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Me'NiN 1 YILLIK VUKUAT 

BLANÇOSU 
MC'nin işbaşına gelişiyle birlikte 

sosyalj;;tJer deıertendirmelerini yaptılar. 
İşbaşında kaldlA"ı süre içinde, MC'nin, 
açık faşizme giden yoHan sonuna kadar 
zorlayacaeını vurguladılar. "Faşizan 
tırmanma" denilen olgu, bu. Tınnanma
nın ikili bir yanı var. Her ikisi de birbi· 
rini bütünlüyor. Bunlardan biri, şiddet 
olaylanm kullanarak provokasyon orta 
mı yaratmak, bu ortam içinde açık fa
şizme davetiye çıkarmak. İkincisi, yine 
zaman zaman şiddetin yardımı ile, baş
ta işçiler, kitleleri yıldırmak, bölmek ve 
devlet kadrolanm bütün kademelerde 
faşistleştinnek. 

Bunlmn sözü çok edildi. Şimdi, tır
manışın somut rakamlannı MC bir yaşı
nı doldururken ortaya dökmek gereki
yor. Bu rakamlar herşeyi apaçık ortaya 
koyuyor. Buna karşılık yine de eksik. 
Çünkü rakamlar, yalnızca gazetelere 
yansıyan olaylara sınırlı. Bunlann dışın
da kalanlar için somut veri bulma olana
Iİ yok. Ama yine de tınnanışın rakam
lanm görmek yararlı ve uyancı. Yaran 
sosyalistlere, uyanclLı�1 da ço�u zaman 
uyumakta çok israr edenlere. 

GENEL SALDIRI BLANÇOSU 

MC yanlısı ve faşist gazetelere "501-
cutann olay çıkarması", "tarafsız ve LI
beral" gazetelere ise "iki karşıt gurubun 
çabşması" biçiminde yansıyan faşist 
komando saldınlannın genel dökümü ile 
başlayalım. 

Komando saldınlannın hedenenne, 

rın genel dökümü de şöyle: Bu tip 23 
olay sonucunda toplam üç kişi ölmüş. 
ö�renci, işçi ve halktan 11 4 kişi yara
Ianmıştır. Malatya ve Zeytinburnu "ope
rasyonları" sonucunda öldüriilenleri de 
eklersek, MC aöneminde ölenlerin sayısı 
46'yl bulmaktadır. 

ıŞÇı SıNıFıNA KARŞI 

Blanço 'nun ortaya koydu�u bir 
başka nitel farklılık da işçi sınıfına yö
nelik saldınlara ilişkin. özellikle büyük 
kentlerde, işçilerin örgütlülü�ü komando 
saldınlannı çok 4aha güçleştirmesine 
karşılık yine de eldeki veriler MC döne
minde işçilerin baş hedef seçi1di�ini 
gösteriyor. Seydisehir'de olup bitenler 
herkes tarafından biliniyor. Baş
ka yerlerde, işçi sınıfı üzerındeki baskı
lar, komandodan çok güvenlik kuvvetle
rinin yasa dışı girişimleriyle sa�lanıyor. 

İşçi sınıfı üzerindeki baskıların, işçi 
sınıfının çeşitli düzeylerdeki mücadelele
rini hedef aldıeı biliniyor. Ornegin Mu
rat Bayrak'ın Sancak Tül fabrikasında 
3 bın işçiye sendika yasak. Baskıyı uy
gulayan, Murat Bayrak'ın özel koman
doian. Grevde bulunan Karadeniz Bakır 
İşletmeleri'nin 800 işçisine karşı Jan
darma müdahalesi sonucunda dışandan 
işçi getiriliyor ve çalıştınhyor. Ancak 
yeni getirilen işçiler deneyimsiz olduk
Ianndan fabrikada 4 motor yanıyor. Za
ran ödeyen, Etibank olsa gerek. Çünkü 
bu işletmenin diAer ortaklannın tümü 
özel sektör. özel sektörün böyle kayıp· 
lara tahammülü yok. Tırmanmanın çe
şitli aşamalannda çıkan masranan dev-

DEVLET KADROLARlNDA 

Devlet kadrolannın faşistleştirilme
si gerek üst, gerekse alt kademelerde ay· 
nı hızda süriiyor. 

Yine gazetelere yansıyanı kadarıyla, 
üst bürokratlar (Genel Müdür ve daha üst 
düzeyde) arasında çeşitli biçimlerde 
MC'nin tasfiyesine u�rayanların sayısı 
748. Bunların çok büyük bir bölümü 
MC'nin uygulamalanna üst düzeyde ve 
ilk elde karşı çıkacaklan düşünülen na
muslu kişiler. 

Daha alt kademelerde olup bitenle· 
ri ise sayıya vurmak mümkün de�i1. Bu 
alanda en bilinen örnekler, Milli E�itim 
Bakanlı�ı, Devlet Istatistik Enstitüsü ve 
YSE'de olup bitenler. 

10 Mart tarihinde TOB·DER tanı· 
Cından yapılan bir açıklamaya göre Mn· 
ii ERilim BakanhRı'nda sürgüne, kıyımı 
u�rayanlann arasında 150 öRretim mü· 
fettişi, 4 40 Bakanlık müfetti,i ve sayılı
n 20 bine yaklaşan ilkokul ölrebneni 
var. 

Yine TOB·DER'den sallanan bii"· 
lere göre, MC döneminde öldürülen 6. 
yaralanan 53 ölretmenin dışında 6 TöB
DER şubesi kapatılıyor. Tutuklanan öı· 
retmenlerin sayısı 19. 67 ölretmen. ça
lışan eşlerinden aynlarak başka yerleR 
sürülüyor; 52 ötretmenin görevine LOG 
veriliyor ya da açıla alınıyor. 

öldürülen ve yan.lananIara göre dökümü: 

Devlet kadrolannda girişilen kıyım, 
yalnızca öRretmenlere özgü delil. Emnl· 
yet teşkilatanda da benzer uygulamalara 
raslarnak mümkün. öme�in, tarafsız IÖ
rev yaptıklan için başka yerlere atanan 
emniyet mensuplannın sayısı 621. Bu· 
nun dışında, elitimleri sırasında "zarar· 
lı Cikir"lere sahip olduklan sanılan 11 
polis adayının görevlerine de son verili
yor. 

SALDıRı HEDEFLERI 

Oltencile, .................. 9 4  
Bioalar ... '" . • . • • . . • • • • . . .  .48 
I,çile ...................... 29 
CHP'ile, ................... 25 
Olrebnenıe, ................. 29 
Dile, . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  22 

OLDOROLENLER 

0lrencile, . . . . . . . . . . . . • . . . . .  16 

I,çile, .... . . . ' . . . . • . . . . . . . . . .  7 
CHP'lile' .................... 3 
Otrelmenıe, . . . . . . . . • . . • . . . . . .  6 
DIle, . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .  7 

YARALANANLAR 

Olrencile, ................. 695 

Işçile, .................... 228 
CHP'lile, . . . . . . . . . • . . • . . . . .  169 
ögretmenler . . . . . • • • . . • • . . . . .  53 
Dile, .............. , ..... 389 

Yine MC döneminde, kıyım. uRra· 
yan, görevine son verilen teknik eleman· 
Innn sayısı ise 2ll 'i bulmaktadır. 

Toplam SaIdm 2 47 Toplam OIümle, 39 Toplam Yaralananlar 153 4 'Tınnanmı"nın rakamlan, kısaca 
böyle. 

Yukanda dökümünü. verdiaimiz sal
dmlar ve sonuçlan nicel oldugu kadar 
nltel bir anlam da taşıyor. 12 Mart önce
ıinde nispeten daha yaygın olan kendIli
linden olaylmn yerini bu kez planlı ve 
hesaplı cinıyetler, cinayet girişimleri alı
yor. İki m'linJn pwu kurularak, bir 
taksiden açılan ate, ıonucunda öldürül
meleri yalnızca bir örnek. 

Yukandaki tablo, MC'nln iktidar 
döneminde yer alan bazı saldın ve ölüm 
olaylanm kapsamıyor. Bunlar, yasal di
renIşlere, grevlere, yürii)'Ü4lere, toplantı
ları, cenaze törenlerine ve benzerlerine 
gUvenlik kuvvetlerinIn yaptıklan müda
haleler sonucunda Çıkan "Olaylar. Bunla-

letln ödemesi gerekiyor. 
Bunlar yalnızca gazetelere yansıyan 

bazı ilginç örnekler. Seydişehir, Tariş, 
İskenderun ve SSK 'daki oyunlar üzenn
de çok yazılıp konuşuldu. Sendika ve 
grev yasaklannın, üstüne üstlük sendika 
deAiştirme yasaklannın ve bunlara iliş
kin uygulamalann sayısı belli delil. Ra
kamlarla ,belli olan, yöneltilen saldırılar 
sonucunda).MC ikıidan döneminde işçi 
slnırııliırtI7'0-'iü , 228 yaralı verdiRi. 

'11,10f 'Ayrıca,l'yatnızca sendikalaşmalan, 
iımdı)\;a deltştlreıJk devrimci sendikala
ra geçmeleri ve yasal direniş haklannı 
kullanmalan nedeniyle Işten çıkarılan 
I,çl sayısı ise (devlet ve özel): 6056. 

ISTANBUL YEDINCI SULH CEZA MAHKEMESI 
ELIY LE ALDlCIMIZ TEKZIP 

venl Ortam'ın sıtıllŞI bır t.m Siyfanııı doldurm.ııya deOocek kollder slıl ","endlr
dlOlne gOre, BAVRAK'ın "'hibini bıımemenJılmklnsııdır. 

BAVRAK 1 Mart't. yayın hay.tın.ıı gırdı. VQrüyüşçaltır Bayrak galetes'n' 9Örm. 
den 'hklm kesmeye başladıl.ıır. B.yr.ıık'ın fikri yapI$lnl ... e ç.lısma metodunu, yayımnı 
gOrerek, okuyup .ıınl.ııy.r.k deOerlendlrmenlı !Jereklrken dedikodu Oslubu Ile bır sUra itti. 
riva say'al.ıırınııd. yer ... ermenlı, ıdeoıojık tahriklerden kurtul.m.vIStruz,n ve hlsslyatı. 
nıu m.Olup Oluşufluıun eseridir. 

G.zetemlıin Murat Bavnk Isimli ş.ııhl$la allka" hlçblruman Ispatı.m.v.ıı mu", .. 
dır oıamay.c.ıı�ınıı bır yalandır. OtaO Limited Slrketl Ile de hiçbir allk.ıım,z yoktur. Bu 
dı çok, açık bır yll.ıındır .. Bu V.lanlltl.ıı blıl ltlb.ıırsız hale getirme glyreU.'lnlzln $001.1 hUı· 
tandır. 

Bır glZete tıklp ettlOl umumi çlıgllle fikir ve gOrO,lerin( ortav. koyar. Bayrak ga. 
ıetesl de TUrklye'de yıl.ıını ve yalıncılara her zaman gereken dersl verecektir. Bavrak, 
hıberde doOruluk, yorumda dürOstıOk, 'Ikirde milliyetçI/Ik demektir. Serefll TOrk Mah. 
kemelerl Onünde $Iılerıe heSlPlıucIO,ı. 16.3.976 

IWTAlJIt sIYASI HAIEI VE YQNM oeııqls/ :::�bUl : :':��!::�Ş 
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Olman SAKALSIZ 
Yazı Kurulu' 
UmurOOŞKUN 
Metin ÇUUlA�LU 
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neziH DANYAL --

S IN IF KAVGAS ıN DA 
N ETLESM E 

-

YALÇiN KOÇOK 

Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin ilk yılı geride kaldı. Bir değerlendirme 
zamanı. Değerlendirme, sınıf kavgasında belirli bir netleşmeyi ortaya çıkarı
yor. Bulanıklık ortadan kalkıyor. Saflar, kahn çizgilerle biribirinden ayrılıyor. 
MC Hükümeti'nin bir birleşik sermaye hükümeti olduğu net bir biçimde görü
nüyor. Dinci ya da sözde milliyptçi süslemelerle sermayeye karşı bilinçlen
me sürecini durdurmagirişimleri geçerliliğini yitiriyor. Bütün bunların ö!esinde� 
mevcut hükümetin, faşizmi ta� olarak yerleştirmeyi üstlenmiş bir.kuruluş ol
duğunda en küçük bir kuşku bile kalmıyor. 

Oeğ�rlendirmeye son noktadan başlamakta yarar var. Komando_ terörü 
bülünywıd .. yaYI,ldı. Komando terörü, ilerici ve sosyalistleri aştı. Faşizmi be
nimsemeyen, cinayetlere ortak olmayan her kurum ve kişiyc-de uygulanmaya 
başlandı. Terör bir yerde durmuyor. Komando terörü ortada bir yerde durma
yı kabul etmiyor. Tırmanma mutlaka tutu", almaya zorluyor. Sınıf kavpsının 
ileri aşamalara ulaşmasıyla ortada bir yerde durmak mümkün olmuyor. Orta
da durmaya çalışanlar düşüyor. 

Flışizm tezgahlayıcıları kendilerine taban arıyor. Dikkati çekici nokta şu:' 
: Sosyal sigortalı işçiler, işçilik haklarından yoksun ediliyor. Ama geri yöreler
de emekli işçilerin ana ve babalarına sosyal sigorta'dan yararlanma hakkı veri· 
liyor. Sermaye hükümeti, haklarını arayan işçilerin örgütlenmelerini önlemek 
için yurdun çeşitli yerlerinde terör kampları kuruyor. fakat av.nı hükümet, 
bağımsız çalışanlar ıdı altında sigortalanan esnaf ve benzerlerine yeni kolay
Iıklar sağlamaya çalışıyor. Birleşik sermaye hükümeti, sivil memurların maaş 
katsayısını artırmamak için direniyor. Ama sivil memuriMdan emeklilik döne
mine gelenlerin yaşam koşullarını düzeltmek için özel bir özen gösteriyor. 
Aynı dönemde komando kuruluşları işçiler yerine işsizlere sahip çıktığı izle
nimini verebilmek için yeni kampanyalar düzenliyor. 

Işçilere, memurlara ve öğrencilere düşman bir sermaye hükümeti, yaşlı, 
emekli, esnaf ve işsizlerden bir taban kurmaya çalışıyor. Son girişimlerin, son 
tasarıların belirgin niteliği burada düğümleniyor. Bu çaba ve tasarıların klasik 
oy toplama işlevi daha geri planda. Önemli işlev, faşizme bir taban bulmak. 
Önemli işlev, işçi ve memurların belirli ölçüde de olsa ekonomik durumlarını t 
düzeltmelerinin gerektirdiği finansman kaynaklarına oranla çok sınırlı ola
naklarla faşizme yatkın bir tıilbanı oluşturmak. 

DeAerlendirmeye, MC Hükümeti'nin I<arşısındakilere bakarak devam edil
diğinde ortaya çıkan durum şu: Halk Partisi, giderek, ideolojik ağırlık ve ya
nılgılarından kurtuluyor. Sınıf kavgasının netleşmesi, Halk Partisi'nin ideolo
jik dayanaklarının bir çoğunu ortadan kaldırıyor. MC Hükümeti'nin bir yılı, 
belki de en çok, Halk Partisi için öğretici oldu. Önce Demirel'j ve Adalet Par
tisi'ni faşist eğnimlerden soyutlayarak işe başladı. Ecevit Hükümeti'nin görev
den ayrılmasıyla birlikte Demirel'e sunulan ve Demirel'in hükümetini dışar
dan desteklemeyi de içeren bol "Seçenekli" önerilerin arkasında bu yanılgı 
yatıyor. 

Bu yanılgı MC tlükümeti'nin kurulmasıyla birlikte yerini yeni bir yanılgı
ya bıraktı.Demirel'in bu hükümeti kurması, bir "taktik" olarak değerlendiril
di. "Demokrat" Demirel'in bir-sı:lre sonra, tekrar başbakan olabileceğini kanıt
ladıktan sonra cephe arkadaşlarına oyun oynayacağı umuldu. Cephe HükUme. 
ti'nin sermaye için bir ..... sınıfsal zorunluluk olduğu görülmedi. Bir süre sonra da 
kütle tabanı eriyen sermayenin farklı görünümlerde partilerle ortaya çıkışı, 

yeni bir kaynağı oldu. Sermayenin çeşitli kesitleri arasındaki sürtüş
melerin, sermayenin işçi sınıfı ile olan çelişkisi karşısında geri plana itilebile
ceği anlaşılamadı. Bu yüzden MC Hükümeti'nin kendi içinde parçalanacağı 
umudu ile değerli bir zaman ktlybedildi. 

Pratik bu yanılgıları ortaya çıkardı. Bunun dışında dışsal dinamiğin ge
rektiğinden fazla abartıldığı belli oldu. Batı başkentleri ile kurulabilecek içten 
diyalogların, içsel.dinamiği bütünüyle gereksiz yapabileceği düşünüldü. Satı 
dünyaslf)ın daha demokratik bir Türkiye'yi her halde tercih edeceği sanıldı. 
Bu izlenim ile MC Hükümeti'nin düşüşünün çokyakın olduğu ilan edildi. 

Son hafta, iki noktada daha açı�lık getirdi. Cumhurbaşkanı Korurürk, 
Ecevit'in Ege sorunuyla ilgili mektubuna umutsuz bir cevap verdi. Cevapta, 
Cephe Hükümeti'ni uyar ma yarışından duyulan dile getirildi. Cum
hurbaşkanı, Ecevit'in vyarılarının çözümünü yasama organına havale eni. 
Yasama organında ise gensorunun gündeme alınması, Selamet Partisi'nin oyla
rıyla reddedildi. faizi haram sayan Selamet Partisi, toplumun hazinesini say
mayı hel;::1 saydığını gösterdi. Selamet Partisi:nin sermayenin kapkaççı partisi 
olduğu net çizgilerle ortaya çıktı. 

Bütün bu gelişmelerin 1970 yılından da daha geri bir çizgide birleşen ser
maye cephesini mem�un �ttiğini söylemek mümkün değil. çünl(ü Halk Par
tisi, istemeden de olsa, belli bir dönüm noktasına geldi. Ya kütlelerle birlikte 
Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin üstüne yürüyecek. Ya da her gün yeni bir 
umutla bocalayarak seçim kazanma şansını tümden yitirecek. Halk Partisi, 
için bu iki yoldan bir başkası görünmüyor. Yalnız, Milliyetçi Cephe Hüküme· 
ti'nin arkasındaki sermayenin bütününe cephe almadan kütleleri harekete ge
tirmek imkansız görünüyor. Bunun için ise iç ve dış sermayeye açılan kredi
lerin geri . alınması gerekiyor. Bunun için en azından Halk Partisi'nin 1973 
Seçimlerinden önceki, bugüne göre daha ileri, çizgisine dönmesi gerekiyor. 
Fakat sınıf kavgasının netleştiği bir zamanda, 1973 çizgisini tutturabilmek 
için, daha tutarlı olmak gerekiyor. 

Sınıf kavgasında netleşme, kavganın iki tarafı ile ilgili. 12 Mart, tekelci 
kesimin özlemlerin; gerçekleştirmek için ortaya çıktı. Tekelci kesimin ekono
mik ve sınıfsal özlemleri, 12 Mit:",'ın temel nedeni. Bu özlemleri gerçekleştirir
ken küçülen Adalet Partisi'nin güçsüzleşmesi nedeni ile 12 Mart dönemi başladı. 
fakat işçi sınıfının, emeICçill'rin ve aydınların direnişi kırılamadı. Bunun 
yanında, toprak ve ticaret ı;,uriııvaz;�inin de kolaylıkla teslim olmayacağı göz
lendi. Türkiye kapitalizmif.i�ı yaplı�al sorunları, tekelci kesimin. toprak ve tica
ret burjuvazisiyle de hesaplaşmasını gerektiriyor. 12 Mart, bu cephede, yapısal 
bir değişiklik getiremedi. Sermayenin has partisi AP ve tekelci kesim, bu güç 
dengesini gerçekçi bir biçimde yaptı. MC Hükümeti'nin kurulması bu değer
lendirmeye dayanıyor. Adalet Partisi'nin 1970 yılının gerisine gitmesi, Cephe 
Hükümeti'nin ilk yılını tamamlaması da buradan kaynaklanıyor. 

Gerileyen sermaye işçi sınıfına, emekçilere, memurlara ve aydınlara. daha 
l'l'nansız bir biçimde saldırmak zorunda. Kapitalizmin birikim ihtiyacının, top· 
rak ve ticaret burjuvazisinden sağlanamayan bölümü, ücret ve maaşlardan Çı
karılacak. Bu YÜLden terör artıyor. Bu yüzden klasik demokrasi görUnıüsil de 
bir kenara atllıyor.Bu yüzden sosyalizm potansiyeli büyüyor. BUyUyen potan
siyeli herkes görüyor. Bu yüzden sınıf kavgası netleşiyor. 

YALÇiN KOÇOK 
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Pratik bu yanılgıları ortaya çıkardı. Bunun dışında dışsal 
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bir değişiklik getiremedi. Sermayenin has partisi AP ve tekelci 
dengesini gerçekçi bir biçimde yaptı. MC Hükümeti'nin kurulması 
lendirmeye dayanıyor. Adalet Partisi'nin 1970 yılının gerisine 
Hükümeti'nin ilk yılını tamamlaması da buradan kaynaklanıyor. 

Gerileyen sermaye işçi sınıfına, emekçilere, memurlara ve 
l'l'nansız bir biçimde saldırmak zorunda. Kapitalizmin birikim 
rak ve ticaret burjuvazisinden sağlanamayan bölümü, ücret ve 
karılacak. Bu YÜLden terör artıyor. Bu yüzden klasik demokrasi görUnıüsil 
bir kenara atllıyor.Bu yüzden sosyalizm potansiyeli büyüyor. BUyUyen potanbüyüyor. BUyUyen potan
siyeli herkes görüyor. Bu yüzden sınıf kavgası netleşiyor. netleşiyor. 



YÜZERKEN 
BATAN GEMI: MC 

Kürsüdeki konuşmacı, kendi bakış 
yönünün sol taraCı,\ı;ta kalan 160 ki��li1<; 
siyası grubu eliyle göstererek şunları 
söyledi: 

"-Devleti, bankalan soyan adi 
profesyonel hırslZlar aranızdadır. Mıgıı:
dıç ŞeııefYan, MıgırdtÇ Şellery�n

.
'ın or· 

taklan ve onun avukatlan da sızın ara· 
mzdadır ... " 

� Sözlerin sahibi 19S9'Iara kadar AP 
milletvekillili yapan "e daha sonra ayn
lan DP Trabzon Milletvekili Ekrem Dik· 
men 'di, sözleri büyük bir sessizlik içinde 
dinleyen grup da AP idL. 

Geride bıraktı�ımız haftanın Çar
,amba günü saat 15 'de başlayan ve Per
,erobe sabahı saat 06 sulannda sona 
eren gensoru önergesi görüşmeleri muha
le[etin 221 oyuna karşılık MC'nin 228 
oyuyla reddedilirken ister istemez bu 
hücumlar pişkinlik duvanna çarpıyordu. 

19481erde Başbakan Recep Pe
ker'in Mecliste Demokrat Partilileri gös
tererek "Psikopatlar" demesinden sonra 
kopan gürültüyü hatırlay� emektar bir 
CHP'li manzaraya baktıktan sonra, "Ma· 
şaliah, bir hayli tekamül etmişiz" de
mekten kendini alamadı. 

ZARF VE ADRES 

15 saat süren gensoru görüşmeleri 
masında tutanaklara en çok geçen keli
me "Hırsızlar"dı ve bu ke'imeyi üstüne 
basa basa en çok kullanan Ekrem Dik
men kürsilden inmeden önce şunlan söy· 
ıüyordu: 

"_ Bir mektup zarfı alın. Uzerine 
(Siyasi Hırsızlar, ıdi hırsızlar, profesyo
nel hınızlar - Ankara) yazın postaya atın. 
Mektup Süleyman Demirel'i ve AP Ge
nel Merkezini bulacaktır ... " 

CHP'nin, Mobilya yolsuzluRuyla 
ilgili ola,rak Başbakan Süleyman Demirel 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ti· 
caret Bak.am Halil Başol hakkında ver
dili gensoru önergesinin gündeme alın
muı MC oylanyla 17 oy farkla reddedi
Urken MC, Millet Meclisinde hallaç pa· 
muRuna çevriliyordu. 

ÇOBAN VE ÖTESı" 

Gensoru önergesinin sahibi CHP, 
uzun süredir ilk kez soRukkanll, tutarlı 
ve iyi hazırlıklı bir konuşmacısıyla MC'

. yi topa tutuyo�du. 
CHP'lı İsmail Hakkı Sirier estetili 

de Ihmal etmedigi konuşması sırasında 
bir ara. görüşmeleri AP sıralannın en 
önünde izleyen cephe başını göstererek 
şöyle diyordu: 

". Biz, Süleyman Demirel'!n AP 
Genel Başkanlıgından aynımısını istiyo
ruz. Bu gerçekten bır talihsizliktir. Ama 
bakarsınız bir gün vazgeçer, onun genel 
başkanh�ını parti olarak benimseyiveri
ri�. O zaman sittinsene başınızdan aynı· 
maz ... .. 

Birıcr'in, her vesilede "CHP'nin 
düzen deli,iklıklinden ne anladılını" 
soran Demirel'e bir &özü daha vardı: 

"- Biz düzen deRlşiklllinden ne 
anladıeımw A�r'l Dalındaki çobana an· 
ı.ttık, ama bazı çobanlara hali anlata
mıdık" diyordu ... 

Doerusu, CHP 'nin anladı e, "düzen 
deRişikli�inin" geri ve dışa ba�ımlı Tür
kiye kaplt.alizminin gömlek de�işikliei 
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EKREM DIKMEN 

anlamına geldigini bilmeyece"k: kadar 
feraset kaçkını olmayan Demirel, bunlar 
söylenirken, "Çoban "ın devamı olan ve 
MC bütünlügünü oluşturan kalabalık söz
leri sineye çekiyordu ... 

ÖNCEDEN BELLI SONUÇ 

Aslında oylamanın sonucu önce
den belliydi. Ancak muhaleret kanadı, 
ne olur ne olmaz, "ahlak, din. iman" 
edebiyatı yapan yortak "bu kadarı da 
razla" deyip fire verir umudu taşımıyor 
da de�ildi... 

Gensoru önergesinin görüşülece�i 
günün öncelerinde bazı MSP milletvekil
leri cephe başının 20 milyon lira civann
da "maddi ve manevi varlı�ını geliştiren" 
yi�eni konusunda pek de olumlu şeyler 
mırıldanmıyorlardı. Cephe'nin hal ve gi
dişi konusunda mırmırlanan bir takım 
MSP'liIer "Masonlu�unu her yerde an
lattılımız adamın etrafında kenetleniyo
ruz, bunu seçmene ileride nasıl anlatı· 
nz" diye soruyorlardı ... 

İçlerinde "Büyük sennayenin bek
çisi haline geldik" diyenler de vardı. Or
taklannın "milliyetçiliei" konusunda 
endişe duyanlar da vardı. 

Hatta biri Meclis kulisinde Nec
mettin Erbakan 'ın kendilerine anlattı�ı 
bir durumu naklediyordu. 

HOCA'NIN ETTICL 11%' 
Hoca birgün kendilerini toplamış 

"Valla arkadaşlar� demişti. Içimizde en 
çok milliyetçilikten söz eden Alpaslan 
Türkeş, Amerika'ya çok ba�lı. Ne za
man bir konu açılsa Amerika'da yana 
konuşuyor ... " 

Ama aynı Erbakan kendilerine 
şunlan söylemeyi de ihmal etmiyordu: 

tl. Ama ne �lursa olsun, hükümet,. 
te kalmamızda rayda var ... " . 

Bu şekilde konuşan ve Erbakan 
tararından kendilerine yapılan telkinleri 
nakleden MSP'liIerin elleri ayaklan bae· 
lanıyordu. Devleti alabiidieine kuııan
mak az şey de�ildi... 

Kararsız görünen MSP'liIere, yöne
ticiler ve özellikle MSP .. içinde büyük ser· 
mayenin oyununu oynayanlar tarafın
dan yapılan bir di�er telkin de şuydu: 

"_ CHP, gensoru hazırlayarak, bi· 
zim, hassas oldu�umuz bir noktada h?
kümeti bozmamıza yol açacak taktık 
içindedir. Oysa mobilya yolsuzıueuyla 
ilgili olarak halen Meclis'te bir Soruştur· 
ma Hazırlık Komisyonu ·var. Bu komisy
yon elbette istenen çalışmayı yapacak· 
Lır. Böyle olunca gensoruya ne gerek 
vardır? .. " 

BIR KOMISYON KI... 

Hükümet ortaklı�ının nimetini 
tatmış MSP'liler üzerinde tam etkili ola
cak bir yöntem böylece bulunmuştu. 

Oysa muhaleret ve iktidar kanat
larına mensup 8'er milletvekilinden 
oluşmuş olan 16 kişilik komi�yon 36. 
turda da başkanını seçemcmiş. dolayısı 
ile çalışmasına başlayarnamıştı. 

Komisyonun, CHP'den 7, AP'den 
6 MSP ve CGP .den de 1 'er üyesi '

Son çözümde denge 8 - 8 olarak 
ortaya çıkıyor ve iş komisyon başkanı 
seçmeye kalıyordu. Usul gereeince ko· 
misyon başkanının en çok üyesi olan 
partiden seçilmesi gerekiyordU ama 
bunu dinleyen kimdi.? 

Amaç komisyonun çalışmamuıy· 
dı, daha do�rusu çalışamaz d",rumda bı· 
rakılmasıydı. 

Cephe başı, başına gelecekleri çok 
önceden hesap etmiş ve ko misyona an· 
cak millet meclisinde grubu bulunan 
partilerin üye verebileceklerini bildili 
için Mecliste dokuz kişi kalan CGP'ye 
bir milletvekili ödünç vennişti. Böylece 
muhaJeretin komisyonda çoeunlutu 
sa�lamasl önleniyordu. CHP'ye giden 
üyelik durduruluyor, grup kurma olana
�I mO!1tajla sa�lanan CGP, komisyona 
üye sokuyordu ... 

"ASRıN PEyGAMBERI!. ... 

Cephe başı komisyonda herhanci 
bir MSP sürprizi olasıheına karşı tedbi· 
rini de almıştı. Ne olur ne olmaz. Ko. 
misyona sokulan MSP'1i imana gelebilir 
dengeyi mulalefet lehine tehlikeye so
bilirdi. Ce'J)he başı böylesine acı bir SÜr· 
priz olasılı�ına karşı MSP'den, komisya
na üye olarak MSP Bingöl senatörü Meh· 
met Bilgin'in seçilmesini istemişti. 

Mehmet Bilgin eski bkAP'liydi ve 
daha önceki seçimlerde bölgesinde AP 
adayı olarak boy göstennışti. Hatta o 
zamanlar Demirere baClıh�lnı yeri sırası. 
geldikçe veciz şekillerde belirtmekten 
de geri kalmamıştı! örneein bir seçim 
gezisinde Demirel için "Asnmızın pey .. 
gamberi demişti ... 

Böyle bir din·iman sahibi kişinin. 
komisyonda "Asnn Peygamberine" ku· 
şu suç işlemesi herhalde düşünülemezdI. 

Komsiyondaki "Milli göriişıü".ah· 
lak-razilet erbabı MSP'1i de buydu. 

Soruştunna Hazırlık Komisyonu 
sa�lama alınmış ve gensoru önergesi var· 
tası da atlatılmıştır. Cephe'nin büyük 
başının. geçtiRimiz hafta, büyük bqa· 
nlır hanesine kaydettiCi gelişme bundan 
ibarettir. 

CEPHE'NIN ıÇı 

Ancak MC'nin biryaşındı ipliJ:lnin 
pazara çıkanidıCı ne k.dar gerçekse 1'7 

Ü N IVERSITE GIRIŞ FORM LARINI SATMA YETKISI KIMDE? 

. Atatürk Lisesi'ne Universiteye giriş formu almaya giden TUM-DER An· 
kara şube.i üyelerinden Hüseyin Ayaz ve Muzaffer Günay U1kii Oealrlı (Ofiat 
komandolar tarafından feei'şehilde döviilmiişlerdir_ 

TUM-DER Ankara şube.i üye.i HÜ8eyın Ayoz faşis( komando IGIdl",,
nı ş/iyl. anlatmı,tır: 

"Dün üniversite giriş formu almak üzere arkadaşlarımla Atatürk LiHIJ'· 
ne gittik. Kapıda bir grup faşi8t komando yanımıza yaklaşarak hüviyet'.ri· 
mizi sordu. Gösterdik. Bu sırada bize Gazete .atmak istediler. AlmlYQcalımlı1 
bildirdik. Lilenin içeriline girip formları aldık. Dönüşte aynı grup bize bo,. 
kapıdan çıkmamızı �öyledi. O kapıda da gene form alıp giden bir arkadaşı (eci 
şekilde döverlerilen gördüm. Hemen .onra bir ulık seşiyle 40 . 50 komando 
bize dolr" koşarah gelmeye başladılar. Akabinde bizleri dövmeye başladılar. Arkadaşımı yerde yatarken gördüm. Ben de yedilim sopa ve zincirlerin et.iai 
ile bayılmışım. Kendime geldiRim zaman ile Numune Haştahane.indeydim. 25 lira karşıllAında aldılımu formları ellerimizden atıp okula götiirdüler." 

Faşist komandoların üstlendikleri Atatürk Lise.inde. ,atılan formldnn geri dÖnme yoluyla 3 . 4 kez .attıkları ve bunun karşıtılında maddi bir gel;,-8alladl/ılarl ortadadır. 
Komaııda .aldmıına ulNlyanların, Savcıtıla yaptıklan başvuruda" h,.. 

Iıangi bir .onuç alınamamıştır. 

görüşmeleri muha
karşılık MC'nin 228 

ister istemez bu 
duvanna çarpıyordu. 

Başbakan Recep Pe
ker'in Mecliste Demokrat Partilileri gös

demesinden sonra 
hatırlay� emektar bir 

baktıktan sonra, "Ma· 
tekamül etmişiz" de

alamadı. 

ADRES 

gensoru görüşmeleri 
en çok geçen keli

bu ke'imeyi üstüne 
kullanan Ekrem Dik

önce şunlan söy· 

zarfı alın. Uzerine 
hırsızlar, profesyo
yazın postaya atın. 

Demirel'i ve AP Ge
bulacaktır ... " 

Mobilya yolsuzluRuyla 
Süleyman Demirel 

Ergenekon ve Ti· 
Başol hakkında ver

önergesinin gündeme alın
oy farkla reddedi

Meclisinde hallaç pa· 

ÖTESı" 

önergesinin sahibi CHP, 
soRukkanll, tutarlı 

konuşmacısıyla MC'

Hakkı Sirier estetili 
konuşması sırasında 

AP sıralannın en 
başını göstererek 

Süleyman Demirel'!n AP 
aynımısını istiyo
talihsizliktir. Ama 

vazgeçer, onun genel 
olarak benimseyiveri

başınızdan aynı· 

vesilede "CHP'nin 
deli,iklıklinden ne anladılını" 

&özü daha vardı: 
deRlşiklllinden ne 

Dalındaki çobana an· 
çobanlara hali anlata

anlamına geldigini bilmeyece"k: kadar 
feraset kaçkını olmayan Demirel, bunlar 
söylenirken, "Çoban "ın devamı olan ve 
MC bütünlügünü oluşturan kalabalık söz
leri sineye çekiyordu ... 

ÖNCEDEN BELLI SONUÇ 

Aslında oylamanın sonucu önce
den belliydi. Ancak muhaleret kanadı, 
ne olur ne olmaz, "ahlak, din. iman" 
edebiyatı yapan yortak "bu kadarı da 
razla" deyip fire verir umudu taşımıyor 
da de�ildi... 

Gensoru önergesinin görüşülece�i 
günün öncelerinde bazı MSP milletvekil
leri cephe başının 20 milyon lira civann
da "maddi ve manevi varlı�ını geliştiren" 
yi�eni konusunda pek de olumlu şeyler 
mırıldanmıyorlardı. Cephe'nin hal ve gi
dişi konusunda mırmırlanan bir takım 
MSP'liIer "Masonlu�unu her yerde an
lattılımız adamın etrafında kenetleniyo
ruz, bunu seçmene ileride nasıl anlatı· 
nz" diye soruyorlardı ... 

İçlerinde "Büyük sennayenin bek
çisi haline geldik" diyenler de vardı. Or
taklannın "milliyetçiliei" "milliyetçiliei" "milliyetçiliei" konusunda 
endişe duyanlar da vardı. 

Hatta biri Meclis kulisinde Nec
mettin Erbakan 'ın kendilerine anlattı�ı 
bir durumu naklediyordu. 

Kararsız görünen MSP'liIere, yöne
ticiler ve özellikle MSP .. MSP .. MSP içinde büyük ser· 
mayenin oyununu oynayanlar tarafın
dan yapılan bir di�er telkin de şuydu: 

"_ CHP, gensoru hazırlayarak, bi· 
zim, hassas oldu�umuz bir noktada h?
kümeti bozmamıza yol açacak taktık 

?
taktık 

?
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ilgili olarak halen Meclis'te bir Soruştur· 
ma Hazırlık Komisyonu ·var. Bu komisy
yon elbette istenen çalışmayı yapacak· 
Lır. Böyle olunca gensoruya ne gerek 
vardır? .. " 

BIR KOMISYON KI... 

Hükümet ortaklı�ının nimetini 
tatmış MSP'liler üzerinde tam etkili ola
cak bir yöntem böylece bulunmuştu. 

Oysa muhaleret ve iktidar kanat
larına mensup 8'er milletvekilinden 
oluşmuş olan 16 kişilik komi�yon 36. 
turda da başkanını seçemcmiş. dolayısı 
ile çalışmasına başlayarnamıştı. 

Komisyonun, CHP'den 7, AP'den 
6 6 MSP ve CGP .den de 1 'er üyesi '

Son çözümde denge 8 - 8 olarak 
ortaya çıkıyor ve iş komisyon başkanı 
seçmeye kalıyordu. Usul gereeince ko· 
misyon başkanının en çok üyesi olan 
partiden seçilmesi gerekiyordU ama 
bunu dinleyen kimdi.? 

Cephe 
bir MSP sürprizi olasıheına karşı tedbi· 
rini de almıştı. 
misyona sokulan 
dengeyi mulalefet 
bilirdi. Ce'J)he 
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na üye olarak 
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Soruştunna 
sa�lama alınmış 
tası da atlatılmıştır. 
başının. geçtiRimiz 
nlır hanesine 
ibarettir. 

Ancak 
pazara çıkanidıCı 

Ü N IVERSITE GIRIŞ FORM LARINI SATMA 

. Atatürk Lisesi'ne Universiteye giriş formu 
kara şube.i üyelerinden Hüseyin Ayaz ve Muzaffer 
komandolar tarafından feei'şehilde döviilmiişlerdir_ 

TUM-DER Ankara şube.i üye.i HÜ8eyın Ayoz 
nı ş/iyl. anlatmı,tır: 

"Dün üniversite giriş formu almak üzere arkadaşlarımla 
ne gittik. Kapıda bir grup faşi8t komando yanımıza 
mizi sordu. Gösterdik. Bu sırada bize Gazete .atmak 
bildirdik. Lilenin içeriline girip formları aldık. 
kapıdan çıkmamızı �öyledi. O kapıda da gene form 
şekilde döverlerilen gördüm. Hemen .onra bir ulık 
bize dolr" koşarah gelmeye başladılar. Akabinde 
Arkadaşımı yerde yatarken gördüm. Ben de yedilim 
ile bayılmışım. Kendime geldiRim zaman ile Numune 
25 lira karşıllAında aldılımu formları ellerimizden 

Faşist komandoların üstlendikleri Atatürk 
geri dÖnme yoluyla 3 . 4 kez .attıkları ve bunun 
8alladl/ılarl ortadadır. 



oyluk farka raamen kuvvetli oldu�unu 
iddia etmek de o derece güçtür. Karşılık 
lı pazarlıklar, karşılıklı dosya tutmalarla 
ayakta dunnakta direnen cephenin için
de kaynaşmalar mevcuttur. Nitekim 
geçtitimiz hafta, Ticaret Bakanı Halil 
Başol ile Milli Savunma Bakanı Ferit 
Melen'in istifa ettikleri haberi gelmiştir. 

Her iki bakanın istifa mektuJ,>lan 
Oemirel'in masasında "şimdilik" kay
dıyla bekletilmektedir. önümüzdeki gün· 
lerde hükümet Içinde revizyona gidile
ceti yaygın bır söylentidir. Bakanlıkta 
AP adına Insiyatifini kaybetmekle ve 
MHP'y, teslim olmakla suçlanan Ticaret 
Bakanı Başol'un detiştirileceti ısrarla' 
belirtilmektedir. 

Melen'in istifa gerekçesi ise nor
mal bir istifa müessesesinin kullanılma· 
sıyda ilgili detildir. 

BIR MILLI SAVUNMA 
BAKANı 

Lockheed uçak şirketinin Türki
ye'de dagıttıtı rüşvetlerin açıklanmasın
dan sonra çelişik beyanlarda bulunan 
Melen'in aslında o günlerde istifa etmesi 
gerekirdi. 

Melen, o günlerde, olayın açıklan
masıyla F 104 S uçaklannın Lockheed'
den degil Air İtaJia şirketinden aJındl�l· 
nı söylemiş, fakat kısa bir süre sonra 
Lockheed'in Türkiye'de daeıttıeı "Hedi
ye paketleri" kesinleşmişti. 

Silahlı Kuvvetlere aJınan Agusta 
Beli helikopterlerinin, alım · satım işine 
John Benda adında, İngiliz Gizli Servisi 

. adına çalıştıgı ileri sürülen bir kişinin 
adı kanştıgı söylenmiş, Melen "Ben 
John Benda'yı tanımıyorum" şeklinde 
açıklama yapmış, bu sözleri söyledikten 
iki gün sonra da Meclis kürsüsünden kılı· 
nı oynatmadan "Orduya 225 adet Agus
ta Beli helikopteri alınmıştır, aracı firma 
da Pantürk şirketi" demişti. 

Oysa Melen'in itiraf mecburiyetin
de kaldıRı Pantiirk şirketinin sahibi John 
Benda idi ve Melen açıkça gerçegi sak
lamaktan ve şaşırmaktan çekinmiyordu. 

HELIKOPTER 
MESELESI 

Melen, john Benda ile ilgili soru· 
lardan dikkatle kaçınıyor, her ne sebep· 
tense "delerli Türk basını" da Benda'· 
nın izini 5Ürmüyordu. Oysa John Benda 
20 yıldır Türkiye'de esrarengiz ilişkiler 
ıRı kumu!} ve bu alın içine -bir çok 
önemli zevat dahil olmuştu Basının ses· 
sizliei yine bu ilişkiler aeı ile açıklanı
yordu. John Benda'nın alabeyi ltaJya'. 
nın ünlü bir Mafia ileri g�leni Kosta Ben
da idi ve iki kardeş İtalya·Türkiye ara
ıında, "Şantı Türk Ordusu"na toplam 
deReri milyarlar tutan helikopterler taŞı' 
yorlardı ve "çam sakızı çodban armala. 
nı(!)" komisyonlar atıyorlardı. 

Agusta Beli, bir ıtalyan şirketin· 
nin imalatıydı ve yıııardır ısrarla bu he· 
likopter satın alınıyordu. Sebebi basitti. 
1972 yıllannda kadro aracı olarak "Beli" 
kaydı düşmüş, şartname sallarna ah n
mı,tı. "Beli" kaydı <ıüşürülmesinde rolü 
olduRu ileri sürülen ve 1972'de emekliye 

aynııp John Bendı ile ilişkiler kurdulu 
iddia edilen emekli orgeneral Zeki Ilteri 
John Benda tanımadıımı söylerken, Iı· 
ter, kendisine "John Benda'yı tanıyor 
musunuz?" diye soranlara "Evet, golf 
kulübünde tanışmıştık" cevabını veri· 
yordu ... 

Golf kulubündeki bir tanışıklıeı 
saklamak ihtiyacını duyan John Benda, 
elbette bu tanışıklılın ardından neler 
gelecelinin farkındaydı. 

Böylesine pürüzlü bir olayın kahra· 
manı John Benda Milli Savunma Bakanı 
Ferit Melen tarafından tanınmıyordu! .. 

John Benda, YURUYUŞ'ün diz· 
giye hazırlandılı sıralarda ıtalya'da bu· 
lunmaktadır. Mana ileri gelenlerinden 
olan kardeşi Kosta Benda'nın Roma'da· 
ki üç adet villasından birinde herhalde 
hasret gidermekten öte konuşacakları 
şeyler vardır ... 

Rüşvet olayından sonra, Milli Sa· 
vunma Bakanının içine düştüılı ikinci 
ce1işki buydu. 

• 

BEKLEYEN 
KARARNAMELER 

Ancak, normaJ koşullarda bir ba· 
kanın sapdalyesini havalandıracak bu 
olgular Ferit Melen'j argo deyimle ır· 
galamıyordu! 

Peki Melen'de istiraya neden ola· 
cak bardaeın son damlası neydi? 

. Bu, MSP'nin tutumuyla ilgiliydi. 
Bilindiei gibi, iki hafta kadar önce 

Kara ve Hava Komutanlıklanna yapıla· 
cak atamalarla ilgili kararnameler henüz 
onaydan çıkmamıştır. 

Olayın gelişmesi şöyleydi: 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orge· 

neral Emin Alpkaya'nın malum sebep· 
lerden istifa etmesinden sonra, önümüz· 
deki günlerde emekliye aynlacak olan 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Eşref Akıncı ile birlikte yerlerine yeni 
atamaJar yapılması gerekmişti. 

Orgeneral Namık Kemal Ersun'un 
Kara Kuvvetleri Komutanhlına, Orgene· 
ral İrfan Ozaydmlı'nın da Hava Kuvvet· 
leri Komutanlılına atanmalanna ilişkin 
atama emirleri, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Semih Sancar'dan çıkmış ve 
Milli Savunma Bakanı Melen tarafından 
imzalanmışt!. Normal prosedüre göre, 
kararname Başbakan Demire!'in imza· 
sından geçecek ve Cumhurbaşkanı Fah· 
ri  Xorutiirk'e sunulacaktı. 

Ama çifte karaname beklenen 
yönpe ılerlemedi. 

ILANDA SANSÜR! 

"Altı ticaret. üstü ibadet..." 

Bu, salt kafiye tutturma endişesiyle bulunmuş bir tekerleme deeil. Bır 
cami türü. Cami Yaptırma Derneei adı altında beş on kişi, ehl·i imandan para 
topladıkltan ve cami yapımına giriştikten sonra camiin altını pasaj yapmayı da 
ihmal etmiyorlar ... Bal tutan parmalını yalar kabilinden altta hayır sahipleri, 
yukarda enl·1 iman ... 

Bizim anlatacagımız olay da buna benzer. Basında okuyucu deyimiyle 
"Sol gösterip sae vuran" gazeteler var. "Durum"larl yukardaki cami örneei. 

Komando takımından çiçek alan bu gazetelerden birinin ilan esaslan 
hayli ilginç. Ilan metninde "faşist" sözcüeü geçmeyecek... 

Abidinpaşa Lisesi ö�rencisi Ata Yıldınm'ın babası Nusret Yıldınm on
ceki hafta bu gazeteye ölüm ilanı venneye gitti. Ilanda faşist sözcükü geçtieı 
için istegi, Ilan şefi tarafından kabul edilmedi. Ilan şefi ne böyle direktif ve· 
rilmişti ... 

Nusret Yıldınm çaresiz, ilanı aldı başka bir gazeteye yollandl.""Oysa 
oelunun komandolar tarafından öldürüldU�ü haberi ilk kez o gazetede veril· 
miş ve ondan sonra cinayet erbabınca nazil/: açıklamalar yapılmıştı .. 

Nusret Yıldırım'ın anlam veremedi�i husus bu kadarla kalmıyordu. 
Aynı gün malum gazetenin birinci sayfasında yrenk renek bir hanım şar· 

kıcının Cotoerafları yer almıştı. Ve gazete nedense, başarısı bu pek meşkuk 
hanımla günlerdir meşguldü ... Hatta o kadarla da kalmıyor, hanımın kardeşi. 
nin ticari girişimleriyle ilgili haberlere de yer veriyordu .. 

Oysa bir "faşist sözcüeü gazetenin bir ölüm ilanı içinde bile yer alamı· 
yordu .. 

Olay, yeni de�ildi. Harun Karadeniz'in de ölüm ilanı aynı gerekçelerle 
reddedilmişti. 

"Karşıt gruplar arasındaki çatışmalar"a her gün düzenli bir biçimde bü· 
yük yer ayıran, renk renk resimleric süsleyen gazete, basında ticareti pek tatlı 
olan "çalışma"larda ölenlere ilişkin ilan almıyordu. ölüm ticareti ölenlere 
ilişkin ilaolardan daha karlı idi anlaşılan.' 

"N UR" OYLARı 

olarak altına imza attıeı kararname, hü· 
kümetin bir baş ka orta�ı tarafından en
geflenince ve günler hızla geçmekte iken 
Melen'in rahatsız1l�ınl artırıcı faktörler 
çoealmaktadır ... 

MC'NIN SERENCAMI 

Bir yaşını bu hafta içinde doldun· 
cak olan MC'nin ülkeye neler getirdiRi 
YURUYOŞ'ün diler sayfalannda özet· 
lenmiştir. 

Bundan sonra MC'yi zor günler 
beklemektedir. Karşılıklı pazarlıklar, 
birbirlerinin dosyalannı tutmakla ve ne 
anlama geldili herkes tarafından bilinen 
"Mazot" koklatmaJarla bütünlÜRü ko· 
runma�a çalışılan cephe parlamentoda 
ilk ciddi duvara gensoru önergesiyle 
çarpmı�tır. 

Parlamentoyu ciddi bir oyalama 
mekanizması haline dönüştüren MC'nin 
bu oyunu, mevcut ve geçerli olanıklann 
harekete geçirilmesiyle bozulmuştur. 

j' Rüşvet, soygun ve cinayet olaylı· 
rı ile demokrasinin tahribi yönündeki 
ge

'
!işme elbette bir raslantı deRildir ve 

bu gerçee:in kitlelerce her gün biraz da· 
ha benimsendiei, demokrasi mücadelesi: 
nin sanarda birlik ve direnç pekiştirdi· 
ei gözlenmektedir ... 

Soyguncular, katiller, cephe'nin 
bir yaşına bastı Iİ bugünlerde adları ça· 
eırıhnca ses verecek hale gelmışlerdir. 

Komandolar tarafından öldürülen 
liseli gencin babası, kendisi de o sanar· 
da bulunmasına raemen, olRulun katille· 
rinin Komandobaşı'nın buyruRuyla ha· 
reket ettieini açıklamıştır. 

Komandobaşı, gazete sütunlarında 
açık açık "Ben katil delilim" savunma· 
sına girişmiştir. Bayram tebrikinde "Da· 
vadan dönenleri vurun" diyen komando· 
başı, cephenin cinayet tezgahı başında 
kımıldadıkça gömülmektedir ... 
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daeıttıeı "Hedi

aJınan Agusta 
satım işine 

Gizli Servisi 
bir kişinin 

Melen "Ben 
şeklinde 

söyledikten 
kürsüsünden kılı· 

adet Agus
aracı firma 

mecburiyetin
sahibi John 

gerçegi sak
çekinmiyordu. 

ilgili soru· 
ne sebep· 

da Benda'· 
John Benda 

esrarengiz ilişkiler 
-bir çok 

Basının ses· 
açıklanı

alabeyi ltaJya'. 
Kosta Ben

İtalya·Türkiye ara
Ordusu"na toplam 

helikopterler taŞı' 
çodban armala. 

şirketin· 
ısrarla bu he· 

Sebebi basitti. 
olarak "Beli" 
sallarna ah n

<ıüşürülmesinde rolü 
emekliye 

ki üç adet villasından birinde herhalde 
hasret gidermekten öte konuşacakları 
şeyler vardır ... 

Rüşvet olayından sonra, Milli Sa· 
vunma Bakanının içine düştüılı ikinci 
ce1işki buydu. 

• 

BEKLEYEN LEYEN 
KARARNAMELER 

Ancak, normaJ koşullarda bir ba· ba· 
kanın sapdalyesini havalandıracak bu bu 
olgular Ferit Melen'j argo deyimle ır· ır· 
galamıyordu! 

Peki Melen'de istiraya neden ola· ola· 
cak bardaeın son damlası neydi? 

. Bu, MSP'nin tutumuyla ilgiliydi. 
Bilindiei Bilindiei gibi, iki hafta kadar önce önce 

Kara ve ve Hava Komutanlıklanna Komutanlıklanna yapıla· yapıla· 
cak atamalarla ilgili ilgili kararnameler kararnameler henüz henüz 
onaydan çıkmamıştır. 

Olayın gelişmesi şöyleydi: şöyleydi: 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orge· Orge· 

neral Emin Alpkaya'nın malum sebep· sebep· 
lerden istifa etmesinden sonra, önümüz· önümüz· 
deki günlerde emekliye aynlacak olan olan 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Orgeneral 
Eşref Akıncı ile birlikte yerlerine yeni yeni 
atamaJar yapılması gerekmişti. 

Orgeneral Namık Kemal Ersun'un Ersun'un 
Kara Kuvvetleri Komutanhlına, Orgene· Orgene· 
ral İrfan Ozaydmlı'nın da Hava Kuvvet· Kuvvet· 
leri Komutanlılına atanmalanna ilişkin atanmalanna ilişkin 
atama emirleri, Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Semih Sancar'dan çıkmış ve ve 
Milli Savunma Bakanı Melen tarafından tarafından 
imzalanmışt!. Normal prosedüre göre, göre, 
kararname Başbakan Demire!'in imza· imza· 
sından geçecek ve Cumhurbaşkanı Fah· Fah· 
ri  Xorutiirk'e sunulacaktı. 

Ama çifte karaname beklenen 
yönpe ılerlemedi. 

olan "çalışma"larda ölenlere ilişkin ilan almıyordu. ölüm 
ilişkin ilaolardan daha karlı idi anlaşılan.' 

"N"N UR" UR" OYLARı OYLARı 

olarak altına imza 
kümetin bir baş ka 
geflenince ve günler 
Melen'in rahatsız1l�ınl 
çoealmaktadır ... 

MC'NIN SERENCAMI 

Bir yaşını bu 
cak olan MC'nin 
YURUYOŞ'ün diler 
lenmiştir. 

Bundan sonra 
beklemektedir. Karşılıklı 
birbirlerinin dosyalannı 
anlama geldili herkes 
"Mazot" koklatmaJarla 
runma�a çalışılan 
ilk ciddi duvara 
çarpmı�tır. 

Parlamentoyu 
mekanizması haline 
bu oyunu, mevcut 
harekete geçirilmesiyle 

j' Rüşvet, soygun 
rı ile demokrasinin 
ge

'

bu gerçee:in kitlelerce 
ha benimsendiei, demokrasi 
nin sanarda birlik 
ei gözlenmektedir ... 

Soyguncular, 
bir yaşına bastı Iİ 
eırıhnca ses verecek 

Komandolar 
liseli gencin babası, 
da bulunmasına raemen, 
rinin Komandobaşı'nın 
reket ettieini açıklamıştır. 

Komandobaşı, 



TSıP KONGRESI'NIN TARTIŞTICI SORU: 

TSıP'in ı. olaRan kongresi gcçti�imiz harta Ls- _ _ 
tanbul'da yapıldı. Kongre öncesinde, Türkiye'de "sol" 

TS I P B I  R partileri "çiftcr çif
.
ter" görme göz hatasında ısrar 

edenler, "I'ürkiye'nın her yanından kongreye akın 
CC akın gelen izleyiciler" vehmettiler. Oysa, 55 deı�genın 

dışında Kongreyi izleyenıerin sayısı en hararetlı anla· 
nnda 6'- 7 yüzü aşmıyordu. Parti "dışına düşen" bin L- 1-DAS�ON kadar üye ve üye adayından geriye 612 üyesinin kal· i K' dıRı açıklanan TSıP'in ı. kongresi, "TSİP'in deRi! bü-
tün sosyalist hareketin sorunlarının tartışıldı�ı bır 
kongre" olarak yansılıldı. Tersine, bütün sözcüleri.n �:

n

�
i
,
�!:�� ��:

n
�:artinin 00,1,'0000 tarı,şıld'�' bır 

O LAY ı M i D i R �� ii 
BIR GÜNAH KEÇıSı 

celini belirUyordu. TSıp yönetimi, kendinden sorulan 
hesabı sinesine çekecek bir günah keçisi anyor, bunu 
da "sosyalist hareket"in şahsında buluyordu. TSİP'in 
"zaaOannın" , "Kuruluş aksak.hklannın" . "raydacıhl!ı
nın, bilimsizlilinin, ilkesizlilinin. adam yoklulunun" 
sorumlusu; hep bütün bu kusurları kendi baRnnda ta
şıyan�'Türkiye sosyaıist hareketinin" geriliRi idi! (Bü
tün bu nitelikler Genel Yönetim Kurulu raporunda 
yer almaktadır.) 

Bu çelişkiyi, kongre delegesi Tektaş Alaollu, 
sosyalist hareket için "her şapkanın asılabildiRi bir 
portrnanto kavram" deyim-ini kullanarak belirtti. ARa
ollu yapiJan eleştirilerin de özeleştirilerin de bu 
"portmanto kavram"a sılındıRım söylüyor, oysa asıl 
muhatabm "TSİP" olması gerektitini ileri sürüyordu. 
TSıP yönetiminin tutumu için doRru olan "portman
to" teşhisi dolnıydu. Fakat, TSİP'in dışına çıkılıp 
"sosyalist hareketin" gerçek alanına, işçi sınıfının po
litik hareketine geçilince geçerlilitini yitiriyordu. İşçi 
slOlfının politik hareketi bir "portrnanto kavram" de
til, bir gerçeklikti. TSIP'in, bu hareketi iki yıldır bir 
köşesinden bile omuzlayarnamış olması gerçeRi, Aıta
ollu'nun iddiasının tersine, TSİP'i sosyalizme karşı 
sorumlu1utun somuUaştıtl bir alan olmaktan çıkan
yordu. 

SORUMLU KIM? 

VereceRi hesabı "günah keçisinin" sırtına yü�le. 
yerek temize çıkma çabasının uç ömeRini, TSıp de
nel Başkanı Ahmet Kaçmaz verdi. Genel Yönetim . 
Kurulu adına eleştirileri cevaplama konuşmasında 
Kaçmaz şöyle diyordu: "TSıP'in işi zordur, çünkü 
'lUrkiye'de tutrnayan bir işi yapmaktadır. Bu dünya 
Için de böyledir. Son Akdeniz gelişmeleri bunun ör
nelidir. Bir yanda revizyonizm genişliyor, bir yanda 
da sol maceracılık var. Ortada biz sıkışmış durumda
ylZ. önümüzde daha sancılar vardır. Kitlelerden ses 
plmeyebilir. Parti olaRan bir gelişme dahi göstenne.
yebillr. Oysa objektif açıdan bu doRaldır. Dünyanın 
nice ıülkesinde, işçi sınıfı hareketi gene aynı şekilde 
bizim gıbı zor şartlarda çalışıyor," 

Beliniz bir muhataba "boynunu uzatma"nın 
ıının yoktu. GYK Raporu 'nda " geçmişimizden bize 
kalmış bır gelenek olmamaslOın getirdiRi deneysizlik
lerden ve ülkenin şartlannın biricik (unique, benzer
ıiz) olmuından" (I. yakınarak Türkiye'ye sıRınan 
TSİp yönetimi; sorumluluRu dünya işçi sınıfı hareketi 
alanına taşırmakta da bir sakınca gönnüyordu! 

ÖLü DOCAN ÇOCUK 

TSİP, Türkiye'de Işçi sınıfı hareketinin. sosya
list hareketin politik öncülülünü gerçekleştirememiş
tl. Türkiye'dekl sosyalist birikimin dışında kalan ve 
bu birikime tepeden bakan bir grubun, kendisinde 
I,çl ıınıf, partisi "misyonu" vehmetmeslyle kurul
muştu. Çocuk bu yüzden "ölü dolmuştu". Kongrede 
söz alan bir Ankara delegesinin deyimiyle, şımdı bir
çok TSrP'lInin • "gayn meşru çocuk pislkolojlslyle 
kök aramak" zorunda kalmasının nedeni buydu. TSıp 
yönetimi. ı. Kongreyi, partiyi "meşru" ilan etme 
kongresı olarak görüyordu. Bunun için de bulunan 
formül şuydu: Partinin Itiraf edilen hasta yapısı, Tür
kiye'de sosyalizmin zayıf, gelişmemiş "bünye"slnln 
doRal lOnucuydu! 

Soıyalizmi geri bir aşamada göstennek, sadece, 
bu ıeri yapıya bakarak. hareketin ancak kendisi gibi 
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TSıP LIDERLERININ KONGREDEKI KONUŞMALARıNDAN 
SEÇMELER: 

• TÜRKIYE'DE SOSYALIST HAREKET HER ŞAPKANıN ASilA· 

BilDlGi BiR PORTMANTODUR, 

• BIR YANDA REVIZYbNIZM GELI şIYOR, BIR YANDA DA SOL 

MACERACıLIK VAR, ORTADA BIZ SıKı ŞMı Ş DURUMDAYIZ, 

• TSıp BIR GEçiş PARTISIDIR 

• TSıp BIR MAYALANMA ALANıDıR 

• TSıp'IN MISYONU SOSYALIZMI ÖGRETMEKTIR 

• TSıp KARIYERIST OLMUŞ OLABi liR AMA LIKI DATÖR OLMA· 
MIŞTIR, 

kadroiann işçi sınıftpartisini örgütlemesine cevaz ver
diline "kanıt arayanlano" başvurduRu yöntem. Ha
reketin önüne "geri" hedefieri koymak. haryıketin 
"gerisinde" olanlann işi. Fakat, hareketin objektif 
olarak gerisinde olanlann, subjektif olarak kendilerini 
onun "önünde" ilan etmeleri. ancak hareketin biriki
minin "reddi" ile mümkün. "Faydacılık", "oportü
nizm", "kariyerizm", "grupçuluk". "blankizm" gibi 
gerek muhalif gerek muvafık herkesin TSİP'in oluşu
mu için kullandıltı diRer bütün nitelikler bu tanımla
manın içine giriyor. TSlP yönetiminin, yaptıRı özeleş
tiriyi "maddi temeline oturtmak" için başvurduRu, 
"hareket örgüt susuzLuRu çekiyordu, TSİp'i kurmak 
zorunluydu" gerekçesi sadece hatanın bir devamı. 

TSıp BIR LIKIDASYON MUDUR? 

Bu TSİP kongresinin, merkezin öner
dili gibi " partiyi geliştirme kongresi" deRii, " partinin 
varllRınl tartışma" kongresi olarak geçmesi olaRan, 
hatta zorunlu sayılmah. Oya Baydar'ın sakınarak aRzı· 
na aldıRı "Iikidasyon" kavramının, bütün konuşmala· 
nn "temasr" nı oluştunnası; Genel Sekreter Yalçın 
YusufoRlu'nun da konuşmasına bu noktadan başla
ması raslantı deliidi. Kongre'ye kısa süre kala tutuk. 
evinden salınan Genel Sekreterin, sosyalizmin biriki
mini "inkar" psikolojisine bütün incelikleriyle kapıı
mış oldu�u da gözlerden kaçmadı. Y. YusufoRlu, "Ii
kidasyoncuiuRu", yine aynı psikolojiyle "inkar" etti: 
"TSİp kurulduıtu sırada kariyerist dahi olabilir (ki 
ben böyle olduRuna inanmıyorum) ama Iikidatör ol
mamıştır. Varolan bir parti yoktu kı, TSıp likıdatör 
olsun." ... "60 - 70 arası bir enternasyonalist çizgi 
olsaytı TSlP likidatör olurdu" ... "Biz, yenı bir 12 
Mart gelirse kadrolann sorumluluRunu üstümüze al
mak Için TSİP'I kurduk" ... 

HATALARDAN ANCAK HATA 
DOCAR 

TSİp kongresi, sosyalist hareketin TSıP'ten ne· 
ler kazanabileceRinin muhasebesine olanak saRiadı. 
Bu arada, TSıp niteli�lndekJ bir yapıda, yönetimin 
mUzmin hastalıklarına karşı tedavi alternatifinin de 
baştan enterne oldu�u; hastajıkiann sadece yenı has
talıklan do�urabileceRI görüldü. GYK Raporu 'nun 30. 
sayfasında "geçici yol arkadaşı görülerek proletarya
nın yUksek menfaatleri uRruna kullanıldıRı" açıklanan 
Oya Baydar'ın "eleştlri-özele,tirl" konuşması, bunu 
ıomutladı. 

Oya Baydar'ın eleştirisi, genci merkezin "öz
eleştirisi" ile aynı bakış açısına dayanıyordu. Baydar, 
Genel Merkez'i, özeleştirisini yaptıltı hatalann temeli· 
ne inmemekle, sadece "jtirafname" düzenlemelde 
eleştirdi. Fatc.at kendisi de; bu hatalan TSıP'in ötesin· 
de bütün sosyalist !ı;uekete mal etme hatasını paylqo 
tı. Baydar, TSıP'in hanesin'e yazdıRı her hatanın bir 
kopyesini di�er örgii't1erin de derterine geçirmeyi ih· 
mal etmedi. Baydar'ın sosyalist harekette teşhis etti· 
Ri "temel hata", "her ülkede işçi sınıfının partisi tek
tir" ilkesinin hiçe sayılması idi. Ona göre, TSıP'in 
fonksiyonu " daha üst bir birlik" için kadro oluşturma 
fonksiyonu olmahydı. TSıP bir'-"geçiş partisi" idi. 
Belki de TSıP kongresindeki "belirsizliRi" en iyi ör
nekleyen Baydar'ın konuşması, kendisinin de gerçek· 
çi bulmadıRı fakat ona göre tek almaşık olan ( ! )  tU 
öneriyle sonuçlandı: ''TSıP, partiden uzaklapo her
kesi geri alma çaRnsl yapmalı ve olaRanüstü kongreye 
gitmelidir." 

BILIME YENI KATKıLAR 

Kendisini, " artık sosyalist harekette yöneticilik 
yapamayacak bir kişi" olarak deterlendirdilini açık· 
layan Oya Baydar'a Genel Başkan Ahmet Kaçmaz'ın 
yaptıRı 'çaRn, bundan daha az ilginç deRiidi. A. Kaç
maz, Oya Baydar'ı, "Manastıra gitmemeye, parti y& 
netimine girmeye ve muhalefetini yapmaya" çalın
yordu! 

TSıp kongresinin ; 'belirsizliei" , " bilime yapılan 
yeni katkı kavramlara" yol açtı. Parti 'nın "nuıl bir 
müfreze" oldueu konusundaki uzun tartışmalu genel. 
likle "geçiş partisi" formülünde "somutlaştı" 

Bu nitelerne başka sıfatlarla da zenginle,tlrildl. 
örnelin Genel Sekreter Y. YusufoRlu'nun konuşma. 
sında, "Biz TSıp'i öncü müfreze "'olarak delil bır 
mayalanma alanı olarak gördük" gibi bir tanımlama 
da yer aldı. Sosyalizme tepeden bakma ile sosyallat 
birikimin küçültülmesl arasındaki baR, TSıP'e "an
nan" misyonun Genel Sekreter tarafından verilen La
rumında şu sözlerle somutlandı: "TSıP'in misyonu, 
ıosyallzmi öeretmektlr. Bu bugiln dogmatik olarak 
yapılmaktadır ama, ortodoksça yapılmaktadır. TSıP'
In büyük merkezlerde güçlenemezken taşrada güçlen
meslnin nedeni budur." 

TSıp Kongresı, vardlA'1 çözümsüzlÜlü, yine 
"Türkıye sosyalist hareketinin" sırtına yüklemekten 
geri kalmadı. Genel Sekreter bunu yine TSİp "ÜI;
lub" uyla şöyle dile getirdi: 

" 55 yıldır çözUl meyen sorunlar birkaç &ünlük 
kongrede çötülmez!" 

için "her şapkanın asılabildiRi bir 
deyim-deyim-deyimini kullanarak belirtti. ARa

eleştirilerin de özeleştirilerin özeleştirilerin de bu de bu 
am"a sılındıRım söylüyor, söylüyor, oysa asıl 

muhatabm "TSİP" olması gerektitini ileri sürüyordu. 
tutumu için doRru olan "portman

dolnıydu. Fakat, TSİP'in dışına çıkılıp 
hareketin" gerçek alanına, işçi sınıfının po

geçilince geçerlilitini yitiriyordu. İşçi 
hareketi bir "portrnanto kavram" de

TSIP'in, bu hareketi iki yıldır bir 
omuzlayarnamış olması gerçeRi, Aıta

tersine, TSİP'i sosyalizme karşı 
sorumlu1utun somuUaştıtl bir alan olmaktan çıkan

SORUMLU KIM? 

hesabı "günah keçisinin" sırtına yü�le. 
çıkma çabasının uç ömeRini, TSıp de

yü�le. 
de

yü�le. 


Ahmet Kaçmaz verdi. Genel Yönetim . 
eleştirileri cevaplama cevaplama konuşmasında 
diyordu: "TSıP'in işi zordur, çünkü 

tutrnayan bir işi yapmaktadır. Bu dünya 
Son Akdeniz gelişmeleri bunun ör

revizyonizm genişliyor, bir yanda 
var. Ortada biz sıkışmış durumda

daha sancılar vardır. Kitlelerden ses 
olaRan bir gelişme dahi göstenne.

ektif açıdan bu doRaldır. Dünyanın 
sınıfı hareketi gene aynı şekilde 

şartlarda çalışıyor," 
muhataba "boynunu "boynunu uzatma"nın 

Raporu 'nda " g" geçmişimizden bize 
olmamaslOın getirdiRi deneysizlik
şartlannın biricik (unique, benzer

(I. yakınarak Türkiye'ye sıRınan 
sorumluluRu mluluRu dünya işçi sınıfı hareketi 

da da bir bir sakınca sakınca gönnüyordugönnüyordu! ! 

DOCAN ÇOCUK 

TSİP, Türkiye'de Işçi sınıfı hareketinin. sosya
politik öncülülünü gerçekleştirememiş

sosyalist birikimin birikimin birik dışında kalan ve 
tepeden bakan bir grubun, kendisinde 

"misyonu" vehmetmeslyle kurul
yüzden "ölü dolmuştu". Kongrede 

Ankara delegesinin deyimiyle, şımdı bir
"gayn meşru çocuk pislkolojlslyle 

zorunda kalmasının nedeni buydu. TSıp 
Kongreyi, partiyi "meşru" ilan etme 

görüyordu. Bunun için de bulunan 
Partinin Itiraf edilen hasta yapısı, Tür

sosyalizmin zayıf, gelişmemiş "bünye"slnln 

• TSıp BIR MAYALANMA ALANıDıR 

• TSıp'IN MISYONU SOSYALIZMI ÖGRETMEKTIR ÖGRETMEKTIR 

• TSıp KARIYERIST OLMUŞ OLABi liR AMA LIKI DATÖR 
MIŞTIR, 

kadroiann işçi sınıftpartisini örgütlemesine örgütlemesine örgüt cevaz ver
diline "kanıt arayanlano" başvurduRu yöntem. Ha
reketin önüne "geri" hedefieri koymak. haryıketin 
"gerisinde" olanlann işi. Fakat, hareketin objektif 
olarak gerisinde olanlann, subjektif olarak kendilerini 
onun "önünde" ilan etmeleri. ancak hareketin biriki
minin "reddi" ile mümkün. "Faydacılık", "oportü
nizm", "kariyerizm", "grupçuluk". "grupçuluk". "blankizm" gibi 
gerek muhalif gerek muvafık herkesin TSİP'in oluşu
mu için kullandıltı diRer bütün nitelikler bu tanımla
manın içine giriyor. TSlP yönetiminin, yaptıRı özeleş
tiriyi "maddi temeline oturtmak" için başvurduRu, 
"hareket örgüt susuzLuRu çekiyordu, TSİp'i kurmak 
zorunluydu" uydu" gerekçesi gerekçesi sadece sadece hatanın hatanın bir bir devamı. devamı. 

TSıp BIR BIR LIKIDASYON LIKIDASYON MUDUR? MUDUR? 

Bu Bu TSİP kongresinin, inin, merkezin öner
dili gibi " p" partiyi artiyi geliştirme kongresikongresi" " deRii, " p" partinin 
varllRınl tartışma" kongresi olarak geçmesi olaRan, 
hatta zorunlu sayılmah. Oya Baydar'ın sakınarak aRzı· 
na aldıRı "Iikidasyon" kavramının, bütün konuşmala· 
nn "temasr" nı oluştunnası; Genel Sekreter Yalçın 
YusufoRlu'nun da konuşmasına bu noktadan başla
ması raslantı deliidi. Kongre'ye kısa süre kala tutuk. 
evinden salınan Genel Sekreterin, sosyalizmin biriki
mini "inkar" psikolojisine bütün incelikleriyle psikolojisine bütün incelikleriyle kapıı
mış oldu�u da gözlerden kaçmadı. Y. Y. YusufoRlu, YusufoRlu, "Ii
kidasyoncuiuRu", yine aynı psikolojiyle "inkar" "inkar" etti: 
"TSİp kurulduıtu sırada kariyerist dahi olabilir (ki 
ben böyle olduRuna inanmıyorum) ama Iikidatör ol
mamıştır. Varolan bir parti yoktu kı, TSıp likıdatör 
olsun." ... "60 - 70 arası bir enternasyonalist çizgi 
olsaytı TSlP likidatör olurdu" ... "Biz, yenı bir 12 
Mart gelirse kadrolann sorumluluRunu üstümüze al
mak Için TSİP'I kurduk" ... 

HATALARDAN ANCAK HATA 
DOCAR 

TSİp kongresi, sosyalist hareketin TSıP'ten ne· 
ler kazanabileceRinin muhasebesine olanak saRiadı. 
Bu arada, TSıp niteli�lndekJ bir yapıda, yönetimin 
mUzmin hastalıklarına karşı tedavi alternatifinin de 
baştan enterne oldu�u; hastajıkiann sadece yenı has
talıklan do�urabileceRI görüldü. GYK Raporu 'nun 30. 
sayfasında "geçici yol arkadaşı görülerek proletarya

Oya Baydar'ın eleştir
eleştirisi" ile aynı bakış açısına 
Genel Merkez'i, özeleştirisini 
ne inmemekle, sadece "jtirafname" 
eleştirdi. Fatc.at kendisi de; 
de bütün sosyalist !ı;uekete mal 
tı. Baydar, TSıP'in hanesin'e 
kopyesini di�er örgii't1erin örgii't1erin örgii'
mal etmedi. Baydar'ın sosyalist 
Ri "temel hata", "her ülkede 
tir" ilkesinin hiçe sayılması sayılması 
fonksiyonu " daha üst bir birlik" birlik" 
fonksiyonu olmahydı. TSıP 
Belki de TSıP kongresindeki 
nekleyen Baydar'ın konuşması, 
çi bulmadıRı fakat ona göre 
öneriyle sonuçlandı: ''TSıP, 
kesi geri alma çaRnsl yapmalı 
gitmelidir." 

BILIME YENI 

Kendisini, " a" artık sosyalist 
yapamayacak bir kişi" olarak 
layan Oya Baydar'a Genel 
yaptıRı 'çaRn, bundan daha 
maz, Oya Baydar'ı, "Manastıra 
netimine girmeye ve muhalefetini yapmaya" 
yordu! 

TSıp kongresinin ; 'belirsiz'belirsiz
yeni katkı kavramlara" yol 
müfreze" oldueu konusundaki 
likle "geçiş partisi" formülünde 

Bu nitelerne başka sıfatlarla 
örnelin Genel Sekreter Y. 
sında, "Biz TSıp'i öncü 
mayalanma alanı olarak gördük
da yer aldı. Sosyalizme tepeden 
birikimin küçültülmesl arasındaki 
nan" misyonun Genel Sekreter 
rumında şu sözlerle somutlandı: 
ıosyallzmi öeretmektlr. Bu 
yapılmaktadır ama, ortodoksça 
In büyük merkezlerde güçlenemezken taşrada güçlen
meslnin nedeni budur." 

TSıp Kongresı, vardlA'1 
"Türkıye sosyalist hareketinin" 
geri kalmadı. Genel Sekreter 
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BAGLlDIR. 
' 

MC iktidarı 31 Mart 1975'de kurul· 
du. MC iktidarının kuruluşu, CHP 'nin 
iktidan bırakmasına dayanıyor. MC'nin, 
MC gibi bir bileşimin iktidar olamayaca
Iını hesaplayarak iktidan bırakan CHP 
bugün parlamentoda MC'nin karşısında
ki en güçlü kuruluş. Bu açıdan, MCtnin 
iktidardan düşürülmesi girişimlerinde 
CHP'ye de önemli görevler düşüyor. 
Ancak bu görevdeki başan şansı, 
CHP'nin i1kesizli�i ile, yapısından gelen 
ımıfsal körlük ile sınırlı. 

CHP çeşitli gerekçelerle iktidan bı
raktı. Amı, bıraktıktan sonra olacaklom 
,öremedi. Bu nedenle muhalefet dönemi 
boyunca MC karşısında geri adımlar aUı. 
Zaman zaman attılı adımlar ise bu kaçı
nılmaz geri adımlar nedeni ile bir ilke 
üZerine oturarnadı, oturamazdı. CHP 'nin 
bu yanının sergilenmesi, ayın zamanda 
CHP'nin MC karşısındaki bir ylJlık mu
haıetet bilançosunu veriyor. Gerilere 
dönerek başlayaJım. 

DEMOKRATIK SOL 
M UHALEFETIN HESAPLARI 

rece kaybedecekleri oylan büyüttü. Da· 
ha sonraki seçimler beklenilenin aksine, 
MSP'nin AP'yi delil, AP'nin MSP'yi 
yedi�ini ortaya çıkardı. 

ILERI VE GERI ADıMLARLA 
DOLU B I R  YIL 

CHP, bir süre MC partilerinin ikti· 
darda oturup yıpranmaktan başka bir 
şey yapamayacaklarını sandı, ı 973 se· 
çimlerinden sonra AP, "millet bize mu· 
halefet görevi verdi" deyip kenara otur
muştu, Ama sonra sermaye ona ve di· 
eerlerine iktidar görevi verince iktidara 
geçti. CHP'de "millet bize yıpratma gö· 
revi verdi" diye bir süre köşede olunna· 
yı denedi. 

Vural önsel olayı CHP 'nin uyku dö
nemine denk geldi. "Olayın tasvip edile· 
cek yanı yoktu. Sayın Demirel'e kalkan 
elin karşısında en başta CHP vardı. vs. 
VS. 

• CHP SON YÖNETIM DEGIŞIKLlGINDEN ÖNCE DE SERMA. 
YEYE GÜVENCE VERECEK ADIMLAR ATTı' BUNLAR 
ÖZELLIKLE SEÇiM ÇALIŞMALARI DÖNEMINE RASTLI· 
YOR. MUMCUOGLU, MüEZZINOGLU, BABüROGW CHP'YE 

GIRDI.  CHP' N I N  SEÇiMLER ıÇiN HAZıRLADlGI DIŞ POLl· 

TlKA BILDIRGESINDE, BIRINCI KIBRIS ÇIKAR�iASI SIRA· 

SINDA SÖYLENENLERDEN DE GERIYE GIDILDIGI GÖRÜL· 

DÜ. 

Umut, Umutsuzluğa Dönüşürse . .  , 

SEÇiMLER VE CHP 
Yukarıda anlatılanlar, CHP'nin ser

mayeye ve emeee Çoeu zaman aynı an· 
da göz kırpma girişimlerinin nedeni. Se. 
çimlerin yaklaşması ile birlikte Ecevit 
önce Do�u'ya gitti. Orada, kendi duyup 
görebildiği kadarıyla kitleleri duydu, 
gördü. Ileri sözler söyledi. Gerede'deki 
saldırıdan sonra da ileri sözler söyledi. 
İleri sözler söylemek zorunda idi. Çünkü 
saldırının "MHP'ye yakışmayacak kadar 
demokrat" AP'den geldi�i belli idi. Mu· 
sibetin nasihatlen daha geçerli oluşu, 
en çok CHP için geçerli, 

Ancak yine de CHP'nin iktidar ola· 
bilmesi için kitlelere yönelik ileri slogan
lann yeterli olmadıR:ı sanılmaktadır. Ay
nı zamanda sennayeye de güvence ve
rilmesi gerekli görül üyor. Son yönetim 
delişikHeinin bu güvence da�ıtımına 
yönelik oldugunu YURUYUŞ yazdı. 
Ancak bundan önce de, özellikle seçim· 
ler sırasında CHP sennayeye güvence 
vermeye c;alıştı. Devlet Güvenlik Mah· 
kerneleri kanuıı tasarısının mimarı Hayri 
Mu.ncuo�lu CHP'ye alındı. Sermayenin 
bir başka has adamı Ziya Müczzino�lu 
da CHP'ye girdi. Urfa'dan ünlü bir top-

olarak ö7.elle şunları söylüyordu: "De· 
mokrasinin korunması ueraşında, işçi 
sınıfının katılımı olmadan CHP hiçbir 
şey yapamaz. CHP'nin kendi içinde tu
tarlı olması, solun güçlenmesine, sosya
list hareketin elkinlieini daha çok du
yurniasına baelıdır," 

Türkiye İşçi Partisi, daha sonra, 
demokrasi ve MC'nin düşürülmesi 
u�raşının parlamentoya sınırlanamaya· 
caeını, gerek MC'ye karşı mücadelede 
gerekse parlamento aritmetilinin deliş. 
tirilmesinde, kitle hareketlerinin büyük 
önemi oldulunu vurguladı. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı
nın yukandaki sözlerinden yaklaşık 6 ay 
sonra CHP Genel Başkanı Ecevit, De· 
mokratik Sol Düşünce Forumu'nun açı, 
konuşmasında, işçi sınıfının ve bu sını
fın demokrasi mücadelesine örgütlü kaLı· 
lımının taşıdılı büyük öneme deliniyor· 
�u. 

Yine F..cevit, bir süre önce gazeteler· 
de yayınlanan bir konuşmasında "MC' 
ye karşı parlamentoda yapılabilecekle· 
rin sınırlı oldugunu" söylüyordu, 

SıNıRıN SONU 

rak a�ası aday gösterildi. Konya tı (1rgü. 
Meclisteki son oylamadan sonra, tü CCP zihniyetiilerin eline bırakıldı. sınırın da sınırına gelindili anlaşılıyor, CHP'1i Babüroeıu seçim bölgesi Adana'· Söylediklerinden, Ecevit'in bunu anla. 

CHP 'nin iktidarı bırakmasına yol 
açan ilk hesap, bugün MC'yi oluşturan 
partilerin hiç bir zaman bir araya gele. 
meyecekleri ,anlSına dayanıyordu. Bu 
sanı yaJnızca CHP'Ii!ere özgü deliL. 
MSP'nin "namusu", "masa" düşmanlı. 
Iı" , "büyük sermaye düşmanlıeı" konu. 
sunda çok söz sö;lendl. CHP bu söyle. 
nenlerden nasibini aldı. AP ile MSP'nin 
yan yana gelebilecelini düşünmedi. 00. 
şünemezdi de. Çünkü CHP'ye özgu bu la· 
nıklık, başka siyasal örgütlere ilişkin bu. 
lanıklıkları da beraberinde getiriyor. 

CHP 'yi MC'nin kurulamayacalı sa. 
nısına götüren yanılgılar tümü ile düzel
medi. Bu yanılgılar, CHP 'nin MC'ye kar
Şi muhalefet biçimini de önemli ölçüde 
belirledi. CHP'nin hemen hemen tek 
muhalefet anlayışı AP ve cep 'ye bir 
türlü yakıştıramadı�ı MSP'yi bu koalis. 
yondan ayırmaya yönelikti. MSP'nin, 
MC partilerinden de öte Yahyaıyı savu
nabildiei şu günlerde bu stratejinin de 
kesinlikle iOas etmiş olması gerekir, 

da "b�,eımsı�. Tür�iye ç1.!ye b�e-�ran ser- dı�ı anlaşılıyor CHP ic;inde daha çok , keşler den �z, ettı,. S�çım�er ıçın h��ır. anlaşılmasını beklemek de mümkün. I�nal\ dı� polıtıka blldırgeslOde de bırın- Ama bunun tersini dOi!ru çıkaracak ol-

Bu nedenlerle MC kurulunca CHP 
şaşırdı. Şaşkınlık bir süre devam etti. 
MC'nin kurulamayacaeı tahlillerinin 
yanısıra CHP başka şeyleri de hesapla. 
yamadı. Birincisi, malum sınıf körtüeü 
nedeni ile MC'nin gündeminde 1aşlst tır. 
manışın yattılını göremedi. CHP 'nin so. 
lundakiler bir yana, bu tırmanışm CHP' 
ye getirdikleri 2. saytada görülüyor. 
İkinCiSi, CHP MC partilerinin tümünün, 
bu arada AP'nin iktidarda oldukları SÜ. 

i Siyasal örgütlerin, doeru bir ilke 
çerçevesinde zaman zaman ileri zaman 
zaman da geri adımlar atmalan olagan 
sayılabilir, Ancak, CHP'nin MC karşı· 
sında attıeı ileri ya da gt!ri adımlarda 
bir ilke bulmak çofu zaman mümkün 
olmuyor, Çünkü yok. CHP'de sermaye· 
nin has sözcülerinden manastırlara layık 
sol leorisyenlere, oradan da yıllarca bas· 
kı rejlm, rinin çilesini çekmiş i1ericilcre 
kadar çok kişi var, Bir de grupların 
dışında ve üzerınde kalışı şimdilik yarar
lı olacaRa benzeyen Genel Başkan. CHP'. 
nin MC'ye karşı mUhalefet biUi.nçosunu 
bu "halita" belirliyor, Bu bilançoda 
olumlunun yanında geri adımların bu. 
lunması çok doeal. 

e.ı Kıbrıs çı�a
,
r,nası sırasında talar da şimdiden dolaşmaya başladı. rm çok gerısınd? kalındı. S�hkf .. Bir söylentiye göre (ki gazetelerde yer ç.ıka�a Sams�n

.
un me�ru ,�ır �eJıml d�: aldı) MSP soruşturma lehine oy verecek. �ırmesı

ı 
nedeOl ıle deg-ıl, fetıh ruhu ken önergenin zamansızhRı yüzünden i e yapı mıştı. 

olumlu oy vermiş, 1ürkiye'de bunca de. 
DEMOKRASI MÜCADELESI 

VE TIP 

Iktidar olabilmek için hem serma. 
yeye güvence vermeye hem de kitleler
deki ileri potansiyelden yararlanmaya 
dayanun bu anlayış uygulamada iken, 
ı Mııyıs'La kurulan Türkıye Işçi l'arUsi, 
mücadelede sesini duyurmaya başlıyor
du. Tt'mmuz ayında dergimlze bir 
demeç veren Türkiye Işçi l)arUsi Genci 
Başkanı Behice Boran CHI)'yf' ilişkin 

neyden sonra bu oltayı da yutup yeni 
hayaller kuracak kişiler yok deRi!. CHP 
içinde de çokça olabilir, 

Ancak , Genel Başkıın'ın düşünceleri 
CHP için çok daha önemli. Sermayeye 
yeterli güvence verildi. Halit Narin'in 
tasvibi de alındı. Bundan öte CHP 'nin 
saj!a ataca�ı her adım kendisinden oy 
bekledi�i kitlelerden bir kopuş anlamı· 
nı taşıyacak. Tersini yaparsa sermayeyi 
yeniden ürkütecek. Gerçekten de zor Iş, 
Ancak, sosyal demokrasinin her yerdeki 
kaderi de bu deeil mi' 

l'U/WYUŞ · 30 MART 1 9 76· 7 

ıN TEMMUZ AYıNDA, DERGIMIZE VERDI· 

ŞÖYLE DIYORDU: DEMOKRASININ KO· 

UGRAŞINDA, ışçı SıNıFıNıN KATı lıMı OLMA· 

BIR ŞEY YAPAMAZ. CHP'NIN KENDı ıÇiNDE 

OLMASI, SOLUN GÜÇLENMESINE, SOSYALIST 

ETKINLIGINI DAHA ÇOK DUYURMASINA 
' 

'de kurul· 
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dayanıyor. MC'nin, 

olamayaca
bırakan CHP 

karşısında
açıdan, MCtnin 

girişimlerinde 
görevler düşüyor. 

başan şansı, 
yapısından gelen 
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ise bu kaçı
ile bir ilke 
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zamanda 

ylJlık mu
veriyor. Gerilere 

SOL 
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rece kaybedecekleri oylan büyüttü. Da· 
ha sonraki seçimler beklenilenin aksine, 
MSP'nin AP'yi delil, AP'nin MSP'yi 
yedi�ini ortaya çıkardı. 

ILERI VE GERI ADıMLARLA 
DOLU B I R  YIL 

CHP, bir süre MC partilerinin ikti· 
darda oturup yıpranmaktan başka bir 
şey yapamayacaklarını sandı, ı 973 se· 
çimlerinden sonra AP, "millet bize mu· 
halefet görevi verdi" deyip kenara otur
muştu, Ama sonra sermaye ona ve di· 
eerlerine iktidar görevi verince verince ver iktidara 
geçti. CHP'de "millet bize yıpratma gö· 
revi verdi" diye bir süre köşede olunna· 
yı denedi. 

Vural önsel olayı CHP 'nin uyku dö
nemine denk geldi. "Olayın tasvip edile· 
cek yanı yoktu. Sayın Demirel'e kalkan 
elin karşısında en başta CHP vardı. vs. 
VS. 

Umut, Umutsuzluğa Dönüşürse . .  Dönüşürse . .  Dönüşürse , . .  , . .  

SEÇiMLER VE CHP 
Yukarıda anlatılanlar, CHP'nin ser

mayeye ve emeee Çoeu zaman aynı an· 
da göz kırpma girişimlerinin nedeni. Se. 
çimlerin yaklaşması ile birlikte Ecevit 
önce Do�u'ya gitti. Orada, kendi duyup 
görebildiği görebildiği gör kadarıyla kitleleri duydu, 
gördü. Ileri sözler söyledi. Gerede'deki 
saldırıdan sonra da ileri sözler söyledi. 
İleri sözler söylemek zorunda idi. Çünkü 
saldırının "MHP'ye yakışmayacak kadar 
demokrat" AP'den geldi�i belli idi. Mu· 
sibetin nasihatlen daha geçerli oluşu, 
en çok CHP için geçerli, 

Ancak yine de CHP'nin iktidar ola· 
bilmesi için kitlelere yönelik ileri slogan
lann yeterli olmadıR:ı sanılmaktadır. Ay
nı zamanda sennayeye de güvence ve
rilmesi gerekli görül ügörül ügörü yor. Son yönetim 
delişikHeinin bu güvence da�ıtımına 
yönelik oldugunu YURUYUŞ yazdı. 
Ancak bundan önce de, özellikle seçim· 
ler sırasında CHP sennayeye güvence 
vermeye c;alıştı. Devlet Güvenlik Mah· 
kerneleri kanuıı tasarısının mimarı Hayri 
Mu.ncuo�lu CHP'ye alındı. Sermayenin 
bir başka has adamı Ziya Müczzino�lu 
da CHP'ye girdi. Urfa'dan ünlü bir top-

olarak ö7.elle şunla
mokrasinin korunması 
sınıfının katılımı 
şey yapamaz. CHP'nin 
tarlı olması, solun 
list hareketin elkinlieini 
yurniasına baelıdır," 

Türkiye İşçi 
demokrasi ve 
u�raşının parlamentoya 
caeını, gerek MC'ye 
gerekse parlamento 
tirilmesinde, tirilmesinde, tir kitle 
önemi oldulunu vurguladı. 

Türkiye İşçi 
nın yukandaki sözleri
sonra CHP Genel Başkanı Ecevit, De· 
mokratik Sol Düşünce 
konuşmasında, işçi 
fın demokrasi mücadelesine 
lımının taşıdılı büyük öneme 
�u. 

Yine F..cevit, bir 
de yayınlanan bir 
ye karşı parlamentoda 
rin sınırlı oldugunu" 

SıNıRıN 

rak a�ası aday gösterildi. Konya tı (1rgü. 
Meclisteki son tü CCP zihniyetiilerin eline bırakıldı. sınırın da sınırına CHP'1i Babüroeıu seçim bölgesi Adana'· Söylediklerinden, 

bırakmasına yol 
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düşünmedi. 00. 

özgu bu la· 
ilişkin bu. 
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CHP 'yi MC'nin kurulamayacalı sa. 
nısına götüren yanılgılar tümü ile düzel
medi. Bu yanılgılar, CHP 'nin MC'ye kar
Şi muhalefet biçimini de önemli ölçüde 
belirledi. CHP'nin hemen hemen tek 
muhalefet anlayışı AP ve cep 'ye bir 
türlü yakıştıramadı�ı MSP'yi bu koalis. 
yondan ayırmaya yönelikti. MSP'nin, 
MC partilerinden de öte Yahyaıyı savu
nabildiei şu günlerde bu stratejinin de 
kesinlikle iOas etmiş olması gerekir, gerekir, ger

da "b�,eımsı�. Tür�iye ç1.!ye b�e-�e-� �ran ser- dı�ı anlaşılıyor , keşler 
�,

keşler 
�,

den �z, ettı,
�

ettı,
�
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Türkiye'de olup bitenleri kavrayabiirnek için bO· 

tüncü bir bakış açısı gerekli. Bir b<ışka deyişle, iç ve 

dış dinamikleri, sahip oldukları öneme göre vurgula

ma zorunluluğu var. 
Dış dinamik, eskiden de önemli idi. Ama bugün 

eskisinden çok daha önemli. Bunun nedeni, emperya

list-kapitalist sistemin hakimiyet alanınm eskisine kı

yasla çok daha daralması. Daralmanın önemli sonuç

larından biri şu: Kaybedilen her alan, sistem için artık 

çok daha büyük önem taşıyor. Maliyet çok daha yük· 

sek. Buna bağlı olan başka bir önemli sonuç daha var: 

Daralma ilc birlikte sistemin odağı olan ABD 'nin el· 

deki alanlara gösterdiği dikkat artıyor. Denetim ve cn· 

gelıerne girişimleri, daha doğrudan, daha açık bir gö

rünüm alıyor. 

KAYBEDILEN BIR GÖL 

Emperyalist.kapitalist sistem Asya'da kaybetti sa
yılır. Afrika'da da kaybediyor. Üzerinde direneceği a
lanlar böylece artıyor. Bunların başında Avrupa geli
yor. Avrupa, sistem için gerçekten çok önemli bir 
nokta. Bunun nedeni yalnızca askeri de değiL. Avru
pa'nın asıl ilnlamı başka. Avrupa'dan bir kaç ülkenin 
kaybedilmesi, sistemin çekirdeğinde bir çatlama ın
lamını taşıyor. Bu açıdan, 1917'n;n günümüz koşul
larında tekrarı olarak düşünülebilir. 

Bunun dışında, italya. Fransa ve ispanya'nın kay
bedilmesi, stratejik planda, sistem için Akdeniz'in 
kaybedilmesi anlamına geliyor. Akdeniz, emperyalist 
sisteme ait bir göl olmaktan çıkar gibi. Bu nedenle, 
denizin çevresinde, başka sağlam noktalar aranıyor. 
Attığı geri adımlarla Mısır adaylık yolunda hızla iler
liyor. Korku, Doğu ucunda ısrail'e ek olarak lübnan'ı 
koyma girişimlerini doğuruyor. 

Gölün Güney ve Doğusundaki tablo özetle böyle. 
Gölün kuzeyini çevreleyen kuşakta ise durum daha da 
karışık. Yunanistan, eski sadakatiyle sistemin içinde 
değiL. italya, Fransa ve ispanya'daki gelişmeler bilini
yor. Bir de Türkiye var. 

IKI AKDENIZ üLKESININ PRATICI 

Emperyalizm, kaybetmemek için kozlarını ülke
lerin somut verilerine göre oynuyor. Son çareler ola· 
rak, fransa'da "Versay geleneği"nden, ıtalya'da ise 
Mussolini deneyi ve Yeni Faşist Parti'nin pratiğinden 
yararlanmak istiyor. Ancak, Türkiye ve Yunanistan 
gibi ülkeler için, bunlar son değil, listenin başındaki 
çareler arasında. 

Bu önemli farklılık, pratikte çok benzeşen bazı 
sonuçların ortaya çıkmasını engelleyemiyor. Benzeş
me ıtalya ve Türkiye'deki faşist tırmanma pratiğine i· 
lişkin. 

Iki ülkenin çeşitli göstergeleri arasında büyük 
farklılıklar var. Burası gerçek. Ancak, politik gelişme· 
lerdeki benzerlik de eşit ölçüde dikkati çekici. Bu 
benzerliği yaratan, aradaki farklılıklara rağmen, ıtalya 
ve Türkiye'nin,.sisteminnispetengeri, sosyo-ekonomik 
açıdan daha problemli ülkeleri olması. Benzerliklerin 
sergilenmesine, Türkiye'de sözü çok edilen, sosyalist
lerin sürekli eleştirilerine hedef olan bir noktadan baş
lamak gerekiyor: "AP'nin demokratlığı" 

BIR "LIBERAL" GAZETE NE DIYOR? 

AP'ye bu yakıştırmayı çeşitli vesilelerle, çeşitli 
biçimlerde çeşitli kişiler yaptı. Yıaklftırmay,ı,ı en özlü 
bir biçimde "liberal" Günaydın ga,ı:c(esjnio 7 Martı ta
rihli sayısında "Günaydın Derken" köşesinde bulmak 
mümkün. Yazının başlığı "�1C'ye Hayır Demek, 
AP'ye Hayır Demek Değildir". Söylenenler ise şöyle: 

� "AP ortanın sağında bir kütle partisidir. Progra
mında birçok ekonomik ve toplumsal reformların ger
çekleşmesine ilişkin hükümler, çağdaş ilkeler bulun
maktadır ..... AP'nin bu durumu, Milliyetçi Cephe ile 
bir koalisyon oluşturması ile bozulmuştur. .... AP bir 
yandan dinci MSP'nin dini politikaya alet eden istek
lerine boyun eğerken öte yandan totaliter eğilimli ve 
anarşik olayları çıkaranların bir kesimini destekleyen 
MHP'nin girişimlerini engelleyemez hale gelmiştir." 

KAPITALIST DE 
SıNıFıYLA A$ 

itatya'da d a  böyle tarizleri Hristiyan Demokrat 
Partiye yöneltenler var. World Marksist Review dergi
sinin geçtiğimiz yılın Nisan ayına ait bir sayısında, 
"ıtalya'da Neo Faşizm" başlıklı yazısında Michele 
Rossi böylelerine değiniyor. Rossi, istisnasız her 
düzeyde Neo Faşistleri besleyip kollıyan, geliştiren 

asıl mihrakın Hristiyan Demokrat Parti olduğunu açık 

bir biçimde sergiliyor. Faşizmin, kapitalizm ve sosya· 
lizm dışında ve üzerinde bir alternatif olduğunu günü· 

müz koşullarında yutturmak çok daha ıor. 

FAŞIST ÖRGüTLERIN KAMUFLAJ 
GÖREVI 

Faşist örgütlerin, partiıerin klasik fonksiyonları· 
nın ötesinde fonksiyonlar beliriyor günümüzde. Kla
sik faşist örgütler, günümüzün koşullarında giderek 

faşistleşen klasik sermaye partilerinin bu yönelimleri
ni kamufle etmek için kullanılıyor. ıtalya'da, Ulusal 
Sağ Güçler adlı faşist örgüt, Hristiyan Demokratların 
gericilikte attığı adımları gizlernede kullanılıyor. Tür· 
kiye'de MHP, faşistleşen AP'yi gizlemekte kullanılı
yor. Rossi'ni" anlattıklarına göre klasik sermaye par
tilerinin ve kuyrukçularının sıkıştıklarında başvur
dukları çare, "aşırı uçlar" edebiyatı. Türkiye'de de 
böyle olduğu açık değil mi? 

Türkiye'de, faşizmin fAşistleşenleri kamufle etme 
işlevi yalnızca siyasi partilere özgü değiL. Şu sözlere 
kulak verelim: 

"Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Camiin
deki çeşmeyi yapıırırken burada çalışan işçiler, veya 
vatandaşlar, veya o lamanın şartlarına göre araç ve 
gereçleri kullananlara sorarmış, bir alacağınız varsa 
söyleyiniz. Allaha ibadet edilen yerde kimseye borçlu 
kalınmasını istemem diye. 

Işte böylece daha o zamandan Türk işçisinin 
emeği, alın terinin hakkı verilmiştir." (Bayrak Gazete
si , 8  Mart 1976) 

Yani, işçinin patrondan isteyeceği birşey olarnaı. 
Bunu bir işveren mi söylüyor? Bir general mi? Yoksa, 
bilemediğiniı faşist MlsK sendikasının bir sözcüsü 
mü? Hayır, hiçbiri değiL. Bu sözlerin sahibi, Türk.lş  
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MC, DEVLETI KAYıTSıZ ŞARTSıZ TES

LIM ALMADA 1 976 YılıNDAN ÇOK ŞEY
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eğitim sekreteri Kaya Özdemir. MISK'in asıl görevi 
böyle sözler söylemek değil, söylenenleri, gelişimi giı
lemek. Türk-iş faşislleşiyor. Bu süreç içinde MHP'nin 
AP için yaptığı görevi, MlsK Türk-iş için yapıyor. 

Türk-Iş de, AP de Amerika'nın tercihi. Emperya
lizmin işbirlikçilerinin tercihi. AP bu tercih doğrultu
sunda klasik liberal görünümünü atarak faşizme gidi
yor. Türk-Iş de klasik partilerüstü sendikacılık görünü
münü sürdürerek faşizme gidiyor. Ve bütün bunlu 
emperyalizmin direndiği ve direneceği noktaların tah
kimi amacına yönelik. Hepsi bu. 

DEVLET KADROLARı 

Michele Rossi 'nin söylediklerinden çıkarılabile
cekler yalnızca bunlar değiL. Bir başka gerçeğe daha 
işaret ediyor. ıtalya'da faşist faaliyetin en yoğun ol
duğu bölgeler, özellikle devlet girişimi ile yeni tesis
lerin kurulduğu, bunun sonucunda sosyo-ekonomik 
yaşantının hızla değiştiği bölgeler. faşist faaliyetler, 
Hristiyan Demokrat iktidarın sağladığı olanaklardan 
da yararlanarak, buralarda daha çok hayat bulabili· 
yor. 

Seydişehir, Kırıkkale, ıskenderun akla geliyor. 
I leride, gelişirne, değişime uğrayan başka bölgeler de 
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oIac�k. Emperyalizm için, Türkiye'nin rgcmcn sınıf
lan için kaybetmemcni" aııahurı, buralarda işi sıkı 
tutINya, Istanbul gibi {'ldl'n kaçan bölgeleri kuşatma
ya dayanıyor. Buna sağldyacak yol, yalnızca saldırı, 
terör ve yıldırma değiL. Asıl önemli olan, burjuva dev
IC't mekanizmasının bütünüyle faşistleştirilmesi. Tür
kiye'de tırmanışın bu yönüne özellikle dikkat etmek 
gerekiyor. 

O halde daha açık olmak gerekiyor. Açıklıkta, 
yardımcı olarak A.Mishin'in geçenlerde yayınlanan 
kiu.bından bir bölüm alalım: 

"Kapitalist toplumun lüm işleri, emperyalist 
bir devletin siyasal sisteminin kalıcı bir bölümü olan 
profesyonel bir bürokrasi tarafından yürütülür. Bu 
profesyonel bürokrasi. parlamentolar ve hükümetler 
içindeki partiler den�esinde meydana gelen değişik· 
liklerden etkilenmezler. lenin, kapitalist bir devlet 
içinde 'bakanlarda bir değişikliğin pek az şey ifade 
eniğini, çünkü asıl idari işin dev bir memurlar ordu· 
sunun elinde bulunduğuna' işaret eder." (A.Mishin, 
Teoride ve Pratikte Burju ... a Demokrasisi, Bilim Ya· 
yınl..-,) 

Türkiye, kapitalizmin bu aşamasında değiL. Daha 
aeriltrde. üstelik, kapitalizmin bunalımının içinde 
kendi yapısal bunalımını yaşıyor. Böyle koşullarda 
dejil Inkanlar, alt kademelerdeki bürokratların niteli· 
ii bile Türkiye kapitalizminin işleyişini etkileyebili· 
yor. Egemen sınıflar bunu önlemek için iktidarda ol· 
makLı yetinemiyorlar. En alt kademeler de dahil, de ... · 
let mekanizmasının tümünü kendi uydur· 
nuık istiyorlar. Böyle yapmak zorundalar. 

Yapıyorlar da. MC iktidarından bu yana kıyıma 
uğrayan yüksek bürokratların sayısı 700'ü aşıyor. Alt 
kademelerdeki değişiklikler ise binlerle ifade ediliyor. 
MC devleti kayıtsız şartsız teslim almada 1976 yılın· 
cbn çok şeyler bekliyor. Devlet Istatistik Enstitüsü'ne 
doldurulan 1 200 komandonun dışında, kuruluş 1976 
yılı için 1080 ek kadro talebinde bulundu. Türkiye 
lu.pitalizminin önemli bakanlıklarından biri olan 
SarYyi \Le Teknoloji Bakanlığı'nın 1976 yılına ilişkin 
bdro talebi ise 1000. Hepsi birlikte, MC iktidarı 
1976 yılı içinde talep ettiği 35 bin ek kadroyu bu şe· 
kilde dolduracak. 

B I R  YABANCıNıN ACZINDAN ÇÖZOM 

Devlet kadrolarının f.ıı.şistleştirilmesine ilişkin 
�k.a somut bilgiler YüRüYÜŞ'ün bu sayısında ve· 
miyor. R.ııkamlar, öteden beri, MC'nin kuruluşundan 
beri söylenenleri doğruluyor. Çözüme gelince; köklü 
ç6ıüm uzun vadeli. Ancak atılması gereken ön adım· 
br belirmiş durumda. Önce ıtalya'daki tehlikeye kiı(· 
'I Roni'nin söylediklerine bakalım: 

"Faşist yıkıma karşı mücadele, devlet yapısının 
yenilenmesi ... e Hristiyan Demokrat Parti'nin iktidar· 
din uzaklaştırılması sorununa bağlıdır. Çünkü, bu 
.,.tinin liderleri, ordunun, polisin ve yargının belirli 
kesimlerinin faşistlerle işbirliği ya.pmasını teşvik et· 
mekte ve demokratik kurumları koruma görevinden 
fenah fersah uzak dolaplar çevirmektedirler. Burada, 
bütün ceza kanunu sisıerpinin yenilenerek Anayasa'· 
nın özüne ... e sözüne uyumlu·hale getirilmesi, de ... let 
işlerinin yönetiminin, ordunun, güvenlik hizmetleri· 
nin ve polisin bir düzene sokulması talebi ön plana 
çıkmaktadır." 

Ita.lya için böyle deniyor. Türkçesi ise "MC'n;n 
düşürülmesi ve toplumun demokratikleştirilmesi". 

TOPLUMUN 
DEMOKRATIKLEŞTIRILMESI 

Türkiye'nin emperyalist sistemi bağlı, azgelişmiş 
bır bpitalist ülke olduğu çok söylendi. Burada, "az-

/ ,  
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KAPITALIST DEMOKRASIYI AŞMAK SO-
RUNU GÜNDEMIJE. KIMILERI ıÇIN KA
PITALIST DEMOKRASI vI AŞMAK ÇOK 
ZOR . ÇONKÜ B U N LAR. YALNıZCA ÇA
CIMIZIN DECIL 1 ?89'UN :lA GERISINDE
LER. GELIŞMELERI. DECIŞMELERI GÖ
REMIYORLAR. TORKIYE IÇIN_BU RJUVA
CA BURJ UVA DEMOKRASISININ GÜN
DEM DIŞI OLDUCUNU DA GÖREMIYOR
LAR. 

• 
BURJUVA DEMOKRATIK ILKELERI KA-
TıKSıZ BIR BıÇIMDE BENIMSEYIp DES
TEKLEMEK YANlıŞ DECIL. YANlıŞ 
OLAN. BUNLARIN HAYATA GEÇi R I LME
SINI BURJ UVAZIDEN BEKLEMEK. VA DA 
BURJ UVAZININ BU ILKELERE SAYGılı 
OLMASıNı BEKLEMEK. 

• 
gelişmişlik" ... e "bağlılık" söıcüklerine dikkat etmek 
gerekiyor. Azgclişmişlikten kaynaklanan farklılık 
kendini çeşitli biçimlerde gösteriyor. Az önce, bürok· 
rasi konusunda, Mishin'den yaptığımız alıntı bir ör· 
nek. Ancak, bağımlılıktan, sistemin içinde olmaktan 
kaynaklanan benzerliklere de eşit ölçüde dikkat et· 
mek gerekli. Sistem daraldıkça, güçsüzleştikçe geliş· 
miş kapitalist ülkelere özgü olguların kendi çapların· 
da azgelişmiş ülkelerde ortaya çıkışı şaşırtıcı bir 
anakronizm olmaktan uzaklaşıyor. Tekelci kapitaliz· 
min bir ürünü olan faşizmin, azgelişmiş ülkelerde de 
mayalanabilmesinin temeli burada. Emperyalist siste· 
min, sınırlarını başka türlü kOl\Jyabilmesine olanak 
yok. 

Gelişmiş kapitalist ülkelere özgü oyunların, azge· 
lişmiş kapitalist ülke sahnelerinde oynanmasına tek 
örnek faşizm değiL. Başka uygulamalar da ... ar. Bunla· 
rın başında, "devlet aygıtının bürokratikleşmesi ... e as· 
kerileşmesi" galiyor. Gelişmiş tekeıçi kapitaliLm ko· 
şullarında olmasa bile, sistemin içindeki ülkelerde bu 
sürecin farklı bir ölçekte işlerlikte olduğunu söyle· 
mek mümkün. Bugün, dünya kapitalizmini Türkiye ka· 
pitalizmi ile, 1ürkiye kapitalizmini de Türkiy� askeri· 
yesi ile sıkı sıkıya bağlayan iplikler daha çok gözler 
önüne serilmiş durumda. Bağlar ne kadar sıkılırsa ko· 
puklara da o kadar çok rastlanıyor. Rüş ... et olayları 
bunu gösteriyor. 

Rüş ... et olaylarına kapializmin geçici ya da önem· 
siz bir olgusu olarak bakmak dogru değiL. Kimileri 
böyle bakıyor. Hele bu olaylara yalnızca kapitalizmi 
aklamaya yönelik alieengiz oyunları olarak bakmak 
hiç doğru değiL. Böyle bakanlar da var. Mishin, bü· 
yük iş çevrelerinin hükümeti etkilemede kullandıkla
rı başlıca yollardan biri olarak "hükümet göre ... lile· 
rinin parayla satın alınmasını" gösteriyor. Bunu "si· 
yasal sistemin bir parçası" olarak gösteriyor. 

Yüksek görevlilerin şu ya da bu yolla doğrudan 
ekonomik düzene bağlanmaları Türkiye'de de yaygın· 
laşıyor. Çünkü Türkiye kapitalizminin içinde bulun· 
duğu bunalım, finansman ... e pazar sorunlarının ulaş· 
tığı boyutlar bu bütünleşmeyi zorunlu kılıyor. Bütün· 
leşmeyi, Türkiye'de daha önce rastlanmayan nicel ... e 
nitel boyutlara ulaştırıyor. 

Bu olgunun demokrasi mücadelesindeki hedefler 
açısından çok büyük önemi ... ar. Toplumun demokra· 
tikıeştirilmesi sürecinin de ... let mekanizmasından baş· 
latılması zorunlu hale geliyor. Buna karşılık, devlet 
mekanizmasındaki girişimler, sermayeyi de hedef al· 
mak zorunda. Demokrasi, bağımsızlık ... e sosyalizm 
mücadelesinin burada. 

BURJ UVA DEMOKRASISIN I  
ÖZLEYENLERE 

Bütünlük, "kapitalist demokrasiyi aşmak" göre· 
... ini gündeme getiriyor. Kimileri için kapitalist 
demokrasiyi aşmak çok zor. Çünkü yalnızca çağırnı· 
zın değil, 1 789'un da gcrisindeler. Gelişmeleri, de· 
ğişmeleri göremiyorlar. Ap'ni" bugünkü niteliğini gö· 
remedikleri filibi, Türkiye için burjuvaca burju ... a de-· 
mokrasisinin gündem dışı olduğunu da göremiyorlar. 

Burju ... a demokrasisi, kendine yakıştırılan özü 
1 789'dan önce kaybetti. Getirdikleri, kendisinin de· 
ğil, işçi ... e emekçi sııııfların mücadelesinin getirdikle· 
ri. En b,ışta görülmesi gereken gerçek bu. 

Görülmesi gereken ikinci gerçek, burjuva demok· 
rasisinin de özünde bir sınıf diktatörlüğü olduğu ... e bu 
özelliğini tehlike karşısında en açık biçimde sergiledi· 
ği. En açık örneklerden biri Amerika. Amerikan de ... · 
leti, coşkun bir demokratik devrimin içinde doğdu. 
Bu ülkede, de ... leti demokratik de ... rim yarattı. Ama bu 
de ... let bugün uluslararası gericiliğin merkezi, odağı. 
Marks yıllar önce şöyle diyordu: 

"Amerikan devrimi, orta sınıflar için yeni bir 
yükselme dönemi açtı. Bu nedenle de önderleri Uı· 
rafından ileri sürülen demokratik ilkeleri hayat .. g�. 
çiremedi, özellikle de, köleliği ortadan kaldırama.dı." 

Burju ... azi için önemli olanın soyut ilkeler değil, 
somul sınıf çıkarları olduğunu daha iyi �c anlatabilir? 

KAPITALIST DEMOKRASIYI 
AŞMA YOLUNDA 

Burjuva demokratik ilkeleri katıksız bir biçimde 
benimseyip deneklemek yanlış değiL. Yanlış olan, 
bunların hayata geçirilmesini buju ... aziden beklemek. 
Ya da, burjuvazinin bu ilkelere saygılı olmasını bekle· 
mek. Bunun evrensel bir geçerliliği ... ar. Türkiye için 
özellikle geçerli. 

Sosy.ali,stlembunıl biliyorlar, yeterince vurguladı· 
lar. Ön�rltfi\otan.(�rçeği, kitlelere ... e faşizme karşı 
olan tüm güçlere, siyasal örgütlere anlatmak. Türkiye· 
de CHP'n;n demokrasi mücadelesinde yeri ... ar. CHP'· 
nin bu mücadeledeki gerçek varlığı bu gerçekleri anla· 
masına, sa ... unduğunu söylediği katıksız burjuva de· 
mokrasisini soyutluktan kurtarıp hayata geçirmesine 
baAlı. Unutulmaması gereken başka bir gerçek de şu: 
Demokrasi mücadelesi içinde olanlar, desteAi ne 
"demokratik" kapitalist ülkelerden, ne de "demokra· 
tik" ya da medeni kılıkh yerli kapitalistlerden bula· 
caklar. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin temel, 
itici gücü yalnızca işçi sınıfı. Uluslararası planda ise 
dünya sosyalist sistemi. 

eder." (A.Mishin, 
Demokrasisi, Bilim Ya· 

aşamasında değiL. Daha 
bunalımının içinde 

Böyle koşullarda 
bürokratların niteli· 

işleyişini etkileyebili· 
için iktidarda ol· 

kademeler de dahil, de ... · 
uydur· 

zorundalar. 
bu yana kıyıma 

700'ü aşıyor. Alt 
binlerle ifade ediliyor. 

almada 1976 yılın· 
Istatistik Enstitüsü'ne 

dışında, kuruluş 1976 
bulundu. Türkiye 

bakanlıklarından biri olan 
1976 yılına ilişkin 

birlikte, MC iktidarı 
kadroyu bu şe· 

ACZINDAN ÇÖZOM 

.şistleştirilmesine ilişkin 
bu sayısında ve· 

MC'nin kuruluşundan 
Çözüme gelince; köklü 

gereken ön adım· 
ıtalya'daki tehlikeye kiı(· 

devlet yapısının 
Parti'nin iktidar· 

bağlıdır. Çünkü, bu 
ve yargının belirli 

ya.pmasını teşvik et· 
koruma görevinden 

çevirmektedirler. Burada, 
yenilenerek Anayasa'· 

getirilmesi, de ... de ... de let 
işlerinin yönetiminin, ordunun, güvenlik hizmetleri· 

talebi ön plana 

Türkçesi ise "MC'n;n 
demokratikleştirilmesi". 

TIRILMESI 

bağlı, azgelişmiş 

OLMASıNı BEKLEMEK. 

• 
gelişmişlik" ... e "bağlılık" söıcüklerine dikkat etmek 
gerekiyor. Azgclişmişlikten kaynaklanan farklılık 
kendini çeşitli biçimlerde gösteriyor. Az önce, bürok· 
rasi konusunda, Mishin'den yaptığımız alıntı bir ör· 
nek. Ancak, bağımlılıktan, sistemin içinde olmaktan 
kaynaklanan benzerliklere de eşit ölçüde dikkat et· 
mek gerekli. Sistem daraldıkça, güçsüzleştikçe geliş· 
miş kapitalist ülkelere özgü olguların kendi çapların· 
da azgelişmiş ülkelerde ortaya çıkışı şaşırtıcı bir 
anakronizm olmaktan uzaklaşıyor. Tekelci kapitaliz· 
min bir ürünü olan faşizmin, azgelişmiş ülkelerde de 
mayalanabilmesinin temeli burada. Emperyalist siste· 
min, sınırlarını başka türlü kOl\Jyabilmesine olanak 
yok. 

Gelişmiş kapitalist ülkelere özgü oyunların, azge· 
lişmiş kapitalist ülke sahnelerinde oynanmasına tek 
örnek faşizm değiL. Başka uygulamalar da ... ar. Bunla· 
rın başında, "devlet aygıtının bürokratikleşmesi ... e as· 
kerileşmesi" galiyor. Gelişmiş tekeıçi kapitaliLm ko· 
şullarında olmasa bile, sistemin içindeki ülkelerde bu 
sürecin farklı bir ölçekte işlerlikte olduğunu söyle· 
mek mümkün. Bugün, dünya kapitalizmini Türkiye ka· 
pitalizmi ile, 1ürkiye kapitalizmini de Türkiy� Türkiy� Türkiy askeri· 
yesi ile sıkı sıkıya bağlayan iplikler daha çok gözler 
önüne serilmiş durumda. Bağlar ne kadar sıkılırsa ko· 
puklara da o kadar çok rastlanıyor. Rüş ... Rüş ... Rüş et olayları 
bunu gösteriyor. 

Rüş ... et olaylarına kapializmin geçici ya da önem· 
siz bir olgusu olarak bakmak dogru değiL. Kimileri 
böyle bakıyor. Hele bu olaylara yalnızca kapitalizmi 
aklamaya yönelik alieengiz oyunları olarak bakmak 
hiç doğru değiL. Böyle bakanlar da var. Mishin, bü· 
yük iş çevrelerinin hükümeti etkilemede kullandıkla
rı başlıca yollardan biri olarak "hükümet göre ... göre ... göre lile· 
rinin parayla satın alınmasını" gösteriyor. Bunu "si· 
yasal sistemin bir parçası" olarak gösteriyor. 

Yüksek görevlilerin şu ya da bu yolla doğrudan 
ekonomik düzene bağlanmaları Türkiye'de de yaygın· 
laşıyor. Çünkü Türkiye kapitalizminin içinde bulun· 
duğu bunalım, finansman ... e pazar sorunlarının ulaş· 
tığı boyutlar bu bütünleşmeyi zorunlu kılıyor. Bütün· 
leşmeyi, Türkiye'de daha önce rastlanmayan nicel ... e 
nitel boyutlara ulaştırıyor. 

Bu olgunun demokrasi mücadelesindeki hedefler 
açısından çok büyük önemi ... ar. Toplumun demokra· 
tikıeştirilmesi sürecinin de ... let mekanizmasından baş· 
latılması zorunlu hale geliyor. Buna karşılık, devlet 
mekanizmasındaki girişimler, sermayeyi de hedef al· 
mak zorunda. Demokrasi, bağımsızlık ... e sosyalizm 

BURJBURJ UVA DEMOKRASISIUVA DEMOKRASISIN I  N I  
ÖZLEYENLERE 

Bütünlük, "kapitalist demokrasiyi aşmak" 
... ini gündeme getiriyor. Kimileri için 
demokrasiyi aşmak çok zor. Çünkü yalnızca 
zın değil, 1 789'un da gcrisindeler. Gelişmeleri, 
ğişmeleri göremiyorlar. Ap'ni" bugünkü niteliğini 
remedikleri filibi, Türkiye için burjuvaca 
mokrasisinin gündem dışı olduğunu da göremiyorlar. 

Burju ... a demokrasisi, kendine yakıştırılan 
1 789'dan önce kaybetti. Getirdikleri, kendisinin 
ğil, işçi ... e emekçi sııııfların mücadelesinin mücadelesinin 
ri. En b,ışta görülmesi gereken gerçek bu. 

Görülmesi gereken ikinci gerçek, burjuva gerçek, burjuva 
rasisinin de özünde bir sınıf diktatörlüğü olduğu 
özelliğini tehlike karşısında en açık biçimde 
ği. En açık örneklerden biri Amerika. Amerikan 
leti, coşkun bir demokratik devrimin içinde 
Bu ülkede, de ... de ... de leti demokratik de ... rim yarattı. 
de ... de ... de let bugün uluslararası gericiliğin merkezi, 
Marks yıllar önce şöyle diyordu: 

"Amerikan devrimi, orta sınıflar için 
yükselme dönemi açtı. Bu nedenle de önderleri 
rafından ileri sürülen demokratik ilkeleri 
çiremedi, özellikle de, köleliği ortadan kaldırama.dı." 

Burju ... azi için önemli olanın soyut ilkeler 
somul sınıf çıkarları olduğunu daha iyi �c 

KAPITALIST DEMOKRASIYI 
AŞMA YOLUNDA 

Burjuva demokratik ilkeleri katıksız 
benimseyip deneklemek yanlış değiL. Yanlış 
bunların hayata geçirilmesini buju ... aziden 
Ya da, burjuvazinin bu ilkelere saygılı olmasını 
mek. Bunun evrensel bir geçerliliği ... ar. Türkiye 
özellikle geçerli. 

Sosy.ali,stlembunıl biliyorlar, yeterince 
lar. Ön�rltfi\otan.(�rçeği, kitlelere ... e faşizme 
olan tüm güçlere, siyasal örgütlere anlatmak. 
de CHP'n;n demokrasi mücadelesinde yeri 
nin bu mücadeledeki gerçek varlığı bu gerçekleri 
masına, sa ... unduğunu söylediği katıksız 
mokrasisini soyutluktan kurtarıp hayata 
baAlı. Unutulmaması gereken başka bir gerçek 
Demokrasi mücadelesi içinde olanlar, 
"demokratik" kapitalist ülkelerden, ne de 
tik" ya da medeni kılıkh yerli kapitalistlerden 
caklar. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin 
itici gücü yalnızca işçi sınıfı. Uluslararası 



Karadeniz Bakır Işletmeleri Anonim Şirketi'nin 8. Ortaklar Genel Ku
rul toplantısı 26 Mart 1976 Curm günü Türkiye Ticaret ve Sanayi Odab.rı top
lantı Alonunda yapıldı. 1975 yılını 261 milyon TL. nrarla kapatan şirketin 
Genel Kurulu oldukça tartışmalı geçti. KBi MC ' N iN 

Genel Kurul'da divan başkanlılı yapan Şirket Idare Meclisi Ba.şkanı, 
murahhas 31a Davut Akça sık sık "tarafsız"lıjını unutarak ortakların konu$
�Iarını engelleme yoluna gitti. Bu davranışlar, ortakların sert tepkilerine yol 
açtı. . . . , 

Divan, eleştirileri kendi istedili dolruhuya çekmek ıçın büyük bır çaba 
gösterdi. Bir an tUm suçun işçilerin Uzerine atılmak istenmesi ve bunun kimi 
ortaklann tıüyük wvibi ile karşılanması da hayli ilginçti. 

Çalışma raporunun eleştirisinde en son söz alan şirket ortaklarından 
Mithat Gölkem'in konuşl1'lUl, baştı d(Yln başkanı olmak üzere tüm yönetim 
ve denetim kurulu Uyelerini Orküttü. Görkem'in konuşması, özellikle divan 
başkanlığı tarafından engellenmek istendi. Bu arada divan başkanı Davut Ak
ça'nın "sayın.GÖrkemı bakın sizden önce söz alanlar ne güzel konuştular, siz 
de o yönde kônuşun" demesi de hayli ilgi çekti. 

YE Ni CifTıiGI  
Ancı.k şirketin ortaklarının büyük çoğunluğu.bu engellemelere şiddetle 

karşı çıktılar. Uzun tartışmalardan sonn sözlerine devam edebilen Görkem'in 
konuşması, diğer ortaklar tanfından bUyük bir ilgili ile izlendi. 

Mithat Görkem'in, engellenme� istenen ve genel kurulda tartışmalara 
neden olan konuşl1'lUI şöyle: 

Mithat Görkem: Karadeniz Bakır Ifletmeleri'nde Neler Oluyor? 

Sayın Başkan, 
Sayın Genel Kurul üyeleri 
Sayın Buın menıuplan ; 

Bu hesap yılında da yine, milyonlar
ca liralık zararla çıkıyor kar,ımıza YÖ
netim Kurulu. 

Bu dönemde yine hiçbir şey veril
miyor bizlere zarardan başka. Bir sürii 
tutanız gerekçelerle geliniyor kar,ımı' 
z •. Bun1ara gerekçe denilebiline tabii. 

KBİ'nin yaşatılabilmeııi Hazine yar
dımlarıyla sallanmaya ÇalişLlıyor. Son 
olarak 45 milyon liralık hazine yardımı 
yapıldı. 

MC Hükümeti 'nin i,başma gelme
sinden bu yana, birçok uııulsüzlükler ya
pıldı. KBl bir çiftlik gibi kullanılmaya 
başlandı ve haJen kullanılmakta. 

SERMA YEDEN YIYEN 
BIR KURULUŞ 

Sayın Genel Kurul üyeleri ; % 54 his
sesine Devletin ııahip olduRu KBl'nin 
115 milyon 824 bin liralık hissesi muh

telif ortaklara ait. Kimimiz, Almanya'da 
çalışarak kazandıRımız paralan, kimimiz 
emekli ikramiyelerimizi, kimimiz dişi
mİzden tımaRımızdan artırdıjl:ımız, ço
luk çoculumuzun nalakaaını yatırdık 
bu tahviilere. 

Tüm bu paraJanmlZl yatınrken yur
dumuzun biraz daha kalkınmaaına kat· 
kıda bulunabilecek bir işletmenin açıl
masına, birçok kişinin burada iş bulabil-

meııine olanaRımız ölçüSinde katıldılı 
mız için mutluyduk. Ancak kurulutJIn
dan beri en karanlık dönemini MC ikti
dan zamanında ya,ayan KİJı yokolma
nın içine girmittir. 

Bunun nedenleri nelerdir? Kıaaca 
bunlara dokunmakta yarar var. 

ltıetmenin zaran 1974 yılı ıonunda 
geçmi, yılların tüm zaran olarak 16 mil
yon 336 bin 6 lira 81 kuru, olmu" bu
na kar,ılık MC Hükümetinin i,bqında 
olduRu 1975 yılında ise zarar 261 mil
yon 271 bin 805 lira 16 kuru, · olmu.
tur. Böylece 600 milyon lira sermaye ile 
kurulan işletmenin bugün için toplam 
411 milyon 607 bin 810 lira 96 kuru, 
zararı olmuştur. İşletmenin kalan serma
yesi iııe 189 milyon liradır. Yani işlet
menin 26ı milyon lirası MC Hükümeti 
döneminde işbaşma gelen yetenekai:ı., 
çoRun1uRu saReı idarecilerin yönetimi 
sayesinde kaybolmu,tur. Bunun hesabı 
yönetim kurulunca verilmelidir. 

ULUFE DACınLlYOR 

Sayın Genel Kurul üyeleri ; 
MC Hükümeti işbaşına gelir gelmez 

yakınlanna ulufe daAıtm.ya ve bun1an 
zengin etmeye başlamıştır. Bu ulufe da· 
Aıtımının bir ömeRi de ortal. bulundu
lumuz işletmede ortaya çıkmı,tır. MC 
Hükümeti döneminde İşletmede 55 mil
yon liraya çıkacak bir dekapaj işi, Hükü
metin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bab
nına yakınlıRı ile tanınan bir müteahhi· 
de 110 milyon liraya ihale olurunu,tur. 

SAKLAMAK içiN 
Göz ÖNÜNE KOVMAK 

NEVZAT ŞENOL 

Son aylarda CIA raporları, rüşvet listeleri, yolsuzluklar alabildiğine 
yayllıyor .... Haberteşme araçlarında gün geçmiyor ki bir CIA skandalı, 
bir yolsuzluk belgesi yayınlanmasın. 

Halen dünyayı yönlendirmek gayreti içinde olan kapitalist-emperyalist 
sistem artık kokuşuyor ..... kokuyor ... 

Dünyada devrimci mücadelenin kazandığı mevziler, tarihin akışını hızlan
dırırken .. emperyalizm kendi içinde çözüıüyor. 

ABD Senatosu, bir bakıyorsunuz CIA 'nın hangi ülkelerde hangi devlet 
adamlarını öldürterek, ya da hangi ülkelerde kargaşalık yaratarak ABD'nin Çı
urlarını korumaya çalıştığını koyuveriyor ortaya. Gene ABD Senatosu, hangi 
şirketlerin mal Atabilmek için hangi ülkelerde kişilere rUşvet dağıttığını bel-
gelendiriveriyor. ,(,LL 

Bu, tarihin akışını imper'yalizmin teknokratlan
no ÖZlÜ yeni bir L1rQiln kazanma Yoksa bir kurtuluş (ki 
mUmkün değil) umudu mu? p , ... 

Işçi ve emekçi kitleler emperyalizmin oyununu bozacak güncel ipuçları 
yakaladıklarında, bu ipuçlarını daha da açlAa koyuverip ipin boşluğundan 
zımın k.ı.zanmak ve gergin ipin dehşetli sarsıntısından kurtulmak gayreti bo
şunadır. 

Tarihin şamarına aldırmazhk mı edeceksin, et ... Sonuç: "Çabalama kap
tan, ben ıidernem." 

Sömürü dOzeninin evrensel bir çöküş içine girdiği şu dönemlerde, emper
yalizm kirli çamaşırlarını kendisi dökmeye ba$ladl ortaya. Bundan da çıkar 
sajlama çabası içinde. 

Hani bir düşünelim ... Küçük bir köyde bir dul kadın, bir erkekle gizli iliş
ki kursa ve de bu ilişki biraz duyulsa. O köyde yer yerinden oynar. Ama aynı 
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kadın birçok kişiyle ilişki kursa ve b u  açıkça bilinse; orospuya çıkar adı ve 
durumu kanıksanır artık kadının. 

Işte emperyalizmin gebermek üzere olduğu dönemde, onun yol gösterici
olsa olsa böyle bir yozlaştırma yönteminden medet umuyorlardır. 

CIA'nın bir gizli işi mi çıktı ortaya. Daha bir yığın gizli işi çıksın ki, 
üzerinde durulamıyacak hale gelsin sorunlar, kanıksansın. Bu arada yeni yön
temlerle CIA biraz daha sürdürebilsin Işini. 

·"Bir şeyi en iyi saklamak, gözönüne koymaktır" diye bir deyim vardır. 
Böyle bir yöntemi mi deniyor CIA? 

Ama yukarıdaki devirnde geçen "göz önündeki gizli şey"j görmemek, 
avanakça bakıqmak alışkanlığında olanlar için geçerlidir. Oysa bugUn insanlar 
kendi sınıflarının bilimsel gözlüğüyle bakıyorlar dünyaya. 

Bugün Türkiye'de de emperyalizmin uzanııları aynı yöntemleri kopya 
ediyorlar. 

Bir yolsuzluk mu açıklandı ..... üstüne üstüne gideceksin. "Yavuz hırsız" 
örneği. Ve de yozlaştırıp konuyu kanıksattıracaksın. Bu pek kolay olmuyor· 
sa başka olaylar yaratıp unutturacaksın. Gençler ölecek sokaklarda, okullar 
kapanacak, "el koyarım okullara" diyeceksin, grevler engellenmeye, işçiler 
birbirine kırdırılmaya çalışılacak. Hatta ve hatta "şecaat arzederken sirkatin 
söyleyip" "o da çaldı" diyerek, kendi çaldığını mazur gösterme gayreti ve te· 
laşıyla yaptığını ortaya dökeceksin. 

Ne yaparsa yapsın emperyalizm ve onun sistemi içindekiler ömrünü un
tamıyacaktır. Işçi ve emekçi kitlelerin örgütlü ve bilinçli mücadeleleri bir ha
yat alacı gibi yükselirken, emperyalizmin mezar topraAına da kök salacaktır. 
Bu böylece biline. 

Mithat Görkem: Karadeniz Bakır Ifletmeleri'Ifletmeleri'I nde fletmeleri'nde fletmeleri' Neler Oluyor? 

SERMA YEDEN YIYEN 
BIR KURULUŞ 

Sayın Genel Kurul üyeleri ; % 54 his
sesine Devletin Devletin Devlet ııahip olduRu KBl'nin 
115 milyon 824 bin liralık hissesi muh

telif ortaklara ait. Kimimiz, Almanya'da 
çalışarak kazandıRımız paralan, kimimiz 
emekli ikramiyelerimizi, kimimiz dişi
mİzden tımaRımızdan artırdıjl:ımız, ço
luk çoculumuzun nalakaaını yatırdık 
bu tahviilere. 

Tüm bu paraJanmlZl yatınrken yur
dumuzun biraz daha kalkınmaaına kat· 
kıda bulunabilecek bir işletmenin açıl
masına, birçok kişinin burada iş bulabil-

çoRun1uRu saReı 
sayesinde kaybolmu,tur. 
yönetim kurulunca 

ULUFE 

Sayın Genel 
MC Hükümeti 

yakınlanna ulufe 
zengin etmeye 
Aıtımının bir 
lumuz işletmede ortaya 
Hükümeti döneminde 
yon liraya çıkacak 
metin Enerji 
nına yakınlıRı 
de 110 milyon 

SAKLAMAK içiN 
Göz ÖNÜNE KOVMAK 

NEVZAT ŞENOL 

CIA raporları, rüşvet listeleri, yolsuzluklar alabildiğine 
Haberteşme araçlarında gün geçmiyor ki bir CIA skandalı, 

belgesi yayınlanmasın. 
Halen dünyayı yönlendirmek gayreti içinde olan kapitalist-emperyalist 

kokuşuyor ..... kokuyor ... 
devrimci mücadelenin kazandığı mevziler, tarihin akışını hızlan

.. emperyalizm kendi içinde çözüıüyor. 
Senatosu, bir bakıyorsunuz CIA 'nın hangi ülkelerde hangi devlet 
öldürterek, ya da hangi ülkelerde kargaşalık yaratarak ABD'nin Çı

korumaya çalıştığını koyuveriyor ortaya. Gene ABD Senatosu, hangi 
abilmek için hangi ülkelerde kişilere rUşvet dağıttığını bel-

,(,LL ,(,LL 
akışını impper'yalizmin er'yalizmin teknokratlan
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laşıyla yaptığını ortaya dökeceksin. 
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Yani i:;letmenin 55 milyon lirası bir mü' 
teahhide peşkeş çekilmiştir. -

Bu ihale işi Ankara Savcılıilınca açı
lan bir soruşturmaya konu olmuştur. 
Peki bize kim verecektir bunun hesabı
nı? Tabii ki yönetim kunılu. �imdi yö
netim kuruluna bu konuda bir soru yö' 
neltmek istiyorum. Bizlere ait bu 4 7  
milyon lirayı n e  hakla v e  kimlere danı
şarak bir müteahhide peşkeş çektiniz? 
Bu ihale işi n!lSı! ve ne şekilde, kimlerin 
aracılılı ile olmuştur? Bu mütea'ıhiti 
Yönelim Kurulu'na kimler empoze ct
miştir? Silt MC Hükümetinin işbaşına 
geLirdili yöneticiler, piyasa fiyatı 63 
milyon lira olan Murgul Çakmakkaya Iş
letmesindeki dekapa,; işini cevher üreti
minde dar boA'azla karşılaşma olasılıkı 
olmamasına ve zaman içinde KBf'nin 
kendi gücüyle de bu hafriyatın yapılabile
ceıli belirliimesine karşın, ve ihale ko
misyonunca Şirketin finansman durumu 
ve verilen fiatın çok yüksek bulunması 
nedeni ile 3 del. reddedildi Ri halde iş 
makinaları parkı işi KBI'nin yandan faz
la oranında sahibi olan MC Hükümeti ya
kını bir müteahhide verilmesine ve hem 
de 110 milyon liraya ihale edilmesi için 
kimler bükıda bulunmuştur? İhale ko
misyonunun reddettiA'i bir işin müteah
hide verilmesinde kimlerin aracıl ık etti�i 
merak konusudur_ Yönetim Kurulunun 
buna vereceai cevap mutlak ilginç ola
caktır_ Ve bizler bunu cevabını bekJe
mekLeyiz_ 

DÜNYA KAZAN, 
KBI YÖNETICILERI KEPÇE 

Sayın Genel Kurul Oyeleri, 
Iş bu kadarla kaJmamaktadır_ Daha 

aydınlatllma&1 gereken birçok noktalar 
bulunmaktadır. BunJardan bir tanesi de 
gezilerle ilgilidir. Sözüm ona tetkik gezi
lerine de bir deRinrnek gerekli. Daha 
aşalıda da açıkça belirteceRim gibi KBı 
ana 4!'sislerinde revizyon gerekçesiyle 
üretim durdurulmuştur. Oretimin dur. 
duRu bir dönemde işletme yönetimine 
MC Hükümet.ihin getirdiRi yöneticilerin 
bUyük bir bölümü yurt dışına Letkik 
,oilerine çıkmıştır. Genel Müdür Enver 
Eke, İdare Meclisi Başkanı Davut Akça, 
Genel Müdür Yardımcısı URur Bilgin Gü
ney Amerika ile Afrika'ya, ve İdare Mec
Ii i üyeleri Hikmet Eşsiz ile Sami Erdem 

gezilere biraz eRilelim. Gezilerin herşey
den önce gerçekten Letkik gezisi olmak 
zorunluluRu vu. Bunun için de teknik 
elemanlann bu ,ezilere giderek olumlu 
raporlarla dönmesi gerekmektedir. Yok
sa turiıtik gezilere döndürülen tetkık ge

-zileri sadece gidenlere yarar saRler_ Ban· 
kacılann ne kadar olumlu Letkikler ya
pacalı da bel"dir. Şimdi yeniden bir 
soru yöneltmek ,erekli yönetim kurulu
na: Sanırım cevaplamak zahmetine kat
tanırlar. Bu' gezilere gidenler dönüşle
rinde ne gibi sonuçlarla dönmüşlerdir? 
Geıilerin t,letmeye getirdili yararlar var 
mıdır? Geziler sonunda işletmenin zarar· 
lannı giderici, üretimi artırıcı hangi ra
porlarverilmi,tir?Bu raporlar açıklanabi
lir mi? Tabii bunlara verilecek cevapları 
yoktur .anmm Yönetim Kurulunun. 
Zaten olamaz da. Zira, turi.tik gezilere 
dündü len bu tetkik gezilerinden hiçbir 
sonuç çıkmuı beklenemez. Ancak veri· 
lecek bir cevap vardır. Şimdi cevaplan· 
m&Jlru i.tedilim ıoruya gelelim: Bu gezi
ler için !tletmemn bütçelinden ne kadar 
harcama yapılmı,tır? Yönetim kurulu 
bunun cevabını vermelidir. 

SUÇLU ıŞÇILER MI? 

MC Hükümeti'nin i,bILŞına gelme· 
.inden sonra bllft.& Genel Müdür ve Yar· 
dımcı.lan olmak üzere ııerek genel mü· 
dürlük ve ııerekse Samsun ı,letmesi 'nde 
toplam 600'e yakın teknisyen, teknik 
eleman ve kalifiye işçinin işine son ve
rilmi,tir. Oretim bu dönemden sonra 
dü,mü,tür. Bunun nedenlerini de incele
mek bizlerin hakkıdır. Şimdi bu konuya 
deRinelim :  MC Hükümeti'nin Genel Mü
dü ve ıdare Mecli.i üyeleri genel ku
ruta .undukları çalı,ma raporunda üre· 
timdeki Samsun'daki direnişe 
batlamaktadırlar. Ancak üretimdeki dü-

şüklüillin asıl nedeni. hi\'bir direniliin ve 
grevin olmadıgı Murgul Işlelmesi'ndeki 
konsantre !.iretiminin, proltrıunın ancak 
% 65 ve % 20 oranlarında gerçekleşme
sindendir. Şirket yoneticileri, Samsun 
tesislerinde toplu iş suzle:;ınesi yapma 
yetkisi konusunda OfSK'(' bıı�1ı Turki· 
ye Maden Iş Sendiknsı ve o tarihte ba
�ımsız olan karşı sendika lirasında Çı
kan ihtilalı körükleyip iş(;iler arasında 
provokasyona girişmişler ve i.şletmedeki 
sendikili çalışmaların öncülii�ünü yapan 
bazı teknik elenıanh!.rın işine son veril
mesiyle iliyerinde büyük bir dir('nişe ne
den'olmulilardır. Direniş sonunda OISK 
üyesi yüzlerce yetilimiş, kaliriye iliÇi, 
teknisyen ve mühendisin işine son ve
rilmiştir. Işlerine son verilen bu eleman· 
ların yerine tamamı MC yanlısı ve ço
�unluRu Olkü Ocaklarından iyi hal bel
geli kalifiye olmayan ve çalılima raporu
nun birçok yerlerinde de deA'inildiki gibi 
yetiştirilmeye ve eRiliimeye gereksinim 
duyulan işçiler alınmıştır. Söz konusu 
Olkü Ocaklıların da kendi adamlarının 
işe alınması konusunda zaman zaman 
birbirlerine girdikleri karşılıklı tabanca 
çektikleri bu konunun da mahkemeye 
intikal etti Ri ve Samsun'da yeniden orta' 
ya çıkan huzursuzluA'un, Genel Müdür'· 
ün bu işçilere bazı vaadlerde bulunması 
ilc liimdilik yatıştırıldı�ını ö�renmiş bu· 
lunmaktayız. Esasen yetişmiş eleman 
eksikliRi olan şirkette haksız yere ilile· 
rine son 'Verilen işçilerle bu eksiklik 
daha da artmıştır. 

PERSONEL VE MALZEME 
NOKSANlıCı 

Çalışma raporunda da görüldüRü gi
bi, yıllar itibariyle gösterilen üretim mik
tarlarında bir önceki yıla göre artış ol
ması gerekirken hiçbir işçi direnişi ol
mayan Murgul işletmesinde da dü' 
şük bir seviyeye inmiş, hatta yıJlık prog
rama göre % 20 gibi çok düşük bir istih
sal gerçekleştirilmiştir. Ancak, Murgul'
daki üretim noksanlı�ı ise her yıl olduA'u 
gibi, bu yıl da çalışma raporunda kalifi
ye eleman aılı�ı ve yedek malzeme nok
sanlığ'ı olarak belirtilmiştir. Yılda yalı
rımları ile birlikte 700 milyon liralık 
harcama yapılan bir Anonim şirkette 
hala. personel ve malzeme noksanlıA:ın
dan bahsedilmesi ve bir çözüm getiril
memesi hayret vericidir. 

Murgul'daki üretim azlıRı nedeniyle 
Samsun tesislerinde işlenecek yeterli 
konsantre olmaması sonucu zaten dur· 
durulması düşünülen tesiste, işverenin de 
kışkırttlRı işçi direnişi, hızır gibi yöneti
cilerin imdadına yetişmiş ve üretimdeki 
bütün aksamaların suçu işçi direnişine 
yüklenmiştir. 

VE SORUYORUZ 

1975 yılı sonunda, 411 milyon TL 
zararı, 2 milyara yakın borcu olan bir 
şirketin işletmelerindeki teknik sorunla
rın çözümü yerine, ihtiyaç duyuldug:un· 
da teknik elemanların gitmesi gereken 
gezilere, ıdari kademedeki yetkililerini 
göndererek bu tip verimsiz ve büyük har· 
camalarda bulunmaaı, diA'er üretimleri 
çok d,ük seviyede olduau ve Murgul 
damar yataaında daha yükıek tenörlü 
cevher buiunduRu haJde Murgul Çak
makkaya cevher üretimini ön plana ala· 
rak dekapaj işini ,irketi 55 milyon lira 
civannda zarara sokacak bir ihaleyle mü
teahhide vermeıi MC yanlısı yöneticile
rin diRer kuruıu,lardaki davranışların
dan da gibi dikkat çekicidir. 

Çah,ma raporunda sadece Şirket 
murakıplarınca bir paragra' halinde gös
terilen ve 600 milyon liralık öz sermaye
den 411 milyon liraaının kaybı ve konu
ya ilişkin Türk Ticaret Kanunlarına göre 
yapılmaaı gereken işlemler konusuna nn
laşlldlA'1 kadarıyla idare meclisince deRi
nilmeye bile gerek duyulmamıııtır. Oysa 
600 milyon liralık şirket sermayesi 2/3 
kayıpla 189 milyon liraya inmiştir. 

Şirket için çalışmaktan ziyade 
kendileri için çalışanlar, ilk kez "irket 
için çalı,malı ve yukarıdaki sorulanmıza 
cevap verme ceıaretini göstermelidir. 

- -

BIR SENDIKA 
DUSMANI DAHA -

Eskişehir'de bulunan Büyük Otel işçileri patronun anti-demokratik bas· 
kıları ve bazı ekonomik talepleri için 20 Mart 1976 Cumartesi günü greve baş· 
lamışlardır. Bunun üzerine patron da işçilere karşı lokavt uygulamasına geç
miştir, 

OLEVIS Sendikasına üye işçilerin toplu sözleşme ça�rılanna uymayan 
patron, Otel 'de çalışan 21 işçiden 3'ünü i�teıı atmıştır. Ço�u 15 senelik işçi 
olan ve 1200 lira brüt ücretle çalışmak zorunda bırakılan otel işçileri ikisi ba
yan olan 3 arkadaşlarının tekrar işe alınmasını şart koşmakt.adırJar. 

Işçilerin en do�aı ekonomik haklarını vermekten kaçan ve bu arada an
ti-demokratik uygulamalara başvuran Büyük Otel KolI. Şti. patronlarından 
tlhami Gamgam, işçilerin birlik ve beraberli�inden korkmuş olacak ki, " Size 
sendikanın istedi�inden fazlasını vereyim, ama sendikadan vazgeçin" demek
tedir. 

Or�ütlü mücadelenin en büyük silah oldueu bilincinde olan Büyük Otel 
işçileri "Oç arkadaşımız yeniden işe alınıncaya, haklı ekonomik taleplerimiz 
kabul edilinceye ve patronun anti-demokratik uygulamaları son buluncaya 
kadar mücadelemizi sürdürece�iz. Patron örgütlü mücadelemizden ürkmekte
dir. Bizim birlik ve beraberli�imizi hıçbir zaman b07.amayacaklır. Isteklerimiz 
kabul edilinceye kadar direnece�iz:" demektedirler. 

Büyük Otel işçileri 1963 yılında çıkan grev ve 10ka'Vt yasasından sonra 
Eskişehir'de ilk yasal grevin öncüleri olmuşlardı. (Büyük Otel 'in o zamanki adı 
Camgam Otel 'dL) 

TIP Eskişehir tı ürgütü grevci işçilerin yanında olduCunu ve onlann 
haklı direnişlerini destekleyeceeini kamuoyuna bildirmiştir. 

"(jrgiitlü mücadelemiz en büyük silahımızdır" , 

BÜYÜK OTEL GREVCI 
ıŞÇILERINDEN 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI'NE 
AÇiK TEŞEKKÜR 

Türkiye'deki gerici kapitalist iş· 
adamlarından sadece birisi olaçı fabrika
tör Ilhami Gamgam'ın Büyük Otel işyt;r 
rinde çalışan biz emekçiler, 20 Mart 
1976 günü grev uygulamasına başladık. 
Bizi bu uygulamaya iten sebepler, sade
ce bugün doğmuş sebepler değildir. Ta
rihin özünden kaynaklanan emek-serma
ye çelişkisinin yalnızca somut bir parça
sıdır. Biz, sorunlarımızı tüm yurtseverle. 
rin sorunlarından ayrı olarak mütalaa 
etmiyoruz. Biz inanıyoruz ki, tUm işçi 
sınıfının kurtuluşu sağlanmadan, bizim 
kurtuluşumuzdan da bahsedilemez. 

Grev uygulamasına geçtiğimiz saat
ten itibaren bizi şahsen ziyaret eden 
��şta Türkiye Işçi Partisi Eskişehir I ı  
Başkanı ve diğer yönetici ve üye arka
daşlar bizlere büyük moral desteği ver
diler. Ayrıca bu desteklerini kamuoyuna 
resmen açıklayarak lehimize kamuoyu 
yaratılmasında da büyük katkıları oL
muştur. 

Biz grevdeki işçilerden hiç bir yar
dımlarını esirgemeyen TIp Eskişehir Iı 
Başkanı ve tüm TIp üyesi arkadaşları
mıza dergimiz YüRÜYÜŞ aracıh�ı ile 
açık teşekkürlerimizi sunarız. 

Büyük Otel Grevei Işçileri 
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teknisyen, teknik teknisyen, teknik 
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bu konuya konuya 
Genel MüMü

rine son 'Verilen işçilerle bu eksiklik 
daha da artmıştır. 

PERSONEL VE MALZEME 
NOKSANlıCı 

Çalışma raporunda da görüldüRü gi
bi, yıllar itibariyle gösterilen gösterilen göst üretim mik
tarlarında bir önceki yıla göre artış ol
ması gerekirken gerekirken ger hiçbir işçi direnişi ol
mayan Murgul işletmesinde da dü' 
şük bir seviyeye inmiş, hatta yıJlık prog
rama göre % 20 gibi çok düşük bir istih
sal gerçekleştirilmiştir. Ancak, Murgul'
daki üretim noksanlı�ı ise her yıl olduA'u 
gibi, bu yıl da çalışma raporunda kalifi
ye eleman aılı�ı ve yedek malzeme nok
sanlığ'ı olarak belirtilmiştir. Yılda yalı
rımları ile birlikte 700 milyon liralık 
harcama yapılan bir Anonim şirkette 
hala. personel ve malzeme noksanlıA:ın
dan bahsedilmesi ve bir çözüm getiril
memesi hayret vericidir. 

Murgul'daki üretim azlıRı nedeniyle 
Samsun tesislerinde tesislerinde tes işlenecek yeterli 
konsantre olmaması sonucu zaten dur· 
durulması düşünülen tesiste, işverenin de 
kışkırttlRı işçi direnişi, direnişi, hızır gibi yöneti
cilerin imdadına yetişmiş yetişmiş ve üretimdeki 
bütün aksamaların suçu işçi direnişine 
yüklenmiştir. yüklenmiştir. yüklenmişt

VE SORUYORUZ 

1975 yılı sonunda, 411 milyon TL 
zararı, 2 milyara yakın borcu olan bir 
şirketin işletmelerindeki teknik sorunla
rın çözümü yerine, ihtiyaç duyuldug:un· 
da teknik elemanların gitmesi gereken 
gezilere, ıdari kademedeki yetkililerini 
göndererek bu tip verimsiz ve büyük har· 
camalarda bulunmaaı, diA'er üretimleri 
çok d,ük seviyede olduau ve Murgul 
damar yataaında daha yükıek tenörlü 
cevher buiunduRu haJde Murgul Çak
makkaya cevher üretimini ön plana ala· 
rak dekapaj işini ,irketi 55 milyon lira 
civannda zarara sokacak bir ihaleyle mü
teahhide vermeıi MC yanlısı yöneticile
rin diRer kuruıu,lardaki davranışların
dan da gibi dikkat çekicidir. 

Çah,ma raporunda sadece Şirket 
murakıplarınca bir paragra' halinde gös
terilen ve 600 milyon liralık öz sermaye
den 411 milyon liraaının kaybı ve konu
ya ilişkin Türk Ticaret Kanunlarına göre 
yapılmaaı gereken işlemler konusuna nn
laşlldlA'1 kadarıyla idare meclisince deRi
nilmeye bile gerek duyulmamıııtır. Oysa 
600 milyon liralık şirket sermayesi 2/3 

Büyük Otel işçileri 1963 yılında yılında çıkan grev ve 10ka'Vt yasası
Eskişehir'de ilk yasal grevin öncüleri olmuşlardı. (Büyük Otel 'in 
Camgam Otel 'dL) 

TIP Eskişehir tı ürgütü grevci işçilerin yanında olduCunu olduCunu 
haklı direnişlerini direnişlerini destekleyecedestekleyeceeini eini kamuoyuna kamuoyuna bildirmiştir. bildirmiştir. 

"(jrgii"(jrgii"(jr tlü mücadelemiz en büyük silahımızdır" , 

BÜYÜK OTEL GREVCI GREVCI 
ıŞÇILERINDEN 

TÜRKIYE TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI'NE PARTISI'NE 
AÇiK TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR 

Türkiye'deki gerici kapitalist kapitalist iş· 
adamlarından sadece birisi olaçı olaçı fabrika
tör Ilhami Gamgam'ın Büyük Büyük Otel işyt;r 
rinde çalışan biz emekçiler, emekçiler, 20 20 Mart Mart 
1976 günü grev uygulamasına başladık. 
Bizi bu uygulamaya iten sebepler, sade
ce bugün doğmuş sebepler değildir. Ta
rihin özünden kaynaklanan emek-serma
ye çelişkisinin yalnızca somut bir parça
sıdır. Biz, sorunlarımızı tüm yurtseverle. 
rin sorunlarından ayrı olarak mütalaa 
etmiyoruz. Biz inanıyoruz ki, tUm işçi 
sınıfının kurtuluşu sağlanmadan, bizim 
kurtuluşumuzdan kurtuluşumuzdan da bahsedilemez. 

Grev Grev uygulamasına 
ten itibaren bizi şahsen 
��şta ��şta Türkiye Işçi Partisi 
Başkanı ve diğer yönetici 
daşlar bizlere büyük moral 
diler. Ayrıca bu desteklerini 
resmen açıklayarak lehimize 
yaratılmasında da büyük 
muştur. 

Biz grevdeki işçil
dımlarını esirgemeyen 
Başkanı ve tüm TIp 
mıza dergimiz YüRÜYÜŞ 
açık teşekkürlerimizi sunarız. 



KARŞI DEVRiM 
AGINDA YENi BiR 
DÜCÜM: 

• 
ARJANTIN'DE ORDU KOMUTAN LAR ı :  EMPERYA LIST MIH-
RAKLARDA UZUN SÜREDIR HAZıRLANAN VE BüTüN 
DüNY ANıN BEKLER HAl-E GELDICI DARBEYI GEÇEN 
HAFTA GERÇEKLEŞTIRDILER. LATIN AMERIKA'NIN GÜ· 
NEY KESIMINDE DI KTATÖRLÜKLER ACı NA BIR YENISINI 
EKLEYEN BU GELIŞME, BIR YANDAN DA, "PERONIZM"IN 
POLITIK SONU OLDU. AŞACIDA, SON GELIŞMELERI ÇOK 
ÖNCELERDEN HABER VERMIŞ VE GEREKLI öNLEMLERIN 
ALINMASI ıÇIN SÜREKLI UYARıLARDA BULUNMUŞ OLAN 
ARJANTIN KOM ÜNIST PARTISI'NIN, MERKEZ KOMITESI 
YEDEK üYESI ALBERTO KOHEN'IN BUNDAN BIR AY ÖNCE 
YA YINLANAN BIR YAZıSıNIN öZETINI BULACAKSıNız . ARJANTi,N 

Isabel Peron, Lopez Rega 

Arjantin'deki ekonomik, toplumsal 
te siyasal bunalım 1975 yılının sonlann
da bir dönüm noktasına gelmiş bulun
maktadır. Gündemdeki tercih şudur: ya 
anayasa! demokratik rejim korunacak, 
yada gerici bir darbe gelecek, büyük bir 
iç savaş tehlikesi do�acaktır. Hüküme
tin emperyalizme verdi�i ödünlerden 
sonra, baskı ve terörün de tıonaoması 
hükümetin kesinlikle teslim olduRu ve 
bir darbenin kaçınılmaz hale geldili 
anlamına gelmemekle birlikte, tehlike gi
derek büyümektedir. 

1975 ydı içinde binden fazla kişi 
katlediimiştir. Arjantin Komünist Parti-
51 'nin 8. ulusal konferansının da bellrt
URi gibi, gericilik, oligarşi ve emper
yalizm iktidan gasbetmeye hazırlanmak
ta ve kitlelerin eylemlerini terör yoluy
la ıindinneye çalışmaktadır. 

Arjantin 'de raşist bir darbenin 
hazırlanıyor olması; kıtanın "güney ko
nisi"ndeki diktatörlükler aRını pekiştir
meye, Patagonya'nın petrol yataklanna 
el koymaya, Peru 'daki devrimci dönü
ııümler sürecini ve kıtadaki diRer ülke
lerdeki olumlu gelişmeleri dengelerneye 
çalıııan Amerikan emperyalizminin glo
bal strateji ve taktiRinin bir parçasıdır. 

Bu amaçla, Şili'de "Vatan ve 
özgUrlük", Brezilya'da "Öıüm Birlikleri" 
ve Arjantin'de "Antikomünist İttirak" 
(AAA) türünden "yan · resmi" ıtlahh 
çeteler oluşturulmaktadır. Bunlar CIA 
tararından kurulup silahlandınlmakta, 
uluslararası tekeııere ve yerel oligarşi
ye baRlı olarak çalışmaktadırlar. 

Şili 'de oldulu gibi Arjantin'de de 
bir "istikrarsızlaştınna" politikası uygu. 
lanmaktadır. Büyük toprak sahipleri, 
kamyon sahipleri açıkça komplocu ni
telikte grevler .düzenlemektcdlrler. öte 
yandan, hükümette, sendikalarda ve 
üniversitelerde yer alan tüm sol, demok
rat, anti - emperyalist unsurlara karşı 
M.c Carthy'ei bır kampanya yüriitiil
mektedir. 

Partimizin 8. Ulusal Konferansına 
tundulu bir raporda Yoldaş Jeronimo 

YVRtlYOŞ · 30 MART 1976 · i? 

Arnedo Alvarez'in de belirttiei gibi, 
bunalımın aÖ1rla.şması için iki aşın -
sae akım elele çalışmaktadır. Bunlar, 
bir yanda Lopez Rega'nın gizlice yönet- . 
tiRi hükümet içindeki gericileri digeı 
yanda da Peranjzm 'in dışında kalan her 
türden saecılardır. Birinciler Pinochet tü· 
rü bir darbe için uygun anı bekleyenler 
için gerekli ortamı hazırlamaktadırlar. 

MAYIS 1973'TEN.SONRA 

Kitlelerin baskısıyla hapishane kapı· 
Iannın açıldıRı, siyasal tutukluların sa
hndlRı ve baskılara olanak saRiayan ya
saların kaldınidıRı 1973 Mayıs'ından bu 
yana ülkede neler olup bitti? Bunun ce
vabı şudur: 1973 seçimlerinde oyların 
yüzde 80'ini alan hükümet, oligarşinin 
ve emperyalizmin baskılan sonucu (özel
likle Heron 'un ölümünden sonra) gide· 
rek saea kaydı. Hükümetin içindeki, 
emperyalizmin işbirlikçisi saReı unsur· 
lar, iç ve dış politikada demokratik ii
kelerin giderek terkedilmesini saRiadılar. 
Kamu özgürlükleri kısıtlandı, baskı yasa· 
lan yeniden uygulamaya kondu. Ulusal 
Kongre'nin onayından geçirilmeyen sÜ· 
resiz sıkıyönetim getirildi. 

Komünistıer, ve Peroncular da dahil 
ariayasa..,...-e demokrasi yanlısı güçler bas· 

'ıkinıh �(ldefi oldular. 1974 Kasım'ından 
ııb'u l�ah8' 8000 ıko:dar siyasal tutuklu ha· 

pisanelerde tutuluyor. 
Baskı ve teröriin sınıfsal niteli�i, 

gericilerin, büyük işçi direnişlerini hun
harca bastınnalan, işçi liderlerine kişisel 
terör uygulamaları, ve baskıların özellik
Le işçi sınıfı ve komUnistler üzerinde yo
�unlaşmasıyla giderek daha da açıea 
çıktı. 

MAOIZMIN KOKUŞMASI 
ıktidardaki Peronlst Parti 'nın en ge

rici kesimleri ve muhalefetteki faşist
ler elele çalışırken, Maolst bölücü grup
lann da deste�ini almaktadırlar. Bu, on. 
lann sıyasal yozllışmalarının vardıRı ucu 
göstermektedir. Bu gruplar, hayali "Rus 
yanlısı darbe" ithamlanna katılarak Lo. 

pez Rega ile aynı a�zı kullanmaktadır
lar. Maoizmin topyekün kokuşmasını, 
faşist ve gerici emperyalist unsurlarla 
bu uzlaşmalarından daha açık hiçbir· 
şey kanıtlayamaz. 

SERÜVENCILlCE KARŞI 

Terör ve baskıya karşı mücadele, 
kitle eylemleri dahil çok çeşitli biçimler 
almıştır. Ideolojik planda komünistler, 
anti - komünizmin bütün beli ri şleri ne 
karşı da mücadele etmektedirler. Çünkü 
anti · sovyet provokasyonları en ufak bir 
hoş görme genel demokratik mücadele
yi zayınatır. Öte yandan, bazı siyasal 
çizgilerin sabırsızlıklarından yararlan· 
mak isteyen düşmanın bölücü çalışmala· 
nnı da teşhir ediyoruz. Bu çizgilerin 

"mensupları, mevcut durumdan çıkış yo· 
lunu görmemekte ve istenenin tam ter· 
si sonuçlar verecek serüvenci eylemlere 
kolaylıkla kışkırtılmaktadırlar. 

Yoldaş Alvarez'in de belirttiRi gibi, 
terörün sa�cılar tarafından yönetildi�i
ne kuşku yoktur. Kimilerine göre, ge· 

• 
rilla mücadelesi faşist teröre karşı bir 
cevaptır. Fakat bu görüş hem yanlış 
hem de tehlikelidir. Çünkü darbecilerin 
de�irmenine un taşır. Hiçbiryerde ve 
hiçbirzaman, iradecili�in bir biçimi olan 
"gerilla için gerillacılık" devrimin moto· 
ru olmamıştır. 

ÖNERI, KITLE EYLEMLERI 

GericiliRin geriletilebilece�ini de· 
neylerimiz bize göstermiştir. Bugünkü 
durumda yeni olan yan, kitlelerin faşist 
cinayetlere anında, gözüpek ve birlik i
çinde tepki göstenneleridir. Grevler, kit
lesel toplantılar, protesto yürüyüşleri, 
orduya karşı girişilen eylemler, siyasal 
tutukluiann bırakılmasını, kayıp kişile
rin hayatının kurtarılmasını saelayabil· 
mektedir. 

Bir darbe hala engeııenebilir, yada 
olduRu takdirde boşa çıkanlabilir. Ne 
var ki, bazı demokratik liderlerin dar sı-
nıf çıkarlarından kaynaklanan taviz eli· 
Iimleri ve kararsızlıklan, bu olanalı ...... 
azaltmakta ve halkçı güçlerin birliRini 
zedelemektedir. 

SBKP'NIN 2S. KONGRESININ TAMAMLANMASıNDAN SONRA 

SBKP'nin 25. Kongresinin yankıları devam ediyor. Bu arada, burjuva ba. 
sın organlarında, "Sovyetler Birli�i'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini 
gerginleştirmek istediği" biçiminde yorumlar yaygınlaştırılıyor. Sovy.ctler 
Birliği'nin Maoiıme karşı tutumunda bir değişiklik olduğu izlemiııi yarat
maya çalışan bu çabalar Sovyet basınında yorumlara konu oluyor. Sovyet 
gazetecisi Yuriy Stcrligov'un bu konudaki bir yorumunu aşağıda okuyacak
sınız. 

Isabel Peron, Lopez Rega 
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CEZAY I R  

Cezayir Genel Işçi Sendikası (UC
TA), 1 5  Mart'la yayınladı�ı bir bildiri· 
de, Ceayir emekçilerinin başkan Buari 
Bumedyen'in izledi�i politikayı rleslek· 
ledieini açıkladı. Bildiri'de: "Cezayir 
emekçileri, kardeş Huari Bumedyen'in 
bilgi ve açıkgörüşlülükle yönlendirdi�i 
devrimci yönetimin iç vc dış politikasını 
bütünüyle desteklemektedir" denmekte
dir. UGTA, "tanm devriminin, sanayi 
devriminin ve kültür devriminin bütün 
kazanımlannı, aynea hastanelerin para
sızı aştı nı ması, ücretlerin artınıması gibi 
önlemleri" olumlu bulmaktadır. UGTA. 
ayrıca, "emperyalizmin ve gericiliCin 
tüm manevralannı hüsrana ue-ratmak 
için girişüCi seferberlikle, bütün bu 
ka7.anımlannı savunmak üzere söz 
vermektedir. " 

ıTALYA 

Roma 'yı da içine alan Latium böl
gesinde, Komünist ve Sosyalist partiler 

bit koali,syon hükümeti oluşturdular. 
Bi.iylece, Italya'nm 20 bölgesinde Komü· 
nist Partisinin yerel hükümete kalıldıi!ı 
bölgelerin sayısı 9'a çıkmış olmaktadır. 

SOVYETLER BIR lıCı 

Sovyetler Birli�i Bilimler Akademi· 
si, SBKP Merkez Komitesi sekrell'rlt'rin
den ve Politik Büro üyesi Mihail Sııslov'lı 
"Karl Marx" altın madalyasıyla {idüllen· 
dirdi. 

PORTEKIZ 

Porteki:ı: Komünist Partisi 'nin önce
ki hafta Lizbon'da 1000 delegenin ka
tılınasıyla yapılan ulusal konferansında 
ülkedeki siyasal durum de�erlendirildi. 
Bütün ülkeden gelen 4000 kadar daveW· 
ninde izledi�i konferans, oybirliğiyle bir 
belge kabul etti. Bplgedr, "Portekiz'in 
gelece�inin büyük ölçüde 25 Kasım ya
sama seçimlerine ba�1ı oldu�lI" b('lirtil
di. 

25. KONGRE VE 

MAOizM 

SBKP xxv, Kongresi'ne Ç i n  ' i n  yö
neıtti�i eleştiriler biraz fazla sert dej:!:il 
mi? 

Sovyetler BiriiRi ile Çin arasında iliş
kiler kurulması olasılı�ını böylece sıfıra 
indirmiş olmuyorlar mı? 

Kongre sırasında yabancı yorumcu· 
lann zihnine takılan sorulardı bunlar. 
Şimdi, sanırız ki, Kongre belgeleri üzeri
ne so�ukkanhlıkla ve dikkatle .... eRiline· 
bilir. Uluslararası ve iç birçok sorunun 
Çin Ha1k Cumhuriyeti ve maoizmle iliş
kiler konusunda açık ve ilkesel nitelikle· 
rini ortaya koyduklan şu günlerde, bu 
yapılma1ldır da. 

BREJNEV'IN SÖZLERI 

SBKP Merkez Komitesi Genel Sek
reteri J...eonid Brejnev, Kongre delegele
rine yaptıRı konuşmada, �imdiki Çin 
yö:ıeticilerini politikasını, "sosyalist üı· 
kelerin çoRunluguna karşı bir politika" 
olarak nitelendirmişti. "Dahası da var · 

demişti Brejnev - dünyanın en uç geri
cili�inin tutumuyla birle�mektedir mao-
izm .. 

Pekin'in, yumuşamayı ortadan kal· 
dırmak, sililhsızlanmayı önlemek. dev
letler arasına güvensi:ı:lik tohumları ek· 
rnek, bir dünya sava�ı provokasyonu 
yapmak ve bu savaşın ateşinde ellerini 
ısıtmak konusundaki çabaları, dünyanın 
tüm barışsever halkları için büyük bir 
tehlike anetmektedir." 

Hiç kuşkusuz. "soRu k savaş" de;
neminin kalıntılarını ortadan kaldırmak 
için bunca gayret sarfeden ve gelecek 
kuşakların yaşamından sava�ı silmeyi 
kendilerine yüce amaç edinen SSCB ve 
sosyalist işbirliei ülkeleri; Pekin, barış 
için sava� programını gözden dü�ürmeye 
çalışırken. bir cepheleşmeyi tahrik eder 
ve savaş ü�erine hesaplar yapıırkeıı. ta· 
rafsı� hlamazlar. 

Moldavya Komünist I'artisi delegas· 
yon u başkanı Ivan Bodyul'un da b!'lirt
ti�i gibi "maoistierin eylenılerini il keSt'I 

URUGUAY 

Montevideo'daki faşist diktatörlü
ğün, kitle halinde yapılan son tutukla
malardan sonra gizli "marksist" örgüt
INin dağıtıldı�ını açıkladığı sıralarda. 
Uruguay Komünist Partisi 'nin bir bildi
risi önceki hafta ülkenin belli ba�1ı kent
lerinde gizli olarak dal!ıtılmıştır. Urugu· 
ay'da bir "savaş hali" nin sürdüi!ü, A
merikan uzmanlarınca yönetilen siyasi 
polisin yüzlerini gizleyen maskplerle ça
lıştığı bildirilmt'ktedir. 

Baskıların her geçt'n gün artııgı sı· 
ralarda yayınlanan UKP bildirisinde, işçi 
sınıfının, tüm demokratik, siyasal, lop
lumsal Vf' dinsel güçlrrin, "ülkeyi kur
tarmak ve kan banyosuna son vNmek 

olarak onaylamadl�lml7.1 ifade etmemiz 
yurt dışında kimilerinin hoşuna gitme
yebi1ir... Ama bugün artık apaçıktır ki, 
Mao kliğinin ayrılıkçı, hegemonyacı ça· 
balarının temelinde bilimsel bir anlayış 
değil. kinci bir anti-sovyet politika yat· 
maktadır. Böyle bir politikanın uygulan
ması, kaçınılmaz olarak gericilik ve serü
vencilikl€' uzlaşmayı getirir. 

Birçuk kongre delegt'Si, nıaoist ide
olojinin ve bunun pratieinin, marksist
leninist i.iğ:rctiyc ters düştüğüne, ona 
açık('a düşman oldu�una dikkati çek
tiler. 

YAN lıŞ LARLA 
UZLA Ş I LAMAZ 

Sovyetler Birliği, ideolojik düşman· 
larına .karşı, tıpkı XX, yüzyılın şafaRın
da oldu):!u gibi aynı uzlaşmazlık ve ka
rarlılıkla mücadele edeceeini gizleme
mektepir, J3u düşmanlardan birJço�unu 
tarih çoktan lisl<'Sinden sillııiştiI';(Mao. 
izmi de aynı yazgıyı paylaşmak ıbnkle· 
mekledir. Çünkü. Kongre dolegole�nden 
Turdakun Usubaliyev'in de çdk güzel 
ifade eltigi gibi, "yalan ve yapmacık 
olan !ieyler çürüktür." Işte bir ideolojik 
akım olarak maoizmin herhangi bir ge
Icce�i olamıyaca�ı fikrinin kongrede ya
pılan konuşmalarda ısrarla belirtilmesi
nin nedeni budur. 

Ama bu, maoizmln gerçek yüzünü 
ortaya çıkarmamak. onunın milcadele 
(!tmemek demek dn�ildir. Hatta "taraf. 
sızlık" da ge<;,ersi:ı:dir; 11t' �ckildc olursa 
olsun maoizm vt' Ppkin politikasıyla uz
laşma. yalnı:ı:cıı Iltokin y,önetiminin sos· 
yalil.lll düşmanı amıu;larlllA hizmet �dt'r. 

için" birleşmesi ça�rısı yapılmftktadır, 
Bildiride, "i!ikpnce v(' cinaYt'llere, adam 
kaçırma v(' tuLuklamalara SQn verilmesi 
ve politik bir çıkış yoluna girilmesi ge
rekti�i, aksi takdirde ülkenin telafisi 
imkansı:ı: bir u<;,uruma yuvarlanacaf::ı" 
belirtilmektedir. D .. ha sonra ::;öyle den
mektpdir: 

"Alma�ıklar çok açıktır: Ya özgür
lük ve demokrasi yada ra::;izm; ya ba· 
ğımsl7.lık yada sömürge olmak: ya hal· 
kın gelirlerinin yükselmesi yada açlık ve 
!i,efalet." 

Uruguay Komünist Partisi, g('niş bir 
anti - diktatoryal cephpnin kurulmasını 
önC'rmekte v(> bütün militanları"ı "so/l 
derece ıehlilu'li ve zor ulon ŞII aııda saf
ları sıhlaşlırmaya " çağırmaktadır. 

Ama eğer P(>kin gerçek marksizm
leninizm politikasına dönerse, sosyalist 
ülkelere düşman tavrını bırakırsa ve dün· 
ya sosyali7.mi ile işbirliRi ve dayanışma 
yoluna girerse, pu hiç kuşkusuz gerekpn 
yankıyı bulacaktır. 

KÖPRÜLERI ATAN Çı DIR 

Sovyetler Birli�i, ('in Halk Cum
huriyeti ile i1i�kilerinin düzt'lmesinin, 
sosyalist ülkelerin uzun vadeli çıkarları 
yararına olaca�ını kaç kf':ı: bC'lirtmiştir. 
Sovyet halkı, Çin halkına en içten saygı 
ve kardpşçe dayanışma dUYl!Ulan besle
mektedir, 

Ilu. Kremlin Kongreler Sarayı'nın 
kürsüsünden de dile getirilmişti. XXV. 
Kongre delegeleri, Sovyetler Birli�i'nin. 
Sovyet-c,;in ilişkilerinin normal leş mC'
sinde büyük bir sabır göstererek, hiç de 
azımsanamayacak iyi niyetli adınılar 
attı�ını belirtmişlerdir. Delegelerden 

. Dinmuhammed Kunayev, bu ilişkilerin 
SBKP XX,V. Kongresi'nde vaıedilen il
keler üzerinde yeniden kurulmasının ya
r .. rlı, zamanlı ve akıı ve I!€'rçekçilige iti
bar kazandıracak bir davranış olaca�ını 
belirtmiştir. 

SSCB, kendi yasal ve ilkesel tutu
mundan bir adım bile gerilemeden, Çin 
Halk Cumhuriyeti ile devletlerarası iliş· 
kilerin normalleşmesi için kendisine dü· 
şen yapmaya hazırdır. lştt' bu 
bakımdan Çin 'le ilişkilerin düz('ltilme· 
sinde "acele etmek" ya da "agırdan al
mak" sorunlarındA Sovyetler Birligi suç
lannmaz. Sovyetler. görüşmeiN için "ka
pılnrı kapamamaktadır." 

Artık iş Çin tarafına kalmıştır. 
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PORTEKIZ 

Porteki:ı: Komünist Partisi 'nin önce
ki hafta Lizbon'da 1000 delegenin ka
tılınasıyla yapılan ulusal konferansında 
ülkedeki siyasal durum de�erlendirildi. 
Bütün ülkeden gelen 4000 kadar daveW· 
ninde izledi�i konferans, oybirliğiyle bir 
belge kabul etti. Bplgedr, "Portekiz'in 
gelece�inin büyük ölçüde 25 Kasım ya
sama seçimlerine ba�1ı oldu�lI" b('lirtil
di. 
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sorulardı bunlar. 
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kkatle .... eRiline· 

birçok sorunun 
ve maoizmle iliş

ilkesel nitelikle· 
şu günlerde, bu 

SÖZLERI 

Genel Sek
Kongre delegele

�imdiki Çin 
"sosyalist üı· 

demişti Brejnev - dünyanın en uç geri
cili�inin tutumuyla birle�mektedir mao-
izm .. izm .. 

Pekin'in, yumuşamayı ortadan kal· 
dırmak, sililhsızlanmayı önlemek. dev
letler arasına güvensi:ı:lik tohumları ek· 
rnek, bir dünya sava�ı provokasyonu 
yapmak ve bu savaşın ateşinde ellerini 
ısıtmak konusundaki çabaları, dünyanın 
tüm barışsever halkları için büyük bir 
tehlike anetmektedir." ir." 

Hiç kuşkusuz. "soRu k savaş" de;
neminin kalıntılarını ortadan kaldırmak 
için bunca gayret sarfeden ve gelecek 
kuşakların yaşamından sava�ı silmeyi 
kendilerine yüce amaç edinen SSCB ve 
sosyalist işbirliei ülkeleri; Pekin, barış 
için sava� programını gözden dü�ürmeye 
çalışırken. bir cepheleşmeyi tahrik eder 
ve savaş ü�erine hesaplar yapıırkeıı. ta· 
rafsı� hlamazlar. 

Moldavya Komünist I'artisi delegas· 

INin dağıtıldı�ını açıkladığı sıralarda. 
Uruguay Komünist Partisi 'nin bir bildi
risi önceki hafta ülkenin belli ba�1ı kent
lerinde gizli olarak dal!ıtılmıştır. Urugu· 
ay'da bir "savaş hali" nin sürdüi!ü, A
merikan uzmanlarınca yönetilen siyasi 
polisin yüzlerini gizleyen maskplerle ça
lıştığı bildirilmt'ktedir. t'ktedir. 

Baskıların her her geçt'n gün artııgı sı· 
ralarda yayınlanan UKP bildirisinde, işçi 
sınıfının, tüm demokratik, siyasal, lop
lumsal Vf' dinsel güçlrrin, "ülkeyi kur
tarmak ve kan banyosuna son vNmek 

olarak olarak onaylamadl�lml7.1 ifade etmemiz 
yurt dışında kimilerinin hoşuna gitme
yebi1ir... yebi1ir... Ama bugün artık apaçıktır ki, 
Mao Mao kliğinin ayrılıkçı, hegemonyacı ça· 
balarının temelinde bilimsel bir anlayış 
değil. kinci bir anti-sovyet politika yat· 
maktadır. Böyle bir politikanın uygulan
ması, kaçınılmaz olarak gericilik ve serü
vencilikl€' uzlaşmayı getirir. 

Birçuk kongre delegt'Si, nıaoist ide
olojinin ve bunun pratieinin, marksist
leninist i.iğ:rctiyc ters düştüğüne, ona 
açık('a düşman oldu�una dikkati çek
tiler. 

YAN lıŞ LARLA 
UZLA Ş I LAMAZ 

Sovyetler Birliği, ideolojik düşman· 
larına .karşı, tıpkı XX, yüzyılın şafaRın
da oldu):!u gibi aynı uzlaşmazlık ve ka
rarlılıkla mücadele edeceeini edeceeini gizlemegizleme
mektepir, J3u düşmanlardan birJço�unu birJço�unu 
tarih tarih çoktan çoktan lisl<'Sinden sillııisillııiştiI';tiI';tiI'(;(; Mao. 
izmi de aynı de aynı yazgıyı paylaşmak ıbnkle· 
mekledir. Çünkü. Kongre dolegole�nden mekledir. Çünkü. Kongre dolegole�nden 
Turdakun Usubaliyev'in de çdk güzel 
ifade eltigi gibi, "yalan ve yapmacık 
olan !ieyler çürüktür." Işte bir ideolojik 
akım olarak maoizmin herhangi bir ge
Icce�i olamıyaca�ı fikrinin kongrede ya
pılan konuşmalarda ısrarla belirtilmesi
nin nedeni budur. 

Ama bu, maoizmln gerçek yüzünü 
ortaya çıkarmamak. onunın milcadele 
(!tmemek demek dn�ildir. Hatta "taraf. 
sızlık" da ge<;,ersi:ı:dir; 11t' �ckildc olursa 
olsun maoizm vt' Ppkin politikasıyla uz

belirtilmektedir. D 
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Ama eğer P(>kin 
leninizm politikasına 
ülkelere düşman tavrını 
ya sosyali7.mi ile 
yoluna girerse, pu 
yankıyı bulacaktır. 

KÖPRÜLERI 

Sovyetler Birli�i, 
huriyeti ile i1i�kilerinin 
sosyalist ülkelerin 
yararına olaca�ını 
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Kongre delegeleri, 
Sovyet-c,;in ilişkilerinin 
sinde büyük bir sabır 
azımsanamayacak 
attı�ını belirtmişlerdir. 

. Dinmuhammed Kunayev, 
SBKP XX,V. Kongre
keler üzerinde yeniden 
r .. rlı, zamanlı ve akıı 
bar kazandıracak 
belirtmiştir. 

SSCB, kendi 
mundan bir adım 
Halk Cumhuriyeti 
kilerin normalleşmesi 
şen yapmaya 
bakımdan Çin 'le 
sinde "acele etmek" 
mak" sorunlarındA 
lannmaz. Sovyetler. 
pılnrı kapamamaktadır." 



AYDıNLAR 

FASizM 

"Gece &kçili"nden Bir görüntü: \ 

Faşizm Haflli PhmcUJ ÇöziimLenebilir? 

"BIR FILM, S·AYIN AYDIN KIŞILERI FA· 
ŞIZM üZERINDE DOLAYLI DA OLSA, 
YAZMAYA ITIYOR DA,-ÇEVRELERINDE 
YAYıMLANAN ONCA KITAP, DERGILER· 
DE ÇıKAN EMEK üRüNü MAKALE NIYE 
HıÇ ITICI B I R  ETKI YARATMıYOR? FA· 
ŞIZMSE, BU KITAP VE DERGI YAZILA· 
RlNDA IŞLENEN DE FAŞIZM." 

"DEMEK KI, SORUN DIKKATSIZLlK,GÖZ· 
DEN KAÇMA SORUNU DECIL. BIR TER
CIH SORUNU. Y A  SöZKONUSU YAYıN
LARA HıÇ ILGI GöSTERILMIYOR, Y A DA 
BUNLAR, üZERINDE YAZıLACAK öNEM 
VE DECERDE BULUNMUYORLAR." 

AHMET KARDEŞ 

Faşizm gUnümüz Türkiyeısinde güncel bir konu. 
Bunda kuşku yok. Yaşadı�ımız şehirlerin duvarlanna 
yazılmış " Kahrolsun Faşizm!" sloganlan, demokratik 
kitle örgütlerinin anti·(aşist mitingler düzenlemeleri, 
toplumcu hareketin çeşitli yayın organImnda faşizm 
olgusunu çözümleme denemelerinin Yer alması bu 
güncelliRi kanıtlamak için yeterli olmalı. 

B·IR FILM üZERINE YAZıLANLAR. 

Ancak herkes güneelliAi buralardan aramıyor. Fa· 
şizm üzerine dolaylı da olsa, birkaç söz söylemek için 
5inemalanmızda "son yınann en önemli sinema olay
Ianndan biri" saydıkları ve "tüm okurlarımızın gör
mesi g�rektlRi" bir filmin oynamasını bekleyenler var. 
(Atilla Dorsay, Cumhurıyet, 26 Şubat 1976, 5.6) 
"Aydın ve cüretll bir sanatçının olaya yeniden ve çok 
kişisel bir gözle" bakarak yaptıRı ve "IçerdiRi cüretli 
sahneleri hemen hiç kesilmemiş" bir filınin, bir sine
ma eleştirmenini faşizm ve birey üzerine yazmaya it
mesi bir başka yazan da konuya çekiyor_ 

O da rııimi görmesinden ve Erich Fromm adlı bir 
sosyopsikologun nazizmL sosyopsikolojik temellendir
mesinden yararlanarak konunun boyutlarını ıengin
leştiriyor. Ona göre, rıımin.. tiplerindeki " sado-maio
histik yönsemelere, sapık ve nevrotik bir a�ırıhRa ';af
dınldlRı Için, fa�izmin bireysel çözümlemesi çok arka 

·planlara Itiliyor ve ön plana, sadece, 'sapık' sado-ma
zohist karakterlerin çözümlemesi çıkıyor." Ancak o 
da mmi eleştirir gibi olmasına raRmen fazla h_aue
meye nlyeth degıl. " Liliana (Javanı, filmin 'tip'lerinde 
deRii, oluşturduRu 'durum 'larda beıırli bir allegori ya
ratarak faşizm olgusunu vurgulamayı bilmiş" deyip 
işın Içinden çıkıyor. (Hilmi Yavuz, Politika, 19 Mart 
1976, •. 6). 

Buraya kadar herşey ıyı, güzel. Bir aydın bir 
görmüş, beRenml" okurtannı tavsiye etmiş. Yine bır 
başka aydın da okuduklanndan yararlanıp eleştlrme
nın görü"lerine karşı çıktıRı gibi, konunun boyutlarını 
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zenginleştirerek sözkonusu rııim ile bır Türk yazarının 
romanı arasında "bir paralellik" kurmuş. Ancak çev
r�inde dolanılan olgu, faşizm. 

AYDıNLAR OKUMUYORLAR MI? 

Bir aydın, toplumcu hareketin en temel tartışma 
konulanndan biri olan faşizm üzerine dolaylı da olsa 
birşeyler söyler, yazarken; o harekette söylenenlere 
kulak vermesin. kendisini oradaki tartışma baRlarnın
dan baRımsız saysın, bu mümkün. Olur, bir örgüt üyesi 
deRiidir, solun bir sürü dergisi vardır. hangi birini izle
yecektir; mitinglerde haykırılan anti=Iaşist sloganlarsa. 
kitleleri coşturmak içindir. Ancak işin bir de aydınlı
Ra, özellikle sözkonusu aydınlann hergün içinde bu
lundukları doRal ortama ilişkin bir yanı var. Bu aydın
lar fillm seyrettikleri gibi, kitap okuyorlar, tanıtıyor
lar, eleştiriyorlar, tartışmalara giriyorlar; dahası so
mut olarak birtakım kitapçı vitrinleri önünde duru
yorlar veya dergi idarehanelerine uAruyorlar. Bunlar 
aydınlık icrasının bir gereRi sayılabilir. Şaşılacak, ya· 
dırganacak bir yanı yok. Şaşırtıcı olan nokta şurda: 
Bir film. bu sayın aydın kişileri faşizm üzerine dolay
lı da olsa, yazmaya lUyor da, çevrelerinde yayımlanan 
onca kitap, dergilerde çıkan emek ürünü makale niye 
hiç itici bir etki yaratınıyor? Faşizmse. bu kitap ve 
dergi yazılannda işlenen de faşizm. Burada üşenme
den kısa bir döküm yapma gere�i var. Son birkaç yıl· 
da şunlar yayımlandı ülkemizde faşizm üzerine: 
Faşizm ve Büyük Sermaye, Daniel Guerin (Suda Y.); 
Faşizm ve Kapitalizm, der!.Wolfgang Abendroth 
(Suda Y.); Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, Wııhelm 
Relch (Payel Y.); Faşizm Uzerine Yazılar, Bertold 
Brecht (Maya Y.); Hitler Faşizmi Uzerine Konuşma
lar, Bertolt Brecht (Konuk Y.); Faşizm, Ömer Laçi
ner (Birikim Dergisi, sayı 4·5); Faşizm ve Romantizm 
R.Griepenburg/K.H.Tjaden (Birikim Dergisi, sayı: 6). 
Kısa bir döküm bu. Bu dökUmde yer alan yayınlar, 
ıözkonusu aydın!ann günlUk yakın çevrelerinde ko
'ayca bulunabilecek türden. Dikkatli gözlerinden 
'iaçacak gibi deRi!. Dikkatli göze sahıp bulunduk· 

lan ise ortada. Gerek Atilla Donay, gerek Hilmi Ya
vuz filmin aynntılan üzerinde bayalı titizler. Biri ka
dın oyuncunun daha «ince hangi filmde izlendiRini 
belirtecek kadar dikkal11 iken, öbürü Gece Bekçisi 
Max'dan "Anayurt Oteli "nin katibi Zebercet'e uza
nabiliyor. "Normal" sado-mazohist ile "sapık" 
sado�mazohist arasındaki ayrım bile ihmal edilmiyor. 

Demek ki, sorun dikkatsizlik, gözden kaçma so
runu deliL. Btr tercih sorunu. Ya sözkonusu yayınla: 
ra hiç ilgi gösterilmiyor, ya da bunlar, üzerine yazıla
cak önem ve deRerde bulunmuyorlar. 

Ancak bizim asıl işimiz, kasıtlı ihmallere ya da 
dikkatsizliklere deRinrnek deRii. Amaçlanan, faşizm 
sorunsalı ile bir kesim Türk aydını arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak. Kesim deniyor, çünkü günlük gazete
lere şöyle bir göz atııdıeında bile, Türk aydınlannın 
sayıca ve önernce azımsanmayacak bir kısmından, 
faşizm üzerine ilginç şeyler okumak mümkün. 

KAPITALIZMDEN SöZ ETMEYEN 
FAŞIZM DüŞMANLARı 

örneein, Mehmet Barlas, 5 Aralık 1975 tarihli 
Günaydın 'da şunları ardarda yazmış: " .... Mesela Ai
manya'da HiUer faşizmi, sıklyönetimle deen, seçimle 
geldi. ... Faşizmde herşeyden önce. özgürlük ve çok 
partililik yoktur ..... Tabii, fakat çok partili rejim için
de, faşist partiler olabi1ir .... Faşizm bir ekonomik sis
temdir de ..... . zararlı çıkar demek?
Bazen işverenler de görür. Çünkü faşizmde hu
kuk devleti yok olur. Eeer faşist iktidann kafası kı· 
zarsa, kamulaştırmalara, millileştirmelere gider. Ana
yasaya aldırmaz .... Hatta. bazı zenginlerin, az vergi 
ödeyenıerin. dış ticari ilişkilerde bulunan bazı tüccar
lann, faşist sistemlerde hapse atıldıklan ve yargılan
madan yıllarca' yattıkları görülmüştür. - Ne.den? - çün-
kü faşizm, akıl dışıdır ...... ·· 

Selim İleri ise. iki ayn yazıda şunlan demiş: "Fa
şizm, yirminci yüzyılda hala nasıl yandaş bulduluna 
şa.şırdıRımız bir düzenin adı ... Kanlı çatışmalardan, ka
ba güçten, insanlık dışı olmaktan başka hiçbir özellili 
olmayan faşizmin ..... " (Politika, 26 Aralık 1975) ve 
....... Faşizm yalnızca kaba güçle karşımıza çıkmıyor 
artık. Çok ince, çok ölçülü insan ili\!tilerinde bile la
şizmin kurallannı bulabiliriz. Aşkın da faşist olaru 
var. Dostlu�un da .... Sevginin de ..... " (Politika. 17 
Aralık 1975). 

Her türlü faşizme ve faşizm girişimine karşı sa
vaşmak için çıktı�ı ileri sürülen bir gazetede de şu sa
tırlar yer almış: ....... Faşizm. Batılı bilim adamlannın 
kitaplannda. en ufak aynntılanna kadar incelenmiş 
tanımlanmıştır ..... Faşizm. kurulu düzenin, zor yoluy
la ayakta tutulması sistemidir ...... Otoriter ve totaliter 
bir sistemdir. Faşist partisi liderinin sözleri tann buy
ru�u gibidir. Tartışllmaz ..... Şu halde, faşizm. her ül
kede -Türkiye de dahil- yeşerebilen zehirli bir ottur .... 
(Alp Kuran, Vatan, 13 Mart 1976) 

Birkaç örnek. Ama okurun gözüne bir ortaklık 
çarpıyor olmalı. Bu ortaklıRın nedeni, yazının başın
da sözü edilen aydınlarda olduRu gibi, dökümü verilen 
faşizm üzerine yayınlarla yukarda yazılanndan alınb
lan verilen aydınlar arasındaki olumsuz ilişkide arana
bilir. Okumuyorlardır yani. Ama bu konuda kesin bir 
bilgiye sahip olmayınca, şu genel belirtmeyi yapmak 
eRilimi daha a�ır basıyor. YapacaRımız genel belirt
me. bir Alman felsefeci ve sosyal bilimcisi olan Max 
Horkheimer'in 1939'da ettiRi şu sözde saklı: "Kapi
talizmden söz etmek istemeyen, faşizm lafım da aa
zına almasın." 

Yapılan belirtme aR ır görünebilir. Ama konu da 
ciddI. Konu Türk aydınlan. Türk aydınları diyoruz, 
çünkü yazıda örneklenen kesim tümün çalışkanlık, 
tutarhhk ve mücadele düzeyinden balımsız deRU. 
1975 yazı ortasında bir başka Türk aydını şu sapta
mayı yapmış: ...... Bugün Türkiye, bır açıdan. aydın
latmayan aydınlar dönemini yaşıyor ..... " (Yalçın Kü
çük, 15 Temmuz 1975), Aydınlatmayan aydınlann 
yarattılı boşluRun toplumcu hareket için ne denli 
ciddi ve önemli sonuçlar doRuracall, herhalde açık
tır. özellikle faşizm tehlikesi ortadayken. Yazı şu 
alıntıyla sonuçlanabilir: "Unutmamalıyız: Bunca acı 
deneye k8l'1ın günümüzün belli başlı sorunlanndan 
biri, belki de en önemlisi faşizm." (Selim Ileri, Poli
tika, 20.3.1976) 

Bir görüntü: \ 

ÇöziimLenebilir? 

"DEMEK KI, SORUN DIKKATSIZLlK,GÖZ· 
DEN KAÇMA SORUNU DECIL. BIR TER
CIH SORUNU. Y A  SöZKONUSU YAYıN
LARA HıÇ ILGI GöSTERILMIYOR, Y A DA 
BUNLAR, üZERINDE YAZıLACAK öNEM 
VE DECERDE BULUNMUYORLAR." 

AHMET KARDEŞ 

Türkiyeısinde güncel bir konu. 
Yaşadı�ımız şehirlerin duvarlanna 

Faşizm!" sloganlan, demokratik 
anti·(aşist mitingler düzenlemeleri, 

çeşitli yayın organImnda faşizm 
denemelerinin Yer alması bu 

kanıtlamak için yeterli olmalı. 

üZERINE YAZıLANLAR. 

neelliAi buralardan aramıyor. Fa· 
da olsa, birkaç söz söylemek için 

yınann en önemli sinema olay
saydıkları ve "tüm okurlarımızın gör

filmin oynamasını bekleyenler var. 
Cumhurıyet, 26 Şubat 1976, 5.6) 

sanatçının olaya yeniden ve çok 
" bakarak yaptıRı ve "IçerdiRi cüretli 

kesilmemiş" bir filınin, bir sine
faşizm ve birey üzerine yazmaya it

da konuya çekiyor_ 
görmesinden ve Erich Fromm adlı bir 

nazizmL sosyopsikolojik temellendir
yararlanarak konunun boyutlarını ıengin

rıımin.. tiplerindeki " sado-maio
sapık ve nevrotik bir a�ırıhRa ';af

bireysel çözümlemesi çok arka 
plana, sadece, 'sapık' sado-ma

çözümlemesi çıkıyor." Ancak o 
olmasına raRmen fazla h_raRmen fazla h_raRmen fazla haue_aue_ 
iliana (Javanı, filmin 'tip'lerinde 

'durum 'larda beıırli bir allegori ya
olgusunu vurgulamayı bilmiş" deyip 

çıkıyor. (Hilmi Yavuz, Politika, 19 Mart 

herşey ıyı, güzel. Bir aydın bir 
okurtannı tavsiye etmiş. Yine bır 

okuduklanndan yararlanıp eleştlrme

zenginleştirerek sözkonusu rııim ile bır Türk yazarının 
romanı arasında "bir paralellik" kurmuş. Ancak çev
r�inde dolanılan olgu, faşizm. 

AYDıNLAR OKUMUYORLAR MI? 

Bir aydın, toplumcu hareketin en temel tartışma 
konulanndan biri olan faşizm üzerine dolaylı da olsa 
birşeyler söyler, yazarken; o harekette söylenenlere 
kulak vermesin. kendisini oradaki tartışma baRlarnın
dan baRımsız saysın, bu mümkün. Olur, bir örgüt üyesi 
deRiidir, solun bir sürü dergisi vardır. hangi birini izle
yecektir; mitinglerde haykırılan anti=Iaşist sloganlarsa. 
kitleleri coşturmak içindir. Ancak işin bir de aydınlı
Ra, özellikle sözkonusu aydınlann hergün içinde bu
lundukları doRal ortama ilişkin bir yanı var. Bu aydın
lar fillm seyrettikleri gibi, kitap okuyorlar, tanıtıyor
lar, eleştiriyorlar, tartışmalara giriyorlar; dahası so
mut olarak birtakım kitapçı vitrinleri önünde duru
yorlar veya dergi idarehanelerine uAruyorlar. Bunlar 
aydınlık icrasının bir gereRi sayılabilir. Şaşılacak, ya· 
dırganacak bir yanı yok. Şaşırtıcı olan nokta şurda: 
Bir film. bu sayın aydın kişileri faşizm üzerine dolay
lı da olsa, yazmaya lUyor da, çevrelerinde yayımlanan 
onca kitap, dergilerde çıkan emek ürünü makale niye 
hiç itici bir etki yaratınıyor? Faşizmse. bu kitap ve 
dergi yazılannda işlenen de faşizm. Burada üşenme
den kısa bir döküm yapma gere�i var. Son birkaç yıl· 
da şunlar yayımlandı ülkemizde faşizm üzerine: 
Faşizm ve Büyük Sermaye, Daniel Guerin (Suda Y.); 
Faşizm ve Kapitalizm, der!.Wolfgang Abendroth 
(Suda Y.); Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, Wııhelm 
Relch (Payel Y.); Faşizm Uzerine Yazılar, Bertold 
Brecht (Maya Y.); Hitler Faşizmi Uzerine Konuşma
lar, Bertolt Brecht (Konuk Y.); Faşizm, Ömer Laçi
ner (Birikim Dergisi, sayı 4·5); Faşizm ve Romantizm 
R.Griepenburg/K.H.Tjaden (Birikim Dergisi, sayı: 6). 
Kısa bir döküm bu. Bu dökUmde yer alan yayınlar, 
ıözkonusu aydın!ann günlUk yakın çevrelerinde ko
'ayca bulunabilecek türden. Dikkatli gözlerinden 

partililik yoktur ..... Tabii, ..... Tabii, ..... fakat 
de, faşist partiler olabi1ir .... Faşizm bir 
temdir de ..... . . 
Bazen işverenler de görür. Çünkü 
kuk devleti yok olur. Eeer faşist 
zarsa, kamulaştırmalara, millileştirmelere 
yasaya aldırmaz .... Hatta. bazı 
ödeyenıerin. dış ticari ilişkilerde 
lann, faşist sistemlerde hapse 
madan yıllarca' yattıkları görülmüştür. 
kü faşizm, akıl dışıdır ...... ·· 

Selim İleri ise. iki ayn yazıda 
şizm, yirminci yüzyılda hala nasıl yandaş 
şa.şırdıRımız bir düzenin adı ... Kanlı ... Kanlı ... 
ba güçten, insanlık dışı olmaktan 
olmayan faşizmin ..... " (Politika, 
....... Faşizm yalnızca kaba güçle 
artık. Çok ince, çok ölçülü insan ili\!tilerinde 
şizmin kurallannı bulabiliriz. 
var. Dostlu�un da .... Sevginin .... Sevginin .... 
Aralık 1975). 

Her türlü faşizme ve faşizm 
vaşmak için çıktı�ı ileri sürülen 
tırlar yer almış: ....... Faşizm. Batılı bilim 
kitaplannda. en ufak aynntılanna 
tanımlanmıştır ..... Faşizm. kurulu 
la ayakta tutulması sistemidir 
bir sistemdir. Faşist partisi liderinin 
ru�u gibidir. Tartışllmaz ..... Şu 
kede -Türkiye de dahil- yeşerebilen zehirli 
(Alp Kuran, Vatan, 13 Mart 1976) 

Birkaç örnek. Ama okurun 
çarpıyor olmalı. Bu ortaklıRın 
da sözü edilen aydınlarda olduRu 
faşizm üzerine yayınlarla yukarda 
lan verilen aydınlar arasındaki 
bilir. Okumuyorlardır yani. Ama 
bilgiye sahip olmayınca, şu genel 
eRilimi daha a�ır basıyor. YapacaRımız 
me. bir Alman felsefeci ve sosyal 
Horkheimer'in 1939'da ettiRi 
talizmden söz etmek istemeyen, 
zına almasın." 

Yapılan belirtme aR ır görünebilir. 
ciddI. Konu Türk aydınlan. 
çünkü yazıda örneklenen kesim 
tutarhhk ve mücadele düzeyinden 
1975 yazı ortasında bir başka 
mayı yapmış: ...... Bugün ...... Bugün ...... Türkiye, 
latmayan aydınlar dönemini yaşıyor 
çük, 15 Temmuz 1975), Aydınlatmayan 
yarattılı boşluRun toplumcu 
ciddi ve önemli sonuçlar doRuracall, 
tır. özellikle faşizm tehlikesi 
alıntıyla sonuçlanabilir: "Unutmamalıyız: 
deneye k8l'1ın günümüzün belli 
biri, belki de en önemlisi faşizm." (Selim Ileri, 



TORKÇESI: HOSEYIN BAŞ 
Oç daha 
Altı daha 
Daha beş 
Beşler. 
Yırt perdeleri 
çırılçıplak çık ortaya 
Beddua değil, yumruk 
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Hançer. ateş 
istenen. 
Tarihi hemen yaz. 
At sefil giysileri yere 
Boş. 
Cebinde iki sigara. 
Avuçlarında dünya. 
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Demir maskeııin ardıııda biri 
Onun ardında öbürü 
onun da ardında bir başkası 
birinciyi görmek olanaksız. 
Önüne baktığ1l1da göremezsin hedefi 
iyice nişanlamak için 
alınıun tam ortasına 
kırık çizgiyi izle , _  göz geı arpacık 
Ateş. 
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Ju:lIl P:ıradcs M,I110t 
Be�tcıı biri 
binlerden öldürülen. 
Nasıld�ı hecerdin Juan öylesine 
gülümsemeyi? 
Saçlarına eğildim 
öptüın ineeeik bıyıklarınd:1I1 
kucakladıııı Euskadi tupr.ığıııı. 
Gel Txıki 
sen de- gir dizelere 
bekle. 
Çok değil. 
Bekle. 
Bayraklar bir dalı" büyük �il1ldi 
kılıçlar bir dalıa yalın. 

Vi 

Güzelim mobilyalanınıı 
cici giysilerimiz Ezilmi�. öll1lü� kurflar 

Yeniden raslaştık birbirimize 
pazardı günlerden deniz kıyısında 
saçlarınızda tuz göılerinizde. 

vaıoda üç gül 
müzik. Utanç. 
Duymadııı.demek silah seslerini 
duvarın ardındaki? 

ölü kurtların üzerinde canlı kurtlar 
ku�kulu d uvarbr G:u büfesinin buğulu camları ardında 

la�ranın küçük treni sökün etmi�ti. 
Ak�aındı. Yağmur yağıyordu. 

demirıniğferli ınuhbir valanda�lar 
rü�vet. fesat cinayet 

Bir limon kokusudur tutturdu. Islak. 
Yürek karartan birbekleyi�. Usul usul. 
Ve ansızııı projektörler 

Ölü müydün? demir kurtlar 
iğrenç. Cam üstünde gölgeler var 

acılı bir profil güzel mi güzel, diyordun.
defneden çelengi başında-
Ispanya küskün, 

Iğrenç mi. diyordun? 
Iğrençlik bir batakhktır. 
Dikkat et.  

Ve aydıııhkıa genç yüzleriniz. 
Yemin, kan ve yemin 
çığlıklarımı " Burdayım!"  
Bizim çığlıklanımz. 

Hayır gölge değil gördüklerin 
kanlı, çıplak dişleriyle. 

Satıp gidecek sensin urda. 
Kinini daha yükseğe kOlidir. 

KİTAP: 
«MAoİzMİN EKONOMİK 

YA VUZ ARAS 

Maoizmin dünya devrimci hareketine verdiei zararlar, çeşitli sapmalara 
önayak olması hatta gerek uluslararası planda, gerekse çeşitli ülkelerde (bu 
arada Türkiye'de de) aşın milliyetçi, gerici ve faşist unsurlarla ortak nokta· 
Iannın giderek ço�aJmasl artık somut olgular haline geldi. Bu da, maoculu�un 
özünü, kaynaklannı, ve onun sahte yüzünü açıea çıkarmayı, devrimci hareke
tin her an gündemindeki bir sorun yapıyor_ Maoculuk Çin 'den. Çin toplu
mundan kaynaklandıeına ve bir ideolojinin toplumsal nesnel şartların ürünü 
oldutuna göre, MaoculuQ"un da maddi temeııeri, kaynaklandı eı nesnel �artla
nn olması gerekli. 

Devrimi yapan ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda planlı ve dengeli 
bir biçimde kalkınarak ilerlemesinin, her alanda dev mesafeler katetmesinin 
ve kapitalizmin yanında sosyalitrnin örne�ini yüceltmesinin büyük önemi bi
liniyor. ERer bir ülkede işçi ve emekçi sınınar iktidara geldikten sonra köklü 
rerormlar yapılmamış, toplum ileriye dönük başarılar elde edememişse o ül
kede sosya1izm uygulamasında önemli yanlışlar yapılmış demektir. Işte bugün 
Çin 'in içinde bulunduAu duru.m budur_ Sosyalizm uygulamasında yapılan 
yanlışlar yüzündendir ki bugUn Çin az gelişmişlikten kurtulamamış ve Çinli 
yöneticiler ortaya çıkan her soruna yeni bir "teorik kııına" karşı koymaya 
çalışmışlardır. 

Maoizmln Ekonomik ''Teorileri ' '  adlı kitabında E. Korbash Çin 'de sos
yalizmin uygulanmasını başından günümüze kadar geçirdiRi cvrelerle ve ra
kamlarla açıklıyor. "Sosyalist devrimi başlatabilecek olan ülke, tarihin ?'ikzak. 
lanna baAIı olarak ne kadar geri ise, o ülkenin eski kapiLalist sos
yalist ilişkilere geçebilmesi de o denli zordur." (Lenin) Ve K Korbash devam 
ediyor: "ancak, sosyalizme kapitalist deeil de, Çin gibi yan-feodal, yan-sö
mürge bir ekonomiden geçiş çok daha zordur ve daha uzun bir ıamanı gerek
tirir_" Başlangıçta Çinli yöneticiler de bu durumun farkındaydılar ve ÇKP 
Merkez Komitesi tarafından bu nokta dikkatle ele alınmış, parti çizCisi, "adım 
adım ve gerekli zaman ,üre,i jçinde ülkenin sosyalist sa�lamak, 
lanmı. el zanaatlann!. .. sosyalist çizgiye dönüştürmek" hedefiyle belirtilmişti. 
Buna baAIı olarak üç "beş yıllık plan" yapıldı ve bundan dönme önceden sag 
ya da sol sapma olarak nitelendi. 1955'in ortalarına kadar da Çin bu 
görüşlerde uyum içinde hareket ettiler. Bu süre içinde Çin. gelişmesinde 

önemli başarılar elde etti. Ancak Mao 1955'te Çin ekonomisinin sosyalist 
çizgiye dönüştürülmesinin 18 yılı gerektirdiltini söylüyordu.  Işte başlangıçta 
saptanan bu ?,aman ölçe�ini başta Mao olmak üzere Çinli yöneticiler sürekli 
deeiştirdilert kısaıttılar, hatta ülkenin kalkınmasını üç yıl gibi çok kısa bir za
mana sııtdırmaya kalktılar. Bu ise Çinli yönf'ticilerin iradeciliRe kapılmaiann
da somutlaştı ve "kitlelere güvenmek, partiye güvenmek" sloganı hl�1ı dejtişim 
it.;in yeterli görüldü. Ne ülkenin kaynakları, ne de kitlelerin bilinç düıeyi göz 
önüne alındı. Tabii ki sonu da hüsranla bitti. "Büyük sırçama" dönemi ( 1958-
1960) ekonomideki çöküntü, Çinli yöneticileri ister istemez sosyalizle iliş
kisi olınayan yeni ideolojiler yaratmaya yöneltti. öyle ki sosyalizde de eko
nomik ç�küntülerin olabileceRi, bu durumun doRal olduRunu işlemeye baş
ladılar_ Ekonomik çöküntüye, marksist-leninist kılınar aradılar_ Sosyaliımle 
ilgisi olmayan teoriler uydurdular. "Siyaset rehberdir" deyip, siyaset ile eko
nomi arasındaki ba�lantının marksist-leninist anlayışını unutarak " herhangi 
bir sorunun çözülmesinde nesnel koşullann olgunlaşıp olgunlaşmadıeını dik
kate almaksızın, siyasal emirleri il yeterli olacaeı" hayaline kapıldılar. Tabii ki 
bu siyasal emirleri de yüce fikirleri (!) belirliyordu. "Siya
set rehberdir" tezi kültür devrjmi gii,n1ori""e işlevsel bir slogan haline geldi. 
Ideolojik ve siyasal m�cadele \üı;n e,,"ynQınik sorunları arka plana itti. Kültür 
devrimi hakkında da E_ Korbash'ın söyledikleri aslında uzun söze �erek bırak
mıyor: "Maocular adı çıkmış "kültür devrimleri"ni "dojtru zamanda gelişti
rilen, kesintisiz devrimin bir başka görevi" olarak tanımladılar. Oysa, gerçek
te kültür devrimi Çin liderlerinin bilimsel olmayan Vf' milliyetçi fikirlerinin 
gerçekleşmesi veya sürdüriJlmeslne, açıkça ya da başka bir biçimde karşı Çı
kanların temizlenmesi için çevrilen bir siyasal entrikuydı. Maocu ideologlar 
bir marksist giysi giyinerek, "kültür devrimi" n; sürekli, kesintisiz devrimin "en 
devrimci aşamalarından biri" olarak göstermeye ne kadar ueraşırlarsa. u�raş
sınıart namuslu ve aklı başında kişiler onu Çin tarihinin en karanlık dönemle
rinden biri olarak göreceklerdir." 

Kısacası "Maoizmin Ekonomik ''1'eorileri '''' şişirilmiş Mao balonunu ve 
efsaneleşmiş ( ! )  deneyini gözler önüne seriyor_ 
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yalanınıı 
Ezilmi�. öll1lü� kurflar 

ştık 
pazardı günlerden deniz 
saçlarınızda tuz göılerinizde. 

seslerini 

ölü kurtların üzerinde canlı kurtlar 
ku�kulu d uvarbr G:u büfesinin buğulu camları 

la�ranın küçük treni sökün 
Ak�aındı. Yağmur yağıyordu. 

demirıniğferli ınuhbir valanda�lar 
rü�vet. fesat cinayet 

Bir limon kokusudur tutturdu. 
Yürek karartan birbekleyi�. 
Ve ansızııı projektörler projektörler pro

demir kurtlar 
iğrenç. var 

güzel, diyordun.
başında-

Iğrenç mi. diyordun? 
Iğrençlik bir batakhktır. 
Dikkat et.  

Ve aydıııhkıa genç yüzleriniz
Yemin, kan ve yemin 
çığlıklarımı " Burdayım!"  
Bizim çığlıklanımz. 

gördüklerin Satıp gidecek sensin urda. 
Kinini daha yükseğe kOlidir. 

AP: 
oİzMİN oİzMİN oİ EKONOMİK 

YA VUZ ARAS 

devrimci hareketine verdiei zararlar, çeşitli sapmalara 
gerek uluslararası planda, gerekse çeşitli ülkelerde (bu 
aşın milliyetçi, gerici ve faşist unsurlarla ortak nokta· 

ço�aJmasl artık somut olgular haline geldi. Bu da, maoculu�un 
onun sahte yüzünü açıea çıkarmayı, devrimci hareke

gündemindeki bir sorun yapıyor_ Maoculuk Çin 'den. Çin toplu
kaynaklandıeına ve bir ideolojinin toplumsal nesnel şartların ürünü 

MaoculuQ"un da maddi temeııeri, kaynaklandı eı nesnel �artla

ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda planlı ve dengeli 
kalkınarak ilerlemesinin, her alanda dev mesafeler katetmesinin 

yanında sosyalitrnin örne�ini yüceltmesinin büyük önemi bi
ülkede işçi ve emekçi sınınar iktidara geldikten sonra köklü 

toplum ileriye dönük başarılar elde edememişse o ül
uygulamasında önemli yanlışlar yapılmış demektir. Işte bugün 
bulunduAu duru.m budur_ Sosyalizm uygulamasında yapılan 

ki bugUn Çin az gelişmişlikten kurtulamamış ve Çinli 
çıkan her soruna yeni bir "teorik kııına" karşı koymaya 

Ekonomik ''Teorileri ' '  adlı kitabında E. Korbash Çin 'de sos
yalizmin uygulanmasını başından günümüze kadar geçirdiRi cvrelerle ve ra

"Sosyalist devrimi başlatabilecek olan ülke, tarihin ?'ikzak. 
kadar geri ise, o ülkenin eski kapiLalist sos

geçebilmesi de o denli zordur." (Lenin) Ve K Korbash devam 
sosyalizme kapitalist deeil de, Çin gibi yan-feodal, yan-sö

geçiş çok daha zordur ve daha uzun bir ıamanı gerek
Çinli yöneticiler de bu durumun farkındaydılar ve ÇKP 

tarafından bu nokta dikkatle ele alınmış, parti çizCisi, "adım 
,üre,i jçinde ülkenin sosyalist sa�lamak, 
.. sosyalist çizgiye dönüştürmek" hedefiyle belirtilmişti. 
"beş yıllık plan" yapıldı ve bundan dönme önceden sag 

önemli başarılar elde etti. Ancak Mao 1955'te Çin ekonomisinin 
çizgiye dönüştürülmesinin 18 yılı gerektirdiltini söylüyordu.  Işte 
saptanan bu ?,aman ölçe�ini başta Mao olmak üzere Çinli yöneticiler 
deeiştirdilert kısaıttılar, hatta ülkenin kalkınmasını üç yıl gibi 
mana sııtdırmaya kalktılar. Bu ise Çinli yönf'ticilerin iradeciliRe 
da somutlaştı ve "kitlelere güvenmek, partiye güvenmek" sloganı 
it.;in yeterli görüldü. Ne ülkenin kaynakları, ne de kitlelerin bilinç 
önüne alındı. Tabii ki sonu da hüsranla bitti. "Büyük sırçama" 
1960) ekonomideki çöküntü, Çinli yöneticileri ister istemez 
kisi olınayan yeni ideolojiler yaratmaya yöneltti. öyle ki sosyalizde 
nomik ç�küntülerin olabileceRi, bu durumun doRal olduRunu işlemeye 
ladılar_ Ekonomik çöküntüye, marksist-leninist kılınar aradılar_ 
ilgisi olmayan teoriler uydurdular. "Siyaset rehberdir" deyip, 
nomi arasındaki ba�lantının marksist-leninist anlayışını unutarak 
bir sorunun çözülmesinde nesnel koşullann olgunlaşıp olgunlaşmadıeını 
kate almaksızın, siyasal emirleri il emirleri il emirleri yeterli olacaeı" hayaline kapıldılar. 
bu siyasal emirleri de yüce fikirleri (!) belirliyordu. 
set rehberdir" tezi kültür devrjmi gii,n1ori""e gii,n1ori""e gii, işlevsel bir slogan 
Ideolojik ve siyasal m�cadele \üı;n e,,"ynQınik sorunları arka plana 
devrimi hakkında da E_ Korbash'ın söyledikleri aslında uzun söze 
mıyor: "Maocular adı çıkmış "kültür devrimleri"ni "dojtru zamanda 
rilen, kesintisiz devrimin bir başka görevi" olarak tanımladılar. 
te kültür devrimi Çin liderlerinin bilimsel olmayan Vf' milliyetçi 
gerçekleşmesi veya sürdüriJlmeslne, açıkça ya da başka bir biçimde karşı 
kanların temizlenmesi için çevrilen bir siyasal entrikuydı. Maocu 
bir marksist giysi giyinerek, "kültür devrimi" n; sürekli, kesintisiz 
devrimci aşamalarından biri" olarak göstermeye ne kadar ueraşırlarsa. 
sınıart namuslu ve aklı başında kişiler onu Çin tarihinin en karanlık 
rinden biri olarak göreceklerdir." 

Kısacası "Maoizmin Ekonomik ''1'eorileri '''' şişirilmiş Mao 
efsaneleşmiş ( ! )  deneyini gözler önüne seriyor_ 



BURJUVAZiNiN 
PTIRMALARIYLA 

TÜM IKTISATÇıLAR BIRlıCı BAŞKANı 
GÜREL TÜZUN'ÜN YÜRÜYÜŞ'E DEMECI 

Tüm Iktisatçılar Birliği'nin amaçlarını açıklar mı
sınız.? 

Günümüzde Türkiye burjuvazisi kendi ideoloji,' 
sini yaygınlaştınna, yerleştirme ve egemen kılma ça
bası içinde. Bunu gerçekleştirmek için, sözcülerini, 
kendine haeıı kurum ve kuruluşlan kullanıyor. İktisat 
bu ideolojinin önemli bir parçası. örneein enflasyo
nun nedeninin işçi ücretlerindeki artışlar olduA"u iddi· 
asını bu açıdan görmek ve deeerlendirmek gerek. Bu 
durum burjuva ideolojisinin bu yanlış bilinçlendirme 
özelliei ile mücadele edilmesini zorunlu kılıyor. TİB 
bu gereksinmeden kaynaklandı. Ekonomi politiein 
halk yaranna kullanılması amacı ile kuruldu. Bugüne 
deCin, yurdumuzun sosyo�konomik sorunlannı, dün
yadaki gelişmelerin de lşlRında, bilimsel yöntemlerle 
araştırma, bulgulannı kitlelere maletme yolunda ça
lışmalar yaptı. 

1975 yılının ekonomik yönden değerlendirilmesi 
sizce nasıl yapılabilir? 

Kapitalist dünyada 1970'lerin başlannda başla
yan ekonomik bunalım 1975'de de etkisini sürdürdü. 
Dışa batırnh ve geri Türkiye kapitalizmi de bu olgu. 
nun dışında kalmadı ve 1975 yılı Türkiye için eko
nomik bunalımın derinleşme ve yolunlqm" yılı oJ, 
du. Ekonomimizin dışa batımhh�ı, bu�ımı" e.nı� 
lirgin ve somut biçimde dış ticaret alanında ortaya 
çıkması sonucunu doaurdu. Gerileyen ihracata kar· 
ljalık ithalat bugline kadar görü1memiş bir hızla arttı. 
Bu gelişmenin sonucu olarak dış ticaret dçlRıi 1974'· 
dekinin Iki katına yakJaştı. Dış ödemeler alanındaki 
güçlüklerin küçük "kur ayarlamaları" ve dövize çev· 
rilebılır mevduat (OÇM) hesapları yoluyla karşılan· 
ması yoluna gidildi. Böylece, bir yanda, son bir yıl 
içinde Türk parasının dolar karşısındaki de�eri % 1 2  
oranında düşürülürken, di�er yanda da, OÇM yoluy· 
la Türkiye'nin döviz gelirleri ipotek altına alınmış 
oldu. üstelik, sorunları çözmek deRii, yalnızca erte· 
lemek amacıyla. Çünkü, sorunun temelinde yaLan 
yapısal özelliklere dokunulmadı. 

SAVASACAGIZ' 
-

SERMAYE, FINANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ SÖMÜ
RÜ ORANıNı ARTıRMAKTA GöRDÜ. ÜCRETLERIN BÜYÜK 
ÖLÇÜDE ARTIIGI, ENflASYONUN BU ÜCRET ARTıŞLA
RıNDAN KAYNAKLANDlGI IDDIALARıNıN ALTINDA Y A
TAN NEDEN BU. DIKKATLERIN, "SENDIKALAR ARASIN
DAKı REKABETE", BUNUN, KAPITALISTLERIN DEYIMIYLE 
"OLUMSUZ" ETKILERI ÜZERINE ÇEKILMESI DE BU NEDE
NE DAYANıYOR. GIDEREK, SERMAYE SıNıfı IŞI, ÜCRET
LERIN DONDURULMASıNI, UZUN MÜCADELELER SONUCU 
AlıNMıŞ HAKLARıN KISILMASINI, GERI AlıNMASıNı Is
TEMEYE DEK GÖTÜRDÜ. BU ISTEKLERE KOŞUT OLARAK 
ıŞÇı SıNıFıNA, DEMOKRATIK GÜÇ VE KURUMLARA KAR
ŞI YOCUN BIR MÜCADELEYE GIRDI. SON BIR YIL BOYUN-
CA GÖRÜLEN FAŞIZAN UYGULAMALARI BU AÇıDAN DE
CERLENDIRMEK GEREK. 

Pazar ve işsizlik sorunlan ile fiyaı. artışları açı· 
sından da 1975'in bir bunalım yılı olduRunu söyle· 
rnek gerek. 1973 'den bu yana sanayicilerin mamul 
stoklarının sürekli olarak artmakta olması, Türkiye sa
nayiinin önemli bir pazar sorunu ile karşı karşıya ol· 
duRunu gösteriyor. İşsizlik sorununun da giderek yo· 
aunlaştlRı görülüyor. üçüncü Beş Yıllık Plana göre 
% 11 dolayında olması beklenen işsizlik oranı, 1975 
yılında % 15'e yükseldi. Bu 2ı3 milyon kişinin işsiz 
olması demek. 1975 aynı zamanda enflasyonun tüm 
şiddetiyle sürdüRü hatta hızını arttırdıRı bir yıl oldu. 
Hayat pahalılıgı denen olgunun en iyi göstergesi olan 
tüketici fiyatları endeksi % 20 dolayında artış göste· 
rerek 1974'ü geride bıraktı. Sermaye çevrelerinin iddi· 
alarının aksine, işçi ücretlerinin artışı daha yavaş ol· 
dugundan gerçek ücr�ler % 3.3 oranında gerileme 
gösterdi. Memur maaşlarının sabit, destekleme fiyat
lan artışlannın ise düşük düzeyde kalmaları da buna 
eklendi�inde, 1975'in çalışanların yoksullaştıRı, ha
yat pahahlı�ının yükü altında ezi1di�i bir yıl oldu�u 
ortaya çıkar. 

Bunalımın doRal bir sonucu olarak, finansman 
sorunu önem kazandı. Sermaye, bu sorunun çözümü· 
nü sömürü oranını arttırmakta gördü. ücretlerin büyük 
ölçüde arttı�ı, ennasyonun bu ücret arLışlarından kay· 
naklandı�ı iddialarının altında yatan neden bu. Dik· 
katlerin, "sendikalar arasındaki rekabete", bunun, ka
pitalistlerin deyimiyle, "olumsuz" etkileri üzerine çe
kilmesi de bu nedene dayanıyor. Giderek, sermaye 
sınıfı işi, ücretlerin dondurulmasını, uzun mü.cadeleler 
sonucu alınmış hakJann kısılmasını, geri alınmasını 
istemeye dek götürdü. Bu isteklere koşut olarak işçi 
sınırına, demokratik güç ve ·kurumlara karşı yoRun 
bir mücadeleye girdi. Son bir yıl boyunca görühm ra· 
şizan uygulamaları bu açıdan deRerlendirmek gerek. 
Çünkü bunlar s.trmayenin kimi güçlü kesimlerinin·bu· 
nalımın çözümü için, en lZındançözümün ön koşulu 
olarak, açık raşizmi istediklerini, amaçladıklarını or· 
taya koyuyor. 

1976 yılının ekonomik gelişmelerinden neler 
beklemek gerekir? 

1976 yılının ilk aylarına ait bilgiler 1975'deki 
bunalımın süreceeini, giderek kimi alanlarda daha da 
şiddetlenece�ini gösteriyor. örneRin, 1975'in ilk iki 
ayında Ankara geçinme endeksi % 4.6'lık bir artış 
göstermlliken, 1976'nın ilk iki ayındaki artış % 5.1 'i 
buldu. İstanbul geçinme endeksi de, benzer bir biçim-

de, geçen yılın ilk iki ayında % 5.4 artmışken bu yıl 
% 5.9'luk bir artış gösterdi.  Bu bilgilere dayanarak 
1976'nın enflasyon hızı yönünden 1975'i geride 
bırakacatı söylenebilir. 

Dış ticaret alanındaki gelişmelere ilişkin bilgiler 
farklı bir görünüm veriyor. Rakamlar, ithalatın geli,· 
me hızı yavaşlarken ihracatın arttıRını, bu nedenle 
1976'nın ilk iki ayındaki dış ticaret açıRının 1975'in 
aynı dönemindeki açıem altında olduRunu gösteriyor. 
Ancak, bu rakamlar yanıltıcı. Çünkü, ithalattaki ya
vaşlamanın ana nedeni Ocak ayı içinde ithalat trans
ferlerinin kısıtlanması, geciktirilmesi, başka bir deyiş· 
le, ithalatın fiilen engeııenmesi. Sermaye çevrelerinin 
yakınmalanna neden olan bu uygulama ortaya olum· 
lu bir görünüm çıkanyor. Ancak, önümüzdeki aylarda 
ithalatın artış hızının yükselece�i ve dış ticaret açıRı' 
nın da buna baeıı olarak büyüyeceeini söylemek 
mümkün. Kaldı ki, 1976'da Mart ayının ilk haftasının 
sonuna kadar yurda giren işçi dövizleri 1975'in eş 
dönemindeki miktardan % 43 daha az. Bu, dış ödeme· 
ler alanındaki sorunlann önemini koruduRunu gösteri· 
yor. Madalyonun öteki yüzü net döviz rezervlerinin 
sürekli olarak azalması. Bunlara bir de 1.2 milyar do· 
lara ulaşan OÇM borçlannın önemli bir bölüRünün 
1976 içinde ödenmesi gerektitini eklemek gerek. Bü· 
tün bu gelişmeler, 1976'da önemli ölçüde bir devalü· 
asyonun yapılabilecetini gösteriyor. Kısacası, 1976 
yılında Türkiye ekonomisinin karşılaşacatı sorunlar. 
bu kez boyutları daha da genişlemiş olan eski sorun· 
lar olacak. 

TIS'in önümüzdeki çalı,m .. dönemine ilişkin g. 
sarılın nelerdir? 

TIB önümüzdeki dönemde de daha önce belirle· 
nen amaca yönelik çalışmalmnı sürdürecek. Bu çalış· 
malann önemli bir bölümü TOSIAD, İktisadi Kalkın· 
ma Vakfı, Odalar Birli�i gibi sermaye kuruluşlannın 
yaydıkları görüşlere alternatif görüş ve yorumlar oluş· 
turmaya ve bunları kitlelere maletmeye yönelik ola· 
cak. Bunu yaparken işçi sendikalan ve diRer demok· 
ratik örgiitlerin gereksinmelerine önem verecek ve bu 
gereksinmeleri karşılamaya çalışaca�ız. Bu çalışma· 
ları yürütecek kadrolann oluşturulması, e�ililmcsi ve 
yayın faaliyetleri ise çalışmalarımtım di�er bölümü. 
nü oluşturacak. Bu işlevleri yüklenen TIB'in iilkemiı. 
drkl baRımsızlık ve demokrasi mücadelesinde önemli 
bir rol oynayaca�ı inancındayım. 

IKTISATÇıLAR BIRlıCı BAŞKANı 
TÜZUN'ÜN YÜRÜYÜŞ'E DEMECI 

Birliği'nin amaçlarını açıklar mı
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gerçekleştirmek için, sözcülerini, 
haeıı kurum ve kuruluşlan kullanıyor. İktisat 
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ıŞÇı SıNıFıNA GÜÇ 
ŞI YOCUN BIR MÜCADELEYE GIRDI. SON BIR YIL 
CA GÖRÜLEN FAŞIZAN UYGULAMALARI BU AÇıDAN 
CERLENDIRMEK GEREK. 

Pazar ve işsizlik sorunlan ile fiyaı. artışları açı· 
sından da 1975'in bir bunalım yılı olduRunu söyle· 
rnek gerek. gerek. ger 1973 'den bu yana sanayicilerin mamul 
stoklarının sürekli olarak artmakta olması, Türkiye sa
nayiinin önemli bir pazar sorunu ile karşı karşıya ol· 
duRunu gösteriyor. İşsizlik sorununun da giderek yo· 
aunlaştlRı görülüyor. üçüncü Beş Yıllık Plana göre 
% 11 dolayında olması beklenen işsizlik oranı, 1975 
yılında % 15'e yükseldi. Bu 2ı3 milyon kişinin işsiz 
olması demek. 1975 aynı zamanda enflasyonun tüm 
şiddetiyle sürdüRü hatta hızını arttırdıRı bir yıl oldu. 
Hayat pahalılıgı denen olgunun en iyi göstergesi olan 
tüketici fiyatları endeksi % 20 dolayında artış göste· 
rerek 1974'ü geride bıraktı. Sermaye çevrelerinin iddi· 
alarının aksine, işçi ücretlerinin artışı daha yavaş ol· 
dugundan gerçek ücr�ler % 3.3 oranında gerileme 
gösterdi. Memur maaşlarının sabit, destekleme fiyat
lan artışlannın ise düşük düzeyde kalmaları da buna 
eklendi�inde, 1975'in çalışanların yoksullaştıRı, ha
yat pahahlı�ının yükü altında ezi1di�i bir yıl oldu�u 
ortaya çıkar. 

Bunalımın doRal bir sonucu olarak, finansman 
sorunu önem kazandı. Sermaye, bu sorunun çözümü· 
nü sömürü oranını arttırmakta gördü. ücretlerin büyük 
ölçüde arttı�ı, ennasyonun bu ücret arLışlarından kay· 
naklandı�ı iddialarının altında yatan neden bu. Dik· 
katlerin, "sendikalar arasındaki rekabete", bunun, ka
pitalistlerin deyimiyle, "olumsuz" etkileri üzerine çe
kilmesi de bu nedene dayanıyor. Giderek, sermaye 
sınıfı işi, ücretlerin dondurulmasını, uzun mü.cadeleler 
sonucu alınmış hakJann kısılmasını, geri alınmasını 
istemeye dek götürdü. Bu isteklere koşut olarak işçi 
sınırına, demokratik güç ve ·kurumlara karşı yoRun 
bir mücadeleye girdi. Son bir yıl boyunca görühm ra· 
şizan uygulamaları bu açıdan deRerlendirmek gerek. 
Çünkü bunlar s.trmayenin kimi güçlü kesimlerinin·bu· 
nalımın çözümü için, en lZındançözümün ön koşulu 
olarak, açık raşizmi istediklerini, amaçladıklarını or· 
taya koyuyor. 

1976 yılının ekonomik gelişmelerinden neler 
beklemek gerekir? 

1976 yılının ilk aylarına ait bilgiler 1975'deki 
bunalımın süreceeini, giderek kimi alanlarda daha da 
şiddetlenece�ini gösteriyor. örneRin, 1975'in ilk iki 
ayında Ankara geçinme endeksi % 4.6'lık bir artış 

de, geçen yılın ilk iki ayında 
% 5.9'luk bir artış gösterd
1976'nın enflasyon hızı 
bırakacatı söylenebilir. 

Dış ticaret alanındaki 
farklı bir görünüm veriyor. 
me hızı yavaşlarken ihracatın 
1976'nın ilk iki ayındaki dış 
aynı dönemindeki açıem altında 
Ancak, bu rakamlar yanıltıcı
vaşlamanın ana nedeni Ocak 
ferlerinin kısıtlanması, geciktirilmesi, 
le, ithalatın fiilen engeııenmesi. 
yakınmalanna neden olan 
lu bir görünüm çıkanyor. Ancak, 
ithalatın artış hızının yükselece�i 
nın da buna baeıı olarak 
mümkün. Kaldı ki, 1976'da 
sonuna kadar yurda giren 
dönemindeki miktardan % 43 
ler alanındaki sorunlann önemini koruduRunu gösteri· 
yor. Madalyonun öteki yüzü 
sürekli olarak azalması. Bunlara 
lara ulaşan OÇM borçlannın 
1976 içinde ödenmesi gere
tün bu gelişmeler, 1976'da 
asyonun yapılabilecasyonun yapılabilecetini 
yılında Türkiye ekonomisinin 
bu kez boyutları daha da genişlemiş 
lar olacak. 

TIS'in önümüzdeki çalı,m 
sarılın nelerdir? 

TIB önümüzdeki dönemde 
nen amaca yönelik çalışmalmnı 
malann önemli bir bölümü 
ma Vakfı, Odalar Birli�i gibi 
yaydıkları görüşlere alternatif 
turmaya ve bunları kitlelere maletmeye 
cak. Bunu yaparken işçi sendikalan 
ratik örgiitlerin gereksinmelerine gereksinmelerine ger
gereksinmeleri karşılamaya 
ları yürütecek kadrolann oluşturulması, 
yayın faaliyetleri ise çalışmalarımtım 
nü oluşturacak Bu işlevleri 




