsız oldular. 

bildirisi, Halk Partisi'nin millet· 
rahatsız eden tek konuşma de
Ecevit'in Forumu açış konuş

de bir sürpriz oldu. Nabi 
Forumu ile ilgili izlenimlerini 

işçi ve köylünün partinin 
oluşturdul!unu ısrarla belirtirken 

bürokratlann, saygıdel!er pro
gülmüyordu" dedi. Genel Başkan'ın 

sol forumunu, Çaj!daş 
salonundan kulise taşırdı. 

düzenleyen gençlik kolları yönetici
bürokratları ile saygıdel!er 

kulisinde sıkıştırdılar. Genç
konuşmasını, Halk Parti

karşı sert bir çıkışı olarak 
bürokratlar ve saygıdel!er pro

konu,masında kapitalist siste
olmadılıını ileri sürdüler. 

ise "ei!er kapitalizmi reddet
ıolculugumuzun manaşı ne" oldu. 

tartışmalar sahneye 'yansıma
konuşmalar, sanki EcevU'in konuş

etti. Fakat .Ecevit 'bir kez 
sahnede yapılan konuşma

gelenler de ilgi"z kaldı. En 
birisi olan Erol Çevikçe'nln 

programda belirtilen yorumcu 
kimse söz almadı. Cahit 
önemli sorunlara del!indi, 

konuşma yaptı" diyerek kendi 
görüşleri olarak açıklama

GenQlik Kolları, partinin eko· 
görüşlerine açıklık kazandırmak 

iirlşlmle yola çıktılar. Halk Par
yöneticileri ise hiç bır şey söyle

Forum'da da sürdürdüler. 
hazırlıklı,,. hiç bir şey söylememe 

stratejisine göre yapılmı,tı. Ecevit 
önemli bir çıkış yapmıştL Bu 

söylememek, Ecevit'in bu konuş
açık bır nitelik kazanacaktı. 

de hiç birşey söylememek 
yüZden Deniz Baykal dol!ru

Halk sektölÜnün sınıfsal temellendirmesi ise 
CHP 'nin yeni halk tanımından geçmektedir. Bu ise ar
tık tek parti döneminin dayanışmacı sosyoloji anlayı
şına dayanan bir halk anlayışı del!ildir. Daha sınıfsal 
bir içerik kazanmıştır. Artık de!!er ve politik güç kav
ramlarına dayanarak tanımlanan ezilen sınıfları kapsa
maktadır. 

Dünya ve ülke siyasal deneyinin belirli bir aşa
masında çok geniş tabanlı olarak tanımlanmış ezilen 
sınıfların özlemlerine bir yanıt olarak ortaya çıkan 
halk sektörü, amaçlarını dört düzeyde koymaktadır. 

Birinci düzeydeki amaçlar siyasal düzene ilişkin
dir. Halkın ekonomik-ekonomik-ekonomik bir temele dayanmadan si.yasete 
al! ırlıj! ın i koyamayacağını, dolayısıyla özgürlükçü 
demokrasiyi kuramayacal!ını' varsaymaktadır. Halk 
sektörü ise mülkiyeti yaygınlaştırarak böyle bir temeli 
kuracaktır. CHP, kendi altı oku içinde devletçilil!in 
bulunmasına ral!men halkçılıl!ı gerçekleştirmek için 
devlet sektörünü bir araçsal öge olarak kullanmamak
ta, yeni bir sektör önermektedir: Halk Sektörü. Bu as
lında CHP ideolojisinde yeni birşey de�ildir. 1931'
lerden beri devletçilik CHP ideolojisi içinde bulun
makta beraber, halkçılık ile ilişkisi IkurulmaMıştır. Bu 
ilişkiyi kuran çevreler kısa bir süre sonra "zoraki dip
lomat" olmuşla,rdır. Halkçılığın aracı olarak Halk 
Sektörü'nün ileri sürüJmesinde böyle tarihsel nedenler 
olmakla birlikte, CHP 'nin halkçlıl!ını bireyin özgürlü
l!ü ile temellendirmesinde önemli katkısı vardır. 

Halk sektörünün ikinci düzeydeki amacı ekono
mik kalkınmaya ilişkindir. Neoklasik iktisadın eko
nomik kalkınmanın hem hızlı hem de adil olmayacaj!ı 
yargısına karşı çıkmaktadır, halk sektörü. Halk sektö
lÜnün getirecel!i kurumsal düzenlemenin bu çeliş klyi 
kaldırması amaçlanmaktadır. 

Halk sektörünün üçüncü düzeydeki amaçları, 
sosyal iş bölümünü dej!iştirmeye dönüktür. Bu amaç
ta hem kapitalist sistemin, hem de "bürokratik yapısı 
güc;Jü" sosyalist sistemlerin eleştirisinden kaynaklan
makta, yabancılaşmayı kaldırmak, çalışmayı, taşın
ması gereken bir yük olmaktan çıkarmak istemekte
dir. Bunun için önerilen ise özyönetimdir.· Böylece 
halk sektörünün demokratikleştirmesi daha sonra çe
Iiştil!ini görecel!imiz mülkiyetin yaygınlaştırılmasına 
ve özyönetimin kurulmasına dayanmaktadır. 

Halk Sektörünündördüncü düzeydeki amaçları,ger
çekleştirme yöntemine ilişkindir. Barışçı yollarla ger
çekleştirilecektir. Halk Sektörü kurulup hızla tüyüye
rek tekelci gelişmeyi sınırlayacaktır. Bunun sağlana
bilmesi için halkın sektönine sahip çıkması gerekir. 
Bu ise kapitalist sistem içinde yaşayarak onun değer· 
leri ile yol!rulmuş kişilerin özlemlerine yönelerek ya· 
pılacaktır. Halk sektörünün mülkiyeti yaygınlaştırma 
önerisine bu açıdan bakmak gerekir. 

Bu amaçların nasıl bir örgütlenme içinde ger

yapısında 
ha aşai!ı sınıflara inmesi 
toprak reformunun yapılması 
kesimde ise emekle borçlandırmaya 
sistemin oluşturulması gerekecektir. 

• Halk sektörünün, bu 
katılımını artıracağı ve daha 
konusundaki varsayımı ne 
şirketlerin ve sosyal güvenlik 
rulaeak kuruluşlarda hisse 
dünya görüşünde toplumcu 
cel!i söylenemez. Koorepatinerin 
formuna dayalı olarak değişiklik gösterecek 

l!e sahiptir. Halk sektörü 
görüşünü etkileyici nitelik 
timdir. Belki de bunun 
etkinin sal!lanabilecel!i umulmaktadır. 

• "özyönetim" ve mülkiyetin 
birbiriyle tutarlı iki ideolojik 
çekte farklı iki dünya gÖlÜşünü 
ci birimlerin belirli bir iç 
çok bilinçli bir işçi sınıfı 
işçi olarak kalmayı isteyecek 
sınıfın toplumsal işlevi del!işecektir. 
yaygınlaştırılması daha çok 
Bu iki güdünün nasıl uzlaşlırılacaj!ı 
nin açık bir önerisi yoktur. 

• Halk sektörü kurulduj!unda 
Iımı çok yüksek olacak 
halkın elinde del!erlendiremedij!i 

ve bu birikiminbir yandan 
di!!er yandan bankalar sistemi 
relerce kullanıldıl!ı gözleminden 
rünün kurulması ile halkın 
gönüllü olarak katılaeaj!ını 
dar orta sınıfların elinde 
nunla hisse senedi alarak 
katılması beklenemez. Bunun 
Birincisi, toplumda arsa 
daha karlı alanlar vardır. 
bunların kendisinin patronu 
makta kullanmak istemekte 
mallarına yatırarak sosyal 
dirier. Böyle olunca halk 
dan çok zorunlu lasarruflara 

• Halk sektörü, ticaret 
meden uygulanabilir mi? 
gel�bilmesi için ilk yıilarda 
tebesinde yatırımla başlaması 
arttırması gerekir. Başlangıçta 
öz kaynak bulsa bile bugünkübankalar sisteminden 
milyar TL kredi çekmesi gerekecektir. 
barışçı bir yöntemle, tiracet bankacılığı devletleşti



DA DEGisiVOR 
Son zamanlarda Türkiye'de, "Hukuk alanı" da 

gözden kaçmayacak deilişme ve gelişmelere sahne 
olmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreilinde, dünya 505· 
yalist sistemi karşısında kapitalist sistem, büyük 
ekonomik ve siyasal bunalımlara, açmazlara girmiş 
bulunmaktadır. Bu bunalım kapitalist sistem içindeki 
ülkelerde hukuka geniş ölçüde yansıtılmaktadır. 
Aslında hukukun, dünya ve yurt olaylarının ve top· 
lumsal gerçeklerin etkilerinin dışında olaınayacailı 
kuşkusuzdu. 

Sorunun hukuk alanına yansıması başlıca iki 
görüntü ortaya koymaktadır: 

Bir yandan, toplumda egemen olan sınıflann, 
hukuk alanında da egemenliklerini sürdürebilme çaba· 
larıyla, hukuk ta zaman zaman geriletilmekte; öte 
yandan üst yapıda yer alan bir kurum olması ve bilim
sel bir öz taşıması nedeniyle toplumun yapısına ve 
ilerleme çizgisine uygun olarak bu gelişmeden etki· 
lenmekte ve ona katkıda bulunmaktadır. 

Bunun en belirgin örneili 12 Mart döneminde 
görülmüştür. 12 Mart'tan en çok zarar gören, hukuk 
olmuştur. Anayasa ve gelişmeye açık olan bazı 
kanunlar deiliştirilmiş ve yürürlükten kaldırılmış, 
yerlerine toplumsal gelişmeyi engelleyici kanunlar 
getirilmiş; ayrıca hukuk uygulamaları bu yeni getiri· 
len kanunlara bile uygun yürütülmeyerek hepten 
hukuk dışına çıkılmıştır. Ne var ki, sıkıyönetimler· 
le desteklenmiş olmakla birlikte, daha o dön�mde 
bile bu çabalar, istenilen sonuca ulaşamamıştır, 

Tip : 

ER ŞEN SANSAL 

Örne!!in 17 sanıi!ın idamının istendiili "Kültür Sa· 
rayı" davası beraat kararı ile sonuçlanmıştır. 12 Mart 
hukukunun günümüzde de sürdürülmek istenmesine 
karşın 1976 yılı başlarında Türkiye' de bundan 
farklı ve karmaşık bir "hukuk manzarası" görül· 
mektedir. 

Bugün Türkiye'de bir yandan Dernekler Ka· 
nunu, Universiteler Kanunu, Devlet Güvenlik Mahke· 
meleri Kanunu vb. gibi bir yıilın anti demokratik 
kanun çıkarılırken, öbür yandan bunların Anayasa 
Mahkemesi larafından kısmen ya da tümüyle iptal 
edildiili; gene bir yandan bir çok işçi, öi!renci, öilret
men, memur vb. nin işinden okulundan atıldırıı, 
tayin edildiili, kıyıma uilratıldıilı ve öbür yandan 
Danıştay ve· diiler yargı organlannca bunların geçer· 
siz sayıldıilı bir hukuk ortamı vardır. 

Yani, yasama ve yürütme alanında, hukukun 
iktidarın elinde bulunması yeterli bir sonuç sailla· 
mamakta; salt yargısal alanda ise, örnekleri görülen 
olumlu mahkeme kararları toplumun ileriye dönük ve 
demokratik gelişme çizgisine'bir yaklaşım göstermek· 
tedir. 

Bunlar, faşizmin geriletilmesinin hukuk alanına 
da yansımasının bir sonucudur. Konuyu hukuka daha 
da indirgeyerek söylemek gerekirse; Türkiye'de 
şu anda yürürlükte bulunan hukuk sistemi eskimiş 
bulunmaktadır. Egemen sınıflar yüzyıllardan beri 
hukuku birincil baskı araçlarından biri olarak kul· 
Ianmışlardır. Hukukta bugün duyulmaya başlayaı:ı. 

MC'YE KARşı HAREKETE GEçiLMELiDiR 

Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran son günlerde vuku· 
bulan saldırı ve öldürme olayları ile ilgili olarak aşağıdaki demeci vermiştir: 

Ca na  kıyım, asgari ölçüde bir demokrasiden söz edilebilecek bir 
ülkede aklın alabileceği tüm ölçüleri aşmıştır. Türkiye'nin, özel "ölüm manga· 
ları" adı altında gizli polis teşkilatı kurulup bu 'ayın ilk haftasında on iki 
cinayetin işlendiği faşist Brezilya'dan bir farkı kalmamıştır. Demirel sanki 
hükümet başkanı değilmiş de olayların dışında sıradan bir vatandaşmış ·gibi 
"teessüf' demeçieri vermeye devam ederek birbiri ardına gelen can kayıplarıy
la adeta alay etmektedir. Meclis içi ve dışı muhalefet hükümet ve resmi 
makamlar üzerinde baskılarını güçlü bir biçimde hissetti rmeli, bu cinayet
leri durdurma yollarını bulmalıdırlar. 

, .  Meclis hükümet üzerine denetimini koymalı, Meclis iç tüzüğünün 
bütün imkanlarını kullanarak hükümeti sıkıştırmalı, can güvenliğinLmutlaka 
sağlatmalıdır. 

2- Hükümeti düşürmek için gerekenler yapılmalıdır. 
3- MHP'nin Genel Başkanı Türkeş'in cinayet şebekeleriyle ilişkileri 

konusunda savcılar tahkikat açmalıdır. 

sancılar, bizzat hUkukun da bu baskılardan kurtu· 
larak, halk ki lle lerinin yaranna hizmet eden bir 
kurum haline getirilmesi çabalarının ilk haberleridir. 

Son zamanlarda hukukçu meslek kitlesinde, 
"sosyal adalet", "hukuka baillı idare" , "eşitlik" 
vb. nin daha bilinçli ele alındıklarının örnekleri 
görülmektedir. örneilin Türkiye Barolar Birliili 'nin 
8·10 Ocak 1976 tarihinde Ankara'da toplanan 9. Ge. 
nel Kurul toplantısında, Genel Kurula sunulan ÇalıŞ
ma raporunda tartışılan konularda ve kamu oyuna 
açıklanan bildiride bunun açık örnekleri göze çarp· 
maktadır. 

Türkiye Barolar Birliili, 1969 yılında çıka· 
rılan 1136 sayılı avukatlık kanunu ile kurulmuş 
bulunmaktadır. O tarihten bu yana Barolar Birlii!i'nin 
çalışmalarında, genel olarak i lerici bir çizgi hissedil· 
mekle birlikte, yıldan yıla bu daha aj!ırlık kazanmış, 
toplumun içinde bulundui!u oluşum, 12 Mart v b. 
gibi olaylarla buna somut etkiler getirmiştiL 9. Genel 
Kurul toplantısının sonunda yayınlanan bildiride, 
en güncel ve temel sorunların ele alınmış olması 
de!!işmekte olan hukukun ve mesleki sorumlului!Un 
duyulmuş olmasının bir ifadesidir. 

Türkiye Barolar Birliili'nde ve · di!!er hukukçu 
meslek kitlelerinde son zamarılarda yurdumuzda gö· 
rülen ve daha geniş boyutlara ulaşacailına inandıilımlZ 
ilerici hukuk hareketinin, Türkiye'de faşizmin geri· 
" Himesine katkısı olacaktır. 

BU KÖPOREN I RMAKTAN 

Bir doktor titizliiliyle geçeceksin 
bu köpüren ırmaktan 

bir terzinin parmakları olacaksın 
öylesine emin, yumuşak 
öylesine kıvrak. 
Sı;lar alıp götüremeyecek seni 
ıslanacaksın, çamurlara batacak 
hep bir adım kalmış gibi kıyıya 
bir annenin inadıyla geçeceksin 

bu köpüren ırmaktan 

ERDA L ALOVA 

4- Olkü Ocakları hakkında tahkikat açılmalı ,  örgüt lokalleri ciddi 
şekilde aranmalıdır. 

5- Saldırı ve cinayet olaylarının ardında daha başka hangi güçle. 
rin bulunduğunu adli merciler araştırmalı, açığa çıkarmalıdır. 

6- Oniversite ve yüksek okullarda Olkü Ocakı ıların ve/veya koman· 
doların şebeke kontrolü, imtihanlara, fakülte ve okullara sokmama, yurtlar
da barındırmama gibi eylemlerine kesinlikle son verilmelidir. Bütün bu kanun. 
suz eylemler üniversite yönetimlerinin bilgisi içinde ve güvenlik ı<uvvetlerinin 
gözü önünde hiç bir müdahaleye uğramadan sürdürülmekıedir. 

7- işyerlerine işçi adı altında komando sokulması, işyerlerirıde 
bir terör havası estirilmesi, işçilere ve sendikal toplantı ve örgütlere saldırılar 
son bulmaııdır. Sendikalar işçi üyelerine ve yerel örgütlerine sahip çıkarak 
olayları sonuna kadar israrla ve güçlü biçimde takip eımeli, etkinliklerini 
duyurmalıdırlar. 

8- Tüm ilerici, demokratik örgüt ve kuruluşlar ve basın elbirliğiyle 
saldırılara ve cinayetlere karşı çıkma1ıdırlar ve bu karşı çıkış kampanyasını 
zayıflatmadan sürdürmelidirler. Her fırsatta katillerin, canilerin araıııp adalete 
teslim edilmesi konusunda şimdiye kadar ne yapıldığı soruımalı; resmi ma· 
kamlar sıkıştırılmalı, görevleri kendilerine hatırlatılmalıdır. 

Durum, ah vah etme safhasını çoktan aşmıştır. Kanunsuzluğu kendi· 
sine kanun edinmiş, saldırıyı, adam döğme ve öldürmeyi olağan yönetim 
usulü haline getirmiş MC hükümetine karşı kamuoyu uyarıımalı, harekete 
geçirilmelidir. 
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ve gelişmeye açık olan bazı 
deiliştirilmiş ve yürürlükten kaldırılmış, 

gelişmeyi engelleyici engelleyici kanunlar 
hukuk uygulamaları bu yeni getiri· 

uygun yürütülmeyerek hepten 
ıştır. Ne var ki, sıkıyönetimler· 

olmakla birlikte, daha o dön�mde 
istenilen sonuca ulaşamamışulaşamamıştır, tır, 

tedir. 
Bunlar, faşizmin geriletilmesinin hukuk alanına alanına 

da yansımasının bir sonucudur. Konuyu hukuka daha daha 
da indirgeyerek söylemek gerekirse; Türkiye'de 
şu anda yürürlükte bulunan hukuk sistemi eskimiş miş 
bulunmaktadır. Egemen sınıflar yüzyıllardan beri 
hukuku birincil baskı araçlarından biri olarak kul· 
Ianmışlardır. Ianmışlardır. Hukukta bugün bugün duyulmaya duyulmaya başlaybaşlayaı:ı. aı:ı. 

MC'YE KARşı HAREKETE GEçiLMELiDiR 

işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran son günlerde vuku· 
öldürme olayları ile ilgili olarak aşağıdaki demeci vermiştir: 

kıyım, kıyım, asgari asgari ölçüde ölçüde bir bir demokrasiden demokrasiden söz söz edilebilecek edilebilecek bir bir 
alabileceği tüm ölçüleri aşmıştır. Türkiye'nin, özel "ölüm manga· manga· 

gizli polis teşkilatı kurulup bu 'ayın ilk haftasında on iki iki 
faşist Brezilya'dan bir farkı kalmamıştır. Demirel sanki sanki 

değilmiş de olayların dışında sıradan bir vatandaşmış ·gibi gibi 
demeçieri vermeye devam ederek birbiri ardına gelen can kayıplarıykayıplarıy

etmektedir. etmektedir. Meclis içi içi ve dışı dışı muhalefet hükümet ve resmi resmi 
üzerinde baskılarını güçlü bir biçimde hissetti rmeli, bu cinayet

durdurma yollarını bulmalıdırlar. 
hükümet üzerine denetimini koymalı, Meclis iç tüzüğünün 
kullanarak hükümeti sıkıştırmalı, can güvenliğinLmutlaka 

Hükümeti Hükümeti düşürmek düşürmek için için gerekenler gerekenler yapılmalıdır. yapılmalıdır. 
MHP'nin Genel Başkanı Türkeş'in cinayet şebekeleriyle şebekeleriyle ilişkileri 

tahkikat açmalıdır. 

de!!işmekte olan hukukun 
duyulmuş olmasının bir ifadesidir. 

Türkiye Barolar Birliili'nde 
meslek meslek kitlelerinde kitlelerinde son son zamarılarda zamarılarda 
rülen rülen ve daha geniş boyutlara 
ilerici ilerici hukuk hareketinin, hukuk hareketinin, 
" Himesine katkısı olacaktır. 

BU KÖPOREN I RMAKTAN 

Bir doktor titizliiliyle geçeceksin 
bu köpüren 

bir bir terzinin terzinin parmakları parmakları olacaksın 
öylesine öylesine emin, yumuşaemin, yumuşak 
öylesine öylesine kıvrak. 
Sı;lar Sı;lar alıp götüremeyecek meyecek 
ıslanacaksın, ıslanacaksın, çamurlara rlara batacak batacak 
hep bir adım kalmış gibi kıyıya 
bir annenin inadıyla inadıyla geçeceksin 

bu bu köpüren köpüren 

ERDA L

Ocakları hakkında tahkikat açılmalı ,  örgüt örgüt lokalleri ciddi 

ve cinayet olaylarının ardında daha başka hangi güçle. 
adli merciler araştırmalı, açığa çıkarmalıdır. 

Oniversite Oniversite ve yüksek okullarda Olkü Ocakı ıların ve/veya koman· koman· 
kontrolü, imtihanlara, fakülte ve okullara sokmama, yurtlaryurtlar

gibi eylemlerine kesinlikle son verilmelidir. Bütün bu kanun. kanun. 
üniversite yönetimlerinin bilgisi içinde ve güvenlik ı<uvvetlerinin ı<uvvetlerinin 

müdahaleye müdahaleye uğramadan sürdürülmekıedir. sürdürülmekıedir. sürdür
işyerlerine işçi adı altında komando sokulması, işyerlerirıde 

estirilmesi, estirilmesi, işçilere işçilere ve ve sendikal sendikal toplantı toplantı ve ve örgütlere örgütlere saldırılar saldırılar 
Sendikalar işçi üyelerine ve yerel örgütlerine sahip çıkarak çıkarak 

olayları sonuna kadar israrla ve güçlü biçimde takip eımeli, etkinliklerini erini 

P.tc. ., ",Itoct - IITANIIlL P.IC. 



Melımet 

Işçi sınıfının burjuvaziye karşı verdi�i mücade
le, birçok cephede birden vuruşan güçlerin mu tlaka 
ortak bir plan içinde yöneti lmesini gerektirir. Tek tek 
cephelerde hasmın zayıflatılması gereklidir ama yeter
li de�ildir; mücadelenin ilerlemesi hasmm bütün cep
helerde birden zayınatılmasıyla gerçekleşir. Bu da, 
mücadeledeki tüm güçlerin birleştirilmesini ve tek bir 

. noktaya çevrilmesini zorunlu kılar. Bilimsel sosyaliz
min "parti" teorisinin oldu�u kadar "cephe" teorisi
nin de temelinde, farklı düzeylerde olmakla birlikte, 
bu ilke yatar. Işçi sınıfının, ve tüm emekçi sınıf ve ta
bakaların, çıkarlannın bütünselli!!i, bu olana!!ııı ger
çeklik haline dönüştürülebilmesini sa!!lar. 

"Proleter enternasyonalizmi " ilkesi de aynı bi
limsel temelden kaynaklanır_ Işçi sınıfı mücadelesi bü
tün dünyada aynı anda verilmektedir. Mücadelenin ba
şarısı, hasma karşı aynı anda hücum eden güçlerin ne 
kadar isabetle hasmın belli bir noktasında birleşebildi
�ine ba�lıdır_ Işçi sınıfı bütün dünyada emperyalizme 
karşı, gericili!!e karşı, kapitalizme karşı - mücadele 
ederken; sosyalizmin ve işçi sınıfı iktidarının kurulu
şu sorunlarıyla u!!raşırken, bir yandan kendi ülke ko
şullarına özgü, bir yandan da ortak sorunlarla karşıla
şır. Ortak sorunların üzerine hiçbir ulusal ayrım yapıl
maksızın yürünmesi, ve uluslararasındaki, işçi sınıfının 
ortak eylemine engel olan farklılıklann kaldırılması, 
proleter enternasyonalizminin özünü oluşturur. 

ENTERNASYONALIST BIRLICiN 
AClRLIK MERKEZi 

Enternasyonalizmin hayata geçirilebilmesi için, 
uluslararası işçi sınıfı dayanışmasındaki temel gücün, 
emperyalizme karşı yönelen ortak gücün a�ırlık mer
kezinin do� olarak saptanması gerekir. Temel gü
cün do� olarak saptanamaması, yanlış hedefler se
çilmesine, hareketin güçlerinin da�ılmasına ve hareke
tin bütünüyle zayıflamasına neden olur. Uluslararası 
harekette merkezkaç e�ilimlerin do�ması ile, mücade
lede yanlış a�ırlık merkezlerinin seçilmesi arasında 
karşılıklı bir neden - sonuç balı i vardır. 

Ekim Sosyalist Devrimi 'nden sonra uluslararası 
işçi sınıfı dayanışmasının temel gücü Sovyetler Birlilıi 
haline geldi. ilk işçi sınıfı devletinin kurulması, işçi sı
nıfının emperyalizme karşı dünya çapındaki mücade
lesinde bir nitelik sıçraması yaptı. Enternasyonalist 
birli!!in yeni bir aşamaya ulaşmasıyla birlikte, ilk sos
yalist devlet, merkezkaç elıilimiere karşı da güçlü bir 
nirengi noktası oldu. Fakat Lenin daha o zamandan, 
bu elıilimlere, "en kök salmış küçük burjuva milliyet
çi ön yargılara karşı mücadelenin, proletarya diktatör
lülıünü ulusal nitelikten -yani tek bir ülkede var olan 
ve bir dünya politikasını belirleme gücünden yoksun 
olun nitelikten- uluslararası niteliııe - yani en azından 
birkaç ileri ülkede varolan ve tüm dünya politikası 
üzerinde belirleyici bir etki yapabilecek niteli�e- dö
nüştürülmesi sorununun hergün daha aktüel hale gel
mesiyle birlikte daha da önem kazandı!!ını" belirti
yordu. (Lenin, Eserler, Fr. b., C. 31,  s.149) 

"Dünya sosyalist sisteminin" habercisi olan bu 
sözler, Lenin'in, bu sistemin, dünya işçi sınıfının 
"tüm dünya politikası" üzerindeki a!!ırlı�ını temsil 
eden uluslararası öncüsü haline gelece�ini 
göstermektedir. Lenin'in sözleri, aynı zamanda, en
ternasyonalist birli!!in ancak "özelci" e!!ilimlerle mü
cadele ederek güçlendirilebilece!!ini göstermektedir. 

BÖLÜCÜ AKIMLARIN ÖZELLIKLERI VE 
MAolzMIN TEMELI 

özelci e�ilimler, pratikte, mücadele hedefinin 
de�iştirilmesi, temel düşmanın gücünün küçümsenme
si, düşmanla mücadelenin ortak, genel platformunun' 
yerine dar, özel bir platformun geçirilmesi biçiminde 
ortaya çıkar. Belli bir mücadele biçimi, di�er bütün 
mücadele biçimlerinin yerine geçirilir. Bunlar, işçi sı
nıfı hareketi içindeki bütün bölücü akımların ortak ni
telikleridir_ Bütün bu akımlann somutta birleşti!!i 
nokta ise, dolıal olarak, uluslararası hareketin öncü gü
cünün inkandır. Inkar'ın zorunlu olarak varaca�ı yer, 
onunla cepheden mücadele etmeye başlamaktır. Çün
kü, hedefin ve mücadelenin temel gücünün yanlış se
çilmesiyle başlayan sapma, giderek, mücadelenin da
yanaca!!ı yeni güçler aramaya, harekete yeni bir sos
yal temel bulmaya ve karşı cephedeki güçlerle uzlaş-

PROLETER ' ENT 

maya götürür. Böylece hareket asıl düşmanla savaşrna 
amacından saparak, başta işçi sınıfının öncü kesimi 
olmali üzere, mücadelede itici güç rolünü oynayan iün! 
güçlere karşı düşmarılık ve yıkıcılık çizgisine oturur 
ve yozlaşır_ 

Maoizm, bugün bulundu�u noktaya gökten dü
şerek inmemiş, adım adım bütün bu saydılıımız aşa
malardan geçerek gelmiştir. Bu durumda cevaplandı
rılması gereken ilk soru, Maocu sapmanın bu dolırul
tuya nasıl girebildilıidir. 

Genel olarak bütün ayrılıkçı e�ilimler kendi gü
cünün aşırı ölçüde önemsenmesine, mücadelenin 
a�ırlık merkezinin kendisinde oldu�u, mücadelenin 
ancak kendi öncülülıünde hedefini bulabilece�i görü
şüne dayanır. Bu nedenle, bütün ayrılıkçı elıilimlerin, 
mücadelenin gerçek öncüsüne karşı bir "tepki" içinde 
do�up gelişmeleri dolıaldır. Maoizm sapması da, Çin 
devriminin özel koşulları içinde, Sovyetler BirliFnin 
dünya devrimci hareketindeki öncülü�üne milliyetçi 
bir karşı çıkma biçiminde, daha Çin devriminden ön
ce ortaya çıkmıştır. Maoizmin temelinde anti - sovye
tizm yatmaktadır. 

MAOCU POLITiKANıN iLK iKi DÖNEMI 

Maocu yönetimin dünya devrimci sürecinin ni
teli�iyle ilgili teorileri, özünde, Çin'in dünya devrimi
nin merkezi haline geldilıini kanıtlamayı amaçlayan; 
kendisi etrafında Sovyetler Birli�i'ne karşı geııiş bir 
"dünya ittifakı" nın temeli olabilecek nitelikte bir 
politik program olarak gelişegelmiştir. Maocu yöne
tim, 1958'den sonraki bir ilk dönem boyunca, önce 
SBKP'ne ve di�er işçi sınıfı partilerine kendi strateji
sini kabul ettirmeye çalışmış; sosyalist ülkelerden bir 
bölümünü kendi tarafına çekmek için u�raşmıştır_ Ne 
var ki, Maocu yönetimin, sosyalist ülkeler arasından 
kendisine müttefikler bulma, bazı işçi sınıfı partilerini 
kendi görüşleri etrafında toplama çabalan yüzde yüze 
yakın bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlık 
Çin 'in uluslararası politikasında bir dönemin kapana
rak, yeni bir dönemin açılmasını getirmiştir_ 

Çin 'in uluslararası politikasındaki ikinci dönem 
1963 yılından başlatılabilir. I kinci dönemde, Çin dış 
politikası, ulusal ba�lmslZlık hareketlerinin öncülülıü
nü ele geçirme politikası olmuştur. Bu dönem, Çin 
dış politikasına "halk savaşları" teorisinin hakim 01-
dulıu dönemdir_ "Dünya kırlarının" (geri ve ba�ımlı 
ülkelerin) ayaklanarak dünya kentlerini (ileri sanayii 
toplumlannı) alaşa�ıedecelıi teorisi nin, geri ülkelerde 
balıımsızlık mücadelesi veren liderler arasında yayıla
ca�ı düşünülmüştür. Geri ve balıımlı ülkeler halkları
nın dünya devrimci sürecinin itici gücü haline geldi�i 
daha da ötede, sosyalist ülkelerin ve kapitalist ülkeler 
işçi sınıflarının devrimci i.nislyatifini yitirdi�i teorisi, 
özünde, Maocu yönetimin, dünya işçi sınıfının temel 
güçlerinden ayrılarak, kendisini dünyada yeni bir top
lumsal güçler ittifakına dayandırma çabasını yansıt
maktadır. Çin'in uluslararası politikasına bu dönemde 
nitelilıini veren yönlerden biri de, Maocu teoriye ba�lı 
devrimci grupların oluşturulması ve desteklenmesi ol
muştur. 

DEVRI M  IHRACI TEORISININ IFLASı 

Maoizmin, ulusal ba�ımsızlık hareketlerini ken
di ideolojik ve politik yörüngesine sokma politikası da 
başarılı olamamıştır. Ulusal bai!'lmslZlık mücadeleleri, 
emperyalistlere ve sömürgecilere karşı başarılar ka
zandıkça sosyalizme yakınlaşmış ve işçi sınıfının bu 
hareketler etkinli�i düzenli bir biçimde art
mıştır. Ba�lmslZlı�ınl kazanan genç ülkelerde işçi 
sınıfının nicel ve nitel olarakgelişmesi, geleneksel top
rak ve tarım yapısının giderek parçalanması ve -
köylü nesnel temellerinın giderek ortaya 
çıkması gibi bir dizi etken, ulusal devrimin sosyalizme 
do�ru gelişmesinin koşullarını yaratmaktadır. Ulusal 

riNDeher 

ba!!ımslZlık hareketlerinin, giderek, burjuva ve küçük 
burjuva milliyetçili�inin dar görüşlülüj!ünün sınırlarını 
zorlayarak sosyalist sistemle dostlu�a yönelmelerinin 
nedeni budur. Bu da Çin dış politikasının, iki sistem 
arasındaki çelişkilerin yolıunlulıundan yararlanarak 
üçüncü dünya ülkeleri içinde etkisini artırrna politik. 
sını etkis;"z hale getirmiştir. 

MAOCU GRUPLAR VE 
"KÜLTÜR DEVRI MI" 

Maoizmin, kendi teori ve prati!!ine ba�lı "dev
rimci" gruplar oluşturarak Asya, Afrika ve Latin 
Amerika ülkelerindeki gelişmeleri etkileme politikUl 
da yine başarılı olamamıştır. Bunun iki temel nedenI 
vardır_ Birincisi, yanlış seçilmiş toplumsal güçlere cı. 
yanmaya çalışan ve sosyalist dünyaya karşı en azın
dan "kuşku" besleyen politik hareketler, geniş kitle
lerle balı kuramamışlar, ilerici ve demokratik güçler
den tecrit olmuşlardır. Ikinci olarak, dar Maocu grup
lann kitlelerden balıımsız olarak başlatmaya kalktık
ları, "sözde devrimler" , bu politikanın giderek güveıı
sizlik ve nefret uyandırmasına, içişlerine karışııd", 
kanısına varan yerel güç lerin Maocu yönetimden sırt 
çevirmelerine neden olmuştur. Nihayet 1966 yılındaD 
1969'a kadar süren "kültür devrimi", bu pro - Maolll 
grupların da çalışamaz hale gelmesine yol açm14tır_ 
Iç çalkantılarm yo�unlaştı�ı ve iktidar kavgaSlnID 
Çin'deki bütün grupları kavgacılaştırdılıı bir dönemde, 
Çin, uluslararası alanda iyice yalnlZlı!!a gömülmüş tür_ 

"Kültür devrimi" nin Çin'in iç ekonomik dunı
muna yaptı�ı kötü etkiler de, 1969'dan sonra Çin d .. 
politikasının girece�i yolun anlaşılmasında önemli yer 
tutmaktadır. 1951 - 60 yılları arasında, yani Çin'ın 
sosyalist ülkelerle sıkı bir işbirli�i içinde oldullu dö
nemde Çin 'in dış ticaret hacmi yılda ortalama yüzde 
12,6 oranında artmışken; bu işbirli�inin terkedildIII 
1961 - 1972 döneminde bu yıllık artış hızı sadece 
yüzde 2.5 oranında kalmıştır. Çin'in dış ticaret hacmı 
1968 yılında, "kültür devrimi" nin başladı�ı 1966 
yılına göre yüzde 15 oranında küçülmüş; 1960 yılında 

dünya ticaretindeki payı yüzde 1,5 olan ÇHC'nin bu 
payı bugün yüzde O,7'ye düşmüştür. 1969 sonrasında 
ileri kapitalist ülkelere açılma politikası bu bunalma 
da bir çözüm olarak düşünülmüştür_ 

yürünmesi, ve uluslararasındaki, sındaki, işçi sınıfının sınıfının 
eylemine engel olan farklılıklann farklılıklann kaldırılması, kaldırılması, 

enternasyonalizminin yonalizminin özünü özünü oluşturur. oluşturur. 

ENTERNASYONALIST BIRLICiN 
AClRLIK MERKEZi 

Enternasyonalizmin hayata geçirilebilmesi için, 
işçi işçi sınıfı sınıfı dayanışmasındaki dayanışmasındaki temel temel gücün, gücün, 

emperyalizme karşı yönelen ortak gücün a�ırlık mermer
do� olarak saptanması gerekir. Temel gügü

do� olarak saptanamaması, yanlış hedefler sese
hareketin güçlerinin da�ılmasına ve harekeda�ılmasına ve hareke

zayıflamasına neden olur. Uluslararası slararası 
harekette merkezkaç e�ilimlerin do�ması ile, mücademücade

a�ırlık merkezlerinin seçilmesi arasında 
neden - sonuç balı i vardır. 

Sosyalist Sosyalist Devrimi Devrimi 'nden 'nden sonra sonra ululuslararası uslararası 
dayanışmasının temel gücü Sovyetler Birlilıi Birlilıi 

ilk işçi sınıfı devletinin kurulması, işçi sısı
emperyalizme karşı dünya çapındaki mücademücade

nitelik sıçraması yaptı. Enternasyonalist Enternasyonalist 
bir aşamaya ulaşmasıyla birlikte, ilk sossos
merkezkaç elıilimiere karşı da güçlü bir bir 

noktası oldu. Fakat Lenin daha o zamandan, zamandan, 
"en kök salmış küçük burjuva milliyetburjuva milliyet

yargılara karşı mücadelenin, proletarya diktatördiktatör
nitelikten -yani tek bir ülkede var olan olan 
politikasını belirleme gücünden yoksun yoksun 

nitelikten- uluslararası niteliııe - yani en azından azından 
ülkede varolan ve tüm dünya politikası politikası 

belirleyici bir etki yapabilecek niteli�e- dödö
sorununun hergün daha aktüel hale gelgel

birlikte birlikte daha daha da önem da önem kazandkazandı!!ını" ı!!ını" belirtibelirti
(Lenin, Eserler, Fr. b., C. 31,  s.149) 

sosyalist sisteminin" habercisi olan bu 
Lenin'in, bu sistemin, dünya işçi sınıfının 

politikası" üzerindeki a!!ırlı�ını temsil 
arası öncüsü haline gelece�ini 

göstermektedir. Lenin'in sözleri, aynı zamanda, en
birli!!in ancak "özelci" e!!ilimlerle mü

güçlendirilebilece!!ini güçlendirilebilece!!ini güçlendir göstermektedir. 

BÖLÜCÜ AKIMLARIN ÖZELLIKLERI VE 
MAolzMIN TEMELI 

e�ilimler, pratikte, mücadele hedefinin 
temel düşmanın gücünün küçümsenme

mücamücadelenin delenin ortak, ortak, genel genel platformununplatformunun' 
dar, özel bir platformun geçirilmesi biçiminde biçiminde 

Belli bir mücadele biçimi, di�er bütün bütün 
biçimlerinin yerine geçirilir. Bunlar, işçi sısı

içindeki bütün bölücü akımların ortak nini
telikleridir_ Bütün bu akımlann somutta birleşti!!i birleşti!!i 

dolıal olarak, uluslararası hareketin öncü gügü
inkandır. Inkar'ın zorunlu olarak varaca�ı yer, yer, 

mücadelenin mücadelenin gerçek öncüsüne karşı bir "tepki" içinde içinde 
do�up do�up gelişmeleri dolıaldır. Maoizm sapması da, Çin Çin 
devriminin devriminin özel koşulları içinde, Sovyetler BirliFnin BirliFnin 
dünya dünya devrimci hareketindeki öncülü�üne öncülü�üne milliyetçi milliyetçi 
bir bir karşı çıkma biçiminde, daha daha Çin devriminden önön
ce ce ortaya ortaya çıkmçıkmıştır. ıştır. Maoizmin Maoizmin temelinde temelinde anti anti - sovyesovye
tizm yatmaktadır. 

MAOCU POLITiKANıN iLK iKi DÖNEMI 

Maocu yönetimin dünya devrimci sürecinin ni
teli�iyle teli�iyle ilgili ilgili teorileri, teorileri, özünde, özünde, Çin'in Çin'in dünya dünya devrimidevrimi
nin nin merkezi haline geldilıini kanıtlamayı amaçlayan; amaçlayan; 
kendisi kendisi etrafında Sovyetler Birli�i'ne karşı geııiş bir bir 
"dünya "dünya ittifakı" nın temeli olabilecek nitelikte bir nitelikte bir 
politik politik program olarak gelişegelmiştir. Maocu yöneyöne
tim, tim, 1958'den sonraki bir ilk dönem boyunca, önce önce 
SBKP'ne SBKP'ne ve di�er işçi sınıfı partilerine kendi stratejistrateji
sini kabul ettirmeye sini kabul ettirmeye çalışmış; sosyalist ülkelerden bir bir 
bölümünü bölümünü kendi tarafına çekmek için u�raşmıştır_ Ne Ne 
var var ki, Maocu yönetimin, sosyalist ülkeler arasından arasından 
kendisine kendisine müttefikler bulma, bazı işçi sınıfı partilerini partilerini 
kendi kendi görüşleri etrafında toplama çabalan yüzde yüze yüze 
yakın yakın bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlık başarısızlık 
Çin 'in 'in uluslararası politikasında bir dönemin kapanakapana
rak, yeni bir dönemin açılmasını getirmiştir_ 

Çin 'in uluslararası politikasındaki ikinci dönem 
1963 1963 yılıyılından ndan başlatılabilir. başlatılabilir. I kI kinci inci dönemde, Çin dönemde, Çin dış dış 
politikpolitikası, ulusal ba�lmslZlık hareketlerinin öncülülıüöncülülıü
nü nü ele geçirme politikası olmuştur. Bu dönem, Çin Çin 
dış dış politikasına "halk savaşları" teorisinin hakim 01-01-
dulıu dulıu dönemdir_ "Dünya kırlarının" (geri ve ba�ımlı ba�ımlı 
ülkelerin) ülkelerin) ayaklanarak dünya kentlerini (ileri sanayii sanayii 
toplumlannı) toplumlannı) alaşa�ıedecelıi teorisi nin, geri ülkelerde ülkelerde 
balıımsızlık balıımsızlık mücadelesi veren liderler arasında yayılaıla
ca�ı ca�ı düşünülmüştür. Geri ve balıımlı ülkeler halklarıhalkları
nın nın dünya devrimci sürecinin itici gücü haline geldi�i geldi�i 
daha daha da ötede, sosyalist ülkelerin ve kapitalist ülkeler ülkeler 
işçi işçi sınıflarının devrimci i.nislyatifini yitirdi�i teorisi, teorisi, 
özünde, özünde, Maocu yönetimin, dünya işçi sınıfının temel temel 
güçlerinden güçlerinden ayrılarak, kendisini dünyada yeni bir toptop
lumsal lumsal güçler ittifakına dayandırma çabasını yansıtyansıt
maktadır. maktadır. Çin'in uluslararası politikasına bu dönemde bu dönemde 
nitelilıini nitelilıini veren yönlerden biri de, Maocu teoriye ba�lı ba�lı 
devrimci devrimci grupların oluşturulması ve desteklenmesi olol
muştur. 

DEVRI M  IHRACI TEORISININ IFLASı 

Maoizmin, ulusal ba�ımsızlık hareketlerini ken
di ideolojik ve politik yörüngesine sokma politikası da 
başarılı olamamıştır. Ulusal bai!'lmslZlık mücadeleleri, 
emperyalistlere ve sömürgecilere karşı başarılar ka
zandıkça sosyalizme yakınlaşmış ve işçi sınıfının bu 
hareketler etkinli�i düzenli bir biçimde art
mıştır. Ba�lmslZlı�ınl kazanan genç ülkelerde işçi 

ba!!ımslZlık ba!!ımslZlık hareketlerinin, hareketlerinin, 
burjuva burjuva milliyetçili�inin 
zorlayarak zorlayarak sosyalist sistemle 
nedeni nedeni budur. Bu 
arasındaki arasındaki çelişkilerin 
üçüncü dünya üçüncü dünya ülkeleri 
sını etkis;"z hale getirmiştir. 

MAOCU 
"KÜLTÜR 

Maoizmin, Maoizmin, 
rimci" rimci" gruplar 
Amerika Amerika ülkelerindeki 
da da yine başarılı 
vardır_ vardır_ Birincisi, 
yanmaya çalışan ve yanmaya çalışan ve 
dan dan "kuşku" besleyen 
lerle lerle balı kuramamışlar, 
den den tecrit olmuşlardır. 
lann lann kitlelerden 
ları, ları, "sözde devrimle
sizlik sizlik ve nefret 
kanısına varan kanısına varan yerel 
çevirmelerine çevirmelerine neden 
1969'a 1969'a kadar süren 
grupların da grupların da çalışamaz 
Iç Iç çalkantılarm 
Çin'deki Çin'deki bütün grupları 
Çin, ulusuluslararası 

"Kültür "Kültür devrimi" 
muna muna yaptı�ı kötü 
politikasının politikasının girece�i 
tutmaktadır. tutmaktadır. 1951 
sosyalist sosyalist ülkelerle 
nemde nemde Çin 'in dış 
12,6 12,6 oranında artmışken; 
1961 1961 - 1972 döneminde 
yüzde 2.5 yüzde 2.5 oranında 
1968 1968 yılında, "kültür 



SYONALiZM 
OiZM 

"IKI SÜPER DEVLET" VE 
"Üç DÜNYA" TEORiSI 

Çin'in uluslararası politikasının, 1969'dan sonra 
girdi!!i son dönemi, 1955'den sonra başlatılan politik 
çizginin zorunlu bir sonucu olmuştur. Bu son döne
min özeltikleri; emperyalist ülkelerle yakınlaşma, 
üçüncü dünyada kurulmaya çalışılan "ittifak" ın taba
nının geliştirilmesi, yani gittikçe daha gerici iktidar-

ı
larla ilişkilerin geliştirilmesi; pro - Maoist grup ve ör
gütlerin desteklenmesinden çok, gerici iktidarlarla an

ı
laşmaya gidilmesi olarak özetlenebilir. Bu son döne
min temel özelli!!i ise, anti - sovyetizmin Çin dış po
litikasında açıkca ön plana çıkarılmasıdır. "Iki süper -

i devlet" ve "üç dünya teorisi" bu döneme aittir. 
Gerek "iki süper - devlet", gerekse "üç dünya 

I teoriSi" de, Maoizm'in, dünyada gittikçe daralan 
dayanaklarını genişletmek, devrimci hareket içinde 
kurmayı tasarladığı hakimiyeti, (eskilerinin etkisiz 
kalması üzerine) yeni ittifaklara dayandırma çabası
nın sonucudur. Bu "teori"ler şöyle özetlenebilir: Bu
gün dünya iki "süper - devletin", ABD ve SSCB'nin, 
emperyalist nüfuz alanları mücadelesi altındadır. Her 
iki ülke de, (Hangi toplumsal sistemi taşırsa taşısın) 
gelişmiş sanayi ülkelerini -"ikinci dünyayı"-, ve sa
nayileşmemiş geri ülkeleri -"üçüncü dünyayı"- sö
mürmektedirler. Ancak, iki emperyalist güçten, 
ARD gerileme, SSCB ise yükselme durumundadır. 
Yani bugünkü durum ikinci dünya savaşı öncesi du
rumu tıpatıp andırmaktadır; Sovyetler Birli!!i, dünya
nın yeniden paylaşılmasını isteyen Hitler Almanya'sı
nın rolünü üzerine almıştır ve tıpkı ikinci dünya sava
sında oldu!!u gibi Sovyetler'in başlataca!!ı bir üçüncü 
dünya savaşı kaçınılmazdır. Bu üçüncü dünya savaşı
nı önlemenin tek yolu, bütün ezilen halkların iki sü-

'" 

d""
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1969 - 70'den bu yana ileri kapitalist 
ve geri ülkelerin hükümetleriyle iUşkilerini 

geliştirmesi bu teoriye dayandırılmaktadır. Maocula
ra göre, her ne kadar kendileri de birer emperyalist 
ülke durumunda ise de, ABD dışındaki ileri kapita

I list ülkelerin burjuvazileri, çıkarları birer "müttefik" 
üçüncü dünya ise, dünya devriminin "te-

mel" gücüdür. üçüncü dünya ülkelerinin birleşmesi iki 
süper devletin "tecrit" edilmesinisa!!lamaktadıt;in, bu 
teoriyi benimsernesinden sonra, 1970'e kadar sürdür
dü!!ü bloksuzluğa karşı politikayı de!!iştirmiş; blok
suzluk hareketini savunmaya başlamıştır. 

Pratikte ise, bu politikanın iki sonucu olmakta
dır. Birincisi, Çin, Avrupa'daki ileri kapitalist ülkeleri 
Sovyetler Birli!!i 'ne karşı birleşmeye ça!!ırmaktadır. 
1970'Iere kadar Sovyetler Birliği'ni Avrupa'daki em
peryalistlerle uzlaşmakla suçlayan Maocuların, şimdi 
ise tersine iki sistem arasındaki ilişkilerin düşmanca 
yönünü vurgulamaya başladıkları ve Avrupa'yı Sov
yet "saldırısına" karşı uyardıkları görülmektedir. 
Bu paradoksun açıklaması, Avrupa'da detantın geliş
mesinin Çin yöneticilerini ürkütmekte olmasıdır. Ger
çekten de, Avrupa'da detantın ilerlemesi, işçi sınıfı
nın uluslararası birli!!inin temellerini güçlendirmekte, 
denokralik güçlerin de giderek anti - tekelci bir plat
formda birbirine yakınlaşmasını do�urmaktadır. Bü
tün bu gelişmeler, anti - sovyetizmin, ve dolaylı olarak 
Maocu yönetimin, uluslararası planda tecridini hızlan
dırmaktadır. Di!!er bir deyişle, Çin ' in Avrupa'daki de
tanta karşı çıkması, uluslararası alandaki tecrit duru
munu telafi etmek için, anti - sovyet - ve dolayısıyla 
militarist- güçlerle dirsek teması aramasının bir sonu
cudur. Bunun bilincinde olan tekelci kapitalist çev
reler, Maocularla ilişkilerini geliştlrmek istemekte, 
onu güçlendirmek için artık açıktan açı!!a silah 
yardımına başlamayı düşünmektedirier. 

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA" POLITIKAsı 

Çin'in üçüncü dünya politikası da, aynı "itti
fak"  politikasının bir devamıdır. Kitlelerden ve di!!er 
demokratik güçlerden kopuk "devrimci" grupları si
lahlandırarak, ulusal ba!!lmslZlık hareketini kendi 
kontrolü altında geliştiremeyece!!inl; ve karşı çıktı!!ı 
bloksuzluk hareketinin de giderek aslında sosyalist 
sistemin dünyadaki durumunu güçlendirdi!!ini gören 
Maocular, şimdi bloksuzluğa sahip çıkarak kendile
rini üçüncü dünyanın lideri ilan etme taktiğini uygula
maktadırlar. Ancak, bu taktik, anti - sosyalist niteli!!i 
gere!!i, gitgide üçüncü dünyadaki gerici hükümetlerin 
desteklenmesi; sosy alist bir yol izlemeye yönelen 
genç ülkelere karşı kurulan yerel gerici ittifakların 
beslenmesi niteliğini almaktadır. Çin'in bloksuzluğa 

sahip çıkması, bu politikanın, sosyalizmle dayanışma
sının önlenmesini amaçlamaktadır. Çin 'in Angola ve 
Şili politikasının da özü budur. Amaç, üçüncü dünya
da, tutucu - gerici güçlere dayalı bir "istikrar" sa!!la
maktır. Diğer bir deyişle, Çin, gelişmekte olan ülke
lerdeki etki alanını, ancak a!!ırlı!!ını emperyalist yanlı
sı iktidarlara vererek koruyabilece!!ini görmektedir_ 
Pro- Maoist grupların desteklenmesinden de tam ola
rak vazgeçmiş de!!ildir. Ancak bu destek, söz konusu 
ülkenin iktidarı Maocuların henüz anlaşamayacağı 
güçlertlen oluştu�u zaman sözkonusudur_ Bu güçler 
de genellikle ilerici, demokratik sosyalizme yakın güç
ler olmaktadır! 

ABD ILE ILiŞKILER 

ABD ile ilişkilere gelince: Maocuların anti - Sov
yet politikalarının yalnız işçi sınıfı saflarında de!!i1, 
dünya demokratik kamuoyunda da gitgide tecrit ol
malarına yol açması, onları, bu tecrit durumundan 
kurtulmak için tek yol olarak gerici - emperyalist güç
lerle ittifaka zorlamaktadır. Bir yandan, iki sistem 
arasındaki ilişkilerin gerginleşmesini, böylece nötrali
ze olması beklenen güçleri kendi yanına çekmek ve 
giderek üçüncü bir güç olarak ortaya çıkmak iste!!iy
le teşvik eden Maocular; diğer yandan da "dünyada 
asıl yükselen güç" olan sosyalist sisteme karşı güçlü 
olabilmesi için emperyalist sistemin Iiderininı deste!!i
ni istemektedir. Dünyada iki sistemin dışında ba!!ırn
Sız ve büyük bir güç olma gibi talihsiz bir arzu, bu po
litikalardan kah birini, kah di!!erini ön plana çıkar
maktadır. Emperyalist ABD ise, Maocuların istedi!!i 
deste!!i, kendi çıkarlarına uydu!!u oranda geri çevir
memektedir. Belli bir süre öncesine kadar, Çin'in 
sosyalist sistemden ayrı bir politika uygulamasını, kar
şıdan ellerini o!!uşturarak seyretmekle yetinrnek zo
runda kalan ABD, şimdi Maocu yöneticilerle Asya'da
ki güçler dengesinin hesaplanmasında pazarlı!!a otura
bilmektedirler. Devrimci güçler üzerindeki manevra 
yetenei!inin gitgide daralması, Çin'i de bu pazarlıklara 
katılmaya zorlamaktadır. 

ENTERNASYONALiZMDEN SAPMANıN 
SONUCU 

Görüldü!!ü gibi, Çin'in uluslararası politikasının 
gelişimi, belirli bir amacın gerektirdi!!i araçların, dün
ya politikasındaki de!!işimlere göre, birbiri peşisıra 
kullanılması olarak gözükmektedir. Kullanılan araçla
rın, kullananları, her aşamada daha çok dünya dev
rimci prati!!iyle ters düşme durumuna sokması, aslın
da araçlara hükmeden amacın iflasını göstermektedir. 
Maocular, uyguladıkları politikanın "haklılı�ı" için 
hergün yeni "teorik" mazeretler hazırlarken, daha 
çok dünya devrimci prati!!inin dışına, onun tam kar
şısına düşmektedirler. Enternasyonalizmden ayrılma, 
kendi deneyini mutlaklaştırma ile başlayan Maocu 
sapma, her bölücü - ayrılıkçı akımın kaderinde'olduiıu 
gibi, işçi sınıfı birli!!ini zayıflatmaktan bu birli!!i yık
ma ve anti - komünizmin de!!irmenine su taşıma nok
tasına gelmiştir. 

Maocu politikanın bugünkü temel özelliği 
"tecrit" ve "emperyalizmle ittifak"tır. Fakat bu du
rum, bu zararlı akım ve politikayla mücadele etmek 
gere!!ini ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü, bu poli· 
tika, dünya çapındaki kapitalizm - sosyalizm mücade· 
lesini gitgide daha çok olumsuz yönde etkileyen bir 
unsur halini almaktadır. Işçi sınıfı enternasyonaliz
minin güçlendirilmesinin emperyalizme karşı mücade
lenin mevcut aşamasında her zamankinden daha 
önemli oldu!!u bugün Maoizm proleter enternasyona
lizmine ve işçi sınıfı hareketin )  en bü} ük zararı ver
mektedir. 

Maoizme karşı mücadelenin en etkili silahı, pro
le'ter enternasyonalizmini savunmak ve onu güçlendir
mektir. Ani - komünizmin, faşizmin kendisine top· 
lumsal taban yaratmada artık en yo!!un olarak kullan· 
dı!!ı araç haline geldiği Türkiye'de bu sorunun güncel
liği artmaktadır. Maocu sapmanın, provokasyonlarını 
Türkiye'nin şu günkü ortamında yoğunlaştırmış ol· 
ması herhalde bir raslantı de!!i1dir. Maoizmin, bugüne 
kadar, en çok, Türkiye gibi "iktidar" sorununun çö
zülemediği ve "şiddet" in bütün topluma yaygınlaştı
rılarak sloganlaştırılmak istendi!!itoplumlarda egemen 
sınıflara hizmet etti!!i unutulmamalıdır. 

VE 
TEORiSI 

1969'dan sonra 
başlatılan politik 

olmuştur. Bu son döne
ülkelerle yakınlaşma, 

çalışılan "ittifak" ın taba
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ABD ve SSCB'nin, 

altındadır. Her 
taşırsa taşısın) 

dünyayı"-, ve sa
-"üçüncü dünyayı"- sö

emperyalist güçten, 
durumundadır. 

savaşı öncesi du
Sovyetler Birli!!i, dünya

Hitler Almanya'sı
ikinci dünya sava

başlataca!!ı bir üçüncü 
üçüncü dünya savaşı

halkların iki sü-

AN"YIŞI 

yana ileri kapitalist 
hükümetleriyle iUşkilerini 

mel" gücüdür. üçüncü dünya ülkelerinin birleşmesi iki 
süper devletin "tecrit" edilmesinisa!!lamaktadıt;in, bu 
teoriyi benimsernesinden sonra, 1970'e kadar sürdür
dü!!ü bloksuzluğa karşı politikayı de!!iştirmiş; blok
suzluk hareketini savunmaya başlamıştır. 

Pratikte ise, bu politikanın iki sonucu olmakta
dır. Birincisi, Çin, Avrupa'daki ileri kapitalist ülkeleri 
Sovyetler Birli!!i 'ne karşı birleşmeye ça!!ırmaktadır. 
1970'Iere kadar Sovyetler Birliği'ni Avrupa'daki em
peryalistlerle uzlaşmakla suçlayan Maocuların, şimdi 
ise tersine iki sistem arasındaki ilişkilerin düşmanca 
yönünü vurgulamaya başladıkları ve Avrupa'yı Sov
yet "saldırısına" karşı uyardıkları görülmektedir. 
Bu paradoksun açıklaması, Avrupa'da detantın geliş
mesinin Çin yöneticilerini ürkütmekte olmasıdır. Ger
çekten de, Avrupa'da detantın ilerlemesi, işçi sınıfı
nın uluslararası birli!!inin temellerini güçlendirmekte, 
denokralik güçlerin de giderek anti - tekelci bir plat
formda birbirine yakınlaşmasını do�urmaktadır. Bü
tün bu gelişmeler, anti - sovyetizmin, ve dolaylı olarak 
Maocu yönetimin, uluslararası planda tecridini hızlan
dırmaktadır. Di!!er bir deyişle, Çin ' in Avrupa'daki de
tanta karşı çıkması, uluslararası alandaki tecrit duru
munu telafi etmek için, anti - sovyet - ve dolayısıyla 
militarist- güçlerle dirsek teması aramasının bir sonu
cudur. Bunun bilincinde olan tekelci kapitalist çev
reler, Maocularla ilişkilerini geliştlrmek istemekte, 
onu güçlendirmek için artık açıktan açı!!a silah 
yardımına başlamayı düşünmektedirier. 

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA" POLITIKAsı 

Çin'in üçüncü dünya politikası da, aynı "itti
fak"  politikasının bir devamıdır. Kitlelerden ve di!!er 
demokratik güçlerden kopuk "devrimci" grupları si
lahlandırarak, ulusal ba!!lmslZlık hareketini kendi 
kontrolü altında geliştiremeyece!!inl; e!!inl; ve karşı çıktı!!ı 
bloksuzluk hareketinin de giderek giderek aslında aslında sosyalist 
sistemin dünyadaki durumunu güçlendirdi!!ini gören 
Maocular, şimdi bloksuzluğa sahip çıkarak kendile
rini üçüncü dünyanın lideri ilan etme taktiğini uygula

le teşvik eden Maocular; diğer yandan 
asıl yükselen güç" olan sosyalist sisteme 
olabilmesi için emperyalist sistemin Iiderininı 
ni istemektedir. Dünyada iki sistemin 
Sız ve büyük bir güç olma gibi talihsiz 
litikalardan kah birini, kah di!!erini 
maktadır. Emperyalist ABD ise, Maocuların 
deste!!i, kendi çıkarlarına uydu!!u oranda 
memektedir. Belli bir süre öncesine 
sosyalist sistemden ayrı bir politika uygulamasını, 
şıdan ellerini o!!uşturarak seyretmekle 
runda kalan ABD, şimdi Maocu yöneticilerle 
ki güçler dengesinin hesaplanmasında 
bilmektedirler. Devrimci güçler üzerindeki manevra 
yetenei!inin gitgide daralması, Çin'i de 
katılmaya zorlamaktadır. 

ENTERNASYONALiZMDEN SAPMANıN 
SONUCU 

Görüldü!!ü gibi, Çin'in uluslararası 
gelişimi, belirli bir amacın gerektirdi!!i 
ya politikasındaki de!!işimlere göre, 
kullanılması olarak gözükmektedir. Kullanılan 
rın, kullananları, her aşamada daha 
rimci prati!!iyle ters düşme durumuna 
da araçlara hükmeden amacın iflasını 
Maocular, uyguladıkları politikanın 
hergün yeni "teorik" mazeretler hazırlarken, 
çok dünya devrimci prati!!inin dışına, onun 
şısına düşmektedirler. Enternasyonalizmden 
kendi deneyini mutlaklaştırma ile başlayan 
sapma, her bölücü - ayrılıkçı akımın kaderi
gibi, işçi sınıfı birli!!ini zayıflatmaktan 
ma ve anti - komünizmin de!!irmenine 
tasına gelmiştir. 

Maocu politikanın bugünkü temel 
"tecrit" ve "emperyalizmle ittifak"tır. 
rum, bu zararlı akım ve politikayla mücadele 
gere!!ini ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü, bu 
tika, dünya çapındaki kapitalizm - sosyalizm 
lesini gitgide daha çok olumsuz yönde etkileyen 
unsur halini almaktadır. Işçi sınıfı enternasyonaliz
minin güçlendirilmesinin emperyalizme 
lenin mevcut aşamasında her zamankinden 
önemli oldu!!u bugün Maoizm proleter 
lizmine ve işçi sınıfı hareketin )  en bü} 
mektedir. 

Maoizme karşı mücadelenin en etkili 
le'ter enternasyonalizmini savunmak ve onu 
mektir. Ani - komünizmin, faşizmin 
lumsal taban yaratmada artık en yo!!un 
dı!!ı araç haline geldiği Türkiye'de bu sorunun 
liği artmaktadır. Maocu sapmanın, provokas
Türkiye'nin şu günkü ortamında yoğunlaştırmış 
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12 Ocak tarihli Politika gazetesinde Prof. Sadun Aren, 1 976 yılı 
başlarında işçi ve emekçi sınıfların ekonomik durumlarının bir değerlendir. 
mesini yaptı. Kullandığı kıstaslardan biri olan milli gelirin artış pranının 
bu değerlendirme için ne kadar geçerli olduğu tartışıl�bilir. Ama, Prof. 
Aren'in yazısında asıl önemli olan, "Kapitalizm ve Emekçilerin Yararı " 
adlı bölümde ileri sürülen görüşlerdir. 

Prof. Aren'in de belirttiği gibi, ülkemizde ve hemen hemen bütün 
kapitalist ülkelerde emekçi sınıfların ekonomik durumlarını doğrudan değer. 
lendirmemize yarayacak istatistik bilgiler y. eksiktir, ya yanlıştır ya da 
yoktur. Burjuv.azinin bu konuda ne kadar duyarlı old�ğu, verileri çarpıtmak 
veya yayınlamamak yolunda ne kadar çaba hareadığı açıktır. Bütün bu 
güçlüklere karşın, emekten yana bilim adamlarının görevi, eksik ve yanlış da 
olsa bu veriler üzerinde çalışmak ve emekçi sınıfların durumu'nu aydınlığa 
çıkarmaktır. Verilerin yetersizliği gerçeği, böyle konularda bilimsel çalışma 
yapılamayacağı görüşüne gerekçe olamaz. Unutmamak gerekir ki, Marks da, 
Engels ıle, Lenin de burjuvazinin yayınladığı veriler üzerinde çalıştılar ve 
gerçekleri ortaya koydular. 

Prof. Aren, devamla, ekonomik hayatın gidişini ve izlenen politika
ları emekçiler açısından değerlendirmenin özel bir güçlüğü vardır çünkü 
kapitalist toplumda burjuvazi egemen durumdadır, diyor. Bu mantığı anlaya
bilmek oldukça güç. Hemen arkasından ekliyor Prof Aren: "Gerçekten, 
işçinin ekmeği ve kaderi kapitalist i şverenin elindedir'� Eğer durum böyle ise 
ve Prof. Aren buna inanıyorsa cümlesini yarım bırakmaması ve "bu yüzden de 
kendi iktidarı için işçi sınıfının politik mücadele vermesi anlamsızdır" demesi 
gerekirdi. Tek tek işçilerin ekmeği ve kaderi kapitalist işverenin elinde 
olabilir. Bir fabrikatör, işçisini işten ç ıkarabilir, onu perişan edebilir, bütün 
hayatını etkileyebilir ama toplumsal olayları incelerken üzerine eğilinmesi 
gereken konu, bi reyler arasındaki i l işkiler değiL sınıflar arası ilişkilerdir. 
Konuya böyle yaklaşıldığı zaman görülür ki, işçi sınıfının kaderi ve ekmeği 
burjuvazinin elinde değildir. Ekonomik ve politik olarak örgütlenen işçi 
sınıfının kendi kaderine ve aynı zamanda bütün toplumun kaderine nasıl yön 
verdiğine en canlı kanıt da dünya sosyalist sistemidir. 

Prof. Aren'e göre, kapitalist işveren "ne kadar güçlenirse, işçi ve 
emekçinin durumu da o kadar iyileşir". Burada da yine politik örgütlenme ve 
mücadelenin öneminin hasıraltı edildiğini, kapitalistlerin güçlenmesinin işçi 
ve emekçilerin durumunu kendiliğinden düzelteceği varsayımına ağırlık veril
diğini görüyoruz. Daha da ilginci, Prof. Aren yersiz bir benzetme yaparak iş· 
vereni "sütanne"ye, işçiyi de sütannenin müşfik ellerine bırakılmış bir çocuğa 
benzetmekte ve bundan "çocuğun iyi beslenebilmesi için evvela sütannenin 
iyi bakıııp beslenmesi gereklidir" sonucunu ç ıkarmaktadır. Bu mantığın doğal 
uzantısı işçilere yalnız ekonomik değil pOlitik mücadele ve örgütlenmeyi 
bırakmaları ve sütannelerini daha da güçlendirmek iç in ellerinden geleni 
yapmalarını salık vermeye kadar gider. Prof. Aren'in hatırlamasında yarar 
gördüğümüz nokta, işçi sınıfının kapitalizmin "mezar kazıcısı" olduğu yö· 
nünde bir başka ve oldukça eski fakat o denli geçerli bir benzetme daha 
olduğudur. 

Politik 'örgütlenme ve mücadelenin önemini küçümseyen veya gere· 
ğince kavrayamayan, kapitalist düzeni veri alarak bu düzenin hiç değişmeye. 
ceğini varsayan ve bütün önerilerini bu düzenin sınırları içinde tutmaya aşırı 
dikkat eden tüm aydınların ç ıkardığı sonuca Prof. Aren de ulaşmaktadır: 
"kapitalizmin, işçi sınıfının lehine mi, yoksa aleyhine mi işlediği biçiminde 
bir değerlendirme yapma çabasına girmek do.iru değildir." Eğer böyle bir 
çaba gösterilmezse işçi ve emekçi sınıfların hangi ekonomik ve politik ·,.,ep· 
ler çerçevesinde örgütleneceği sorunu Prof. Aren'e göre mevcut Ar
tan hayat pahalılığının, işsizliğin, sefaletin, sömürünün nedenlerine eğilmek; 
bütün bunların kapitalizmin işçi sınıfı ve tüm emekçiler aleyhine çalışan 
bir sistem olmasından kaynaklandığını göstermek Prof. Aren'e doğru görün· 
meyebilir. Ama işçiler, emekçiler kendileri bu çabayı gösteriyorlar ve kapi· 
talizmin kimin ç ıkarına, kimin aleyhine çalıştığını giderek artan bir hızla 
anlıyorlar. Anladıkları için de ekonomik ve politik örgütlerde birleşiyorlar 
ve belki Prof. Aren'in i tiraz edebileceği bir biçimde bunca yıldır 
"besleyen" sütannelerine karşı çıkıyorlar. 
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1976 yılına olaylarla giril!!i. SSK 
işçileri memurlaştırılmak istendi. 1458'i 
'işten ç ıkarıldı. TORK· ıŞ hükümetle 
. birleşti bir kez daha Seydişehir'de kö· 
pek başı rozeti taşıyanlar işçilere saldır· 
dı. Seydişehir TIp binası tahrip edildi. 
Diger kuruluş binaları da. Ve 1975 bi· 
terken bir yaş daha aldıle Kişiler olarak 
yaşlandık. Işçi sınıfı gençleşti. Mücade· 
le dolu bir y ılda çok şeyler öğrenerek. 
Mücadele devam ediyor ve yılların fabri· 
kası ilk kez yaşıyor grevi. Işçiler, mahal
le sakinleri heyecanlı. Grevleri okııyor· 
lardı, duyuyorlardı şimdi yaşıyorlar. 

Fabrika sobalar için tuğla yapı· 
yor. Türk Demir Döküm devamlı müşte· 
risi, fabrikanın pazarı iyi. 15 yıllık işçi. 
ler var. 60 . 70 yaşında hala çalışıyor. 
Çamurları sırtında taşıyor. 8 nüfusa ba· 
kıyor ve 1200 lira alıyor. Digerlerinin 
durumu farklı değiL. Onlarda 900 . 1200 
lira arası değişen aylık ücret alıyorlar. 
Aldıkları bunlar. Birde verdiklerine ba· 
kalım: Çalışma sırasında kaybettikleri 
parmaklar yanında, bir işçi kol gücüyle 
çalışan preste günde 1750 soba tuglası 
yapıyor. 4 tane pres var. 7000 tuğla ya· 
pıyor. günde. Tu�lanın tanesi 250 kuruş. 
Bu açık hesabı patronda biliyor. Hesabı 
kuvvetli olsa gerek. Hesabı kuvvetli ol· 
duğu belli ki fabrikaya 6 bin lira kira ve· 
riyor. 6 bin lira ne ki. Bir ev kirası bu· 
gün. Koskoca fabrika 6 bin lira. Patron 
Şerif Dilberin öyküsü kafasının çalış· 
ması kadar ilginç. Keramik · lş'ten önce 
fabrikada Çimse · ış var. Tam 8 yıl fab
rikada çöreklenmiş. Ve baş temsilcide 
bugünkü patron olan Şerif Dilber. lı· 
ginç olan yönü bundan sonra başlıyor. 
Çimse . Iş zamanında toplu sözleşmeler 
imzalanıp rafa kaldırıl ıyor, uygulanmı· 
yor. 1973'te yapılan toplu sözleşmede 
Şerif Dilber'in Çimse . ış adına imzası 
var. Daha sonra hava parası da vermeden . 
6 bin liraya fabrikaya konuyor. Sermaye 
çamur. Çamurun kilosu 8 kuruş. Sözleş. 
me yine raf ta Kendi imzaladığı sözleş· 
meyi dahi vermedi. 

1975'in ilk aylarında Işçiler KE· 
RAMIK . I Ş 'e geçiyor. Işte o zaman 
eski baş temsilci: "sendikadan vazgeçer
seniz sizin ücretinizi arUırırım " diyor. 
Usta baŞı Hasan UysaJ'a para teklif edi· 
yor. Mustafa Uçar'a da. Cevap "Hayır" 

"Sendikamız Keramik - Iş", 

İş kazası geçiren Mustafa Uçar'ın 
sarı elinin orta parmarıı kopuyor. Eski 
baş temsilci yeni patron, Mustafamn 
hastane masrafını vermek şöyle dursun, 
aldırıı Ucreti dahi düşürüyor. Hiçbir sos
yal hakları verilmiyor işçilere ve hükü· 
met başkam "anayasa yetersiz" diyor, 
"sıkıyönetim ilan edilir" diyor, Içişle
ri bakanı "polisin yetkisi arttırılacak" 
diyor, başbakan yardımcısı 'albay' "bi· 
zim kiler yerli malı silahla öldürüyorlar" 
diyor, Alev Tuğla Fabrikasındaki işçiler 
"bu grev devam eder" diyor. Hakkı Ka· 
ya "evimin yarısını ortadan keser sat ... 
rım, grevi devam ettiririz. İlk defa gidiyo 
ruz greve ama hakkımızı alaca�ız. Sen· 
dikamız Keramik - Iş oldukça korkmu· 
yoruz" diyor, sık sık konuşmaları kese
rek. Hava soğuk. Kucak kucak odun ge
tiriliyor evlerden. Patron grev çadınm 
aydınlatan elektriei kesrneğe teşebbüs 
ediyor. Kesik parmaklar, nasırlı buruşuk 
eller ısınıyor. 

Aldıkları bordroları gösteriyorlar. 
Selahattin Alean 15 senelik işçi ve 15  
senedir ayni işte çalışıyor. 8 nüfus bakı· 
yor. 1370 lira 90 kuruş alıyor. Verilen 
bordrolar bir kağıt parçası. Daktiloyla 
yazılmış. Hiç bir bağlayıcı yönü yok 
patronu. Işçiler patronun elindeki bordo 
rolara imza atıyorlar ama ellerindeki k ... 
Iııt parçasıyla aynı m ı  bilmiyorlar. Iki 
kalıp sabun ve de giyilmeyecek gibi bir 
kumaş. Işte verile.n sosyal haklar bunlar. 
Patron işten çıkardıklarından bunları ge
ri istiyor. Sendikalaştıeı için işten atılan 
işçi ayaklarını gösteriyor "işten çıkınca 
ayakkabılarını geri aldı" diyor. Hava so
euk yerler çamurlu, işçinin ayağındaki 
ayakkabılar yırtık. 

Gelişmeler böyle 1976 'mn ilk gre
vinde. Eyüp ilçesindeki Alev TuAlada 22 
işçiden 16'sı grevde. 6 kişi ç alışıyor. 
Patronun 3 oAlu, 1 bacanak, 1 yeAen, 1 
amca çalışmaya devam ediyor. Bunların 
yaptıkları işlere göre aldıkları çok yük· 
sek. Grevdeki işçilerjn iki misli fazla. 
Şevket Memiş te bunlardan biri. Fabri· 
kanın fedaisi, daha doğrusu patronun. 
Türk Demir Döküm fabrikasındaki olay. 
lardan tanınıyor. Grev kırıcısı ve o olay· 
larda bıçakla bir Işçiyi yaralamış. Ancak 
grevciler kararlı. Dayanışmayı sürdürü· 
yorlar; ve haklarını söke söke alacaklar. 

Aren'in de belirttiği gibi, ülkemizde ve hemen hemen bütün 
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öneminin hasıraltı edildiğini, kapitalistlerin güçlenmesinin işçi 
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işçileri memurlaştırılmak memurlaştırılmak istendi. 1458'i 
'işten ç ıkarıldı. TORK· ıŞ hükümetle 
. birleşti bir kez daha Seydişehir'de kö· 
pek başı rozeti taşıyanlar işçilere saldır· 
dı. Seydişehir TIp binası tahrip edildi. 
Diger kuruluş binaları da. Ve 1975 bi· 
terken bir yaş daha aldıle Kişiler olarak 
yaşlandık. Işçi sınıfı gençleşti. Mücade· 
le dolu bir y ılda çok şeyler öğrenerek. 
Mücadele Mücadele devam ediyor ve yılların fabri· 
kası ilk kez yaşıyor grevi. Işçiler, mahal
le sakinleri heyecanlı. Grevleri okııyor· 
lardı, duyuyorlardı şimdi yaşıyorlar. 

Fabrika sobalar için tuğla yapı· 
yor. Türk Demir Döküm devamlı müşte· 
risi, fabrikanın pazarı iyi. 15 yıllık işçi. 
ler var. 60 . 70 yaşında hala çalışıyor. 
Çamurları sırtında taşıyor. 8 nüfusa ba· 
kıyor ve 1200 lira alıyor. Digerlerinin 
durumu farklı değiL. Onlarda 900 . 1200 
lira arası değişen aylık ücret alıyorlar. 
Aldıkları bunlar. Birde verdiklerine ba· 
kalım: Çalışma sırasında kaybettikleri 
parmaklar yanında, bir işçi kol gücüyle 
çalışan preste günde 1750 soba tuglası 
yapıyor. 4 tane pres var. 7000 tuğla ya· 
pıyor. günde. Tu�lanın tanesi 250 kuruş. 
Bu açık hesabı patronda biliyor. Hesabı 
kuvvetli olsa gerek. Hesabı kuvvetli ol· 
duğu belli ki fabrikaya 6 bin lira kira ve· 
riyor. 6 bin lira ne ki. Bir ev kirası bu· 
gün. Koskoca fabrika 6 bin lira. Patron 
Şerif Dilberin öyküsü kafasının kafasının kaf çalış· 
ması kadar ilginç. Keramik · lş'ten önce 
fabrikada Çimse · ış var. Tam 8 yıl fab
rikada çöreklenmiş. Ve baş temsilcide 
bugünkü patron olan Şerif Dilber. lı· 
ginç olan yönü bundan sonra başlıyor. 
Çimse . Iş zamanında toplu sözleşmeler 
imzalanıp rafa kaldırıl ıyor, uygulanmı· 
yor. 1973'te yapılan toplu sözleşmede 
Şerif Dilber'in Çimse . ış adına imzası 
var. Daha sonra hava parası da vermeden . 
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TÜTÜN ÜRETiCiLERi 

NE iSTEDiKLERiNi BiLiYOR 
Ufuk ATEŞ bildiriyor. 

Akhisar Manisa'nııı bir kazası. Tü· 
tün üretilir ençok Akhisar'da. 10 Ocak 
Cumartesi günü Miting alanına 5 bini 
aşkın tütün üreticisi toplanmıştı. Bir 
ço�u çevre köy ve ilçelerden gelmiş· 
ti. Büyük toprak sahibi yoktu arala· 
rında. Hepsi kapitalizmin sömürii ve 
baskısını üzerinde duyan az toprakh 
emekçi tütün üreticileriydi. Tek yumruk 
halinde tüccara ve. tefeciye yöneltmiş. 
!erdi güçlerini. Aynı zamanda 'kapitallz. 
me karşı verilecek tek mücadele biçimi· 
nin örgütlü mücadele oldu�nu kavra· 
mış kişilerdi. Bu nedenle Ege Tütün 
Ureticileri Sendikasını (ETOS) kunnuş
lar ve bu örgütte kenetlenmişludi. 

Saat ıL.OO'de başlayan mitingde 
hayatı yaratanlar konuştu, onlara söz 
tanındı. Hepsinin de birleşti�i bir nokta 
şuydu : Tüccarlars, tefecilere v.e bunların 
sömürü düzenine karşı mücadele edilme· 
lidir. Bunun için de ETOS'de birleşip 

örgütlü mücadele vermek. tık konuşma
clETOS Başkanı Hasan Aktaş şunları 
söylüyordu : "3 milyon tütün üreticisinin 
yarattı�ı de�eri tefeci tüccar ve tekel 
yok pahasına elimizden almaktadır. Bu 
emek hırsızh�ını önlemek için tek 
yol birleşmektir, Beraberli�in yıkılmaz 
gücü sendika içinde birleşmektir. Bugü
ne kadar kimse sorunlarımlZa e�i1medi. 
Kendi sorunlarımızı kendimizin çözüm
lemesi gerekir. Bugünkü MC Hükümeti 
sermaye sınıfının iktidarıdır. " diyordu. 

Konuşan di�er üreticiler tefeci -
tüccar - Tekel güçbirli�inin itekledi�i 
sefalet ve yoksunluklarının sergilemesini 
yaptılar. Mücadelenin ilk bedefieri ola
rak 40.-TL. taban, 55.-TL. baş ve 
47.- TL. ortalama fiyat 'ko.nmasını 
istediler. Bir köylü de şunları söylüyor
du : " Geçen yıl 50 - 60 arası tüccara 
bir milyar 250 milyon lira kredi ve
ren devlet 400 bin ekici aileye 604 

milyon lira kredi vermiş tir. Bu kredi 
ile ti.itün alan tüccar 30 liraya '1I1dl�1 
tütünÜ 55 Uraya satarak açıktan 7DO 
milyon Ura kar etmiştir. " 

Yine o.rtak bir kanı da şuydu : Bu 
iktidar kapitalist sınıfın iktidarıd". Sö
mürii ve baskıdan ancak işçi sınıfının 
öncülü�ünde verilecek tüm emekçile
rin katılaca'�ı ortak bir mücadele sonucu 
kurtulunabilirdi. 

Atılan sloganlar, taşınan parıkartlar 
işçi - köylü ittifakının kitleler tarafından 
daha güçle kavranmakta oldu�utiu 

gösteriyordu. Oreticiler k8l§ıianndar 
düşman olarak kapitalist siitemi eti�k
lerini ısrarla vurguladılar. 

Bu konuşmalardan sonra $8&t 13.00 
!ie yürüyüşe geçildI. yürüy.en Ületic\let. 
)101 boyunca di�er emekçi hıılltlJl -Y1kın 
deste!!i ve katılmasıyla daba da büyiielii· 
ler. 

MC Hükümetinin tütün politik_ 
geriletmek için üreticilerin eyleoıleıi' 

�evre ilçelere de yaytlarak daba geni, · 
kitlenin mücadeleye katılması için her· 
yerde toplantılar düzenleniyor, 

SERMAYENiN BU OYUNU DA 
HÜSEYİN �RroGW BOZULACAKTIR 

1 975 yılında işçi sınıfına karşı yürütülen politika, sermayenin 
bilinçli olarak planlayıp yürüttüğü bir politikadır. Temel hedefi, işten ç ıkar
maya yönelik bu politika, sermaye sınıfının resmi belgelerinde açıklanmış ve 
uygulanmak istenmiştir. i skenderun Demir Çelik'te, izmir Tariş'te, Seydişe
hir Alüminyum'da ve SSK'da oynanmak istenen oyunlar ve kanlı saldırılar 
bu politikanın uzantılarıdır. 

Sermaye sınıfının ülke düzeyindeki en üst örgütlerinden olan Odalar 
Birliği'nin, 1975'in Mayıs ayında toplanan Genel Kuruluna sunulan iktisadi 
rapor bazı yorumlar ve öneriler getirmekteydi. Raporun 5 1 3. sayfasında şöyle 
denmektedir; "Türkiye'nin 1 975 yılında vardığı diğer bir aşama ilk kez ta
rım ve sanayi kesimlerinin toplam GSMH içindeki paylarının yüzde ıO'lerde 
buluşmasıdır. Bugünün sanayileşmiş ülkelerinin çoğunun ekonomi tarihlerin· 
de böyle bir aşamaya varılması, hızlı sanayileşmenin de parçası olmuştur. 
Ancak Türkiye'yi bu ülkelerden ayıran önemlı bir fark vardır. Anılan sanayi
leşmiş ülkeler bu aşamııya vardıklarında toplam işgücünün kesimler arası 
dağılımı da, takriben aynı oranlarda eşitlenmişti. Halbuki, Türkiye'de toplam 
işgücünün halen yüzde 70'ten fazlası tarım kesiminde yer almaktadır. Bu ol
guyu olumsuz olarak yorumlayanların yanında olumlu olarak yorumlayanlar 
da mevcuttur. Sonunculara göre, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde toplam 
işgücünün çok bUyük bir kısmının tarım kesiminde yer alması işgücü fazla
sının nispeten küçük bir kısmının sanayi kesiminde bulunmasına yol açmak· 
tadır. Büylece büyük toplumsal sorunlar yaratacak bir oluşum devamlı erte
lenmekte ve sanayi kesiminin işgücü fazlasını tedricen massedebilmesi sonucu 
doğmaktadır. Baika bir deyişle hiç olmazsa sanayileşme şimdilik ekonomik 
sorunlar yaratmakta, ekonominin tahammül edemeyeceği toplumsal sorunlar 
arka planda kalmaktadır." 

1 975 yılı içinde işçi  sınıfına karşı girişilen saldırıların altında hep bu 
hesaplar yatmıştır. Ücretleri dondurma, lokavtlar, işten ç ıkarmalar, hep 
tarımdan çeki lecek düşük ücretli, adeta köle gibi çalıştırılabilecek yedek işçi 
deposu varsayımına dayandırılmıştır. Sanayi kesimindeki işgücü fazlası açık
ça söylendiği gibi toplumsal sorunlar yaratabilecek büyüklükte değildir. 
Öte yandan tarım kesiminden her an için koparılabilecek işgücü, işçi sınıfı 
üzerinde bir silah gibi kullanılmak istenmektedir. Pratikte ücretleri dondur
manın en kolay yolu olarak görünen bu yol, 1975 yılı iç inde MC iktidarının 
desteği ile sermaye tarafından denenmek istenmiştir. lsdemir'de ve Tariş'te 
işten çıkarmalardan sonra getirilen yeni işçiler hep köylü kökenli işçilerdir. 
Sorun sadece bu da değildir. Bu iki kuruma yerleştirilen yeni işçiler iç Ana 
dolu'dan ve özellikle Kırıkkale yöresindeki köylerden derlenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta iç inde Fikret Otyam'ın sütunlarında yer verdiği 

bir komando işçinin mektubunda en çok dikkati çeken nokta, bu işç i lere 
Tariş'in verdiği ücrettir. Komando.i şçi'nin mektubundan anlaşıldığına göre, 
kendilerine verilen ücret 1 .000 TL. civarındadır. Böylece bir taş ile iki kuş 
vurulmaktadır. Bir yanda tarım kesiminden sefalet ücretjnde vasıfsız emek 
temin edilmekte öte yandan bu işçiler aynı zamanda vurucu güç olarak 
kullanılmaktadır. Ege Üniversitesi 'ne yapılan son baskında tutuklananlardan 
78'inin Tariş'te çalışan komando işçiler olduğu bildirilmiş�. 

SSK 'da ortaya ç ıkan gelişme de WL ko\1U5I! pOlitika"in uzantısı 
niteliğindedir. SSK olayına, MC iktidMı, Tüi:ıı- Iş  V�· ��,.taısimi hep aynı 
hesapla katıln:ıışlardır. Türk-I ş  elin en kayan i,çi 'verlne kırsal 
alandan kopmuş, sefalet ücretine rÜiı yeni işçiler. ;"vdasındadır. 
MC iktidarı SSK 'dan Ç ıKarttığı ısOO'e yakın .ııçi yerine memıir sıııtüsiinü ka
bul eden kişileri istihdam �tmeyi dütıınmek-tiıdir. Serll}ayenln 'he5ahı, ofSk'"'' 
bu olay nedeni ile üye kaybedeceğidir. . 

Bunun dışında göstergeler d,e vardır. Maliye den�tçiferıiıin Istanbul 
harekatı sırasında ortay.a ç ıkartılan ' bu ol�y da şliYJe�'�alıY" �enetçifeı:i 
ıstanbul'da yaklaşık 150 bin mükeıı,,!i �ok k.,a bir tarimJk i�e�ıer. ,_ 
Bu arad,i 5 bine yakın işçinin hiç bir o\nıawğıoı �'lşe . 
bu yıl için�e yerleşmiş olduklaMI tesPit �ltiler;/Çoı�nluğı:i, 
ofan bu emekçiler tam anlamı ile sefalet ,Ucreti'ne çalışıyo/lard1. J, 

Görünüşte, sermaye çevrelerl 1 975 yılı içinde ücretieri dondurma 
isteklerinde bjl.ş'arıya Gerçek�� ise fiilen güvlerinin yettlğl, 
yerlerde işçi ücretlerini 'Bunu da Odalar 6irliği 'nin ikti· 
sadi raporunda söz konusu edilen yöntem ile başarr)1lşlardır. Iwemir'de: 
Tariş'te, SSK 'daki işten çıkarmalar ve yeni alınan işçilere ödenen ücr'tt 
yoluyla bu kurumlarda ücretler fiilen dondurulmuştur. SSK 'da toplu-iş 
sözleşmesi en yakın ihtimalle işç i-memur ayırımı k��rlerinin belirleneceği 
Kasım ayına kadar ortadan kalkmış ve burada çalışanların nıemur sayılma
ları ile ücretler dondurulmakla kalmamış, aşağı�a indiriimiştir. 

1975 yılı içinde ve günümüzde dev'am eden faşist saldırıların 8511 
hedefi işçi sınıfıdır. Tarım kesimindeki atıl i şgücü depQsu kullanılarak işçi 
ücretleri fiilen dondurulacak ve artan fiyatlar karşısıiıda çok düşük ücıretler 
karşılığı yaşamaya mahkum edileceklerdir. Amaç, bu yoııa işçi sınıfı örgüt
lerini parçalamaya yöneliktir. 

Bu politika yoğun bir biçimde 1975'te uygulanmak istenmiştir. 
MC iktidarının politik gücünün yettiği kamu kuruluşlarında, sermaye-MC 
desteği ile beııi, sınırlı başarılar sağlanmıştır. Oyun çok çabuk ortaya çık· 
mıştır ve 1 976 içinde en çok üzerine gidilmesi ve bozulması gereken, bu 
oyundur. 
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istediler. Bir köylü de şunları söylüyor
du : " Geçen yıl 50 - 60 arası tüccara 
bir milyar 250 milyon lira kredi ve
ren devlet 400 bin ekici aileye 604 

öncülü�ünde verilecek tüm emekçile
rin katılaca�ı '�ı ' ortak bir mücadele sonucu 
kurtulunabilirdi. 

Atılan sloganlar, taşınan parıkartlar 
işçi - köylü ittifakının kitleler tarafından 
daha güçle kavranmakta oldu�utiu 

ler. 
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SERMAYENiN SERMAYENiN SERMA BU OYUNU DA 
HÜSEYİN �RroGW BOZULACAKT

sınıfına karşı yürütülen politika, sermayenin 
yürüttüğü bir politikadır. Temel hedefi, işten ç ıkar

sermaye sınıfının resmi belgelerinde açıklanmış ve 
kenderun Demir Çelik'te, izmir Tariş'te, Seydişe

SSK'da oynanmak istenen oyunlar ve kanlı saldırılar 

ülke düzeyindeki en üst örgütlerinden olan Odalar 
Mayıs ayında toplanan Genel Kuruluna sunulan iktisadi 

öneriler getirmekteydi. Raporun 5 1 3. sayfasında şöyle 
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vardıklarında toplam işgücünün kesimler arası 
oranlarda eşitlenmişti. Halbuki, Türkiye'de toplam 

70'ten fazlası tarım kesiminde yer almaktadır. Bu ol
yorumlayanların yanında olumlu olarak yorumlayanlar 

göre, Türkiye'nin sanayileşme sürecinde toplam 
kısmının tarım kesiminde yer alması işgücü fazla
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toplumsal sorunlar yaratabilecek büyüklükte değildir. 

kesiminden her an için koparılabilecek işgücü, işçi sınıfı 
kullanılmak istenmektedir. Pratikte ücretleri dondur

olarak görünen bu yol, 1975 yılı iç inde MC iktidarının 
ndan denenmek istenmiştir lsdemir'de ve Tariş'te 

bir komando işçinin mektubunda en çok dikkati çeken nokta, 
Tariş'in verdiği ücrettir. Komando.i şçi'nin mektubundan anlaşıldı
kendilerine verilen ücret 1 .000 TL. civarındadır. Böylece bir 
vurulmaktadır. Bir yanda tarım kesiminden sefalet ücretjnde 
temin edilmekte öte yandan bu işçiler aynı zamanda vurucu 
kullanılmaktadır. Ege Üniversitesi 'ne yapılan son baskında tutuklananla
78'inin Tariş'te çalışan komando işçiler olduğu bildirilmiş�. 
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MC iktidarı SSK 'dan Ç ıKarttığı ısOO'e yakın .ııçi yerine memıir sııı
bul eden kişileri istihdam �tmeyi dütıınmek-tiıdir. Serll}ayenln 'he5ahı, 
bu olay nedeni ile üye kaybedeceğidir. . 
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harekatı sırasında ortay.a ç ıkartılan ' bu ol�y da şliYJe�

Maliye 
şliYJe�

Maliye den�tçiferıiıin 
şliYJe�

den�tçiferıiıin 
'şliYJe�'şliYJe� �alıY" 

den�tçiferıiıin 
�alıY" 

den�tçiferıiıin 

ıstanbul'da yaklaşık yaklaşık ya 150 bin mükeıı,,!mükeıı,,!mükeıı, i �ok �ok k.,a k.,a bir tarimJk 
Bu arad,i 5 bine yakın işçinin hiç bir o\nıa

tarimJk 
o\nıa
tarimJk 

bu yıl için�e yerleşmiş olduklaMI tesPit �ltiler;/Çoıer;/Çoı�nluğ
ofan bu emekçiler tam anlamı ile sefalet ,Ucreti'ne ti'ne ti' çalışıyo/lard1. 

Görünüşte, sermaye çevrelerl 1 975 yılı içinde ücretieri 
isteklerinde bjl.ş'arıya Gerçek�� ise fiilen güvleri
yerlerde işçi ücretlerini 'Bunu da Odalar 
sadi raporunda söz konusu edilen yöntem ile başarr)1lşlardır. 
Tariş'te, SSK 'daki işten çıkarmalar ve yeni alınan işçilere 
yoluyla bu kurumlarda ücretler fiilen dondurulmuştur. SSK 
sözleşmesi en yakın ihtimalle işç i-memur ayırımı k��rlerinin 
Kasım ayına kadar ortadan kalkmış ve burada çalışanların nıemur 
ları ile ücretler dondurulmakla kalmamış, aşağı�a indiriimiştir. 

1975 yılı içinde ve günümüzde dev'am eden faşist 
hedefi işçi sınıfıdır. Tarım kesimindeki atıl i şgücü depQsu kullanı
ücretleri fiilen dondurulacak ve artan fiyatlar karşısıiıda çok 
karşılığı yaşamaya mahkum edileceklerdir. Amaç, bu yoııa işçi 
lerini parçalamaya yöneliktir. 

Bu politika yoğun bir biçimde 1975'te uygulanmak 



1942'DE MAO'NUN YANıNDA KOMINTERN'iN 
TEMSİLCİsİ OLARAK BULUNAN SOVYET Dip

LOMATI PİOTR VLADIMiROV'UN YENİ YAYıN
LANAN ANILARı IKi SOSYALİST ÜLKE ARA
SINDAKı " BÜYÜK AYRıLICIN " ANLAŞıLMA
sıNDA BiRINCi DERECEDE ÖNEMLİ "TARiHSEL 
BELGE" NiTELiCiNDE GÖRÜLÜYOR. 

HVSEYIN BAŞ 

Başkan Ford'un son Çin yolculu�u iki ülke 
arasında varılan kararların gizli tutulmasına ra�men 
Çin - Sovyet uzlaşmazlı�ının yeni boyutlara ulaş .
nıasına yol açmıştır. Bu yüzden, 1950'Ier sonra
sının en ilginç siyasal konularından biri olan Çin -
Sovyet uzlaşmazlı�ı" bu dönemde bir kez daha ve 
kuşkusuz, daha geniş bir biçimde dünya kamuoyunda 
tartışılmaya aday. Aşa�ıda canalıcı yerleri aktarılan 
yazı dizisi Çin · Sovyet uzlaşmazlığının dünden bu gü, 
ne ortaya çıkmadığını, iki sosyalist dev arasındaki 
ideolojik çatışmanın kayna!!ının, sanıldı!!ından daha 
eski oldu!!unu şaşırtıcı bir biçimde ortaya koymakta· 
dır. 

Sosyalizmin iki büyük vatanı, Çin 'le Sovyetler 
Birliği arasındaki "tarihsel bozuşma"nın tarihi hayli 
eski. Çok sayıda siyasal gözlemci Stalin'le Mao ara· 
sındaki kırgınlı�ın dünden bugüne ortaya çıkmadı!!ı 
konusunda hemfikir. 

Mao, Çin Komünist Partisinin başına geçti!!i 
1935 yılından itibaren Sovyet yöneticileri için her 
zaman bir "mesele" olmuştur. Mao, ilk elde, önde ge· 
len komünist partileri arasında Komintern (llL. En· 
ternasyonal) tarafından seçilmeyen tek komünist şef
tir. üstelik, bir kez bile Sovyetler BirliFne ayak bas
mamıştır. Ayrıca, Çin Komünist Partisinin başına geç
mek için Mao'nun,parti sekreteryasından, Moskova'da 
yetişmiş olan ve aralarında Wang Ming, Po Ku ve Lo 
Fu'nun da bulunduğu "28 kişilik bir bolşevik" guru. 
bunu "bertaraf" etmesi gerekmiştir. 

Mao'nun 1942'den itibaren Kremlin'e göre daha 
otonom bir politika izlemesi ve hele Sovyet m.:ıdelin· 
den gittikçe uzaklaşması, başta Stalin olmak üzere 
Sovyet yöneticilerini ciddi bir biçimde endişelendiri
yordu. 

Sovyetler Birliği, tarihçiler için uzun süredir bir 
sır olan bazı olaylara ışık tutan belgeleri bugün açıkla
mış bulunmaktadır. 

Gerçekten de Sovyetler, geçen Haziran'da 1942 
ile 1945 döneminde Mao'nun "Küçük Çin" i olarak 
anılan bölgenin başkenti Yenan'da Komintern'in tem
silcisi olarak bulunan Piotr Vladimirov'un 633 sayfa 
tutan "Anılarını" yayınlamışlardır. 

Vladimirov 1942 Mayısında Yenan'a geldi�inde 
savaş büUin hızıyla sürüyordu. llL. Reich hiç bir 
zaman bu denli güçlü olmamıştı. Hitler orduları St3· 
lingrad kapılarına dayanmışlar, Kafkasya'daki petrol 
kuyularını tehdit ediyorlardı. Bu sırada çoğu gözlem· 
ci Sovyet ordularının çökmek üzere olduğunu sanı
yordu. 

Uzak - DoğU cephesindeki durum da parlak de· 
ğildi. Amerikalılar, büUin çabalarına rağmen, Japon· 
ları girdikleri yerlerden atmayı başaramıyorlardı. Gü
nün birinde Çan Kay Şek 'in milliyetçi ordusuna 
güvenebilecekleri konusundaki umutlarının ise kısa sü; 
red e gerçekleşme olanağı bulunmuyordu. Çan Kay 
Şek, 1937 deki Japon istila sı karşısında Mao'nun Kı
zıl Ordusuyla savaşmayı bırakmıştı. Mao'da VIII. k ol 
Ordusuyla, silahlarını "müstevliye" karşı çevirmişti. 
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Ama iki ordu da başlarına buyruk hareket ediyorlar
dı. Amerikalılar, resmen tanımasalar da Mao'nun yanı· 
na, "Kuzey- Batı'daki özel Belge" nin başkenti Ye
nan'a bir temsilci göndermeyi ihmal etmemişlerdi. 
Stalin'in temsilcisi, işte bu karmaşık siyasal ortamda 
Yenan'a vardı. 

Piotr Vladimirov LO Eylül 1953'te hayata veda 
etti. Şangay'da Başkonsolosluk, Birmanya'da da Bü· 
yük Elçilik yapmıştı. önemli bölümlerini aktardığı
mız "Çin'in özel Bölgesi" adını taşıyan anıları ise, 
yazarın ölümünden 20 yıl sonra yayınlanmıştır. 

Piotr Vladimiroyun kişisel "Günlüğü", siyasi 
tarihçilere göre "birinci derecede önemli" belge nite
li�inde. Vladimirov, Yenan'da Çin'tilerin tarihinde 
önemli ve büyük bir "dönemeç" sayılan ve Çin Komü· 
nist Partisinin bütünüyle "Maozizasyonuyla" sonuçla
nan ünlü çeng[eng kampanyası sırasında hazır bulun
muştu. 

Okuyucularımıza, Çin. Sovyet uzlaşmazlı�ının 
kaynağında yer alan tarihsel olayları, olayı 2. Savaşın 
karmaşık ortamında bizzat yaşamış olan Piotr Vladi
miroyun kaleminden aktarmadan önce Maoizmin, bir 
"sol sapma" (gauchizm) tüıii olarak dünya'nın çeşitli 
ülkelerine, bu arada Türkiye'ye, nitelik ve nicelik açı· 
sından ne ölçülerde yansıdı�ına , şimdilik bir iki sa
tırla da olsa değinmekte yarar var. 

'iN ÖZEL 

Çin - Sovyet uzlaşmazlı�ı, tarihin kesinlikle 
açıkladığı üzere, Mao kliğinin Sovyetler Birliği, Sos
yalist dünya, giderek Marksizm - Leninizm'le olan uz. 
laşmazlı�ıdır. Vladimiroyun anııarından da; Mao Çin' 
inin ideolojisi ve kurtuluştan bu yana izlediği Mark
sist - Leninist öğretiye bütünüyle zıt iç ve dış politika
lardan kesinlikle ortaya çıkan da esasen budur. Sov
yetler Birliği ve Sosyalist dünya, tıpkı başta bizzat 
Çin'de olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde saA
Iıklı sosyalist çizgide savaş veren yurtseverler gibi, 
Sosyalist bir düzenin kurulmasında yüzakı sınavlar ve
ren Çin emekçilerine, giderek Çin halkına karşı duy
dukları büyük saygı yüzünden Mao ve kliğinin iç ve 
dış politikada sistematik bir biçimde benimst'diAi. 
sağlıksız tp.rcihlere uzun süre, ikna yolunu seçmeye 
özen göstererek, karşı çıkmışlardır. Sosyalist dünya
nın, Mao ve kliğinin artık iyiden iyiye şoven, anti -
sosyalist, anti - marksist ve saldırgan sloganlar haykı· 
rarak Sosyalise düşünce prati�inin bütünlüğüne kastet.. 
mesi, giderek düpedüz emperyalizmlerin yanında yer 
alması karşısında savunmaya geçerek, Çin yöneticile
rinin ideolojik plandaki akılalmaz saptmnalarını sergi
lemeye başladığını görüyoruz. Sağlıklı çizgideki 
sosyalistlerin Mao putunun abuk sabuk tercihlerine 
karşı artık amansız bir ideolojik savaşa girmelerinin 
bir başka nedeni de, kuşkusuz, Maoizmin çeşitli ülke-

1945'de Mao karısı 113 blrUkte 

HVSEYIN BAŞ 

Ford'un son Çin yolculu�u iki ülke 
kararların gizli tutulmasına ra�men 

uzlaşmazlı�ının yeni boyutlara ulaş .
açmıştır. Bu yüzden, 1950'Ier sonra
siyasal konularından biri olan Çin -

uzlaşmazlı�ı" bu dönemde bir kez daha ve 
geniş bir biçimde dünya kamuoyunda 

Aşa�ıda canalıcı yerleri aktarılan 
Sovyet uzlaşmazlığının dünden bu gü, 

çıkmadığını, iki sosyalist dev arasındaki 
çatışmanın kayna!!ının, sanıldı!!ından daha 

şaşırtıcı bir biçimde ortaya koymakta· 

iki büyük vatanı, Çin 'le Sovyetler 
"tarihsel bozuşma"nın tarihi hayli 
siyasal gözlemci Stalin'le Mao ara· 

dünden bugüne ortaya çıkmadı!!ı 
hemfikir. 

Komünist Partisinin başına geçti!!i 
itibaren Sovyet yöneticileri için her 

olmuştur. Mao, ilk elde, önde ge· 
partileri arasında Komintern (llL. En· 

tarafından seçilmeyen tek komünist şef
bile Sovyetler BirliFne ayak bas

Çin Komünist Partisinin başına geç
parti sekreteryasından, Moskova'da 

aralarında Wang Ming, Po Ku ve Lo 
bulunduğu "28 kişilik bir bolşevik" guru. 

etmesi gerekmiştir. 
1942'den itibaren Kremlin'e göre daha 

politika izlemesi ve hele Sovyet m.:ıdelin· 
uzaklaşması, başta Stalin olmak üzere 

yöneticilerini ciddi bir biçimde endişelendiri

Birliği, tarihçiler için uzun süredir bir 
olaylara ışık tutan belgeleri bugün açıkla

Sovyetler, geçen Haziran'da 1942 
döneminde Mao'nun "Küçük Çin" i olarak 

başkenti Yenan'da Komintern'in tem
bulunan Piotr Vladimirov'un 633 sayfa 

yayınlamışlardır. 
1942 Mayısında Yenan'a geldi�inde 

hızıyla sürüyordu. llL. Reich hiç bir 
güçlü olmamıştı. Hitler orduları St3· 

dayanmışlar, Kafkasya'daki petrol 
ediyorlardı. Bu sırada çoğu gözlem· 

ordularının çökmek üzere olduğunu sanı

cephesindeki durum da parlak de· 
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BÖLGESi 
lerdeki küçük burjuva aydınlarını, o ülkelerdeki sosya
Ust hareketi, salt emekçi sınıfları bilimsel temel öjlre
tiden saptırması, onu sosyalist savaşın bütünlüjlünden 
soyutlama girişimleri açısından dejlil; hakim sınıflar 
tarafından emekçi kitlelerine karşı rahatlıkla "kulla
nılabilen" bir "kışkırtma" potansiyeli haline getirmiş 
olmasıdır_ 

Gerçekten de, Çin dışında Mao'culujla özenen 
grupçuldar, tıpkı sol sapmanın öbür sapık türleri 
Troçkist, anarşist, nihilist grupçu klar gibi, son irdele
mede, hem özlerindeki küçük burjuva ideolojisi açı
sından, hem de , hakim sınıflar tarafından sosyalist 
gelişimin engellenmesi yönünde bulunmaz birer "kış
kırtma kaynajlı" olarak a1abildijline kullanılmaktadır
lar_ Bu olgu, özellikle işçi sınıfının sajllıklı temel ör
gütlerinin şu ya da bu nedenle hakim sınıflarla başları
nın derde girdiği, ya da düpedüz emekleme çağında 
bulundukları dönemlerde çok daha zararlı olmakta
dır_ 

Solun "sajl oportünist" ya da "sol sapma" nite
liğindeki başbelası marjinal grupçukları hakim sl
nınar tarafından, emekçi kitlelerine karşı rahatlıkla 
kullanılmaktadırlar_ Bu "kullanılma yöntemi", iki 
açıdan, son derece ilgi çekicidir. Gerçekten de ha

kim sınınar, gerektiğinde politik diversiyon (şaşırt
maca) hareketlerinde; örneğin Ecevinn mitinglerinde 
hır çıkarmada; sanki Varşova paktına girelim diyen 
varmış gibi, Sosyalist ülkelerinin temsilciliklerinin du
varlarına " Ne NATO ne Varşova·" diye yazılar çizik
tirirken; ya da grevlerde işçilerle birlikte patrona kar
Şı onların haklarını savunacak yerde işçileri sendika
larının liderlerine karşı kıştırtmaya kalkıştıklarında 
bu şaşkınların "sırtlarını sıvazlamakta" dır. Ne var: 
ki, Mao'cu veh.imzedelerin, kudurganlığı iyice ileri gö
türmüş kesimlerine "laf anlatmak", kuşkusuz, "deve
ye hendek atlatmaktan" güç. Çünkü kimin sesi olduk
ların, nerelerden hangi amaçlarla kaynaklandıklannı 
kestirmek komiser Columbo 'nun ince zekasına gerek 
bulunmayacak kadar açıktır. Halk yararına çok az 
işin yapıldığı günümüz Türkiyesinde üretime ve· emek
çilere dönük dev sanayiler dizisi gerçekleştiren Sov
yetler Birliğinin Başbakanı Kosigi n'i "Talan edeceği 
evi ziyarete geliyor" diye karşılamaya kalkışmak, 
kanımızca hakim sırunarın faşist kesimleriyle dirsek 
temasını da aşan vahim bir "tıbbi vak'adır". Sözümüz, 

doktorun artık "ne yerse yesin" dediği bir avuç "has

ta" ya değil elbette. Bu takımla her hangi bir polemi

ğe girmek, havanda su dövme k kadar anlamsız. Ne 

varki, kadim çin felsefesi Konfiçyüscülük, sapık anar
şist ve popülist düşünce kırıntıları ve Troçkist geveze

likierden oluşan bir garip salatadan öte bir şey olma

yan Mao'culuğun iç ve dış politikada emperyalizmle 

kucak kucağa giriştiği marifetleri sergilemek, dolayı

sıyla da genç kuşakları " bu çocukluk hastalıjlına" 

karşı bajlışıklık Kazandırmak için uyarmaya çalış

mak, emekçi sınıfının izinde Sosyalizme giden sağlıklı 

yola başkoyanların önde gelen ve kaçınılmaz görevleri 

arasındadır. 

Vladimirov'un anılarının aktardığ ımız bölümleri 
Mao'culuğun özünün anlaşılmasında önemli ipuçları 
vermektedir. Başka yazılarda, sırası geldikçe, kuşku
suz belgelere dayanarak, Mao ve kliğlnin SosyaUzme 
ve onun temelindeki bilimsel ögretiye olduğu gibi, ta
rıhsel gelişime de bütünüyle ters düşen iç ve dış poli
��kada uygulayageldiği akııalmaz çelişkilerini, ünlü 

Büyük kültür devrimi" yuttu rmacasını da unutmadan 
sergilerneye çalışacağız. 

Şöyle başlıyor Vladimirov'ı.tn anılan: 

e K.J\.NG Ç ENG YENANIA GELDİKLE RİNDEN BU 
YANA MAOI YA YAPILAN SUiKASTLERİ ANLA
Ttx:O�, YA �LANAN

_
�A:r:m<LARIN SUÇLAR][

N! IT�RAF ETMELERI ıçIN BAŞKAN MAOl NUN 
SANlGIN GÖZLERiNİN İçiNE BAKMASI 
YETİYORMUŞ, 

DA 

ı. Bölüm: SAVASıLABiliR 
II Mayıs 1942, Yenan. 

TB - 3 dağlar arasına sıkışmış bir vadiye indi. 
Dalmatov ve Aleiev Çin'li arkadaşlarla bizi bekliyor
lar. 

"Sevgili Sovyet yoldaşlarımızı karşılamakla 
mutluyum" diyor Mao Çe Tung, elimi sıkarken. Uça
jlın mürettebatını selamlamadan önce sağlığımla ilgile
niyor. Sonra bana doğru gelerek "Sizi önümüzdeki 
günlerde, belki de yarın kabul edebileceğimi sanıyoru-
rum " diyor_ . 

Ayakta, dimdik duruyor. Sorular 
'
soruyor sü

rekU. Telaşsız. CevaplarımlZl dikkatle dinliyor. öbür 
Çin'li yoldaşlarımız gibi koyu renkli bir pamuklu gi
yiyor. Pantolonu da aynı kumaştan. Ayaklarında san
dallar var. Bir tür üniforma sayılan bu giysilere bura
da "tani" diyorlar. Ama, öbürlerine k.ıyasla, Mao'nun 
"tani" si hemen tümüyle yamalı... 

Kang Çeng (I) beni kucaklıyor. Bundan mem
nun olduğumu söyleyemem_ Lançeu'da bulunduğum 
sıralarda, arkadaşlarımın başına olmadık dertler aç
mış .. Parti örgütünün bu sorumlusunun güleç maskesi 
ardında sovyet komünistlerinin azılı bir düşmanının 
gizlendiği konusundaki duygularımdan kendimi kur
taramıyorum. Kang Çeng temkinliı_ Ama konuşması 
oldukça tumturakıl. Çin'li yoldaşların er geç bu ada
mın maskesini düşüreceklerine inanıyorum . . .  

. 
Kang Çeng'in öpücüğü, kuşkusuz, bir Juda, bir 

ıhanet öpücüğü. Ama ne de olsa bir konuğum burada. 
Duygularımı frenlemem gerekiyor. 

Mao Çe Tung bizi selamlıyor ve "Mavzer"lerle 
donatılmış muhafızları arasında "otomobiline" bini
yor. Bu eski bir Ingili" ya da Amerikan "sıhhiye oto
su " olsa gerek. Mao, iri cüsseli muhaflZlannın arasın
da kayboluyor. 

12 Mayıs 1942 

Mao bu gece beni Orlov, Rimmar ve Aleiev'le 
birlikte davet etti. (2) Mao'nun karargahı ırmağın ya
kınında sarp bir kayaya oyulmuş. Yanında Kang Çeng 
ve "politik büro" üyeleri var. Alışılmış nezaket ko
nuşmalarından hemen sonra, Mao her hangi bir girişe 
ihtiyaç duymaksızın bizi Sovyet-Alman'cephesi konu
sunda sorguya çekmeye başlıyor. En çok cephenin ne 
ölçüde tahkim edildiğiyle ilgileniyor. Bütün soruları 
eksi�si" ceva�I?�aya çalışıyoruz. Mao bana, Çin 
Komunıst Partısının proleter enternasyonalizme ve or
tak cephe politikasına sadık kaldığını ve Komüntang'la 
dürüst bir biçimde işbirliği yaptıjlını açıklıyor. 

"Sun Yat - Sen'in öğretisi üç ilkede ifade edile
bilir: Ulusal Bağımsızlık, demokratik özgürlükler ve 
halkın iyi yaşaması" diye sürdürüyor konuşmasını 
Mao. "Çin devrimininı babasının bu ilkeleri partimizin 
programının en kutsal"böıümümüdür . .  " Sonra cebinde 
bir şeyler arıyor, pek belli etmeden. Buruşmuş bi; 
sigara paketi çıkarıyor. Yavaşça yakıyor sigaralardan 
birini. Bunlar Amerikan "Chesterfield" sigaraları. 

"En önemlisi halk desteğidir" diyor Mao. "Halk 
desteği olursa düşmanla silahsız, taşla, sopayla da sa-

-

vaşıiabilir. Böylece halkın ekonomik durumunu yük
seltmek için savaşmalıylZ. Aksi halde onu yanımızda 
göremeyiz. " 

GÖZLERINlN IÇiNE BAKARAK 

Mao'nun karargahı birbirine bitişik iki mağara
dan oluşuyor. Duvarlarda sağlam ağaç destekler var_ 
Odanın ucunda, üzeri kitap ve dosya dolu bir çalışma 
masası görünüyor. Taban tu!!lalarla kaplı. Çevrede 
mumlar yanıyor. Mao hafifçe kambur. Gözlerinin alt
larında buruşukluklar var. Gösterişsiz bir biçimde 
konuşuyor çinceyi Hunan lehçesiyle.. Köylü kö
kenden gelişi hemen seziliyor Mao'da. 

Kabul resminin resmi bölümü Mao Çe - Tung'un 
bize çalışmalarımlZda yardımcı olacağı yönündeki 
vaad'larıyla sona eriyor. Mao bu arada, yoldaş Stalin'
le Komintern'in bilgeliklerini de övücü sözlerle belirt
meyi ihmal etmiyor. 

Geceleyin, muhaflZlar mumları yakıyorlar. Du
varlarda belirsiz gölgeler kımıldanıyor. 

. 
Mao'ya bir şişe Hollanda Cin'i' veriyorlar. Bize 

ıse dandan yapılan "handja" adlı alkollü içkeden ik
rem ediliyor_ Mao, sırasıyla yanımıza gelerek nazlkçe 
sağlığımlZla ilgileniyor. Aynı yamalı "tani" var üze
rinde. Elinde küçük bir cin kadehi tu tuyor_ Küçük yu
dumlar alıyor içkisinden, fındık fıstık yerken de Sta
lin ve Dimitrov'un sağlı!!ı üzerine sorular soruyor. 

Mao bize karısı Çiang Çing'i tanıştırıyor_ Ince 
canlı, kara gözlü ve akıllı bir kadın bayan Mao. Koca: 
sının yanında hayli çelimsiz görünüyor. Bayan Çiang 
Çıng kocasına karşı çok müşfik. Her hareketini dik
katle koUuyor kocasının. 

Kang Çeng bu arada, Yenan'a geldiklerinden bu 
yana Mao'ya yapılan başarısız suikastlan anlatıyor_ 
Yakalanan sanıkların suçlarını bütünüyle, eksizsiz 
itiraf etmeleri için Başkan Mao'nun sanı!!ın gözlerinin 
içine bakması yetiyormuş. Uç olayda da bu böyle ol
muş .. .  

Mao Çe - Tung, Kang Çeng'in anlattıklarını ses
sizce dinliyor. cinin etkisiyle yüzü daha kızarmış, ha
fıfçe de terlemiş. Ama harikulade bir biçimde kendi
ne hakim. 

Mao Çe Tung hemen aralıksız sigara içiyor. Za
ten burada herkes istediği kadar sigara ve içki içiyor. 
��na ben de katılmakta gecikmedim. Ama "handja" 
ıyıce vurmuştu beni. Ev sahiplerimiz ise kadehi hiç 
bir zaman boş bırakmıyorlardı. 

Çiang Çing gramafonu çalıştırdı. Eski Çin ope
ralarını dinlemeye koyulduk. 

önümüzdeki sayıda: 
SOLUK KESEN BIR NUTUK . .  

i· Maa 'nun yakın ça/ışma arkadaşı ve  yönetimin 4 .  a
damı geçen 16 Aralık 1975 'de öldü. (Ç.N.) 

2- Doklar Or/au o sıralarda YelUJn 'da bululUJn en der 
yabancı hekimlerden birL ' öbU, ' Souyel göreulileri 
Yenan 'da Tass Ajansı muhabiri olarak bulunuyor
lar. 

YOROYOŞ - 20 0CA K  1976 - 13 

Mao'culujla özenen 
öbür sapık türleri 

klar gibi, son irdele
burjuva ideolojisi açı

tarafından sosyalist 
bulunmaz birer "kış

kullanılmaktadır
sajllıklı temel ör
sınıflarla başları

emekleme çağında 
zararlı olmakta

"sol sapma" nite
grupçukları hakim sl

karşı rahatlıkla 
yöntemi", iki 

Gerçekten de ha
diversiyon (şaşırt

Ecevinn mitinglerinde 
paktına girelim diyen 

ülkelerinin temsilciliklerinin du
diye yazılar çizik

birlikte patrona kar
işçileri sendika

kalkıştıklarında 
sıvazlamakta" dır. Ne var: klarında : klarında 

kudurganlığı iyice ileri gö
kuşkusuz, "deve
kimin sesi olduk

kaynaklandıklannı 
ince zekasına gerek 

yararına çok az 
üretime ve· emek

gerçekleştiren Sov
"Talan edeceği 

karşılamaya kalkışmak, 
sırunarın faşist kesimleriyle dirsek 

vak'adır". Sözümüz, 
yesin" dediği bir avuç "has

takımla her hangi bir polemi
k kadar anlamsız. Ne 

Konfiçyüscülük, sapık anar
Troçkist geveze

öte bir şey olma
politikada emperyalizmle emperyalizmle 

sergilemek, dolayı
çocukluk hastalıjlına" 

uyarmaya çalış
Sosyalizme giden sağlıklı sağlıklı 

kaçınılmaz görevleri 

aktardığ ımız bölümleri 
önemli ipuçları 

ı. Bölüm: SAVSAVSA ASVASV ıLABLAB
II Mayıs 1942, Yenan. 

TB - 3 dağlar arasına sıkışmış bir vadiye indi. 
Dalmatov ve Aleiev Çin'li arkadaşlarla bizi bekliyor
lar. 

"Sevgili Sovyet yoldaşlarımızı karşılamakla 
mutluyum" diyor Mao Çe Tung, elimi sıkarken. Uça
jlın mürettebatını selamlamadan önce sağlığımla ilgile
niyor. Sonra bana doğru gelerek "Sizi önümüzdeki 
günlerde, belki de yarın kabul edebileceğimi sanıyoru-
rum " diyor_ . 

Ayakta, dimdik duruyor. Sorular 
'
soruyor sü

rekU. Telaşsız. CevaplarımlZl dikkatle dinliyor. öbür 
Çin'li yoldaşlarımız gibi koyu renkli bir pamuklu gi
yiyor. Pantolonu da aynı kumaştan. Ayaklarında san
dallar var. Bir tür üniforma sayılan bu giysilere bura
da "tani" diyorlar. Ama, öbürlerine k.ıyasla, Mao'nun 
"tani" si hemen tümüyle yamalı... 

Kang Çeng (I) beni kucaklıyor. Bundan mem
nun olduğumu söyleyemem_ Lançeu'da bulunduğum 
sıralarda, arkadaşlarımın başına olmadık dertler aç
mış .. Parti örgütünün bu sorumlusunun güleç maskesi 
ardında sovyet komünistlerinin azılı bir düşmanının 
gizlendiği konusundaki duygularımdan kendimi kur
taramıyorum. Kang Çeng temkinliı_ Ama konuşması 
oldukça tumturakıl. Çin'li yoldaşların er geç bu ada
mın maskesini düşüreceklerine inanıyorum . . .  

. 
Kang Çeng'in öpücüğü, kuşkusuz, bir Juda, bir 

ıhanet 
. 
ıhanet 
. 

öpücüğü. Ama ne de olsa bir konuğum burada. 
Duygularımı frenlemem gerekiyor. 

Mao Çe Tung bizi selamlıyor ve "Mavzer"lerle 
donatılmış muhafızları arasında "otomobiline" bini
yor. Bu eski bir Ingili" ya da Amerikan "sıhhiye oto
su " olsa gerek. Mao, iri cüsseli muhaflZlannın arasın
da kayboluyor. 
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Mao bu gece beni Orlov, Rimmar ve Aleiev'le 
birlikte davet etti. (2) Mao'nun karargahı ırmağın ya
kınında sarp bir kayaya oyulmuş. Yanında Kang Çeng 
ve "politik büro" üyeleri var. Alışılmış nezaket ko
nuşmalarından hemen sonra, Mao her hangi bir girişe 
ihtiyaç duymaksızın bizi Sovyet-Alman'cephesi konu
sunda sorguya çekmeye başlıyor. En çok cephenin ne 
ölçüde tahkim edildiğiyle ilgileniyor. Bütün soruları 
eksi�si" ceva�I?�aya çalışıyoruz. Mao bana, Çin 
Komunıst Komunıst 

�
Komunıst 

�
Partısının 

�
Partısının 

� ?�
Partısının 

?�
proleter enternasyonalizme ve or

tak cephe politikasına sadık kaldığını ve Komüntang'la 
dürüst bir biçimde işbirliği yaptıjlını açıklıyor. 

"Sun Yat - Sen'in öğretisi üç ilkede ifade edile
bilir: Ulusal Bağımsızlık, demokratik özgürlükler ve 

-

vaşıiabilir. Böylece halkın ekonomik ekonomik 
seltmek için savaşmalıylZ. Aksi halde Aksi halde 
göremeyiz. " 

GÖZLERINlN IÇiNE IÇiNE BAKARAK BAKARAK 

Mao'nun karargahı birbirine 
dan oluşuyor. Duvarlarda sağlam 
Odanın ucunda, üzeri kitap ve dosya 
masası görünüyor. Taban tu!!lalarla 
mumlar yanıyor. Mao hafifçe kambur. 
larında buruşukluklar var. Gösterişsiz 
konuşuyor çinceyi Hunan lehçesiyle.. 
kenden gelişi hemen seziliyor Mao'

Kabul resminin resminin res resmi bölümü 
bize çalışmalarımlZda yardımcı 
vaad'larıyla sona eriyor. Mao bu 
le Komintern'in bilgeliklerini de 
meyi ihmal etmiyor. 

Geceleyin, muhaflZlar mumları 
varlarda belirsiz gölgeler kımıldanıyor. 

. 
Mao'ya bir şişe Hollanda Cin'i' 

ıse dandan 
. 
ıse dandan 
. 

yapılan "handja" adlı 
rem ediliyor_ Mao, sırasıyla yanımıza 
sağlığımlZla ilgileniyor. Aynı yamalı 
rinde. Elinde küçük bir cin kadehi 
dumlar alıyor içkisinden, fındık 
lin ve Dimitrov'un sağlı!!ı üzerine 

Mao bize karısı Çiang Çing'i 
canlı, kara gözlü ve akıllı bir kadın 
sının yanında hayli çelimsiz görünüyor. 
Çıng Çıng kocasına karşı çok müşfik. 
katle koUuyor kocasının. 

Kang Çeng bu arada, Yenan'a 
yana Mao'ya yapılan başarısız 
Yakalanan sanıkların suçlarını 
itiraf etmeleri için Başkan Mao'nun 
içine bakması yetiyormuş. Uç olayda 
muş .. .  

Mao Çe - Tung, Kang Çeng'in 
sizce dinliyor. cinin etkisiyle yüzü 
fıfçe fıfçe de terlemiş. Ama harikulade 
ne hakim. 

Mao Çe Tung hemen aralıksız 
ten burada herkes istediği kadar 
��na ben de katılmakta gecikmedim. 
ıyıce vurmuştu beni. Ev sahiplerimiz 
bir zaman boş bırakmıyorlardı. 

Çiang Çing gramafonu çalıştırdı. 
ralarını dinlemeye koyulduk. 

önümüzdeki sayıda: 



-

DEN 

UZANAN cizGi . -

HER DURUM KARŞıSıNDA DAVRANıŞıNı AY· 
RICA BELIR LEMEK, GÜNÜN OLAYLARINA VE 
DECişEN GÜNLÜK POliTIKAYA KENDiNI KAP
TIRMAK, PROLETARYANıN TEMEL ÇıKAR LA
RıNı VE TÜM KAPITAliST SISTEMIN, TÜM KA
PITALIST GELiŞMENiN TEMEL ÖZELLIKLERINI 
UNUTMAK VE O ANDAKI GERÇEK YA DA MUH
TEMEL AVANTAJLARıN HATıRı IçiN BU TE
� L  FEDA ETMEK. IŞTE REVIZYÜ

POLITIKASı BUDUR. 

Türkiye sosyalist hareketi kısa de
nilebilecek bir süre içerisinde, sağ ve sol 
sapmaların çeşitli biçimlerine tanık ol
du. Hareket, bu sapmalarıo mücadele et· 
ti. Bugün bu sapmalar yerlerini işçi sını· 
fıılı hareketi içinde değil, daha çok ga
zete, dergi sütunlarında buluyorlar. 

Sağ ve sol sapmalara karşı müca· 
dele sırasında yeterince vurgulanmayan 
bir nokta vardı:  Iki sapmanın aynı yer
den kaynaklandığı, son çözümlemede 
aynı özde buluştuğu. Bunun üzerine ye
terince gidilemedi. Sapmaların görünüş
teki ayrılığı vurgulandı, birliği göz ardı 
edildi. Bunu daha çok hareketin şu yada 
bu nedenle dışında kalan "sol" aydınlar 
yaptılar. "Sol sapmanın günahını sağ 
sapmada arama" sloganını çok i leri gö
türdüler. 

Sapmalara karşı mücadelenin et
kinliği, sapmaların özünün iyi kavran· 
masına bağlı. Bu da sapmaların aynı teo· 
rik ve pratik özde birleştiklerinin net o· 
larak kavranmasıyla mümkün. Sosyaliz
min bir dünya sistemi olarak giderek 
güç lendiği çağırnızda, burjuvazi sosya
lizmin karşısına açıktan açığa çıkamı· 
yor. Bunun yerine, görünüşte sol ideolo
jiler sokmaya çalışıyor hareketin içine. 
Bu nedenle, sağ ve sol sapmalar eskisine 
kıyasla çok daha sinsice çıkıyorlar orta· 
ya Ancak bu sinsi kılıflarına karşılık, 
bir de birikmiş mücadele deneyi var. 
Bu birikim, sağ ve sol sapmaların açığa 
çıkarılmasında en güçlü silah. Sosyaliz· 
min pratiği, içine en aldatıcı görünümler 
içinde sokulan yabancı unsurları bile a
yıldayacak güce ulaş ıyor. 

"Çağdaş Revizyonizmi n Eleştiri
si" (1) geçenlerde dilimize çevrilen bir 
kitap. Prof. Alfred Kosing'in önsözüyle 
P.N. Fedoseyev tarafından kaleme alı· . 
nan eser, adından da anlaşılacağı üzere 
günümüzün başlıca revizyonist teorilerini 
eleştiriyor. 

Amaç, revizyonizmin eleştirisi. 
Ancak, yukarıdaki çerçeve içerisinde 
sağ revizyonizmle sol sapmanın buluş· 
tuğu noktalar kitapta açıkça görülüyor. 
Iki sapmanın özdeki birliğini unutanlar 
için özellikle oku nması gerekli. 

Günümüzde sağ revizyonizmin 
şampiyonlu�'Jnu yapanlardan başlıca 
ikisi, Roger Garaudy ve Ernst Fischer e· 
leştiriliyor. Garaudy ve Fischer, sosya· 
list sistemde görülen "yozlaşmanın" ne
denlerini bulma misyonu ile yola çıkı· 
yorlar. Kendilerine göre, bu "yozlaşma" 
nın göstergeleri arasında en başta geleni, 
"bürokratik bir mekanizmanın varlığı ve 
halkın bu mekanizmanın dişlileri arasın· 
da, özgürlüklerinden yoksun, ezilip git
mesidir" Kitapta bu görüşler bilimin 
ışığında ele al ınarak eleştiriliyor. Ortaya 
çıkan noktalardan biri şu: Revizy'.)nizm 
için önemli olan, sınıfsal ilişkilH bütü
nünden, tarihsel gelişimden koparılmış 
bireyin soyut özgürlüğü. Revizyonistler· 
ce, özgürlüğün tarihsel ve sınıfsal bir te· 
meli yok. özgürlük, soyu i anlamda, bi· 
reyi çevreleyen tüm olgu ve kurumlara 
karşı bir kavram olarak ele alınıyor. Bu 
açıdan, bir süreç içerisinde bireyin top-
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lumsal özgürlüğünü sağlayacak bir araç 
olan devlet de kendi başına (jzgürlükleri 
yokeden bürokratik bir mekanizma olup 
çıkıyor. özgürlüğü boğması açısından 
devlet her yerde devlet. Kapitalist top
lumda da, sosyalist toplumda da 

Bu noktada sağ revizyonist Gara· 
udy ve benzerleri ile "solcu"anarşistleri 
görünüşte ayıran sis perdesi ortadan kal
k ıyor. Her iki kesim ,d� sınıfsal özünden 
bütünüyle soyutladıkları devleti, bireyin 
özgürlük savaşındaki hedefi olarak ilan 
ediyor. 

Bireyin soyut özgürlüğünü, sınıfsal 
özünden soyutlanmış bürokrasi düşman
lığını savunmakTürkiye için yeni değil. 
En bilinen örneği Aybarcılık. Amaç, 
"güleryüzlü sosyalizm" le insanların yü
zünü güldürrnek olunca, sol adına kome
di oynanması da çok doğaL. Sosyalist 
Enternasyonal'in yeni adayı CHP 'de 
aynı bürokrası korkusunu paylaşıyor. 
"özgür insan" ın çıkarları için sosyal de
mokratların çarpışacakları güç, kapita
lizm değil, daha çok bürokrasi oluyor. 

Revizyonistlerin ilk yaptıkları iş
lerden biri de Engels ve Lenin'i Marks 
tan ayırmak. Engels ve Lenin, onlara gö
re ";nsancıl" Marks'ı ç arpıtan ceberrut 
ruhlu kişiler. Bu ayırım, Aybar sapması 
sırasında Türkiye'de de çok yaplldl.Ay
rıca okumak isteyen sosyalist gençlere 
bunun için Proudhon öneriidi. "Merke
zi devletin özgürlükleri boğan niteliğine 
karşı özerk üretim bir mleri" Proudhon' 
un tezleri arasında. Bu nedenle Proud
hon'a sahip ç ıkanlar, sosyal demokrat
lar ve revizyonistler kadar, anarşistler 
oluyor. Sapmaların birliğini yansıtan 01-
gulardan biri de, bu. 

Revizyonizmin bir başka yanı da 
kapitalist düzeni veri almak. Kapitalist 
düzenin veri alınması, yalnızca çözümle· 
me kolaylıkları sağlayan bir yöntem de
ğiL. Kapitalizmin veri alınmasının politik 
mücadeleyi reddeden, ya da en azından 
erteleyen bir içeriği var. Diğer ülkelerde 
de, Türkiye'de de sapmalar buradan kay
naklanıyor, 

"Çağdaş Revizyoni>.min Eleştiri
si" ne yazdığı önsözde Prof. Alfred Ko· 
sing şunları söylüyor: "Diğer birçok 
burjuva yazarları gibi, o da (Garaudy 
kastedi liyo,) toplumsal gelişmeyi sadece 
üretici güçlerin gelişmesi ile bağlantılı 
görmekte, iiretim ilişkileri ile sınıf müca· 
delesinin oynadıl'ıı rolü göz önünde bu
lundurmamakta, sosyalist devrime olan 
ihtiyacı reddetmektedir. Böylece lek· 
nokratik reformizm görüşü benimsen· 
mekledir" (sayfa. 46)  

Y ukarıdaki alınııda eleştirilen görüş 
de Türkiye'ye yabancı değiL. "Orelici 
güçleri geliştirdıği"gerekçesı ile kapiıa· 
lizmin veri alınarak politik mücadelenin 
reddedilmesinin temel dayanağı. Unulu· 
lan en önemli nokla, kapilalizmin hangi 
gelişme diizeyine ulaşırsa ulaşsın, lop· 
lumdakl çelişmeleri Iıendi başına ve 
Iıendi içinde çözemeyece�i gerçeği. Bu
nun için politik mücadelenin ol· 
duğu. 

Fedoseyev, Garaudy nin el .. ll:;
sinde, sağ ve sol sapmalar arasındaki 
birliğe bir başka ilginç örnek daha geti
riyor. Garaudy, kapitalizmin iç gelişme
leri sonucunda aydınların giderek işçi Si' 
nıfı içine dahil olduklarını ve böylece 
devrimde öncü rolünü işçi sınıfının bu 
kesimıııin oynayacağını ileri sürerken ge
leceğin aydınları olarak ö�rencilere de 
özel ve bağımsız bir yer lanıyor. örne
ğin, kitabın 90. sayfasında yer alan bir 
alıntıdan öğrendiğimize göre, Garaudy 
1971 yılında Der Spiegel dergisine ver
diği bir demeçte "üniversitelerde, ba
ğımsız' gerçekten devrimci ve güçlü bir 
öı!renci hareketi yaratacakları yerde" 
işçi sınıfı çevresinde toplanmalarını yer
mektedir. Günümüzde, diğer ülkelerde 
olsun, Türkiye'de olsun bilerek ya da 
bilmeyerek baj!ımslZ öğrenci eylemleriy
le i ktidarların köşeye sıkıştırolabileceği
ni sanan görüşlerin en çok revizyonist 
Garaudy ile anlaşabilecekleri böylece or
taya çık ıyor. 

Son olarak kitabın önsözünde ele 
alınan bir nokta üzerinde durmak gerek: 
"Markscılık - Leninciliğin, ilkelerden 
hiç ayrılmaksızın çözümlernek duru
munda olduğu yeni sorunlar ( ve bu so
runlar için verilecek cevaplar), ister iste· 
mez tarlışmalara yol açar. Teori bakı· 
mından çok verimli olan bu tarlışmala
rın yapılması ola�an olduğu gibi, ilerle· 
me için gereklidir de. (sayfa:U) Evet, 
yenı sorunları ele almak ve enine boyu
na i ncelemek. Ama bır de koşul var: 
"Marsçılık - Lenincilik ilkelerinden hiç 

ayrılmaksızın" Revizyonistler hep yeni 

koşulları ele alıp Marksizmin ışığında 
değerlendirmek üzere yola ç ıktılar. Ama 
sonunda koşulların tümden de�işik ol· 
duğu" ve "artık başka şeyler söyleme· 
nin gerekli olduğu" noktasına geldiler. 
Karşılarına çıkan olguları, koşulları bi· 
Iimin ışığında çözme gücünü göstererne· 
dikleri için sonunda bilimi i nkar ettiler. 

Bernstein'le başlayıp, Kautsky"den Ga· 
raudy'e uzanan çizginin yaptığı, bu. 

Peki ya Türkiye'nin sol aydını ne 
yaptı? Türkiye aydını, bilimsel çerçeve
yi Türkiye pratiğiyle doldurma işinde 
yeterince başarılı bir sınav veremedi. s0-
mut araştırmalara yönelecek yerde, ge
nellikle, kendi sınıfsal açmazlarının çö· 
zümünü bir "devrimci" teoriden ötekine 
atlamakta aradı. Bunları dikkatli bir 
eleştiri ıiizgecinden geçirmedi. Bir M. 
righella çıktı, Türkiye Brezilya oldu. 
Guevara çıktı, Küba oldu. Fanon'la Af· 
raka, Lin Piao ile Çin oldu. Ama Türki· 
ye yeterince Türkiye olmadı. Türkiye'de 
sağ ve sol sapmaların baş kaynağı bu; 
somut durumun somut tahlilinde yeter· 
siz kalınması. Ancak, geçmişleki eksik· 
likler, umutsuzluk getirmemeh. H areket, 
bir çok darboğazı aştığı gibi, "aydınlat. 
mayan aydınları" da aydınlatır hale geti· 
recek güçte. 
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özünden soyutlanmış bürokrasi düşman
lığını savunmakTürkiye için yeni değil. 
En bilinen örneği Aybarcılık. Amaç, 
"güleryüzlü sosyalizm" le insanların yü
zünü güldürrnek olunca, sol adına kome
di oynanması da çok doğaL. Sosyalist 
Enternasyonal'in yeni adayı CHP 'de 
aynı bürokrası korkusunu paylaşıyor. 
"özgür insan" ın çıkarları için sosyal de
mokratların çarpışacakları güç, kapita
lizm değil, daha çok bürokrasi oluyor. 

Revizyonistlerin ilk yaptıkları iş
lerden biri de Engels ve Lenin'i Marks 
tan ayırmak. Engels ve Lenin, onlara gö
re ";nsancıl" Marks'ı ç arpıtan ceberrut 
ruhlu kişiler. Bu ayırım, Aybar sapması 
sırasında Türkiye'de de çok yaplldl.Ay
rıca okumak isteyen sosyalist gençlere 
bunun için Proudhon öneriidi. "Merke
zi devletin özgürlükleri boğan niteliğine 
karşı özerk üretim bir mleri" Proudhon' 
un tezleri arasında. Bu nedenle Proud
hon'a sahip ç ıkanlar, sosyal demokrat
lar ve revizyonistler kadar, anarşistler 
oluyor. Sapmaların birliğini yansıtan 01-
gulardan biri de, bu. 

Revizyonizmin bir başka yanı da 
kapitalist düzeni veri almak. Kapitalist 
düzenin veri alınması, yalnızca çözümle· 
me kolaylıkları sağlayan bir yöntem de
ğiL. Kapitalizmin veri alınmasının politik 
mücadeleyi reddeden, ya da en azından 
erteleyen bir içeriği var. Diğer ülkelerde 
de, Türkiye'de de sapmalar buradan kay
naklanıyor, 

"Çağdaş Revizyoni>.min Eleştiri
si" ne yazdığı önsözde Prof. Alfred Ko· 
sing şunları söylüyor: "Diğer birçok 
burjuva yazarları gibi, o da (Garaudy 
kastedi liyo,) toplumsal gelişmeyi sadece 
üretici güçlerin gelişmesi ile bağlantılı 
görmekte, iiretim ilişkileri ile sınıf müca· 
delesinin oynadıl'ıı rolü göz önünde bu
lundurmamakta, sosyalist devrime olan 
ihtiyacı reddetmektedir. Böylece lek· 
nokratik reformizm görüşü benimsen· 
mekledir" (sayfa. 46)  

Y ukarıdaki alınııda eleştirilen görüş 
de Türkiye'ye yabancı değiL. "Orelici 
güçleri geliştirdıği"gerekçesı ile kapiıa· 
lizmin veri alınarak politik mücadelenin 

ğin, kitabın 90. sayfasında yer alan bir 
alıntıdan öğrendiğimize göre, Garaudy 
1971 yılında Der Spiegel dergisine ver
diği bir demeçte "üniversitelerde, ba
ğımsız' gerçekten devrimci ve güçlü bir 
öı!renci hareketi yaratacakları yerde" 
işçi sınıfı çevresinde toplanmalarını yer
mektedir. Günümüzde, diğer ülkelerde 
olsun, Türkiye'de olsun bilerek ya da 
bilmeyerek baj!ımslZ öğrenci eylemleriy
le i ktidarların köşeye sıkıştırolabileceği
ni sanan görüşlerin en çok revizyonist 
Garaudy ile anlaşabilecekleri böylece or
taya çık ıyor. 

Son olarak kitabın önsözünde ele 
alınan bir nokta üzerinde durmak gerek: 
"Markscılık - Leninciliğin, ilkelerden 
hiç ayrılmaksızın çözümlernek duru
munda olduğu yeni sorunlar ( ve bu so
runlar için verilecek cevaplar), ister iste· 
mez tarlışmalara yol açar. Teori bakı· 
mından çok verimli olan bu tarlışmala
rın yapılması ola�an olduğu gibi, ilerle· 
me için gereklidir de. (sayfa:U) Evet, 
yenı sorunları ele almak ve enine boyu
na i ncelemek. Ama bır de koşul var: 
"Marsçılık - Lenincilik ilkelerinden hiç 
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MESUD ODMAN 

Ankara Sanat Tiyatrosu , Türkiye'deki, seçimini 
açıkça ve doi!ru bir biçimde yapmış birkaç tiyatro
dan biridir. Ülkemizde devrimti tiyatronun gelişimine 
önemli katkılarda bulunmuştur. Bu olgu, AST'la ilgili 
eleştirilerde gözden kaçırılmaması gereken bir nokta
dır. üstelik AST, ülkemizde ve bütün dünya devrimci 
hareketinde gerçek yüzü ortaya çıkmış devrim - dışı 
bir çizgiyi de saflarından atarak biraz daha arınmış, 
dol!ru siyasal tavırda netİeşme yolunda önemli bir 
adım abnış durumdadır. 

"Bir ei!itim, arayış ve deneme grup tiyatrosu " 
olmayı amaçlayan AST, "Yeni Sezona Başlarken" 
başlıklı bildirisinde şu nları söylüyor: "Devrimci tiyat
ro eylernimizde siyasal ve sanatsal çizgimiz, her za

.man oldui!u gibi bugün de, hakim sınıflara karşı yürü-

OYUNU • 
• 

tülen mücadelenin somut koşulları ve talepleri do�rul
tusunda çizilecektir". Bir de, aynı bildiride, altı çizil
mesi gereken şu do�ru saptama yapılıyor: "Daha yük
sek sanatsal düzeylere erişme çabasında iki büyük teh
like "afişçilik - slogancılık" ile "burjuva yenilikçiliF' 
dir. Bunlar birbirinin karşıtı uçlardaki iki çıkmaz so
kaktır�' 

Böyle bir gelişme içerisindeki AST'ın bu mev
simdeki yeni çalışması, Hedda Zinner'in Dimitrof adlı 
oyunu. Sevgi SoysaJ'ın dilimize çevirdi�i oyunun yö
netmeni, Rana Cabbar: Birkaç gün önce bir günlük ga
zetede yayımlanan bir yazıda, AST sahnesinde seyret
ti�imiz oyunun, özgün metnin ancak yarıya yakın bir 
bölümü oldu�u belirtiliyordu. Belki bu durumun, bel
ki metnin kendisinin ya da metni tamamlama çalış
masının yetersizli�inin ya da bunların tümünün, birta
kım sorunlar yarattı�ını ve bu sorunlara de�inmek ge
rekti�ini sanıyorum. 

Oyunda, esas olarak, ünlü Leipzig Duruşması 
anlatılıyor. Bunun yanı sıra, 1930'lar Almanya'sında
ki devrimci mücadele ve bu mücadelenin o yıllardaki 
en önemli sorunu olan "birleşik cephe" tartışmaları 
da sergilenmeye çalışılıyor. Bir kez, bu kapsam, bir 
oyunun boyutlarına sı�mayacak kadar geniş. Ikincisi, 
en azından izledil!imiz kadarıyle, metin buna elveriş
li de!!i!. 

Leipzig Duruşmasını alalım. Bu, dünya devrimci 
hareketinde önemli bir olay. O nedenle, konu edinil
di�inde, eksik yanlar, hele yanlış izlenimlere yol aça
bilecek eksik yanlar kalmamalL Dimitrof, bu o!ayda, 
ne kadar aptalca olursa olsun, büyük ve i�renç bir 
komployla karşı karşıyadır. Dimitrof'u zafere ulaştı-

OF' 
ran da, karşısındakilerin bönlü�ü ve güçsüzlüj!ü dej!il, 
onun hayatının, kişili!!inin bir parçası olmuş, ona yön 
veren devrimci dünya görüşü, sarsılmaz inancı ve hak
Iılı�ıdır. Oyunda bu nokta, çok açık de!!i!. Birçok bö
lümde, komplocuların beceriksizli!!i aşırı ölçüde vur
gulanıyor. 

"Birleşik cephe" sorunu ve bu konudaki başarı
slZlı!!ın nedenleri de açıklı!!a muhtaç durumda bıra
kılmış. Alman cumhuriyetinin en büyük partisi olan 
Alman Sosyal Demokrat Partisi, 1914'te emperyalist 
savaş suçlularını desteklemiş, 1915'de bu suçluların 
amansız halk mahkemesine verilmesini engeııemiş, 
sonunda da, junkerlerle Prusya'lı generallerin cumhu
riyette yuvalanmalarını hoşgörüyle karşılayarak dev
rimin ezilmesine yol açmıştır. Ama bu nları, oyunda 
yapıldı!!ı gibi, yanılmıyorsam olayın aslında varolma
yan, önce ihanet edip sonra do!!ruyu bulan bir sosyal 
demokrat milletvekili tipinin aracılı!!ıyle ve durmadan 
yinelenen birkaç sloganla ortaya koymak çok etkili 
ve inandırıcı olmuyor. Ayrıca, salt suçlayıcı s1oganla
rın böyle yinelenişi, seyircinin somut bir durumu ge
reksiz ve yanlış ölçülerde genellemeye itilmesi gibi 
bir sakınca da yaratabilir_ 

Oyunun biçim yönünden de söz edilmesi ge
reken yanları var. Ama, o, daha kapsamlı bir yazının 
işi. Yukarıda belirtilenler, özellikle böyle bir del!inme 
yazısı için, daha önemli. 

Dimi/rof, seyredilmesi, çeşitli açılardan üzerin
de düşünülmesi gereken bir oyun. Her şey bir yana, 
sadece bu yönüyle bile önemli bir çalışma. YapLıklan
nı izlemek, üzerinde düşünmek, tartışmak gere�inl 
duyduj!umuz kaç tiyatro var ülkemizde? 

c:c: BiR ŞEFTALi , BiN ŞEFTALi 

ALl SA YNALl 

Ankara Sanat Tiyatrosu Samed Behrengi' nin 
yazdıı!ı Bir Şeftali Bin Şeftali adlı yapıtı sahneliyor. 
ömer Polat'ın çevirmenlij!ini yaptıi!ı öykü Salih 
Kalyon tarafından sahneye uygulanmış. Belirli 
bır anlatım tekni�inin kuııanıldı!!ı yapıtlar başka 
bir anlatım diUne uyarlanırken kimi zaman daha da 
zenginleşiyor. Salih Kalyon'u Behrengi'nin çocuk 
öyküsünü başarı ile tiyatro diline aktardıl!ı için kut
lamak gerek. öykUdeki karamsarlık tutarlı bır diya
lektik iyimserlikle yer del!lştlrmiş. Ankara Sanat 
Tiyatrosunda öyküde oldultu gibi altaçlar a�aya 
kızdıklan için çiçeklerini döküp kısırlaşmıyor. TUm 
�açlar el ele verip meyvalarını yalnızca köyün 
ç ocukları için olgunlaştırmayı kararlaştırıyor. öykü
de oldultu gibi Ali ölmüyor. Ali ile Veli çekirdekten 
altaç oluşturuyor, ai!açlann birlil!ini köyün tüm 
çocuklan için örgütlüyor. 

Bır Şeftali Bın Şeftali oyununun broşürü 
Nazım Hikmet'in dizeleri ile açılıyor: 

"Dünyayı verelim çocuklara, hiç de�ilse bir 
günlü�üne 

dünyayı çocuklara verelim 
bir günlük de olsa öl!rensin dünya arkadaşlıj!ı 
çocuklar dünyayı alacak elimizden 
ölümsüz a�açlar dikecekler" 
Oyun başlamadan önce oyunda rolü olan tüm 

oyuncular seyirci çocuklar Ile fuayede el ele oyna
maya başlıyor. Anneler babalar bir başka köşe
ye oturtuluyor. Sonra oyun sahneye sıçrıyor. Açış 
şarkısı 

"Hoş geldiniz çocuklar i Size bir öykümüz varl 
Masal anlabnıyaca�ız size i Gerçek olan herşey var 

diyor. 
Bir Şeftali Bin Şeftali tam anlamıyla epik bır 

yöntemle sahnelenmiş. Oyun boyunca çocuklar 
oyuna müdahale ediyor, etkiliyor, yönlendiriyor, 
kimi zaman sahneye çıkıp oyunculara soru soruyor. 
Ali ile Veli 'nin emek verip diktikleri şeftali al!acına 
"b� benim al!aç da benim" diyen köyün �asına 
sapsarı saçlı beş yaşındaki bır oj!lan gözleri çakmak 
çakmak heyecan "o al!acı sen dikmedln_ Nasıl benim 
diyorsun" deme özgürlül!ünü hissediyor. "Senin evin 

onune dei!il benim evin önüne dikelim" diye çekir
del!i bir o yana bir bu yana çekiştiren Ali ile Veli 'ye 
"ortaya dikin ortaya" diye yol gösteriyor. Bir şef· 
tali Bin Şeftali süregiden, seyircinin seyreylediRl 
oyunlardan dej!il. Seyirciler de sahnede, ya da sahne 
salonda. 

Oyunun bitiminde tüm "bebeler" al!ayı sürüp 
çıkarıyorlar sahneden, köyün çocukları için aRadan 
kurtardıkları balta ölümsüz al!açlar dikiyorlar ve 
son bitiş türkülerinden birini beraberce söylüyorlar: 

"Bir şeyler olacak elbet 
Ama yenı filizler gerek" 
Oyunu seyrettikLen sonra Nazım Hikmet'in 

dedij!ini "bir günlül!üne" yapmak gelmedi içimden. 
Dünyayı tamamı tamamına verelim çocuklara. Büyük
lerden daha iyi sahip çıkacakları besbelli. 

Ankara Sanat Tiyatrosu çalışanlarının, oyu
nu sahneliyen Salih Kalyon'un, müzlRlni yazan 
Ahmet önel'in, dekorunu hazırlayan ıbrahim Nlyazl
ol!lu'nun, kostümleri çizen Haluk Yüce ve Hatice 
Canerl 'nin, oyunu seyircilerden koparıp sahneye 
çivilemeyen tüm oyuncuların ellerinden öperlm. 
Ustaların elleri öpülür. 
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Maden-İş 6. Bölge Temsilcisi 
Hikmet Arslan'ın yURUyUŞ'e özel demeci : 

• Işçi sınıfı hareketi içine sızmaya 
çalışan "sol" görünümlü gruplardan, 
grupçuklardan sizce nasıl söz edebili
riz? Özellikle son konsey sırasında 
bunlardan bir bölümünün tavrı açıkça 
görüldü. Ne düşünüyorsunuz? 

Işçi sınıfından yana görünerek 
işçi sınıfı hareketi içine sızmaya çalışan 
çeşitli "sol" grupçukların oldueu bir 
gerçek. Son konseyde bunlardan birinin, 
Maoculann tavrını açıkça gördük. Mao
culuk, T'ıirkiye sosyalist hareketinden, 
işçi sınıfının çeşitli düzeylerdeki müca
delesinden kesinlikle çıkarılıp atılması 
gereken bir akım. Bunların harekete 
verdikleri zarar özellikle son zaman
larda açıkça görülüyor. Ben şahsen, 
işçi arkadaşlarımla birlikte, 6. Bölge 
içerisinde Maoculuea, Maoculara karşı 
en etkin biçimde mücadele etmeyi hare
ket adına bir görev sayıyorum. Işçi 
sınıfını bölmeye yönelik, Maoculuk 
olsun başkası olsu n her türlü sapık 
akım la mücadelede kararlıyız. Ve bu mü
cadeleyi kazanacaelZ. 

• Maocularla birlikte hareket eden 
başka sol grupçuldar da var. Bunlar 
üzerine ne söyleyebilirsiniz? Bu grup
ların harekete, işçi sınıfının diğer 
emekçi sınıflarla olan ilişkilerine yap
tıkları etki üzerinde durabilir misiniz? 

Başta Maocular olmak üzere bu n
larla birlikte hareket eden di!!er goşist 
grupların işçi sınıfı içinde hiç bir 
tabanıarı yok. En başta, bunların 
arasında işçi yok. Genellikle kuııan
dıkları güç, ki çeşitli vesilelerle bunu 
tespit etme olanağı buldu k, işsiz güçsüz 
"Iumpen" olarak adlandırdı!!ımız kişi
lerdir. Bu nitelik leri ve yaptıkları işler 
sonucunda, egemen sınınarın açık fa
şizm tezgahlamalarında kullandıkları bi
rer aractan başka bi rşey de!!ıllerdir. 
Sosyalizmi karalama aracıdır bunlar. 

.'Y)ŞİST GRUPLAR, GE Nİş KAMUOYUNDA, "İŞTE SOL DENİLEN BUDUR, 
SOSYALİZM BUDUR" İZLENİMİNİ YARATMAK İç İN KULLANlLIYOR. BUNLARIN 
EYLEMLERİYLE "C HPı NİN DIŞINDAKİ SOL İŞTE BUNLARDAN İBARET" 
DEDİRTİLECEK HALKA. AMAÇ, PLAN BU • 

Kuııanılmalarındaki bir amaç da 
şu : Işçi sınıfının ilişki kuracaeı dieer 
emekçi sınıf ve tabakalar nezdinde 
solun karalanması amacı güdüıüyor. Bu 
gruplar, geniş kamuoyunda "işte sol 
denilen budur, sosyalizm budur" izleni
mini yaratmak için kuııanılıyor. Bun
ların hareketleriyle, eylemleriyle 
"CHP'nin dışındaki sol işte bunlardan 
ibaret" dedirtilecek halka. Amaç, plan, 
bu. 

Son konseyde olanlar da bir gös
terge. Büyük bir meydan kavgası oldu. 
Amaç toplantıyı daeıtmak, çalışamaz 
hale getirmekti. 

• Türkiye'de sendikacılık üzerinde de 
çeşitli oyunlar dönüyor. Veni bir sendi
kalar yasası ç ıkarılmak isteniyor. Bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Başta şunu söylemek gerek: Işçi
nin istediei sendikaya üye olmakta ser
best olması esastır. Bu, işçinin en temel 
hakkıdır. Bu sorun bugün Türkiye'de 
referandum sorunu olarak biliniyor. 
Bu hakkın işçi lere tanınması egemen 
sınıfları ve onların paralelindeki sendi
kaları korku tmaktadır. Korkunun ne
deni açık. Referandum hakkı ile, 
işçi, kendi haklarını çıkarlarını en et
kin biçimde savunan sendikaları seçe
cektir do!!al olarak. Ve bu sendikalar da 
yıııar yılı işçi haklarını patronlara peş
keş çeken sarı Türk-Iş'e ba!!1ı sendi
kalar olmayacaktır. Devrimci DISK'e 
baj!1ı sendikalar olacaktır. Türk-Iş'in 
bugün çeşitli oyunlarla elinde tutabil
dij!i güç de kayıp gidecektir. Referan
dum korkusunun nedeni budur. 

Referandum hakkı bir yana, yeni 
yasalarla işçi hakları daha da k ısıt
Ianmak istenmektedir. Grev hakkını, 
işçilerin bu en do!!al hakkını kısıt
lamak, böylece işçi sınıfının 
re karşı mücadelesini baltalamak, daha 
geri plana itmek egemen sınırıarın 

başta gelen amaçlarındandır. 
Son SSK olayı, söylenenlerin en 

başta gelen örneei. Memurların da işçi 
haklarına sahip olması için verilen müca
dele sürerken, işçilerin memur sayıl
ması planlarıyla işçi sınıfına karşı açık 
bir saldırıya girişiimiştir. Bu, işçi sını
fının başka türlü yokedilemeyen hak
larına karşı girişilen en yeni ve en plan
h tertiptir. Ne var ki, işçi sınıfı bütün 
bu oyunların bilincindedir. Bu ve ben
zeri girişimlere karşı mücadele etmeye 
kararlıdır. 

-

Bir de sendikalar yasasında şöyle 
bir deeişikliein gerçekleştirilmek iste n
diei biliniyor: Mevcut yasaya göre, söz
gelimi yetki alınması ilanından sonra 
fabrikaya giren işçiler herhangi bir 
konuda, oyl"mada oy hakkına sahip 
deeiller. Yasada yapılmak istenilen 
deeişiklik ise şunu getiriyor: Bir sen
dika, yetki için gazeteye ilan verdik
ten sonra, patron tensikata gidebilecek, 
kendi adamlarından oluşan yeni "işçi" 
alma yoluna gidebilecek ve bu kişiler de 
oy hakkına sahip olacaklardır. Böyle 
olunca, "naylon" işçi alımı yoluyla 
patron her konuda istedi�i kararı Çı
kartabilecektir. Oynanmak istenen o
yunlardan biri budur. 

• Veni sendikalar kanununun ç ıkarıI
ma gerekçesi olarak, Türkiye'de "sen
dika enflasyonu bulunuşu" gösteriliyor. 
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Bu!U\ verilecek cevap çok kısa. "Sen
dika ennasyonu" diye bir sorun varsa, 
bu sendikalara ilişkin bir sorundur. 
Işverenlere de!!il. Dolayısıyla bu soru
nun çözülmesi de sendikalara düşer; 
işverenlere dej!il. Ortada böyle bir 
sorun görülüyorsa, gereken cevap bu. 

• Sizce Türkiye'de sendikalara, daha 
devrimci sendika lara diişen 

başlıca görevler nelerdir? 

Sendikaların, devrimci sendikaların 
görevi yalnızca işçi sınıfının ekonomık 
çıkarları dedieimiz ücret artışı, diAer 
sosyal haklann kazanılması ile sınırlı 
kalmamal.. Sendikalar aym zamanda, 
daha üst bir mücadele biçimi olan 
siyasal mücadele için işçileri hazırlama
lıdırlar.lşçi sınıfı siyasal mücadeleyi 
siyasal örgütlerde verir. Ancak işçilerin 
bu mücadele biçimine yeterince hazır
lıklı olarak katılabilmeleri için devrim
ci sendikalara düşen önemli görevler 
vardır. Sendikalar, bu görevlerini, Işçi 
sınıfının ekonomik ve sosyal haklannı 
en etkin bir biçimde savunmanın yanı
sıra onların e�itimi sorununa da ciddi 
bir biçimde e�ilerek başarabilirler. Sen
dikaların tek görevi üye işçilere en yük
sek ücreti kazandırmaktan ibaret kalsa 
idi, işverenler ve egemen sınıflar sarı 
sendikalarla birlikte çok daha rahat 
oyunlar oynayabilirlerdi. Işçileri, daha 
üst mücadele biçimlerinden uzak tutmak 
için sarı sendikalar aracllıAıyla bazı üc
ret tavizlerine de katlanabilirlerdi. 

• Özellikle son yıllarda belirgin bir 
gelişme var. Türk-Iş giderek zayıflıyor. 
Buna karşılık DISK güçleniyor. Bu 
gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

DISK'in gelişmesi, giderek güç
lenmesi, hiç kuşkusuz çok sevindirici 
bir olay. A ncak bı,ırada da dikkat edil
mesi gereken bir nokta var. "Her ne pa
hasına üye artırma, her tip sendikayı 
bünyeye alma" tavrına gidilmemesi ge
rekir. Çünkü, sayıda artış olsa bile, 
böyle bir gelişime gerçek güçlenme na
zarı ile bakılamaz. Sendikaların DISK'e 
katılması, ancak bu sendikaların da 
DISK doj!ru ltusunda devrimci çizgide 
bulunması ile, tabandaki işçilerin baskı
ları ile yöneticilerin devrimci çizgiye 
gelmeleri ile anlam kazanır. Başka 
türlüsünü ben güçlenme de�iI, "kalaba
lıklaşma" olarak görüyorum. 

UyUŞ'e : 

hareketi içine sızmaya 
görünümlü gruplardan, 
sizce nasıl söz edebili

son konsey sırasında 
bölümünün tavrı açıkça 

düşünüyorsunuz? 

sınıfından yana görünerek 
içine sızmaya çalışan 

grupçukların oldueu bir 
konseyde bunlardan birinin, 

açıkça gördük. Mao
sosyalist hareketinden, 

sınıfının çeşitli düzeylerdeki müca
inlikle çıkarılıp atılması 

akım. Bunların harekete 
özellikle son zaman

görülüyor. Ben şahsen, 
arkadaşlarımla birlikte, 6. Bölge 

Maoculuea, Maoculara karşı 
mücadele etmeyi hare

görev sayıyorum. Işçi 
yönelik, Maoculuk 

olsu n her türlü sapık 
mücadelede kararlıyız. Ve bu mü

kazanacaelZ. 

birlikte hareket eden 
grupçuldar da var. Bunlar 
söyleyebilirsiniz? Bu grup

işçi sınıfının diğer 
olan ilişkilerine yap

üzerinde durabilir misiniz? 

Maocular olmak üzere bu n
hareket eden di!!er goşist 

sınıfı içinde hiç bir 
En başta, bunların 

.'Y)ŞİST GRUPLAR, GE Nİş KAMUOYUNDA, "İŞTE SOL DENİLEN 
SOSYALİZM BUDUR" İZLENİMİNİ YARATMAK İç İN KULLANl
EYLEMLERİYLE "C HPı NİN DIŞINDAKİ SOL İŞTE BUNLARDAN 
DEDİRTİLECEK HALKA. AMAÇ, PLAN BU • PLAN BU • PLAN BU 

Kuııanılmalarındaki bir amaç da 
şu : Işçi sınıfının ilişki kuracaeı dieer 
emekçi sınıf ve tabakalar nezdinde 
solun karalanması amacı güdüıüyor. Bu 
gruplar, geniş kamuoyunda "işte sol 
denilen budur, sosyalizm budur" izleni
mini yaratmak için kuııanılıyor. Bun
ların hareketleriyle, eylemleriyle 
"CHP'nin dışındaki sol işte bunlardan 
ibaret" dedirtilecek halka. Amaç, plan, 
bu. 

Son konseyde olanlar da bir gös
terge. Büyük bir meydan kavgası oldu. 
Amaç toplantıyı daeıtmak, çalışamaz 
hale getirmekti. 

• Türkiye'de sendikacılık üzerinde de 
çeşitli oyunlar dönüyor. Veni bir sendi
kalar yasası ç ıkarılmak isteniyor. Bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Başta şunu söylemek gerek: Işçi
nin istediei sendikaya üye olmakta ser
best olması esastır. Bu, işçinin en temel 
hakkıdır. Bu sorun bugün Türkiye'de 
referandum sorunu olarak biliniyor. 
Bu hakkın işçi lere tanınması egemen 
sınıfları ve onların paralelindeki sendi
kaları korku tmaktadır. Korkunun ne
deni açık. Referandum hakkı ile, 
işçi, kendi haklarını çıkarlarını en et
kin biçimde savunan sendikaları seçe
cektir do!!al olarak. Ve bu sendikalar da 
yıııar yılı işçi haklarını patronlara peş
keş çeken sarı Türk-Iş'e ba!!1ı sendi
kalar olmayacaktır. Devrimci DISK'e 
baj!1ı sendikalar olacaktır. Türk-Iş'in 
bugün çeşitli oyunlarla elinde tutabil

başta gelen amaçlarındandır. 
Son SSK olayı, söylenenlerin en 

başta gelen örneei. Memurların da işçi 
haklarına sahip olması için verilen müca
dele sürerken, işçilerin memur sayıl
ması planlarıyla işçi sınıfına karşı açık 
bir saldırıya girişiimiştir. Bu, işçi sını
fının başka türlü yokedilemeyen hak
larına karşı girişilen en yeni ve en plan
h tertiptir. Ne var ki, işçi sınıfı bütün 
bu oyunların bilincindedir. Bu ve ben
zeri girişimlere karşı mücadele etmeye 
kararlıdır. 

-

Bir de sendikalar yasasında şöyle 
bir deeişikliein gerçekleştirilmek iste n
diei biliniyor: Mevcut yasaya göre, söz
gelimi yetki alınması ilanından sonra 
fabrikaya giren işçiler herhangi bir 
konuda, oyl"mada oy hakkına sahip 
deeiller. Yasada yapılmak istenilen 
deeişiklik ise şunu getiriyor: Bir sen
dika, yetki için gazeteye ilan verdik
ten sonra, patron tensikata gidebilecek, 
kendi adamlarından oluşan yeni "işçi" 
alma yoluna gidebilecek ve bu kişiler de 
oy hakkına sahip olacaklardır. Böyle 
olunca, "naylon" işçi alımı yoluyla 
patron her konuda istedi�i kararı Çı
kartabilecektir. Oynanmak istenen o
yunlardan biri budur. 

• Veni sendikalar kanununun ç ıkarıI
ma gerekçesi olarak, Türkiye'de "sen
dika enflasyonu bulunuşu" gösteriliyor. 
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 

Bu!U\ verilecek cevap çok kısa. "Sen
dika ennasyonu" diye bir sorun varsa, 
bu sendikalara ilişkin bir sorundur

Sendikaların, 
görevi yalnızca 
çıkarları 
sosyal haklann 
kalmamal.. 
daha üst bir 
siyasal mücadele 
lıdırlar.lşçi 
siyasal örgütlerde 
bu mücadele 
lıklı olarak 
ci sendikalara 
vardır. Sendikalar, 
sınıfının 
en etkin 
sıra onların 
bir biçimde 
dikaların 
sek ücreti 
idi, işverenler 
sendikalarla 
oyunlar 
üst mücadele 
için sarı 
ret tavizlerine 

• Özellikle 
gelişme 
Buna karşılık 
gelişimi nasıl 

DISK'in 
lenmesi, 
bir olay. 
mesi gereken 
hasına üye 
bünyeye 
rekir. Çünkü, 




