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VE TUNÇ -DEMiREl 

Türk.lş'e bagıı Yoı·lş Federasyonu· 
nun Konya'da karayollan 3. bölge mü· 
dürlÜeünde 12 Agustos'ta ba§lattıeı grev 
uygulaması devam ederken, bu grevden 
çeşitli biçimlerde yararlanmak isteyen 
MC ortaklan ile bir kısım Türk-Iş yetki· 
lileri arasındaki gizli pazarlıklar da ba· 
şanh bir şekilde sürdürülüyor. 

Yoı-ış Federasyonunun 3.000 işçi' 
adına başlattıeı grev uygulamasının 
nedeni, karayollan işyerlerinde çalışan 
işçilerin, MSP'liIerin kurdunnuş olduRu 
öz.Yol.ış adlı sendikaya üye olmaya 
zorlanmalan ve sözleşme yapma yetkisi· 
nin, oluşturulan bu parti sendikasına 
verilmek istenmesinden kaynaklanıyor 
ve "hak grevi" gerekçesiyle yürütülüyor. 
Yoı.ış Genel Başkanı da grev nedenini 
şöyle açıklıyor. "Greve yol açan olayla· 
nn temelinde Bölge Müdürür Ha1uk 
Umar'ın, teşkilatı MSP'nin bir yan ku
ruluşu haline getirme çabaJan yatmak· 
tadır. Bu çaba1ar bir yaıi'dan toplu söz· 
leşmeyi ve iş kanunlannı ihlıil ederken 
öte yandan 3. Bölge Müdürlüeünü çalı
şamaz halegetirmiştir." 

MSP HAREKATı 

MSP'nin çalışma dünyasına ve işçi 
kesimine egemen olma çabalan MC hü· 
kümetinin oluşmasından hemen sonra 
başlamıştı. Mayıs 1975'lerde çalışma 
hayatını denetlemekle görevli 101 iş mü
fettişinin görev aJanlan deeiştirilmiş, 
çeşitli yerlere sürulmüşlerdi. Birkaç ay 
önce de Çalışma Bakanlıe-ı iş müfetliş· 
Iie:i yardımcıhAı sınav yönetmelie-inde 
politik amaçlı deeişiklikler yapılmış, 
"sınavlara katılmada meslekle ilgili ror
mısyonu almış olma deAii, herhangi bir 
yüksek okulu bitirme" koşulu getirile· 
rek müfettişiik kadrolan ilahiyat rakül· 
tesi mezunlan ve komandolarla doldu· 
rulmuştu. 

Son olarak da MSP'ye baelı sendi· 
kalar kurdurtma girişimlerine başlanmış 
ve buna karşı ilk hareket Konya'da Yol
İş'in grev başlatmasıyla ortaya konmuş· 
tu. Bu grevin ba,latllmasl ve yürütülmesi 
işini Türk.lş Genel Başkanı ve Genel 
Sekreteri birinci derecede üslenmiş bulu· 
nuyor. 

Bütün bunlar görünürde cereyan 
eden olaylar. Bir de olayın görünmeyen 
yanlanna inmek, gizli pazarlıklara göz 
atmak gerekiyor. 

TUNÇ'UN INTlKAMl 

Bir kez Türk.lş içinde bilinen bir ol· 
gu var. O da şu: Türk·İş içinde "Sosyal 
Demokrat" adı aJtında bir Hndikalar 
grubu bulunuyor ve bunun başını Yoı.lş 
Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısır· 
hoe-ıu çekiyor. 

Birçok konuda Türk.İş Genel Mer· 
kez yöneticilerine sürekli ters düşen ve 
zaman zaman sert eleştirilerde bulunan 
Yol.İş yöneticileri, Türk-Iş kurmaylan 
için öteden beri bir çıban başıdır. 

örneein, son olarak, temelde işçi 
sını[ını heder seçen, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri konusunda sosyaJ demok· 
rat 20 kadar sendika adına Halit Mısır· 
hoe-ıu tararından yapılan açıklamada, bu 
mahkemelere tümüyle. karşı çıkılmış, 
DGM'ye karşı aktir mücadele verileceei· 
ne, ve de gerektieinde bu konuda DİSK'e 
baelı örgütlerle işbirlieine girilecee:i 
açıklanmıştı. Oysa aynı sıralar Türk-İş 
adına basına ve TRT'ye demeç veren 
Halil Tunç ,DGM'ye karşı olmadıklannı, 
bu mahkemelerin bir anayasa kuruluşu 
oldue-unu, ancak atarnalara ilişkin konu· 
larda bazı düzenlemeler getirilmesi ge· 
rekti�ini açıklayarak, sennayeci-milli· 
yetçi cephe iktidannın yanında yerini 
almıştı. Ancak Cephe'nin başı Demirel'· 
in DGM yanında dostu Tunç'dan beko 
ledie-i başka hizmetler de bulunmak· 
taydı. 

KUTSAL KENETLENME 

MC'yi oluşturan parti liderleri, ele 
geçirmiş bulundukları iktidarın nimetle
rinden alabildigince yararlanmak üzere 
karalannın doerultusunda rota çizerken, 
özellikle ikinci büyük ortak Erbakan' 
AP'ye karşı savaş ilanına karar venniş, 
bu konudaki çalışmalarını hızlandınnış 
bulunmaktaydı. Hatta bu konuda CHP 
ile gizli ilişkilerden bile söz edilir olmuş· 
tu. AP lideri Demirel "su koyveren" 
MSP'den öç alma işini karayollan bün· 
yesinde ortaya çıkan durumdan yarar· 
lanarak Türk·İş adına 'I\ınç'a vermişti. 
Böylece Türk-Iş Genel Başk,anı tararın
dan MSP'ye karşı bilinen hücum, AP 
adına bütün aeırlıRıyla başlatıldı ve sür· 
dürüldü. 

Böylece Türk-lş'in icracılanna sık 
sık kendilerin.e karşı ayaklanan Yoı.lş 

Tunç: AP 'nin MSP cephe&indeki kozu 

yöheticilerine gözdaRI'verme, Mısırlıoe· 
lu'nun kulaeını çekme olanae-ı verilmiş 
oluyordu. 

Yol.İş grevini başlatan Halil Tunç, 
greveilere ilk günler destek vaadederken, 
birkaç gün sonra yol işçilerini federas· 
yonlanyla başbaşa bıraktı. Kulaktan ku
laRa anlatılan bir başka söylenti de SÜ· 
leyman Demirel · Halil Tunç gizli pazar· 
1ı�1 ve anlaşmasıdır. Belirtildi�ine göre 
bu pazarlık karşılıklı saRlam güvencelere 
dayandınmış bulunuyor. Demirel'in is· 
temi üzerine, Tunç olanca gücüyle cep· 
henin yaramaz oRlanı MSP'ye hücuma 
başladı ve sürdürdü, sürdüruyor. Böylece 
bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor. Kon
ya gibi politik yönden kritik bir bölgede 
sosyal demokrat bir sendikanın grevi 
sonuçta desteksiz bırakılarak "hizaya 
gelme" uyarısında buluııulurken, bir 
yandan da Ap'nin hizmetkariıRı görevi 
yerine getirilmiş oluyordu. 

DIGER IŞKOLLARl 

Ancak Tunç 'un başka kuşkulan da 
ortaya konmuştur. MSP'lilerin partizan· 
Ilgı, kurdurulan yeni sendikalara zorla 
üye kaydı salt karayollan işkolunda de· 
eildi. Tekstil ve Metal işkolunda da 
MSP aynı çabalar içinde bulunmaktadır. 

Bu konuda ise AP lideri, Tunç'a gü· 
vence venniş bulunmaktadır. Tunç'un 
hizmetine karşılık diRer işkollannda 
MSP'ce başlatılan, i,çiler üzerindeki ay
nı partizanca tutum ve işçileri MSP'II 
sendikalarda toplama girişimine AP tara· 

(ında" izin verilmeyecekti. 
Tekstil işkolunda da MSP'liIerce 

öz·TeksiC adlı bir sendika kurulmuş, Sü
merbank ve baeh işyerlerinde üye kayıt
lan na başlanmış, öte yandan gene MSP'· 
Iilerin egemen oldueu Demir-Çelik işlet
melerinde aynı nitelikte Öz Çelik-ış sen· 
dikası oluşturulmuştu. Hatta Teksinn 
aynı politik nedenlerle bir kısım işyerle
rinde alınmış grey kararlan olmasına 
karşın uygulanmaktan şimdilik vazgeçil
miştir. 

Çünkü ilk hedef grey içinde destek 
çekilerek Yol.İş'in hizaya sokulmasıdır. 
TeksiC ve metal işkolunda boylesine po
litik grevlere gitmek, AP'ce verilen gü. 
vence nedeniyle şimdilik zamansız bulu
nuyor. Tunç'un bu işkoııanndı oyunlar 
oynamaea hiç niyeti yok. Çünkil Tek
siC AP'1i Şevket Yılmaz'ın, metal işkolu 
da MHP'lilerin elinde bulunmaktadır. Ve 
bu sendika yöneticileri Türk·ış genel 
merkez ekibiyle aynı görüşleri paylaşa· 
rak gül gibi geçinip gitmektedirler. 

Tunç'un bu işkollanndaki MSP hı· 
reketinin durdurulması isteminin Demi
rel tarafından "kuşku duyulmamili", 
"endişe edilmemesi" biçiminde cevap· 
landınldlRı, bu işyerlerinde MSP'nin r .. · 
liyetlerinin önleneceRi garantisinin veril· 
die-i belirtilmektedir. 

Grevlerini sürdürmekte olan karl· 
yolla" işçileri arasında, son günlerde 
mezhep kışkırtıcllıRı yöntemi gündeme 

getirilirken. grevin yeni boyuUara ulq· 
ması ve Türk-Iş içinde politik netleşm. 
ler yaratması sürpriz olmayıcaktır. 
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YALÇIN KOÇOK 

Demirel, yeni duruma göre yeni değerlendirmesini yapmış görünüyor. 
Sıkıyönetimden umudunu kesen Demirel, her yana güvence vermek için gide
rek bulanıklığını koyulaştıra" Halk Partisi'nin umudunu" zayıflamasından 
umudlanmaya başlıyor. Demirel'i" genel seçimlere kadar sürecek yeni bir 
programda karar kıldığı anlaşılıyor. Bu programın ÖlÜ şu: Seçimlere kadar 
işçilerin yasal haklarına dokunmamak. Seçimlerden hemen sonra büyük bir 
devalüasyon yapmak. Seçimlere kadar işçilerin sağlayacağı ücret artışlarını, 
seçimlerden hemen sonra, yasa değişiklikleri ve yasal olmayan baskı yöntem
leri ile güçlendirilmiş bir büyük devalüasyonla geri almak. 

Oaha önce de yazıldı. Cumhuriyet Türkiyesi'ni" üç büyük devalüasyonu 
da seçimlerden hemen sonra yapıldı. 1946 Eylül, 1958 Ağustos ve 1970 
Ağustos devalüasyonları. Devalüasyonların, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm 
emekçi yığınlara büyük yükler getirdiğinden kuşku duyan iktisat bilginleri 
varsa, neden seçimlerden sonra yapıldığı sorusu üzerinde düşünsünler. Yakla
şan genel seçimlerden sonra bir büyük devalüasyonun kararlaştırıldığından 
kuşku duyanlar da Demirel'in, çeşitli işadamlarıyla yaptığı görüşmelerden 
sonra, Abdi ıpekçi'ye açıklamalarını okusunlar. Demirel, 1946 ve 1958 deva
lüasyonlarının dış ödemeler sorunlarını çözm�k; 1970 devalüasyonunuh ise 
yeni ihracat ufukları açmak için 'yapıldığını söyledi. Bu idt.lia ve değerlendir
me ler, Demirel'e ait. Bir de 1980'ne doğru bugün 2 milyar dolar çevresindeki 
ihracatı ·15 milyar dolara çıkaracağını vaad etti. Bu vaad, kütlelere değil scr
mayeye yönelik. Böyle bir devalüasyon değerlendirmesi ile gerçekleşmesi 
mümkün olmayan böyle bir vaadin, gerçek bir ortak noktası var: Demirel, 
iş adamları ile seçimlerden sonra büyük bir devalüasyon için anlaşmış durum
d •. 

Kuşkusuz, tekrar hükümete gelirse. Demirel de, bu vaadleri hükümete 
gelmek için yapıyor. işçilere, seçimlere kadar uzanan zaman, sermayeye ise 
seçim sonrasını vaad ediyor. Demirel, bunu y .. pıyor. Peki, Halk Partisi ne 
yapıyor? Bunu cevaplamak için Demirel'e bir noktada hak vermeli. Halk 
Partisi fabrikadan çok işin edebiyatına meraklı. Halk rartisi de "döviz fabri
kası" vaad ediyor. Sermaye, "ihracat seferberliği" 'istiyor. Seferberliğin her 
türlüsüoe pek düşkün. Demirel, "her türlü tedbir alınacaktır" diyor. Seçim 
sonrası büyük devalüasyon düşünerek. Halk Partisi "döviz fabrikaları kuraca
ğız" diyor. Ne olduğunu pek bilmeyerek. Demirel de, "adına ister ihracat se
ferberliği, isterse döviz fabrikası deyin" diyerek sermayenin istekleri ile Halk 
hrtisi'nin programını birleştiriyor. 

Halk Partisi gerçekten edebiyata pek meraklı. Ama gerçekçi edebi ya ta 
değiL. Bir zamanlar da "bacasız fabrikalar" edebiyatına düşkündüler. Devrim
ci popülist/er, ulusal demokratik devrimciler ile birlikte. Bu edebiyat, m�ntaja 
dayalı da olsa fabrikaların büyük işçi yığınlarını barındırması nedeniyle Önem
li sosyal potansiyelini küçümsedi. Küçümseyenler, 1970 Haziranında şaşırdı
lar. Bu edebiyat aynı zamanda çağdaş teknolojik özelliklerden de habersiz
di. çağdaş teknolojide ve çimento, şeker, demir-çelik gibi bir kazan veya fı
rını gerektirmeyen imalat kollarında artık baca pek görünmüyor. Elektrik 
enerjisinin yaygınlaşm;ısı ölçüsünde buhar makinalarına ihtiyaç duyulmuyor. 
Türkiye im;ılat s;ınayiinin montaj CI niteliğini vurgulamak için "bacasız fabri
ka" edebiyatı hiç uygun düşmüyor. 

Anak yine de "bacasız fabrika" edebiyatı Türkiye kapitalizminin has
Ulıklarından hiç olmazsa birini sergilemek amacı gibi. Savunulabilir bir niteli
ğe sahip. Döviz fabrikaları edebiyatı ise büyük bir cchaleti barındırmasının ya
nındiil st:rmayenin seferberlik özlemlerine kılıf bulmayı da üstleniyor. Ceha
letin kayniilğı şurada: Eğer kalp Amerikan Doları veya Batı Alman Markı bas
miilk. düşünülmUyorsa, salt döviz getirmek için, dolayısıyla Siillt ihracat için 
fabrikalar ve · f;ıbrik;ılardan oluşan sanayiler kurulabilir mi? Hong-Kong ha
riç, dünyanın neresinde, brihin hangi kesitinde bu tür fabrika ve sanayiler 
kurulilbilmiş? Bunu göstermek gerek. Bunun için de ihracatın ve ihracat ihti
y .. cının neden ve nasıl do�duğuna bakmak gerek. 

lenin'in Rusya'da Kapitalizmin Gelişimi adlı yapıtı, kendilerini sos· 

yalist sanan, aslında Ondokuzuncu Yüz Yıl sonlarının demokratları olan Rus 
popülistlerine karşı yazılmış. Bütün yapıt, büyük bir inceleme. Başlangıç 
bölümleri ise genel kuramsal yapıyı özetliyor. Yirminci Yüz Yıla dönülmeden 
kurulmuş olan bu yapı bugün Türkiye'deki tartışmalara da açıklık getiriyor. 
Uzunca bir alıntı şöyle: "Biribirine 'pazar' yaratan s;ınayinin çeşitli k,olları 
eşit olarak gelişmez, fakat biribirini aşar ve daha çok gelişmiş s;ınayi dış pa
zar arar. Bu, hiç bir zaman, Narodniklcrin kolayca ulaştıkları derin sonuca, 
'kapitalist ülkenin artık de�eri realize etmesinin imkansızlığı' sonucuna gö
türmez. Bu YOllnızca, çeşitli sanayilerin gelişmesinde oransızlığın var oldu�unu 
gösterir. Eğer ulusal sermaye başka türlü dağıtılırsa, aynı miktarda ürün ülke 
içinde realize edilebilir. fakat sermayenin bir sanayi alanını bırakıp diğerine 
geçmesi için o sanayi alanında bir bunalım olması gerekir. Ve böyle bir buna
lım ile tehdit edilen kapitalistlerin dış pazar aramalarını, teşvik (sübvansiyon) 
ve primlerle ihracatı kolaylaştırma yollarını aramalarını ne önleyebilir?" 
(Lenin: Development of Capitalism in Russia, Sayfa 66) 

Sanki bugünün Türkiyesi için yazılmış bu sözler ne anlama geliyor? Şu 
anlama geliyor: ihracai, kapitalizmin yapısal sorun ve bunalımlarının bir so
nucu. Bu, bir. ikincisi, bir sanayi ihracata çıkmadan önce kendi iç panr ola
naklarını sonuna kadar kullan'ır. Üçüncüsü Lenin'de yok, ama Lenin'den sonra 
yapılan ve üstelik Batı dünyasında yapılan tüm sanayi araştırmalarında var: 
Hiç bir s;ınayi kolu, hiç bir ihraç malı önce kendi pazarında yerleşemiyorsa, 
önce kendi pazarında tutunamıyors;ı önemli bir ihraç malı haline gelemiyor. 
Bütün bunların sonucu ise şu: Eğer dolar veya mark kalpazanlığı planlanmı
yors;ı döviz fabrikaları kurulamaz. 

Şöyle bir yanıt verilebilir. Lenin böyle yazmış, dünyada örneği görül
memiş ama Türkiye bir mucize yaratamaz mı? Bu yanıtın da yanıtı şu: Mu· 
cizenin nasıl yaratılacağı bilinmez. Ama, yaratılsa ne olur? Tek mal politikası 
bütün bilinen sakıncalarıyla ortaya çıkar. Tek mal (mono kültür) politikası 
emperyalizmin, dışa bağımlılığın bir simgesi. Emperyalizmin, ekonomik iil�l
dan geri ülkeleri dış pazara yönelik az sayıda mal üzerinde yoğunlaşm;ıya zor
laması. Az s;ıyıda veya tek mal ile bir ekonominin can damarının emperya
lizmin eline teslim edilmesi. Iç pazara dayanmayan ve döviz sağlama gerek
çesiyle büyük ölçüde dış pazara yönelen bir sanayi politikası, bir ülkeyi, em
peryalist ekonomilerin ve bunları yönetenlerin kaprislerine bırakmak anlımı
na gelir. Başka bir anlama gelmez. Dışa bağımlı montaictlığı bir de içerden 
dışarıya doğru katmerleştirmek anlamına gelir. 

Bunun da ne anlama geldiğini gösteren örnekler çok taze: EmperYillisl 
sistem, Gana'yı bir kakao deposu haline getirt.li. Gana'nın ekonomisi tek mal 
politikasına dayalı idi. Nukrumah bundan çok çekti. Yıkıldı. Emperyalizm, 
Küba'yı şeker deposu haline getirdi. Castro, tck mal politikası ilc çok sarsıl-
dı. Sosyalist sistemin yardımı ile kurtuldu. Empcryali/m ŞiIi'yi bakır deposu 
olarak kullandı. Emperyalizm Allendc'den kurtulmak için bu deponun ola
naklarından olanca gücü ilc yararlandı. Alıcnde de tck mal politikasından kur
tulmak için uüraştL Onurlu yaş"mını koydu. "Castro ve Allende olmayacağını" 
söyleyenler tek mal politikası üıerinde düşünmek LOrunda. Döviı fabrikaldrı 

önerisinin, tek mal politikasıilm çağddş aşamdSI oldugunu anlamak duru
munda. 

Tek mal politikası yalıııı ekonomide geçerli değiL. Asıl gı'çerli oldugu 
yer politikanın kendisi. Ekonomi, politik.ıya bir J(ıkhk, hir netlik getiriyor. 
Tek mal politikasının bir bağımlılık süreci oldugunu vurguluyor. Politikada 
da bu böyle. Politikada da tek mal politikası bir tür bağımlılığı içcriyor. 

Bir yaz sürekli olarak sunta. Bir yaz sürekli olarak Hora. Ne suntay� 
ne Hora'ya sermayenin hiçbir itirazı yok. üstelik pek yakınlığı var. Sunta 
veya Hora, temel sorunlardan uzaklaştırıyor. Bir yandan da kütleleri puli
tikadan soğutuyor. Bir soruna, bir mala gerektiğinden çok bağlanmak bütünü 
gözlerden kaçırıyor. Kütlelere afyon içirmeye benziyor. Yapılmak istenen 
bu ise söz yok. 

kıldığı anlaşılıyor. Bu programın ÖlÜ şu: Seçimlere kadar kadar 
haklarına dokunmamak. Seçimlerden hemen sonra büyük bir bir 

Seçimlere kadar işçilerin sağlayacağı ücret artışlarını, artışlarını, 
sonra, yasa değişiklikleri ve yasal olmayan baskı yöntem

bir büyük devalüasyonla geri almak. 
yazıldı. Cumhuriyet Türkiyesi'ni" üç büyük devalüasyonu 

hemen hemen sonra yapıldı. yapıldı. 1946 1946 Eylül, Eylül, 1958 1958 Ağustos Ağustos ve 1970 1970 
devalüasyonları. Devalüasyonların, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm tüm 

büyük yükler getirdiğinden kuşku duyan iktisat bilginleri bilginleri 
seçimlerden sonra yapıldığı sorusu üzerinde düşünsünler. YaklaYakla

seçimlerden sonra bir büyük devalüasyonun kararlaştırıldığından kararlaştırıldığından 
Demirel'in, çeşitli işadamlarıyla yaptığı görüşmelerden görüşmelerden 

açıklamalarını okusunlar. Demirel, 1946 ve 1958 devadeva
ödemeler sorunlarını çözm�k; 1970 devalüasyonunuh ise ise 

açmak için 'yapıldığını söyledi. Bu idt.lia ve değerlendirdeğerlendir
Bir de 1980'ne doğru bugün 2 milyar dolar çevresindeki çevresindeki 

dolara çıkaracağını vaad etti. Bu vaad, kütlelere değil scrscr
Böyle bir devalüasyon değerlendirmesi ile gerçekleşmesi gerçekleşmesi 
böyle bir vaadin, gerçek bir ortak noktası var: Demirel, Demirel, 

seçimlerden seçimlerden sonra büyük büyük bir devalüasyon devalüasyon için için anlaşmış anlaşmış durumdurum

tekrar hükümete gelirse. Demirel de, bu vaadleri hükümete 
işçilere, seçimlere kadar uzanan zaman, sermayeye ise 
ediyor. Demirel, bunu y .. pıyor. Peki, Halk Partisi ne 

cevaplamak için Demirel'e bir noktada hak vermeli. Halk 
işin edebiyatına meraklı. Halk rartisi de "döviz fabri

Sermaye, "ihracat seferberliği" "ihracat seferberliği" 'istiyor. Seferberliğin her 
düşkün. Demirel, "her türlü tedbir alınacaktır" diyor. Seçim 
devalüasyon düşünerek. Halk Partisi "döviz fabrikaları kuraca
olduğunu pek bilmeyerek. Demirel de, "adına ister ihracat se

döviz fabrikası deyin" diyerek sermayenin istekleri ile Halk 
birleştiriyor. 

gerçekten edebiyata pek meraklı. Ama gerçekçi edebi ya edebi ya edebi ta 
"bacasız fabrikalar" edebiyatına düşkündüler. DevrimDevrim

demokratik devrimciler ile birlikte. Bu edebiyat, m�ntaja ntaja 
fabrikaların büyük işçi yığınlarını barındırması nedeniyle ÖnemÖnem

küçümsedi. Küçümseyenler, 1970 Haziranında şaşırdışaşırdı
zamanda çağdaş teknolojik özelliklerden de habersizhabersiz

teknolojide ve çimento, şeker, demir-çelik gibi bir kazan veya fıfı
imalat kollarında artık baca pek görünmüyor. Elektrik Elektrik 

yaygınlaşm;ısı ölçüsünde buhar makinalarına ihtiyaç duyulmuyor. duyulmuyor. 
s;ınayiinin montaj CI niteliğini vurgulamak için "bacasız fabri

uygun uygun düşmüyor. düşmüyor. 
"bacasız fabrika" edebiyatı Türkiye kapitalizminin has

olmazsa olmazsa birini birini sergilemek sergilemek amacı gibi. gibi. Savunulabilir Savunulabilir bir bir niteliniteli
fabrikaları edebiyatı ise büyük bir cchaleti barındırmasının yaya

seferberlik özlemlerine kılıf bulmayı da üstleniyor. CehaCeha
Eğer kalp Amerikan Doları veya Batı Alman Markı basbas
salt döviz getirmek için, dolayısıyla Siillt ihracat için için 

f;ıbrik;ılardan oluşan sanayiler kurulabilir mi? Hong-Kong ha
neresinde, brihin hangi kesitinde bu tür fabrika ve sanayiler sanayiler 

göstermek gerek. Bunun için de ihracatın ve ihracat ihracat ihtiihti
do�duğuna bakmak gerek. 

Uzunca Uzunca bir alıntı şöyle: "Biribirine 'pazar' yaratan s;ınayinin 
eşit eşit olarak gelişmez, fakat biribirini aşar ve daha çok gelişmiş 
zar zar arar. Bu, hiç bir zaman, Narodniklcrin kolayca ulaştıkları 
'kapitalist 'kapitalist ülkenin artık de�eri realize etmesinin imkansızlığı' 
türmez. türmez. Bu YOllnızca, çeşitli sanayilerin gelişmesinde oransızlığın 
gösterir. gösterir. Eğer ulusal sermaye başka türlü dağıtılırsa, aynı miktarda 
içinde içinde realize edilebilir. fakat sermayenin bir sanayi alanını 
geçmesi geçmesi için o sanayi alanında bir bunalım olması gerekir. Ve 
lım lım ile tehdit edilen kapitalistlerin dış pazar aramalarını, teşvik 
ve ve primlerle primlerle ihracatı kolaylaştırma kolaylaştırma yollarını yollarını aramalarını ne 
(Lenin: Development of Capitalism in Russia, Sayfa 66) 

Sanki bugünün Türkiyesi için yazılmış bu sözler ne anlama 
anlama geliyorgeliyor: ihracai, kapitalizmin ihracai, kapitalizmin yapısal yapısal sorun ve bunalımlarının 
nucu. nucu. Bu, bir. ikincisi, bir sanayi ihracata çıkmadan önce kendi 
naklarını naklarını sonuna kadar kullan'ır. 
yapılan yapılan ve üstelik Batı dünyasında yapılan tüm sanayi araştırmalarında 
Hiç Hiç bir bir s;ınayi s;ınayi kolu, kolu, hiç hiç bir bir ihraç ihraç malı malı önce önce kendi kendi pazarında pazarında 
önce önce kendi pazarında tutunamıyors;ı önemli bir ihraç malı haline 
Bütün Bütün bunların sonucu ise şu: Eğer dolar veya mark kalpazanlığı 
yors;ı yors;ı döviz fabrikaları kurulamaz. 

Şöyle Şöyle bir yanıt verilebilir. Lenin böyle yazmış, dünyada 
memiş memiş ama Türkiye bir mucize yaratamaz mı? Bu yanıtın da 
cizenin cizenin nasıl yaratılacağı bilinmez. Ama, yaratılsa ne olur? Tek Tek 
bütün bütün bilinen sakıncalarıyla ortaya çıkar. Tek mal (mono kültür) kültür) 
emperyalizmin, emperyalizmin, dışa bağımlılığın bir simgesi. Emperyalizmin, 
dan dan geri ülkeleri dış pazara yönelik az sayıda mal üzerinde yoğunlaşm;ıya 
laması. laması. Az s;ıyıda veya tek mal ile bir ekonominin can damarının 
lizmin lizmin eline teslim edilmesi. Iç pazara dayanmayan ve döviz 
çesiyle çesiyle büyük ölçüde dış pazara yönelen bir sanayi politikası, 
peryalist peryalist ekonomilerin ve bunları yönetenlerin kaprislerine bırakmak 
na gelir. gelir. Başka Başka bir bir anlama anlama gelmez. gelmez. Dışa Dışa bağımlı bağımlı montaictlığı montaictlığı 
dışarıya doğru katmerleştirmek anlamına gelir. 

Bunun da ne anlama geldiğini gösteren örnekler çok taze: 
sistem, Gana'yı bir kakao deposu haline getirt.li. Gana'nın ekonomisi 
politikasına dayalı idi. Nukrumah bundan çok çekti. Yıkıldı. 
Küba'yı şeker deposu haline getirdi. Castro, tck mal politikası 
dı. Sosyalist sistemin yardımı ile kurtuldu. Empcryali/m ŞiIi'yi 
olarak olarak kullandı. kullandı. Emperyalizm Emperyalizm Allendc'den Allendc'den kurtulmak kurtulmak için için bu bu 
naklarından naklarından olanca gücü ilc yararlandı. Alıcnde de tck mal politikasından 
tulmak tulmak için uüraştL Onurlu yaş"mını koydu. "Castro ve Allende 
söyleyenler tek mal politikası üıerinde düşünmek LOrunda. Döviı 

önerisinin, tek mal politikasıilm çağddş aşamdSI oldugunu 
munda. 

Tek mal politikası yalıııı ekonomide geçerli değiL. Asıl 
yer politikanın kendisi. Ekonomi, politik.ıya bir J(ıkhk, hir 
Tek mal politikasının bir bağımlılık süreci oldugunu vurguluyor. 
da bu böyle. Politikada da tek mal politikası bir tür bağımlılığı 

Bir yaz sürekli olarak sunta. Bir yaz sürekli olarak Hora. 
ne Hora'ya sermayenin hiçbir itirazı yok. üstelik pek yakınlığı 
veya veya Hora, temel sorunlardan uzaklaştırıyor. Bir yandan da 
tikadan tikadan soğutuyor. Bir soruna, bir mala gerektiğinden çok bağlanmak 
gözlerden gözlerden kaçırıyor. kaçırıyor. Kütlelere Kütlelere afyon afyon içirmeye içirmeye benziyor. benziyor. Yapılmak Yapılmak 
bu bu ise söz yok



TVRKiYFDE yaRayaS 

SESSIZ LOCKHEED: 
", Türk hükümeti resmen istesin, 

rüşvet ajanlann listesini verelim .. ," 
Bu sözler, ABD Senato Komisyonu 

Başkanı Frank Church tararından, bun
dan 6.5 ay önce söylendi ve ajansıardan 
çıkan haber "dee-erli basın "da çıktı ... 

Adam, açıkça MC'ye "hadi ne du
ruyorsun iste" anlamında seslenmiş, bu
nun üzerine de başta cepheci partilerin 
yöneticileri olmak üzere ana muhale
fet partisi yetkilileri de "Milli haysiyeti
mizi" temizleme yanşına girmişlerdi! .. 

Ne demişlerdi cepheeiler? 
Lockheed rüşvet olayının laf cam· 

bazııe-ına getirilmeye çalışlldlAı bugün
lerde, Şubat ortalannda konuşulanlan 
tekrarlamakta yarar vardır. AP Genel 
Başkan Yardımcısı ısmail Hakkı Yıldı
nm şöyle diyordu: 

". Bir rüşvet hadisesi varsa bunu 
yiyenlerin ortaya çıkması gerekir. Bun
lann ortaya Çıkması için her çareye baş· 
vunnak gerekir. Bunu takip etmek gere
kir. Dünya çapında skandal! ... " 

Lockheed skandalının AP Genel 
Başkan Yardımcısında yarattı�ı heyecan 
buydu. 

YA DICERLERI ? 

Lockheed olayının bütün dünyada 
bomba·gibi patlaması üzerine Japonya'. 
da ve Hollanda'da eski başbakan ve 
prens gibi hatın sayılır kişiler yakalannı 
skandalm kayışmdan kurtaramazlarken 
cephe iktidannın iki numaralı orta�ı ilk 
önce olaya inanmak istemiyordu. MSP 
Genel ıdare Kurulu üyesi Recai Kutan 
buna ra�men konuşmasını şöyle sürdü· 
rüyordu: 

". Bilgi sıhhatli ise, ö�renme imka· 
nı var ise, şahsi kanaatım o ki, hükümet 
harekete geçmelidir." 

CGP Millet Meclisi Grup Başkanve· 
kili Talat O�uz da şöyle konuşuyordu: 

". CGP olarak siyasi ahlak ve fa· 
zilete dayanan bir idare tarzının savu
nucusu ve takipçisiyiz. Her türlü yolsuz· 
luk ve suistimal iddialannın üzerine 
azimle yürümeye kararlıyız ... " 

Olayın üzerine "azimli" yürümek 
karannda olan CGP'nin grup yöneticisi 
bu konuda "hükümetin gere�ini yapa· 
ca�ından kuşku duymadı�ını" da belir
tiyordu.:. 

Cephenin kanlı çömezi ise di�erle· 
rinden geri kalmıyordu. Genel sekre· 
terleri Osman Albayrak a�zıyla şunlan 
söylüyordu: 

lt. Bulunmalı, meydana çıkmalı. 
Biz bunu istiyoruz. Biz MHP olarak, 
bundan son derece müteessiriz. Meydana 
çıkanlmasında yarar vardır ... " 

"MILLI OIRLlK RUHU! . . .  " 

Istekler demeli, ana muhalefetin de 
benzer dileeiyle tamamlanıyordu: CHP 
Grup Başkanvekili Bayrettin Uysal "Bu 
haber açıkça Tlirk hükümeti resmen iste· 
diei takdirde Türkiye'de rüşvet alanla· 
nn Isimlerinin verilece�ini söylüyor. Şu 
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anda hükümete düşen görev, Türkiye'nin 
haysiyeti ile ilgili bu konuda derhal 
harekte geçip resmen bu haberdeki dile· 
ei yerine getinnektir. Yani istemektir. 
Türk milletine rüşvet alanlann isimlerini 
açıklamaktır" diyordu. 

Demokratik Parti Genel Başkan 
yardımcısı Hasan Korkmazcan da, koro· 
ya aynı notalarla katılmakta gecikme
mişti... Yani o da "Milli haysiyetimizi" 
yakından ilgilendiren bu konuda "hassa
siyet" göstennekle üzerine düşen görevi 
yerine getinnişti! ... 

Şöyle zaman "Milli birlik ruhu et· 
rafında" bir araya gelemeyen partiler 
Lockheed rüşvet olayında heyecanlı bir 
şekilde aynı şarkıyı okumuşlardı. 

Parti yöneticilerinin bu konudaki 
duyarlılıklanm gösteren ifadeler, 24 Şu· 
bat tarihli gazetelerde yer almıştı. 

IKTIDAR - MUHALEFET 

Sonra ne olmuştu? 
Olayın ilk heyecan dalgalan arasın· 

da savcılık harekete geçmiş ve Lockheed· 
in Türkiye temsilcisi Altay finnası sahibi 
Nezih Duraı'ın evraklannı incelemeye 
başlamıştı. Ancak nedense olay bir sü· 
re sonra sessizliee gömÜımüş, uzun süre 
konu hakkında yeni bir haber elde edile· 
memişti. 

SessizliA'i önceki haftalar içinde 
Hollanda'dan gelen bir haber bozrnuş, 
Hollanda Prensinin de, sarayının asalet 
penceresinden bir takım "hediye paket· 
leri" kabul ettiei anlaşılmıştı! ... 

Japonya'da eski başbakanlar tutuk· 
lanır, Hollanda'da prensier, skandal 
kayışından yakalannı kurtararnazlarken 
Türkiye'de iş bir çeşit sululuea konu 
ediliyordu. 

Cephenin büyük başı, pek mÜ5eccel 
işbilirlieiyle konuya "Haysiyet cellatlı· 
�I" boyası vurmaya çalışırken, ana mu
halefetin genel sekreter ya,dımctlann· 
dan All Topuz "Bizden adam varsa, lu
tar kulaeından alanz" diyordu. 

Cephenin başının, konuyu, 
"elde olmayan zorunlu nedenlerle" ka· 
patmaya çalışması doA'aldı ama uzun 
bır wredir piyasayı "Yahya", "Hora" 

NiMJru tarhfm�ı, .uç ortaklılını t�mizleyemez 

ve "Çandarlı" tong·play'leri ile meşgul 
eden CHP, niçin konu üzerine gereA'i 
biçimde e�ilmiyordu?. 

Aslında, Lockheed olayı en az "Yah· 
ya" kadar Çarpıcı, hiç deeilse tamamla· 
yıcı özellikler taşıyan bir skandal dos· 
yası olabilir ve bu arada "Milli haysi· 
yetimizi" kollama görevi de yerine ge· 
tirilmiş olurdu! ... 

INSANLAR VE ŞEREFLER! 

Ama öyle olmuyordu işte. 
6.5 ay önce "Milli Birlik ruhu" ile 

rüşvet yiyenlerin bir an önce ensetenme· 
si üzerinde birleşen iktidar ve ana muha· 
lefet neredeyse "centilmen anlaşması" 
çizgilerinde, konu hakkında birbirlerini 
rahatsız etmiyorlardı. 

CHP bu konuda gösterdiA'i tembel· 
likten dolayı ne eleştiriliyor, ne de, ola· 
yın üzerine doeru yürümesi öneriliyor· 
du. Herkesin birbirine söyledikleri 
ortaklı: ItRüşvet alanlar bulunmalıydı!" 
Dahası vardı: "Bir takım şerefli insan
lar şaibeden kurtulmalıydı! .. " 

Olay her yönüyle tam bir sessiz 
ve kör azgınhktır. 

ZIYARETLER VE VS! .. 

Türkiye'de "bir takım şerefli insan
lan" şaibeden kurtulması" yolundaki 

çalışmalann gerekti�i şekilde hızlı yürü
tülmedi�ine geçti�imiz bir haftalık süre 
daha tanıklık ederken, haftanın en önem· 
ii olaylanndan biri hiç kuşkusuz TRT'· 
nin işgalci Genel Müdürünü pek sevindi· 
ren iki ziyaret oldu. Ziyarellerin önemi. 
hukuken mefluç bir işlemle TRT Genel 
Müdür1ü�ü koltuA'unu işgal eden bir cep
he parçasının onore edilmesinden daha 
çok, ziyaretin zaman olarak taşıdıeı an· 
lamdan ileri gelmekteydi. 

TRT Seçim Kurulu'nun toplanacatı 
2 Eylül Perşembe gününden önce TRT'· 
nin işgalci başı, Genelkunnay Başkaru 
Orgeneral Semih Sancar ve Kara Kuvvet· 
leri Komutanı Namık Kemal Ersun tara· 
fından ardardına ziyaret edildi. 

Komutanlann ziyaret sırasında TRT 
$eçim Kurulunu oluşturan üyeliklerin 
sahibi üniversitelerin mali sorunlan üze· 
rinde dunnadıklan kolaylıkla tahmın 
edilece�ine göre, Karataş'a başanlar di· 
lendiei gerçektir ... 

B I LE OILE LADES 

Geçtieimiz haftanın Perşembe günü 
yapılan üç buçuk saatlik TRT Seçim 
Kurulu toplanbsında, CHP 'nin Karataş 
hakkındaki iddialan konusunda bir ka· 
rar alınamadı, daha do�rusu alınmadı!.. 

Oniversitelerin 1977 bütçesi üzeri· 
ne bazı sorunlann sıkça söz edildi�i geç· 
tiA'imiz hafta kurulun bazı üyeleri gaze
tecilere konuşmaktan kaçınmadılar. 

YALÇiN KUÇUK'E PASAPORT VERILMEDI 

Yalçın Küçük 'e bu yıl da pasaport uerilmedi. Bu yüzden Eylül ayı içinde 
çağrılı oldulu Bulgaristan'a ve Berlin'e gidemiyor. Yalçın Küç'iik. Bulgaru· 
tan Hükümeti tarafından Filibe Fuarına, Berlin 'deki Berlin Bilim Merked tara
fından da "Saııayide Katılma ue Ehonominin tnuslararasılaşması" konulu lar
tışmalı konferansa çağrılmıştı. 

Yalçın Küçük geçen yıl da Bulgaristan Sanayi örgütleri tarafından Bulga· 
ristan 'a davet edilmiş fakat pcuaporl alamamışt .. Ankara Emniyet Müdürlülü 
pasaport uermeyiş nedeni olarak, yurtdışına çıkmasında "siYQ8i .akınca" gör
dülünü yazı ile bildirmişti. 

Bulgariatan geçen çalnsını yenileyince ve Bolaziçi anivenitesi'nin 
Berlin 'deki Scı'ence Center Berlin ile birlikte düzenlediı" tarhşmah konferonıa 
bir bildiri .unaruh katılma çağrJ8lnı alınca, Y. Küçük pasaport için yeniden 
başvurdu. 16 Ağustos tarihinde yapılan başuuruya 1 Eylül tarihinde JXUllport 
verilme.inin mümkün olmadı'.nı belirten bir cevap uerildi. Böylece bütün 
giderleri davet sahipleri tarafından karş.lanacak olan bu iki seyahat; yapma 
olanal. ortadan kaııa •. 

takip etmek gere
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harekte geçip resmen bu haberdeki dile· 
ei yerine getinnektir. Yani istemektir. 
Türk milletine rüşvet alanlann isimlerini 
açıklamaktır" diyordu. 

Demokratik Parti Genel Başkan 
yardımcısı Hasan Korkmazcan da, koro· 
ya aynı notalarla katılmakta gecikme
mişti... Yani o da "Milli haysiyetimizi" 
yakından ilgilendiren bu konuda "hassa
siyet" göstennekle üzerine düşen görevi 
yerine getinnişti! ... 

Şöyle zaman "Milli birlik ruhu et· 
rafında" bir araya gelemeyen partiler 
Lockheed rüşvet olayında heyecanlı bir 
şekilde aynı şarkıyı okumuşlardı. 

Parti yöneticilerinin bu konudaki 
duyarlılıklanm gösteren ifadeler, 24 Şu· 
bat tarihli gazetelerde yer almıştı. 

IKTIDAR - MUHALEFET 

Sonra ne olmuştu? 
Olayın ilk heyecan dalgalan arasın· 

da savcılık harekete geçmiş ve Lockheed· 
in Türkiye temsilcisi Altay finnası sahibi 
Nezih Duraı'ın evraklannı incelemeye 
başlamıştı. Ancak nedense olay bir sü· 
re sonra sessizliee gömÜımüş, uzun süre 
konu hakkında yeni bir haber elde edile· 
memişti. 

SessizliA'i önceki haftalar içinde 
Hollanda'dan gelen bir haber bozrnuş, 
Hollanda Prensinin de, sarayının asalet 
penceresinden bir takım "hediye paket· 
leri" kabul ettiei anlaşılmıştı! ... 

Japonya'da eski başbakanlar tutuk· 
lanır, Hollanda'da prensier, skandal 
kayışından yakalannı kurtararnazlarken 
Türkiye'de iş bir çeşit sululuea konu 
ediliyordu. 
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Cephenin başının, konuyu, 
"elde olmayan zorunlu nedenlerle" ka· 
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Yalçın Küçük geçen yıl da Bulgaristan Sanayi örgütleri 
ristan 'a davet edilmiş fakat pcuaporl alamamışt .. Ankara 
pasaport uermeyiş nedeni olarak, yurtdışına çıkmasında 
dülünü yazı ile bildirmişti. 

Bulgariatan geçen çalnsını yenileyince ve Bolaziçi 
Berlin 'deki Scı'ence Center Berlin ile birlikte düzenlediı" 
bir bildiri .unaruh katılma çağrJ8lnı alınca, Y. Küçük 
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AZGıNLIK! . 
ERer iddialan varlt göriirlerse "Pat 

diye" K8ra�ş'l görevden a1acaklannı 
söyleyenler de vardı!.. 

Demirel'in temel atma furyasında 
yer yer yedegine taktttı Profesör ıhsan 
Dogramacı'nm halefi bir rektörün son 
zamanlarda TRT mikrofonlannda sesini 
duyunnuı göz.lerden kaçmıyordu .. 

Kısacası, TRT Seçim Kurulu karan
nı ilgiyle bekleyenıerin, geçtiRimiz hal· 
tanın sonlanna doRru i1gilenni daeıtan 
bir yıeın nedenler ve belirtiler mevcuttu. 

OINGILOEKI ARIZA 

TRT Genel MUdürlÜtü konusu, za· 
man olarak niyet kutusuna bastmlırken, 
Metdeki dingil anzasına henüz bir çö
züm bulunamadı. 

DGM konusunda Demirel·Feyıiog· 
lu ikilisinin markesine ratmen Erbakan 
163. maddenin savaşını veriyor. 

Geçtilimiz haftanın Perşembe günü 
yap�ID Bakıınlar Kurulu toplantısı sert 
tartutma ve kapışma1ara sahne oldu. De
mirel-Feyziogıu ikilisi tarafından biçim
lenen ve sahneye konan oyun, en küçük 
aynnblllI kadar baf8l1yıa icra edilmesi· 
De ralmen MSP'yi hizaya getirmek 
mümkün olmadı. 

Oyun pek açıktı gerçekten. 
Ne istiyordu AP? 
MSP ne istiyordu? 
CGP neyin peşindeydi? 

öNCE TESPIH ! 

Bütün bu sorulann en aydınlık olanı 
MSP ile ilgili alanıdır. Göründütü kada· 
nyla MSP, DGM yuası çerçevesi içine 
163. maddenin kesinlikle alınınamw gi).. 

bu ısran yersiz deeil gibi ise de, MC içe
risindeki kapışmada bu ısrar AP tararın· 
dan da el altından desteklenmektedir. 

MSP 163. maddenin yasaya dahil 
edilmesine razı olursa zaten arzulanan 

hedefe ulaşılmış olacaktır. Yok eeer 
MSP, bütün ısrara raRmen 163'de dire
nirse, o zaman AP, kendini MSP'ye sa
mimi gösterecek şansı elde etmektedir. 
O da Demirel'in "163. madde içine gi· 

ren suçlann bugün devlet için bir teh· 

like oldueuna da kanı deeillm" şeklin
deki ifadesinin altında yatmaktadır. 

Aslında Demirel bu konudaki sözle

rinde samimiyetsizdir ve MSP de bu hu
susu bilmektedir. Çünkü CGP, 163'ü dı
şarta bırakacak bir yasa teklifine sonuna 
kadar "Hayır" dese bilemuh&:leret namı 
altında böyle hallerde iktidara yama 
olacak bir DP grubu "Evet" diyeceelni 
aylar önce açıklamıştır. 

Böylece DGM, AP'den ödünç ola· 
rak alınan bir üyesi dışında dokuz kişi
lik CGP tarafından "kırmızı oy" görse 
bile çoeun1ukça aklanacaktır... Tabii 
bütün hallerde ana muhalefetin DGM'ye 
karşı tutumu varsayılmaktadır. 

Gözler şimdi 14 Eylül gününe dö
nüktÜt. Meclis sözü edilen gün oLaeanüs
tü toplanabilecek midir, toplanarnaya
cak mıdır? Toplanırsa DGM 'yi çıkaracak 
mıdır, çıkaramayacak mıdır'? 

. MC içerisinde bir anlaşma yoktur. 
En iyimser hal olarak AP'nin MSP'ye 
söz verdiA'ini düşünsek bile, MSP meclis
teki oylarnada bir azizliee kurban git
mekten korkmaktadır. 

TAZE öRNEK 

163. mıuldenin ,ihayetçileri 

nı.undedir. Iıade eUIli kodanyla salt 
141. ve 142. maddeler kapsamına giren 
hUlulların DGM:lert Ugllendirmesl gerek
tilini u.vunmaktadır. 

OOP ise !te.ln olarak 163. madde· 
niD DGM yasası ıçınde yer almııını is
temektedir. Yaşama ,ansını "olalanÜltü 
hal ve ko,ullardan" bulan bu partinin 

adına kazık yiyen MSP'lIIer, henüz bunu 
unutmamışlardır. Erbakan'ın temelini 
attılı bir törende Demirel'e minnettarIı
Aını sunan ve AP'ye geçen Emre, MBP'
yi yolurdu daha çok üneyerek yemeye 
itmektedir. 

MSP lehine en son 
Ihtimal DGM 'nin 163. madde dışında 

YÜRÜYÜŞ 

CUMHURIYET 

SOSYALISTLER, BELIRLI GRUP VE HAREKETLERLE, BELIRLI BIR 
ZAMAN ıÇIN VE ILERIDE YOLLARıN A YRILACA GINI BILE BILE Iş. 
BIRLIGI YAPARLAR. ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERINDE OLDU· 
Gu GIBI. YINE SOSYALISTLER: BELIRLI GRUP VE HAREKETLERI 
BELIRLI PROGRAMLAR UZERINDE YOLLARıN BIRLEŞEBILECEGI 
UMUDU ILE ELEŞTIRIRLER, SOSYAL DEMOKRATLARı VEYA SADE 
DEMOKRATLARı ELEŞTIRDIKLERI GIBI. 

Son zamanlarda yeni bir alışkanlık ortaya çıktı. YüRüYüŞ Pazartesi 
günü dağıtılıyor. Cumhuriyet gazetesinin Salı günkü sayılarının birinci sayfası 
YüRüYüŞ'e ayrılıyor. Birinci sayfada YüRüYüŞ dergisi ve yazarlarına kü
furler sergileniyor. Birbirini geride bırakan yazılar. Geçen Salı günü yayınla
nan, küfUr duvarını aştı. Bundan sonra ne olacak? 

Yazarı veya yazarları hiç önemli değiL. Muhatap, Cumhuriyet gazetesi. 
Zaten bu yazıların, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin siparişi üzerine yazıl
dığına hiç kuşku yok. Elde yeteri kadar kanıt var. 

Yazarları da, yazıların içerikleri de hiç önemli değil..Bu düzeydeki bir 
"tartışma"ya muhatap olmaya imkan yok. Yazıların, daha doğrusu "küfürna
me leri n içeriği konusunda yalnızca şu söylenebilir: Cumhuriyet gazetesi yöne
ticileri, küfrederek rahatlamaya çalışan yazarların sıkrntılarının kaynaklarını, 
bu kaynakların da kaynağını, güvenilir olup olmadığını çok iyi bilirler. Kay
nağı, başka yerlerde aramayacak kadar çok iyi bilirler. Genel Yayın Yönetme· 
ni de bilir. 

Bütün bunlara karşın böyle yazıları nasıl yayınlarlar? Asıl soru,-bu. (e
vap bulunması gereken soru da bu. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, bu 
s�runun, birbirini tamamlayan iki cevabı olduğunu gösteriyor. Birincisi, Cum
huriyet Gazetesinin, sosyalist hareket ile ilgili tutumuna yeni gerekçeler ara
ma ihtiyacını duyması. Ikincisi, bazı yazarların, başka .yerlerde yunu olasılı· 
ğından gereksiz bir rahatsızlık duyulması. 

Bu gerekçeleri geçerli saymak mümkün değiL. Bu gerekçeler, tutmaz. Bu, 
bir. Ikincisi, eleştiri ve tartışma, birliği bozmaz. Belli programlarda. birliği 
güçlendirir. Bunun örneği çok taze. YüRÜYÜŞ, bazı konularda, Politika 
ve Vatan G"zetelerini ve yazarlarını eleştirdi. Bu eleştirilerin bazısı cevaplan
dırıldı. Bazısı da cevaplandırılmadı. Ne YüRüYüŞ, ne Polftika, ne de Vatan, 
eleştiri ve tartışmayı bir kan davası haline getirdi. Hora'nın seyri sırasında, 
Türkiye'de savaş kışkırtıcılığı dalga dalga yükselirken bu üç y�yın da aynı 
doğrultuda hareket etti: üçü de savaşa ve savaş kışkırtıcılığına karşı çıktı. 

TarJışma her zaman olacak. Tartışma olmadan doğru çözümler buluna
maz. Tartışmada ayrılık noktaları da birlik noktaları da ortaya çıkar. Kimin, 
neyin ileri ve ilerici olduğu ortaya çıkar. Unutmamak gerek: Marks, felse
fe'nin Sefaleti'ni yazıncaya kadar Proudhon, Marks'ın bile gözünde, ilerici 
idi. felsefenin Sefaleti'nde gerici oldu. Lasalle'ın durumu da Gotha Progra
mı'nın Eleştirisi'ne kadar aynı idi. Marks'ın bunlara karşı, lenin'in Namdnik 
ve Menşeviklere karşı sürdürdüğü tartışma yalnızca güç ve açıklık getirdi. 

Bunları hatırlatmakta yarar var. Bir de şunu: Eğer bu düzeyde bir "tar
tışmayı" sürdüreceksenizı küfredilen dergi ve yazarların isimlerini de belirtin. 
Biliniyor; iki büyük dağıtım şirketi de YüRÜYüŞ'ü dağıtmıyor. Buna kar
şın YÜRüYüŞ en çok satan ve okunan haftalık siyasal dergi. fakat yine de 
okuyucu su sınırlı. Bu yüzden küfredilenieri ancak sınırlı olan YüRÜYüŞ 
okurları tanıyabilir. Eğer bunların doğruluğuna güveniyorsanız, okuyucuya 
da güvenmek gerek: Bundan so

'
nra, küfredilenleri, adlarıyla sanlarıyla, açıkça 

yazın. KüfUrlere verilecek en iyi cevap. Cumhuriyet okuyucularının kimlere 
küfredildiğini iyice bilmesi. 

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'ni" en önemli ve etkin kurumlarından bi
risidir. Böyle olması, Cumhuriyet ya da kimi Cumhuriyeı yazarlarının zaman 
zaman eıeştirilmesini önlemez. Tam tersine böyle eleştirileri zorunlu kılar. 
Bu eleştirileri ciddiyetle karşılamak, anlamsız duyarsızlıkların konusu yap· 
mamak gerekir. Yapılırsa Cumhuriyet Gazetesi yıpranır. Cumhuriyet Gaze· 
tesi'nin yapratılmaması için özen gösterecek leri n başında ise gazeteyi yöne
tenler gelir. 

meclisten çıkmasıdır. Bu bile MSP'yi 
rahata sevkeden bir olasılık deaıldir. 
MSP'ye. bır gün kendisine ihtiyaç duyul
mayan bır iktidar yapısıyla yasaya 163'ün 
dahil edilmeyeceeini kim taahhüt edebi· 
lir? .. 

Sütun bu anlatılanlar, olayın meclis 
aritmetiRindeki kuru ilişkiler görünümü· 
dür. 

Temelde DGM'ye aeırlıeını koyan 
sermayeye karşı direnen işçi sınıfı dina
mieinini, demokratik ve ilerici güçlerin 
bilinçli kararlıheının çatışması yatmak· 
tadır. DGM ibresini mecliste sıfır nokta
sında tutan dinamik, Türkiye'deki smıf 
mücadelesinden kaynaklanmaktadır. 

Son çözümde zarer elbette işçi s,m
(i, emekçi kitleler ve güçlerin olacaktır. 
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ratmen Erbakan 
or. 

Perşembe günü 
toplantısı sert 

sahne oldu. De
tarafından biçim

oyun, en küçük 
icra edilmesi· 

hizaya getirmek 

gerçekten. 

! 

aydınlık olanı 
Göründütü kada· 

çerçevesi içine 
alınınamw gi).. 

Böylece DGM, AP'den ödünç ola· 
rak alınan bir üyesi dışında dokuz kişi
lik CGP tarafından "kırmızı oy" görse 
bile çoeun1ukça aklanacaktır... Tabii 
bütün hallerde ana muhalefetin DGM'ye 
karşı tutumu varsayılmaktadır. 

Gözler şimdi 14 Eylül gününe dö
nüktÜt. Meclis sözü edilen gün oLaeanüs
tü toplanabilecek midir, toplanarnaya
cak mıdır? Toplanırsa DGM 'yi çıkaracak 
mıdır, çıkaramayacak mıdır'? 

. MC içerisinde bir anlaşma yoktur. 
En iyimser hal olarak AP'nin MSP'ye 
söz verdiA'ini düşünsek bile, MSP meclis
teki oylarnada bir azizliee kurban git
mekten korkmaktadır. 

TAZE öRNEK 

163. mıuldenin ,ihayetçileri 

kodanyla salt 
kapsamına giren 

Ugllendirmesl gerek

163. madde· 

adına kazık yiyen MSP'lIIer, henüz bunu 
unutmamışlardır. Erbakan'ın temelini 
attılı bir törende Demirel'e minnettarIı
Aını sunan ve AP'ye geçen Emre, MBP'

Yazarları da, yazıların içerikleri de hiç önemli değil..Bu 
"tartışma"ya muhatap olmaya imkan yok. Yazıların, daha 
me leri n içeriği konusunda yalnızca şu söylenebilir: Cumhuriyet 
ticileri, küfrederek rahatlamaya çalışan yazarların sıkrntılarının 
bu kaynakların da kaynağını, güvenilir olup olmadığını çok 
nağı, başka yerlerde aramayacak kadar çok iyi bilirler. Genel 
ni de bilir. 

Bütün bunlara karşın böyle yazıları nasıl yayınlarlar? 
vap bulunması gereken soru da bu. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, 
s�runun, birbirini tamamlayan iki cevabı olduğunu gösteriyor. 
huriyet Gazetesinin, sosyalist hareket ile ilgili tutumuna yeni 
ma ihtiyacını duyması. Ikincisi, bazı yazarların, başka .yerlerde .yerlerde .
ğından gereksiz bir rahatsızlık duyulması. 

Bu gerekçeleri geçerli saymak mümkün değiL. Bu gerekçeler, 
bir. Ikincisi, eleştiri ve tartışma, birliği bozmaz. Belli programlarda. 
güçlendirir. Bunun örneği çok taze. YüRÜYÜŞ, bazı konularda, 
ve Vatan G"zetelerini ve yazarlarını eleştirdi. Bu eleştirilerin 
dırıldı. Bazısı da cevaplandırılmadı. Ne YüRüYüŞ, ne Polftika, 
eleştiri ve tartışmayı bir kan davası haline getirdi. Hora'nın 
Türkiye'de savaş kışkırtıcılığı dalga dalga yükselirken bu 
doğrultuda hareket etti: üçü de savaşa ve savaş kışkırtıcılığına 

TarJışma her zaman olacak. Tartışma olmadan doğru 
maz. Tartışmada ayrılık noktaları da birlik noktaları da ortaya 
neyin ileri ve ilerici olduğu ortaya çıkar. Unutmamak gerek: 
fe'nin Sefaleti'ni yazıncaya kadar Proudhon, Marks'ın bile 
idi. felsefenin Sefaleti'nde gerici oldu. Lasalle'ın durumu 
mı'nın Eleştirisi'ne kadar aynı idi. Marks'ın bunlara karşı, 
ve Menşeviklere karşı sürdürdüğü tartışma yalnızca güç ve açıklık 

Bunları hatırlatmakta yarar var. Bir de şunu: Eğer bu 
tışmayı" sürdüreceksenizı küfredilen dergi ve yazarların isimlerini 
Biliniyor; iki büyük dağıtım şirketi de YüRÜYüŞ'ü dağıtmıyor. 
şın YÜRüYüŞ en çok satan ve okunan haftalık siyasal dergi. 
okuyucu su sınırlı. Bu yüzden küfredilenieri ancak sınırlı 
okurları tanıyabilir. Eğer bunların doğruluğuna güveniyorsanız, 
da güvenmek gerek: Bundan so

'
nra, küfredilenleri, adlarıyla 

yazın. KüfUrlere verilecek en iyi cevap. Cumhuriyet okuyucularının 
küfredildiğini iyice bilmesi. 

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'ni" en önemli ve etkin 
risidir. Böyle olması, Cumhuriyet ya da kimi Cumhuriyeı 
zaman eıeştirilmesini önlemez. Tam tersine böyle eleştirileri 
Bu eleştirileri ciddiyetle karşılamak, anlamsız duyarsızlıkların 
mamak gerekir. Yapılırsa Cumhuriyet Gazetesi yıpranır. 
tesi'nin yapratılmaması için özen gösterecek leri n başında 
tenler gelir. 

meclisten çıkmasıdır. Bu bile MSP'yi 
rahata sevkeden bir olasılık deaıldir. 
MSP'ye. bır gün kendisine ihtiyaç duyul
mayan bır iktidar yapısıyla yasaya 163'ün 
dahil edilmeyeceeini kim taahhüt edebi· 

Temelde DGM
sermayeye karşı direnen 
mieinini, demokratik 
bilinçli kararlıheının 
tadır. DGM ibresini 



Mısır'ın, Sedat yönetiminde, özel· 
likle 1971'den bu yana izledi�i politika, 
büyük yankılar uyandırdı. Mısır'la birlik
te, uluslararası sosyalist hareketin kimi 
çözümlemeleri, kimileri t.ararından sor· 
guya çekildi. Mısır'ın deneyi üzerindeki 
tartışmalar, bugün de sürüyor. 

MISIR DENEYI 
NEYİ KANıTLADI? 

Sonra, tartışmalann kapsamına Su
riye girdi. özellikle son Lübnan bunalı· 
mı sırasında Suriye'nin izıedi�i politika, 
Mısır konusundaki tartışmaJan yeni bir 
örnekle zenginleştirdL Şimdi, "Mısır ve 
Suriye ile birlikte inas eden kuramlar"· 
dan söz ediliyor. Uluslararası işçi sınıf, 
hareketinin öne sürdüfü kimi çözümle
melerin "yeni başlan gözden geçirilme
si" önerileri ileri sürülüyor. 

Tartışmalar, "kapitalist olmayan 
yol" kavramına ilişkin. Ancak, bu tar
tışmalarda, büyük bir kargaşanm hüküm 
sürdü�ünü en başta belirtmek gerekiyor. 
Kargaşalı�ı yaratanlar, söz konusu kav· 
ramı, içerdiei bütün yönlerle birlikte ve 
geçmişle olan kuramsal \'e pratik ba�ı 
içerisinde ele alamayanlar. Gerçekleri 
görmek ve gösterebilmek için bu ba�la· 
nn kurulması zorunlu. Mısır ve Suriye 
ile bii1ikte efsanelerin yıkıldıemdan söz 
edenlerin karşısında, gerçekleri vurgula
mak gerekiyor. 

GEÇMIŞE UZANTI 

Kavram "kapitalist olmayan yol". 
Aşa�ı yuk an aynı özü vurgulayan deei· 
şik kavramlar arasında, en yaygın olanı 
bu. Açıklık için, önce kavramın geçmişe 
ilişkin uzantısı üzerinde durmak gereki-
yor. 

Söz konusu kavram, dünya sosyalist 
sisteminin kurulması ile ortaya çıkmadı. 
Kökeni daha öncelere dayanıyor. Ekim 
Sosyalist Devrimine. Sorun üzerinde, ku
ramsal \'e pratik açılım getirmek üzere 
en çok duranlardan biri de Lenin. 

Lenin, iki grup ülkenin deneyimi 
üzerinde duruyor. Kendi ülkesi ve Asya'· 
nın geri ülkeleri. Kendi ülkesine ilişkin 
olarak Lenin'in gözlemlerini özeLiemek· 
le yarar var. 1917 devriminde, Bolşevik
lerin dışında kalan "ihtihilci" gruplar ve 
bunla"n bir bölümünün temsil etti�i kit· 
le, büyük önem taşıyor. Devrimin başa
nsı, bu gruplar ve temsil eltikleri ki Lle 
ile kurulacak ilişkilere büyük ölçüde ba
eımh. Söz konusu olan, bolşevilılerle 

küçük burjuvazinin, sosyalizme yönelik 

uygulanıaları da içeren. ve Ilendiliğinden 

kapitalist gelişinıi önleyici nitelikte bir 
devrimci demokratik diktatörlüeü uygu· 
l.ımalan. 

20. yüzyıl başlannın geri kapitalist 
ülkesi Rusya'nın koşullarından kaynak
lanan bu yol, günümüzde geri kalmış ve 
emperyalizme baeımlı kimi ülkeler için 
söz konusu olan "kapitalist olmayan 
yo!"un kuramsal düzeyde ortaya çıkış 
biçimi. 

Ancak. yalnızca kuramsal düzeyde. 
Çünkü, Lenin'in de vurguladı eı gibi, pra
tik daha başka biçimde gelişiyor. Kü
çük burjuva demokratları, bolşevikleri 
deeil, emperyalizmi ve onun içerideki 
uzantılarını tercih ediyorlar. Geriye 
yalnızca RolşevikJer kalıyorlar. Başta 
köylülük, geniş küçük burjuva yığınla
nnın çıkarlarını, yalnızca Bolşevikler 
savunuyorlar. 

1900'LERIN BAŞıNDA 

Nedenlerini Lenin açıklıyor. Em· 
peryalizmle bütünleşmiş, burjuvazi ve 

proletaryanın güç ve olgunlu�unun ileri 
bir dÜ1.eyc ulaştı�ı ülkelerde, küçük bur
juva demokratlar kendi ba�ımsız güc.:1eri
ııi yitiriyorlar. Ya burjuvazinin ardına 
takılıyor, ya da proletaryanın peşinde, 
sosyalizme geçiş sürecine katılıyorlar. 
Il.usya'da, birincisi gerçekleşiyor. Bu ne· 
denle, kapita1istlerin lemsilcilerini ikti· 
dardan uzaklaştıran devrimci demokra
tik diktatörlükle, bolşevikler cok büyük 
bir a�ırlık taşıyorlar. 

Birinci açıklık, buraua ortaya çıkı· 
yor: Küçük burjuvaziye kıyasla, burju
vazi ve proletaryanın .;ya.ol olgunluğa 

erişme durumlan. Bu, kapitalist olma
yan yol sürecinin kimlerle hangi ölçü
lerde iılenece�ini belirleyen onemli bir 
kıstas. Bu kıstas, bugün de kurarnın uy
gulanma kapsamını belirliyor. Burjuvazi 
ve proletaryanın, gerek güçleri, gerekse 
siyasal olgunlukları açısından, toplumda 
ön plana çıktı�ı ülkelerde, sosyalizmi 
hedeneyen bir süreç olarak geçiş aşa
malarında, proletaryanın ke.;n belirleyi· 

ci güç olacaeı ortaya çıkıyor. Küçük 
burjuvazi ya bu belirleyici �ücü izleye· 
cek, ya da burjuvazi ile birlikte karşı 
devrim saflarında yer alacak. Raşka bir 

Emperyalizmin kur/nını olmamak için ... 

ECEVIT 'NI ÖLÇUDE 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, ABD gezisinin 
ardından, izlenimlerini "Türk-Amerikan i lişkileri Açısından Amerika izlenim
leri" başlığı altında kaleme almış. Bu izlenimler, Özgür insan dergisinin Ey· 
IÜI sayısında yer alıyor. 

Bülent Ecevit'in izlenimleri arasında, ilginç bulduğumuz bazı gözlem ve 
değerlendirmelerini okurlar ımıza aktarıyoruz. 

1. Kalkınma: 

"OLUR DA OLMAZ DA" 

. "Çünkü genellikle (azgelişmiş) ülkeler halkı, kapitalist yöntemle kalkma· 
bilme ve bağımsızlıklarını sağlam ekonomik güvencelere kavuşturabilmc ba
kımından zamanın ve koşulların elverişli olmadığı kanısındadırlar. Böyle 
şünmekte haklı da haksız da bulunabilirler." 
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israil Sorımu 

"Bir hükümet, israil'in Birleşmiş Milletler'den çıkarılmasını isteyebilir 
de, istemeyebilir de .. Her ikisi de iyi kötü savunulabilir, tutarlı bir politika 
olarak görülebilir." 

3. Türkiye - ABD ilişkileri: 

"Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olmaktan veya olmamaktan 
söz etmiyorum. NATO'da kalmaktan veya kalmamaktdll söz etmiyorum. Tür· 
kiye'deki Amerikan üslerini k.ıpatmaktan veya kapatmamaktan söz etmi
yorum." 

"Hirkiye daha bir süre Amerik.ı ile ilişkilerinde - miltıdi\... kals.! da Io.al· 
masa da, ambargo kdlksa da k.ılkmasa (b, üsler .\çıls.ı d.ı ı....ıp.ınsa da . bMI 
güçlüklerle, balı darboRdllarl.ı karşı karşlYd hulul1dc.:ıktır.·' 

"Eğer Amerik.ı kt. 'ndi iç politik sıkıntıları nedeni ilc uluslarMdSı ilişki
lerde yapması gerekenleri yap.ımdl duruma geldigi dönemlerde, kendi yap.ı
madıklannı, dostlarının, müttefiklerinin bir iilçü(k olsun Y.1Pdbilmelerinc ola
nak sağlayacdk bir esnekliiii, bir girişim VI..' hdrt.'kct scrhcstliidni ve sorunıluluk 
bölüşümünü, Baıı topluluğu içinde saglay.:ımaısa, dünyada çok başkd denge 
ve ilişkiler oluşabilir. 

Bu çok başka denge ve ilişkiler ins.ınlık için daha mı iyi, daha mı kötü 
olur, o başka bir sorun." 

Ecevit'in ABD izlenimleri olarak Özgür Insan'a aktardığı görüşlerden 
alınan bazı bölümler bunlar. 

CHP liderinin konulardaki görüşlerini "açık" olarak yansıt,.hğı 
söylenebilir. 

UZANTI 

"kapitalist olmayan yol". 
özü vurgulayan deei· 

arasında, en yaygın olanı 
önce kavramın geçmişe 

üzerinde durmak gereki-

kavram, dünya sosyalist 
ile ortaya çıkmadı. 

öncelere dayanıyor. Ekim 
Sorun üzerinde, ku

açılım getirmek üzere 
biri de Lenin. 

Ancak. yalnızca kuramsal düzeyde. 
Çünkü, Lenin'in de vurguladı eı gibi, pra
tik daha başka biçimde gelişiyor. Kü
çük burjuva demokratları, bolşevikleri 
deeil, emperyalizmi ve onun içerideki 
uzantılarını tercih ediyorlar. Geriye 
yalnızca RolşevikJer kalıyorlar. Başta 
köylülük, geniş küçük burjuva yığınla
nnın çıkarlarını, yalnızca Bolşevikler 
savunuyorlar. 

1900'LERIN BAŞıNDA 

Nedenlerini Lenin açıklıyor. Em· 
peryalizmle bütünleşmiş, burjuvazi ve 

Emperyalizmin kur/nını olmamak 

ECEVIT 'NI ÖLÇUDE 

huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, ABD gezisinin 
lenimlerini "Türk-Amerikan i lişkileri Açısından Amerika izlenim

altında kaleme almış. Bu izlenimler, Özgür insan dergisinin Ey· 
yer alıyor. 
Ecevit'in izlenimleri arasında, ilginç bulduğumuz bazı gözlem ve 

erini okurlar ımıza aktarıyoruz. 

Kalkınma: 

"OLUR DA OLMAZ DA" 

genellikle (azgelişmiş) ülkeler halkı, kapitalist yöntemle kalkma· 
msızlıklarını sağlam ekonomik güvencelere kavuşturabilmc ba

zamanın ve koşulların elverişli olmadığı kanısındadırlar. Böyle 
haklı da haksız da bulunabilirler." 

israil Sorımrımr u 

"Bir hükümet, israil'in Birleşmiş Milletler'den çıkarılmasını 
de, istemeyebilir de .. Her ikisi de iyi kötü savunulabilir, 
olarak görülebilir." 

3. Türkiye - ABD ilişkileri: 

"Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olmaktan 
söz etmiyorum. NATO'da kalmaktan veya kalmamaktdll 
kiye'deki Amerikan üslerini k.ıpatmaktan veya kapatmamaktan 
yorum." 

"Hirkiye 
masa da, ambargo kdlksa da k.ılkmasa (b, üsler .\çıls.ı 
güçlüklerle, balı darboRdllarl.ı karşı karşlYd hulul1dc.:ıktır.·' 

"Eğer Amerik.ı kt.
lerde yapması gerekenleri yap.ımdl duruma geldigi dönemlerde, 
madıklannı, dostlarının, müttefiklerinin bir iilçü(k olsun 
nak sağlayacdk bir esnekliiii, bir girişim VI..' hdrt.'kct 
bölüşümünü, Baıı topluluğu içinde saglay.:ımaısa, dünyada 
ve ilişkiler oluşabilir. 

Bu çok başka denge ve ilişkiler ins.ınlık için daha 
olur, o başka bir sorun." 

Ecevit'in ABD izlenimleri olarak Özgür Insan'a 
alınan bazı bölümler bunlar. 

CHP liderini



DUNY A SOSYALIST SISTEMININ VARlıCı, GELECEKTE
KI ANTI KOMUNIST PATLAMALARı KENDI BAŞıNA EN· 
GELLEYEMEZ. KUÇUK BURJUVA DEMOKRASISININ KA· 
RARSIZLlCI, MI LLIYETÇılıCı VE BENZERI DICER ÖZEL· 
LIKLERI, BOTUNUYLE BURJ UVALAŞMA , BUROKRAT· 
LAŞMA VE SOYSUZLAŞMA YOLUNDA GERÇEK BIR 
TEHLIKE OLUŞTURURLAR. BU DA, GERICI BURJUVA 
ECILlMLERIN EGEMENLICINE YA DA REJIMIN ÇÖKtlo 
ŞUNE YOL AÇABILIR. 

N. SIMONOYA. "LENIN'IN DEVRIMCI DEMOKRATIK DIKTATOUYA 
ANLAYıŞı VE KAPITtı LıST OLMAYAN YOL " ( "I_ENIN VE DOCU'DA 
DEVı/IM " ADLI DERLEM/:.'DEN.) 

yol yok. 
Ikinci açıklık, Lenin'in, yaşadığı 

dönemin geri Asya loplumlanna ilişkin 
gozlemleri ilc ortaya çıkıyor. Ltmin'e 
göre, gelişmiş kapitalist ülkelerde gücünü 
yitiren burjuva demokrati?mi. 1900 'le- � 
rin başındaki sömürgeleyie "en saf biçi
mi ile" yaşıyor. Yine Lenin tarafından 
Narodizme benzetilen bu demokrat dü
şünce. burjıwazinifl ııe proletarya"," '01· 
g"nla�madrğı ülkelerde, komıinist/erle 
birlikle. devrimci süreç içerisinde büyük 
önem taşıyacaktır. 

Bir üçüncü 'açıklık, "komünistlerle 
birlikte" deyiminde ortaya çıkıyor. Ka
pitalist olmayan yol, hiç bir şekilde, ko· 
münisUerin kendi sıraları gelinceye ka· 
dar ortalıktan çekilmeleri anlamına gel· 
miyor. üzerinde durulup günümüzde de 
dikkat edilmesi gereken önemli bir nok
ta da bu. 

GUNOMUZUN KOŞULLARI 

Lenin 'in gÖ7.1em ve vargılan, günü· 
müz ko�uııarı için de geçerliliğ'ini ko
ruyor. Bu nedenle bilimsel sosyalist ö�
reti, kapitalist olmayan yolu, sosyalist 
ülkelerle gelişmiş kapitalist ülkeler dı· 
şında kalan her toplum için geçerli bir 
reçete olarak ileri sürmüyor. Kapitaliz
min ve bu sistemin temel ürünleri olan 
burjuvazi ve proletaryanın Henüz olgun· 
laşmamış olmalan, kapitalisl olmayan 
yol kuramının Iskeletini teşkil eden so
mut verilerden birincisi. 

Ancak, günümüzde çok de�işik ko· 
şullarla karşıkarşıya bulunulduö;unu da 
unutmamak gerekiyor. Dünya emperya· 
lizminin konumundan, emperyalist sö
mtini biçimlerinde gönilen degişikliklere 
kadar bir çok örnek sayılabilir. Ancak 
gunümüz soz konusu oldugunda kapita· 
list olmayan yola ilişkin dikkate alın· 
ması gereken bi,inci olgu, hiç kuşkusuz 
dünya sosyalist sisteminin varlığı. Kapi· 
talist olmayan yolu izleyen üJkeler için, 
dünya sosyalist sistemi şu açılardan bü· 
yük önem taşıyor: Sistem, bu ülkelere 
ileride ulaşılacak dü:t.enin somut örneği
ni sunuyor; emperyalist müdahaleler 
karşısında bu ülkelerin dayanabilece�i 
sağlam bir güvence oluşturuyor ve eko
nomik yardımlar aracılıö:ıyla bu ülkele
rin ba�lmsl7. gelişimine yardımcı oluyor. 

Ifııla Eıal :  Kime hizmet ediyor? 

O<,:UNCU BIR YOL YOK 

Bu önemli iige, kapitalist olmayan 
yolu, kuramsal düzı'yden praLi�e indir
mede en büyük güvencelerden biri. 

Ancak yine günümüzde açı�a çıka
rılması, üstelik sürekli vurgulanması gere
ken bir başka nokla daha var. Bu da 
şnyle: Kapitalist olmayan yol. sonunda 
ya sosyalizmle ya da kapitali?min daha 
kiiklü\ olarak yerleşmesi ile sonuçlana· 
cak bir ara ıüreç. Rurası çok önemli. 
Çünkü, kapitalist olmayan yolu kapila· 
lizm ve sosyalizmin dışında, Iıalıcı bir 
"üçüncü yol" olarak görenler var. Böyle 
bir yol yok. Sonunda, ya kapitalizm ya 
da sosyalizm var. Ikinci nokta çok daha 
önemli, Kapıt.ılist olmayan yol, kendi 
başına, sosyalist gelece�i garanti elmi
yor. Sosyalizme yönelik bir gelişmenin _ 
dışında kapitalizmin yerleşmesi de peka· 
la ınümkün. Bu açıdan, belirli bir dene· 
yin sonucunda, kimi ülkelerde kapitaliz· 
min alabildiğine yerleşmesi ve söz konu
su ülkelerin emperyalizmle ileri boyut
larda blittinleşmeleri. kapitalist olmayan 
yolu hiç bir şekilde reddetmiyor. Çün
kü, kurama göre, kapitalist olmayan yol, 
hem bir geçiş hem de bir mıicadele süre· 
ci. Kapitalizme mi, yoksa sosyalizme mi 
geçileceğjni. bu mücadele süreci belirli
yor. öyle ki, ulusal kurtuluş ertesinde, 
küçük burjuva kökenli yöneticiler tara
fından alınan kimi tedbirler, ülkede 
burjuvazinin iktidarının ve gücünün daha 
da pekişmesi için birer araç da olabilir. 
En iyi örneklerden biri Türkiye'nin geç· 
mişine ilişkin. 

Sırada. mücadele sürecini neyin_be· 
lirleyeceei sorusu var. Burad:ı, söz ko· 
nusu ülke sayısı kadar belirleyici öge 
saym:ının mümkün oldueunu söylemek
le yetinelim. Ama yine de tümü için ge· 
çerli ortak ögelerden söz etmek müm
kün. Bunlardan en önemlisi, komünistle· 
rin ayn ve baöımsız varlıel. Çünkü, yo
lun sonunu, küçük burjuva yıö:ınlann ve 
kadroların, burjuvaziden kopup kopma
malan belirleyecek. Sosyalistlerin ayn 
ve örgütlü güçleri dışında, bunu saela
manın başka bir yolu yok. Küçük bur
juvalann telkin ya da vahiy yolu ile sos
yali?mi seçmelerine bel baö:lamamak ge
rekiyor. 

NE UMUTSUZLUK 
N� DE SUSKUNLUK 

Kapitalist olmayan yol kavram ve 
deneyimine ilişkin olarak ilk planda söy
lenebilecekler, bunlar. Şimdi elde bir 
Mısır deneyi var. Kimilerini umutsuzlu
ğa, kimilerini de suskunlu�a götcren bir 
deney, Oysa. ne umutsuzluea ne de 
suskunlu�a gerek var. , Çünkü, Mısır de· 
neyinin "çürütlünü" bir tek bilimsel sos
yalist ilke yok. Olsa olsa, zamanında 
dikkati çekmeyen, üzerine yelerince gi
dilemeyen olgular var. 

";n başta anlaşılması gereken nokta 
şu : lIiç bir ülke dış ilişkileri aracıheı 
ilc sosyalizme ge(;emcz. Ve hiç bir ülke 
yalnızca dış aracılığı ile dıı; iliş· 
kilı'rde lutarlıııeı kalıcılaştıramaz. Sos
yalist blokın iyi ilişkilerin sürdünilmesi 
kuşkusu? olumlu, Ancak bu 
ülkeleri kendi başlarına sosyalizme ulaş· 
tıracaklannı sanmak boş hayaL. Asıl 
belirleyici olaıı içeride olup bitenler. 

Sovyet kuramcılanndan Simoniya, "Le
nin 'in Devrimci Demokratik Diktatorya 
AnlaYI!J1 ve Kapitalist Olmayan Yol" ad
lı incelemesinde "sosyalist ülkelerıe sür
dürülen ' iyi' ilişkilerin, içeride sürdürü· 
len anti· komünist politika için bir maze· 
ret teşkil edemeyeceeini" söylüyor. Ger
çekten de. öyle. Iki cephede birden savaş 
yürütUieünü sanan küçük burjuva kafası
nın, son�nda burjuvazinin hizmetine ka· 
pılandıeı çok iyi bilinen bir gerçek. 

liUkasının en belirgin ıdımlanndan biri. 
Bu belirgin adımın ıtıldılı ııralarda, Mı
sır Komünist Partili yenıden kunıluyor. 
Parti !Jimdi, içeride ekonomiyi adım i
dım burjuvazinin ellerine tHlim edip ID
ti komünizm yaparken, ilericilik tılttı 
sosyalistlik taslayan "arap lOI1aUıUeri" 
ile ülkenin son deneyiminin YerdlRi bu
rukJukJa "dar sosyalizme" kapılananlan 
karşı aynı anda mücadele edecek. 

GOZLER SURIYE'DE 

Mısır'da. sonradan daha açık olarak 
ortaya çıkan ters gelişmeler 1964 yılın
da başlıyor. Başıangıç, yalnızca Nasır'ın 
ölümünde değiL. Mısır Komünist Partisi 
1964 yılında kapatılıyor. II yıl boyun
ca, Komünist Partisi yok Mısır'da. Olke
de olup bitenler, burjuvazinin hangi yol
larla nasıl palaılandıeı ve palazlandınl· 
dı�ı, YURÜYUŞ 'te daha önceleri yazıl· 
dı. Içerideki gelişmelerin kaçınılma? 
olarak dışa yansıması, 197 1 'den itibaren 
en açık biçimine bürünüyor. Mısır, içe
ride burjuvazinin etkinlieine paralel ola· 
rak, dışanda da emperyalizmin dümen 
suyuna giriyor. Rugünlerde üZerinden 
1 yıl geçen Sina anlaşması emperyalizm 
ve siyonizme tcslimiyt>tin ve bölgedeki 
ilerici Arap güçlerini bölme ve tecrit po-

�1ısırla birlikte; komünisUeri ezme
nin, yabancı sermaye yatınmlanna geni, 
izinler tanımanın, kamu sektörünün faa
liyetlerini kısıtlamanın. petrol arama. 
hakimm batılı emperyaliat devletlere 
vermenin, ilericilik ya da "kapitalist oL
mayan yol" olmadıRı anI ... ldı. 

Şimdi Suriye deneyini izlemek ge
rekiyor. 

TlP'IN KAMPANYASı VE SERMAYENIN YAYıN ORGANLARı 

Türkiye Işçi Partisi, l Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, 31 Ağustos'u 
Eylül'e bağlayan gece, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun bir afişleme 

kampanyası gerçekleştirdi. 
Türkiye'de ilk kcı kutlanan Dünya Barış Günü, Türkiye ve n 

arasındaki ilişkileritı gerginliğini koruduğu günlere rastladı. Bu nedenle, gerici 
şoven çevreler, Barış Günü'nün anlamını ve kutlanışını saptırıp karalaflNlk için 
olmadık yollara başvurdular. Bunun yanısıra, afişleme çalışmalarına katılan 
Türkiye Işçi Partisi üyeleri, polisin yasa dışı engellemeleri ile karşılaştılar. Ka
rakollara götürülcn TIP'liler. bur.ıda polisin fiili saldırıları ile karşılaştılar, Bü
ron şoven histeriyc ve polisin yasa dışı engcllemclerine karşın, afişlcme çalış
maları başarı ile 

Bu arada, iki ülke arasındaki gerginliğin sürdürülmesindcn, gerici şoven 
duyguların karşılıklı olarak halklar arasında yerlcşmesinden, iktidarları açısın
dan yarar uman kimi çevrcler ve bu arada onların hizmetindeki yayın organla
rı, barıştan yana çabaları karalamaya uğraşıyordu, 

bunlar, sermayenin, sosyalistlerin başını çekıiAi bir barış mücade
lesinden ne kadar ürktüAünü gösterdi. rlP'in afişleri, hemen ertesi gün elden 
geldiAince kapanmaya, sökülmeye çalışıldı. 

Polis baskılarının, afiş kapatmaçabalarının yanısıra, sermaye basınının 

çeşitli kolları da Barış kampanyasını boy hedefi seçmekte gecikmedi. Takun· 

yalısından, AP'lisine kadar tUm basın organları "Savaşa Hayır" sloganını boy 
hedefi seçti. AP'nin Son Havadis'i, TIP'in afişini manşete çıkarıp "Soıtular 
Dünya Barış Gününü Propoganda Vesilesi Yaptılar" başlıAı ile şoven koroda 
yerini layıkıyla alıyordu. 
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anlamına gel· 
günümüzde de 

önemli bir nok

KOŞULLARI 

vargılan, günü· 
geçerliliğ'ini ko

sosyalist ö�
yolu, sosyalist 

ülkelerle gelişmiş kapitalist ülkeler dı· 
için geçerli bir 

sürmüyor. Kapitaliz
ürünleri olan 
Henüz olgun· 

kapitalisl olmayan 
teşkil eden so

çok de�işik ko· 
karşıkarşıya bulunulduö;unu da 

Dünya emperya· 
emperyalist sö

degişikliklere 
sayılabilir. Ancak 

oldugunda kapita· 
dikkate alın· 

hiç kuşkusuz 
varlığı. Kapi· 

üJkeler için, 
açılardan bü· 

bu ülkelere 
somut örneği

müdahaleler 
ülkelerin dayanabilece�i 

oluşturuyor ve eko
lıö:ıyla bu ülkele
yardımcı oluyor. 

önemli, Kapıt.ılist olmayan yol, kendi 
başına, sosyalist gelece�i garanti elmi
yor. Sosyalizme yönelik bir gelişmenin _ _ 
dışında kapitalizmin yerleşmesi de peka· 
la ınümkün. Bu açıdan, belirli bir dene· 
yin sonucunda, kimi ülkelerde kapitaliz· 
min alabildiğine yerleşmesi ve söz konu
su ülkelerin emperyalizmle ileri boyut
larda blittinleşmeleri. blittinleşmeleri. blitt kapitalist olmayan 
yolu hiç bir şekilde reddetmiyor. Çün
kü, kurama göre, kapitalist olmayan yol, 
hem bir geçiş hem de bir mıicadele süre· 
ci. Kapitalizme mi, yoksa sosyalizme mi 
geçileceğjni. bu mücadele süreci belirli
yor. öyle ki, ulusal kurtuluş ertesinde, 
küçük burjuva kökenli yöneticiler tara
fından alınan kimi tedbirler, ülkede 
burjuvazinin iktidarının ve gücünün daha 
da pekişmesi için birer araç da olabilir. 
En iyi örneklerden biri Türkiye'nin geç· 
mişine ilişkin. 

Sırada. mücadele sürecini sürecini sür neyin_be· 
lirleyeceei sorusu var. Burad:ı, söz ko· 
nusu ülke sayısı kadar belirleyici öge 
saym:ının mümkün oldueunu söylemek
le yetinelim. Ama yine de tümü için ge· 
çerli ortak ögelerden söz etmek müm
kün. Bunlardan en önemlisi, komünistle· 
rin ayn ve baöımsız varlıel. Çünkü, yo
lun sonunu, küçük burjuva yıö:ınlann ve 
kadroların, burjuvaziden kopup kopma
malan belirleyecek. Sosyalistlerin ayn 
ve örgütlü güçleri dışında, bunu saela
manın başka bir yolu yok. Küçük bur
juvalann telkin ya da vahiy yolu ile sos
yali?mi seçmelerine bel baö:lamamak ge
rekiyor. 

NE UMUTSUZLUK 
N� DE SUSKUNLUK 

Kapitalist olmayan yol kavram ve 
deneyimine ilişkin olarak ilk planda söy
lenebilecekler, bunlar. Şimdi elde bir 
Mısır deneyi var. Kimilerini umutsuzlu
ğa, kimilerini de suskunlu�a götcren bir bir 
deney, Oysa. ne umutsuzluea ne de 
suskunlu�a gerek var. , Çünkü, Mısır de· 
neyinin "çürütlünü" bir tek bilimsel sos
yalist ilke yok. Olsa olsa, zamanında zamanında 
dikkati çekmeyen, üzerine yelerince gi
dilemeyen olgular var. 

";n başta anlaşılması gereken nokta nokta 
şu : lIiç bir ülke dış ilişkileri aracıheı 
ilc sosyalizme ge(;emcz. Ve hiç bir ülke 
yalnızca dış aracılığı ile dıı; iliş· 
kilı'rde lutarlıııeı kalıcılaştıramaz. SosSos

TlP'IN KAMPANYASı VE SERMAYENIN YAYıN 

Türkiye Işçi Işçi Partisi, ll Eylül Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, 
Eylül'e bağlayan gece, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun 

kampanyası gerçekleştirdi. 
Türkiye'de ilk kcı kutlanan Dünya Barış Günü, Türkiye 

arasındaki ilişkileritı gerginliğini koruduğu günlere rastladı. 
şoven çevreler, Barış Günü'nün anlamını ve kutlanışını saptırıp 
olmadık yollara başvurdular. Bunun yanısıra, afişleme çalışmalarına 
Türkiye Işçi Partisi üyeleri, polisin yasa dışı engellemeleri ile 
rakollara götürülcn TIP'liler. bur.ıda polisin fiili saldırıları ile 
ron şoven histeriyc ve polisin yasa dışı engcllemclerine karşın, 
maları başarı başarı ile 

Bu arada, iki ülke arasındaki gerginliğin sürdürülmesindcn, 
duyguların karşılıklı olarak halklar arasında yerlcşmesinden, 
dan yarar uman kimi çevrcler ve bu arada onların hizmetindeki 
rı, barıştan yana çabaları karalamaya uğraşıyordu, 

bunlar, sermayenin, sosyalistlerin başını çekıiAi 
lesinden ne kadar ürktüAünü gösterdi. rlP'in afişleri, hemen ertesi 
geldiAince kapanmaya, sökülmeye çalışıldı. 

Polis baskılarının, afiş kapatmaçabalarının yanısıra, 
çeşitli kolları da Barış kampanyasını boy hedefi seçmekte gecikmedi. 
yalısından, AP'lisine kadar tUm basın organları "Savaşa Hayır" sloganını boy 
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IMAlAT SANAYIINDE 
S. BAYSAN 

Sayfalarımızda yer alan şeklin ince
lenmesinden ortaya çıkan bazı noktaları 
kısacf. özetleyerek başlayalım. Diyelim 
imalat sanayinin üretti�i bütün malla
rın üretim koşullarını ortalama olarak 
kendinde toplıyan bir mal var. Böyle 
bir maldan 1963 ve 1974 yıllarında ay
nı miktarda ürelli�imizi varsayalım. Bu 
mamul eşyanın 100 liralık bir parçası
nın 1963 yılındaki oluşumu şöyle: 66 
liralık hammadde ve ara malları, l I  li· 
ralık işgücü ve geri kalan, 23 liralık da 
kir. Di�er bir deyişle maliyetin onda 
bir kadarını ücretler oluştururken 
hemen hemen dörlte birini kar olu·ştu
ruyor. Bu ilişki kaba çizgileriyle böyle 
olagelmiştir. Aynı mamul eşyanın 
1974 'deki de�eri, fiyat ve die-er maliyet
lerin arlışı nedeniyle 3 1 2  liraya yüksel
di. Bunun 193 lirası hammadde ve ara· 
mallan maliyetinden, 31 lirası işgücü 
maliyetinden ve geri kalan 88 lirası ise 
kardan oluşmaktadır. 

Toplam maliyetteki ve oluşumun· 
daki bu dee-işmelerin nedeni, üretimin 
bir ölçüde teknolojik gelişmeden etki· 
lenmesi. Bunun yanısıra maliyeti oluştu· 
ran parçalann fiyatlarının dee-işik hız· 
larda artması da önemli bir faktör. Bu 
değişik artış hızlanna kısaca bir göz ata
lım. Bu devrede ücretler % 310 artmış· 
tır. Fiyatlardaki artış ise % 212. Arada· 
ki fark 98 olmakla birlikte. reel ücret· 
lerdeki artışı hesaplamak için yapılma· 
sı gereken işlem. çıkarma değil bölme. 
Bunu açık açık belirtmek gerekiyor; 
çünkü bu hatayı bilerek yapan bazı ser· 
maye sözcülerinin söylediklerini açığa 
çıkarmak gerekiyor. Doğru şekilde he· 
saplanınca, reel ücretlerdeki artış % 31 
olarak gerçekleşmektedir. Diğer bir de
yişle, yıl başına % 2.5 dolaylarında orta· 
lama bir artış hızı. Halbuki bu devre 
içinde aynı malı üretmek için gerekli iş· 
gücünde % 30'u aşan bir tasarruf sağlan
mış. Bu, işgücü verimliliğinde tr, 45 do· 
laylarında bir artış demek; yıl başına 
ry, 3.4 'lük bir hız. Verimlilik % 3.4 ar· 
tarken reel ücretlerdeki artış % 2.5'da 
kalıyor. Işgücü verimliliği, arttığı oranda 
de�erlendirilmiyor demek ki. 

KAR ORANLARI ARTIYOR 

Gene şekle dönelim. Lira cinsinden 
değil de yüzdeler olarak inceleyelim. 
1963'de 100 liralık bir üretim yapan sa· 
nayici bunun % 23'ünü kar olarak alıko
yarken 1974 yılında bu oranı ']',. 28'e Çı' 
karmış. Bu arLış bir dereceye kadar tek· 
nolojik gelişmeden dolayı hammadde ve 
ara mallarının daha iyi ve verimli kulla
nılışı sonucundan ortaya çıkmaktaysa 
da aynı zamanda bir önceki paragrafta 

'değinilen işgücü verimlilik artışının ve 
bu artıştan yararlanmanın da büyük öne· 
mi var. 

Son ıamanlarda bir hayli gürültü ya· 
parak yoğun bir propagandaya girişen 
sanayicilerimizin hangi koşullar altında 
çalışmak�a olduklarının kaba bir kaç ra· 
kam kullanarak anlatılışı bu. Sonuçları 
çıkarmamıza olanak sağlıyan ham bilgi, 
nevlcl Istatistik Enstitüsü'nden geliyor: 
Yıllık Sanayi Sayımları. Bunlar aslında 
anket sorularına işverenin kendi verdiei 
yanıtların derlenmesinden başka bir şey 
de�il. Anketlere verilen yanıtların hangi 
yönde yanıltıcı olabilece�ini kestirebil
rnek büyü:! bir yetenek gerektirmiyor. 
",ma, işte, gt>ne de çıkan sonuçlar, bun· 

lar. Işverenler bundan kısa bir zaman 
öncesine 'kadar verimlilik artışının ücret 
artışlarını izlemedieini, işçilerin verimli· 

. lik artışlarını aşan ücret taleplerinde bu· 
lunduklarını durmadan ortaya sürüyor· 
lardı. Bunun böyle olmadıeı gösterildi 
kendilerine ... Şimdi "40 milyonluk tü· 
ketici" edebiyatına başvurup, tüketiciyi 
i�çi sınıfına karşı kışkırtnıa çabasında· 
lar. Güya ücretler aşırı riyat artışlarına 
neden oluyormuş. Toplu sözleşme ile fi· 
yat artışlarını karşılayıp hatta aşan sen· 
dikaların bir derdi yokmuş. Ama işin 
yükü geniş tüketici küUelerinin omuzla· 
rındaymış. Kendileri için istedikleri bir 
şey yokmuş. Olsa olsa, maliyetlerin ar· 
tlŞl, yatırım yapıp ekonomimizi kalkın· 
dırma güçlerini sınırlıyormuş. 

MA LIYETLERIN YAPıSı 
VE DECIŞIMI 

Hiç kimseyle bundan daha pervasız· 
ca alay edilemez. Yukarıda verilen ra· 
karnı ar kullanılarak gösterilebilecek 
başka şeyler de var. Biri şu : 1963'den 
1974'e kadar olan onbir yıllık devrede 
fiyatları 100'den 31 2'ye yükselten 
neden ücretler de�il. Gerçi ücretler 
% 310 artmış ama ücretlerin toplam ma· 
liyetler içindeki payı o kadar düşük ki 
(% 10 dolayında olup giderek düşen bir 
oran) ücret artışlarının maliyetleri artırı· 
cı etkisi 212 lira içinde 20 lira olarak 
kalmış. Di�er bir deyişle maliyetlerdeki 
artışın % 9.5'luk bir kısmını ücret artış- . 
ları açıklıyor. Ya geri kalan -artışın ne· 
deni? Gerçi sanayi mallarının fiyatla
rındaki enflasyonun en belirgin etkeni, 
girdi fiyatlan. Hammadde ve ara malla
rının fiyatlarındaki artışın maliyetlere 
katkısı 127 lira. Ancak bu bile artışın 
% 60'lık bir kısmını açıklıyor. Geri ka· 
lan fiyat artışının nedeni? Hem de daha 
% 30.5 gibi önemli bir kısım var açıklan· 
ması gereken. Daha çok kar etme hırsı, 
kar oranını ve toplam karı dunnadan 
artırma hırsı, 212 liralık artışın 65 lira· 
lık bölümünü oluşturuyor. Eeer 1963'· 
deki kar oranıyla yetinselerdi, toplam 
karlarını maliyetlerin belirli bir oranın· 
da tutarak yükseltselerdi, 1963'deki 23 
lira 1974 'de 72 lira olacaktı. Hiç de 
azımsanacak bir artış deeil. Fiyat artış
larını 212 lira yerine 196 lirada tutabile· 
cek bir önlem. Ama işverenlerin aklında 
olan başka. Asıl istediklerini elde else· 
ler, ömeein ücrelleri dondurabilseler, üc, 
retlerde 1963'den 1974'e kadar hiç bir 
deCişme olmasa, 100 liralık ücret 4 1 0  
liraya çıkmayıp gene 1 0 0  lirada kalmış 
olsa fiyatlar yine 100'de 292'ye yüksele· 
cekti. 31 2'ye deeil de 292'ye. Düşüne· 
lim, Eğer ücretler bugün iki misli arLırıl· 
sa, bütün ücretler bugünkü düzeylerinin 
iki katı olsalar fiyatların topu tOjlu % 10 
artması gerekir. Bundan fazla artan, baş· 
ka yere demektir. Bu durumda 
ücretlerdeki artış bugünkü enflasyonun 
asla nedeni olamaz. Nedeni başka yerde 
aramak gerekir. Son haftalarda işveren 
sözcüleri tarafından koparılan yaygara· 
iLin da bu arayışı saptıramayacaeı da 
belli. 

Belki de dikkat çekmeyen en çar· 
pıcı bulgu şu: t963'de karın payı, üc· 
retlerin payının iki katını oluştururken 
bu oran 1974 'de nerdeyse üç katına 
varmış. Tekelci sermayenin, Y O llU· 
Y O Ş'ün önceki sayılarında gösterildiei 

gibi giderek merkezileşmesi, Türkiye 
işçi sınıfının sayıca giderek çoealması ve 
kullanılan bütün sayı ve verilerin Türkiye 
imalat sanayi ortalamasını göstermesi 
açısından düşündürücü bir sonuç. Gelir 
bölüşümünün giderek adaletsizleştiCine 
ilişkin güçlü bir kanıt. 

Benzeri gözlemler yalnız imalat sa· 
nayiinin tümü için deen, tek tek dalları 
için de deeişen geçerlilikte söylenebilir. 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün sayımlan 
her iş kolunu bir di�eri kadar aynntılı 
kapsamıyor. Biz birinci çizelgede yer 
alıp göreceli olarak daha güvenilir olan 
bir kaç dal için benzer temel bilgileri 
veriyoruz. Her birinden çıkan sonuç, de· 
dieimiz gibi, benzer. Çizelge herhangi 
bir sanayi dalının ürettiği malın fiyatın· 
da 100 liralık bir artış OlduCu zaman bu· 
nun kaç lirasının ücret artışlarından, kaç 
lirasının kar artışlanndan ileri geldieini 
göstennektedir. Genel olarak ikiye bir 
olan oran sanayinin tümü için söyledik· 
lerimizle de uyum içinde. 

IŞVEREN ARAŞTIRMASI 

Sözü edilen kampanyaya katılanlar 
yalnızca sermayenin doerudan üyelerin
den oluşmuyor. "Bugüne kadar soruna 
bilimsel olarak" yaklaşılmıyonnuş!, .. 
Bundan sonra bilimsel şekilde hareket -.. 
edeceklenniş. Ve hemen örneklerini gö· 
!Üyoruz. Kiraladıklan bir dizi üniversite 
üyesi aceleyle bir araya getirilmiş bir 
kaç rakamı kullanıp ahkftm kesiyorlar. 
Umursamaz dikkatsizliklerine mi, yoksa 

cak kadar açık olarak anlatılması gerek. 
Buraya kadar söylenenlere başka şeyler 
eklemeden önce sennayenin sözcülüRünü 
yapmak üzere seçilen 1lirkiye Işveren 
Sendikaları Konfederasyonu'nun bu ne
denle yaptırdıeı araş�ırmaya bir göz ala· 
lım. 

Daha ilk sayfalarda başlıyan sahte· 
karlıkları, baskının kalitesi ve bir sürü 
çizelge . şekil gizleyemiyor. 58 büyük 
işletmede 1970·75 yıllarının bilgilerini 
kapsayan anketler yapılmış. Ortalama 
ücretler' hesaplanmış. Yalnız, çalışmanın 
kapsamına alınan ücretlilerin 6 yıllık 
devre boyunca aynı kişiler olmasına özel 
özen gösterilmiş. Gerekçe de kapsama 
giren bilgilerin devre başında veya so
nunda karşılaştınlabilir olması. Bu yol 
anketçilikte, örneklernede çok kullanı· 
lan bir yol. Gözlem altında bulunan ör
neklem üyelerinin deeişmemesi aranan 
bir özellik. örneein üyelerinden biri ay· 
nlırsa kendisiyle ilgili o zamana kadar 
derlenen bilgi kullanılmaz. Ya da tam 
tersi, örneee sonradan yeni bir üye kab· 
Iırsa geçmişe ilişldn olarak onunla ilgili 
bilgi derlenmez. Fakat elimizdeki ÇalıŞ' 
ma açısından bu yol kullanılabilinecek 
bir yol de�i1. Çünkü, devrenin başında 
işyerinde olup da sonradan aynlan işçi· 
nin ücreti, kıdemliliRinden dolayı muh· 
temelen yüksek. Şimdi, bu işçi ile ilgi· 
li  bilgiyi çalışma dışı tmakırsak devrenin 
başındaki ortalama ücretleri hesaplarken 
gerçekten daha düşük bir sonuç elde 
ederiz. Aynı şekilde işyerine sonradan 
katılan bir işçinin ücreti de muhtemelen 
düşük olacak. Onunla ilgili bilgiyi kul· 
lanmamak demek devrenin sonundaki 
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Çeşitli sanayi malları fiyatlarının 1 00  liralık artışında ücret ve Kar artış
larının karşılıklı payları (TL). 

Sanayi Dalı Ücreti" Payı Karın Payı 

Gıda 
Dokuma 
Kağıt 
Kauçuk 
Metal Ana Sanayi 
Madeni Eşya 

sınırlı yeteneklerine mi bae-ışlıyacaRıml· 
zı kestiremediRimiz hatalarla ortaya Çl
kıpı hem sermayenin kendi broşür ve 

kitapçıklannda, hem de sermayeyle 

giderek bütünleşen basmımızda sayfa 

dolduruyorlar. Açılan bu kampanyaya 

"haber" diye bile olsa geniş yer vererek 

bilinçsizce katılan bazı "ilerici" basını· 

rnızın katkıları bu kadarla da kalmıyor. 

Bazı fıkra yazarları aynı yönde kalem 

kullanıyor. Dolayısıyla genel saldırıyı 

karşılayıp geri çevirmek gene sosyalistle· 

re Ve bu iş yalnızca "bilimsel" 

çalışmalarla sürdürülecek bir iş de deeil. 

Tam tersine gerekli çalışma; işçi sınıfı· 

nın içinde onun örgütlenmesini hızlan· 

dırma, ekonomik ve politik örgütlerin,

güçlendinnekten geçiyor. Bu arada işçi 

sınırına açık olarak, yaşamlannı sür· 

dürmelerine yetecek kadar ücretin 
ödenmemekte oldueuııu an· 

latmak gerekiyor. Bunun sermayenin 

kampanyası tarafından bulandınlamıya· 

" 

7 

14 

1 3  
23 
36 
18 
I S  
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ortalama ücret hesaplamasında gerçek
Len yüksek bir sonuç elde etmek demek. 
Girip çıkan işçilerle ilgili bilgileri ÇalıŞ
ma dışı bırakmak doArudan böyle bir 
sonuç doe-uruyor. Başlangıçtaki ortala
ma ücretler düşük, sondaki ortalama üc
retler yüksek .  ZaLen, çalışmanın göster
mek istediei de bu; ücretler hızla art
maktadır. Bilgiyi istediein gibi toplanan 
isLediein sonucu da kolaylıkla elde eder
sin. Hatta Konfederasyonu'un bu kadar 
sıkıntıya katlanmasına da gerek kalmaz, 
Neyse. biz bu hatayı düzeltmeye çalışa
lım. Hem de işverenlerin işjne gelecek 
bir şekilde. Baştaki geçici işçilerin son
daki geçici işçilerden daha çok kazan
madıgını varsayalım. Diyelim ki hepsi 
asgari ücretieric çalışmaktadır. Broşürün 
ı. ve 4. tablolarından bazı bilgileri özet· 
liyerek ikinci çizelgemizin ilk beş sütu
nunda veriyoruz. 6. sütun kapsam dH,1 
bırakılmış ve büyük olasılıkla asgari üc
retlerde çalıştırılan ve yandan çolu 

oluşmaktadır. 
maliyetteki ve oluşumun· 

dee-işmelerin nedeni, üretimin 
teknolojik gelişmeden etki· 

yanısıra maliyeti oluştu· 
fiyatlarının dee-işik hız· 

önemli bir faktör. Bu 
hızlanna kısaca bir göz ata

ücretler % 310 artmış· 
artış ise % 212. Arada· 

olmakla birlikte. reel ücret· 
hesaplamak için yapılma· 

çıkarma değil bölme. 
belirtmek gerekiyor; 

bilerek yapan bazı ser· 
söylediklerini açığa 

ekiyor. Doğru şekilde he· 
ücretlerdeki artış % 31 

gerçekleşmektedir. Diğer bir de
2.5 dolaylarında orta· 

hızı. Halbuki bu devre 
üretmek için gerekli iş· 

aşan bir tasarruf sağlan
verimliliğinde tr, 45 do· 

artış demek; yıl başına 
Verimlilik % 3.4 ar· 

ücretlerdeki artış % 2.5'da 
verimliliği, arttığı oranda 

demek ki. 

ARI ARTIYOR 

dönelim. Lira cinsinden 
olarak inceleyelim. 
bir üretim yapan sa· 

23'ünü kar olarak alıko
1974 yılında bu oranı ']',. 28'e Çı' 

bir dereceye kadar tek· 
dolayı hammadde ve 

daha iyi ve verimli kulla
ortaya çıkmaktaysa 

bir önceki paragrafta 
verimlilik artışının ve 

yararlanmanın da büyük öne· 

ıamanlarda bir hayli gürültü ya· 
propagandaya girişen 

hangi koşullar altında 
olduklarının kaba bir kaç ra· 

anlatılışı bu. Sonuçları 
olanak sağlıyan ham bilgi, 

Enstitüsü'nden geliyor: 
Sayımları. Bunlar aslında 

sorularına işverenin kendi verdiei 
derlenmesinden başka bir şey 

verilen yanıtların hangi 

DECIŞIMI 

Hiç kimseyle bundan daha pervasız· 
ca alay edilemez. Yukarıda verilen ra· 
karnı ar kullanılarak gösterilebilecek 
başka şeyler de var. Biri şu : 1963'den 
1974'e kadar olan onbir yıllık devrede 
fiyatları 100'den 31 2'ye yükselten 
neden ücretler de�il. Gerçi ücretler 
% 310 artmış ama ücretlerin toplam ma· 
liyetler içindeki payı o kadar düşük ki 
(% 10 dolayında olup giderek düşen bir 
oran) ücret artışlarının maliyetleri artırı· 
cı etkisi 212 lira içinde 20 lira olarak 
kalmış. Di�er bir deyişle maliyetlerdeki 
artışın % 9.5'luk bir kısmını ücret artış- . 
ları açıklıyor. Ya geri kalan -artışın ne· 
deni? Gerçi sanayi mallarının fiyatla
rındaki enflasyonun en belirgin etkeni, 
girdi fiyatlan. Hammadde ve ara malla
rının fiyatlarındaki artışın maliyetlere 
katkısı 127 lira. Ancak bu bile artışın 
% 60'lık bir kısmını açıklıyor. Geri ka· 
lan fiyat artışının nedeni? Hem de daha 
% 30.5 gibi önemli bir kısım var açıklan· 
ması gereken. Daha çok kar etme hırsı, 
kar oranını ve toplam karı dunnadan 
artırma hırsı, 212 liralık artışın 65 lira· 
lık bölümünü oluşturuyor. Eeer 1963'· 
deki kar oranıyla yetinselerdi, toplam 
karlarını maliyetlerin belirli bir oranın· 
da tutarak yükseltselerdi, 1963'deki 23 
lira 1974 'de 72 lira olacaktı. Hiç de 
azımsanacak bir artış deeil. Fiyat artış
larını 212 lira yerine 196 lirada tutabile· 
cek bir önlem. Ama işverenlerin aklında 
olan başka. Asıl istediklerini elde else· 
ler, ömeein ücrelleri dondurabilseler, üc, 
retlerde 1963'den 1974'e kadar hiç bir 
deCişme olmasa, 100 liralık ücret 4 1 0  
liraya çıkmayıp gene 1 0 0  lirada kalmış 
olsa fiyatlar yine 100'de 292'ye yüksele· 
cekti. 31 2'ye deeil de 292'ye. Düşüne· 
lim, Eğer ücretler bugün iki misli arLırıl· 
sa, bütün ücretler bugünkü düzeylerinin 
iki katı olsalar fiyatların topu tOjlu % 10 
artması gerekir. Bundan fazla artan, baş· 
ka yere demektir. Bu durumda 
ücretlerdeki artış bugünkü enflasyonun 
asla nedeni olamaz. olamaz. Nedeni başka yerde 
aramak gerekir. Son haftalarda işveren 
sözcüleri tarafından koparılan yaygara· 
iLin da bu arayışı saptıramayacaeı da 
belli. 

Belki de dikkat çekmeyen en çar· 
pıcı bulgu şu: t963'de karın payı, üc· 
retlerin payının iki katını oluştururken 
bu 1974 'de nerdeyse üç katına 

IŞVEREN ARAŞTIRMASI 

Sözü edilen kampanyaya katılanlar 
yalnızca sermayenin doerudan üyelerin
den oluşmuyor. "Bugüne kadar soruna 
bilimsel olarak" yaklaşılmıyonnuş!, .. 
Bundan sonra bilimsel şekilde hareket -.. 
edeceklenniş. Ve hemen örneklerini gö· 
!Üyoruz. Kiraladıklan bir dizi üniversite 
üyesi aceleyle bir araya getirilmiş bir 
kaç rakamı kullanıp ahkftm kesiyorlar. 
Umursamaz dikkatsizliklerine mi, yoksa 

tersi, örneee 
Iırsa geçmişe 
bilgi derlenmez. 
ma açısından bu 
bir yol de�i1. 
işyerinde olup 
nin ücreti, 
temelen yüksek. 
li bilgiyi çalışma 
başındaki ortalama 
gerçekten 
ederiz. Aynı şekilde işyerine 
katılan bir 
düşük olacak. 
lanmamak 
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Çeşitli sanayi malları fiyatlarının 1 00  liralık artışında 
larının karşılıklı payları (TL). 

Sanayi Dalı Ücreti" Payı 

Gıda 
Dokuma 
Kağıt 
Kauçuk 
Metal Ana Sanayi 
Madeni Madeni Eşya Eşya 

sınırlı yeteneklerine mi bae-ışlıyacaRıml· 
zı kestiremediRimiz hatalarla ortaya Çl
kıpı hem sermayenin kendi broşür ve 

kitapçıklannda, hem de sermayeyle 

giderek bütünleşen basmımızda sayfa 

dolduruyorlar. Açılan bu kampanyaya 

"haber" diye bile olsa geniş yer vererek 

bilinçsizce katılan bazı "ilerici" basını· 

rnızın katkıları bu kadarla da kalmıyor. 

Bazı fıkra yazarları aynı yönde kalem 

kullanıyor. Dolayısıyla genel saldırıyı 

karşılayıp geri çevirmek gene sosyalistle· 

re Ve bu iş yalnızca "bilimsel" 

çalışmalarla sürdürülecek bir iş de deeil. 

Tam tersine gerekli çalışma; işçi sınıfı· 

nın içinde onun örgütlenmesini hızlan· 

dırma, ekonomik ve politik örgütlerin,

güçlendinnekten geçiyor. Bu arada işçi 

sınırına açık olarak, yaşamlannı sür· 

dürmelerine yetecek kadar ücretin 
ödenmemekte oldueuııu an· 

" " 

7 

14 14 

ortalama ücret 
Len yüksek 
Girip çıkan 
ma dışı bırakmak 
sonuç doe-uruyor. 
ma ücretler 
retler yükse
mek istediei 
maktadır. Bilgiyi 
isLediein sonucu 
sin. Hatta Konfederasyon
sıkıntıya katlanmasına 
Neyse. biz 
lım. Hem de 
bir şekilde. 
daki geçici 
madıgını varsaya
asgari ücretieric 
ı. ve 4. tablolarından 
liyerek ikinci 
nunda veriyoruz. 
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RET�KAR ÇEKlşMESı 
IŞVERENLERIN ÇALIŞMASI, üCRETLERDE BU DEVREDE 'le 2 1 0'LUK BIR ARTıŞ HESAP EDIYOR . HAYAT % 1 3S PAHALA

NrNCA REEL ÜCRET ARTıŞLARı % 32 OLARAK ÇIKIVOR . SONRA RASTGELE BULDUKLARı BIR VERIMLILIK ARTIŞI ILE 

BUNU KARŞıLAŞTıRıP SONUCA VARıYORLAR. FAKAT BU, ONLARıN YALN ıZCA ÜCRETLERI EN Hızlı ARTAN ıŞÇILERI 

GöZ öNüNE ALARAK YAP1'I KLARI ÇAlıŞMANıN SONUCU. GERÇEKTE ISE BIR IŞYERINDE ORTALAMA ÜCRET HESAP

LANMASI ıÇIN BÜTÜN üCRETllLERIN DIKKATE ALINMASI GEREKIR. ELDE MEVCUT BILGILERIN YARıSıNDAN FAZLA

sıNı GıZLIVEREK SONUÇLARA VARMAK OLMAZ. BIzIM GEREKLI DüZELTMEYI YAPTIKTAN SONRA ELDE ETIICIMIZ 

DIZI, TABLONU N  SON SüTüNUNDA GöSTERIlıYOR. 1970'DEN 1 975'E üCRETLERDE TOPU TOPU % 1 l 2'L1K BIR ARTıŞ 

VAR. HAVAT % I35 PAHALANIRSA REEL ÜCRETLERDE BIR ARTIŞTAN DECIL BIR DÜŞÜŞTEN SöZ ETMEK GEREKIR. 

oluşturan işçi sayılannı vermektedir. 
Gerçi bunlar arasında bir kaç 4-5 yıllık 
işçi vardır, fakat bunlann ücretlerinin de 
asgarinin pek üstünde olaeaeı bekJene
mez. 13 yıllık işçilerin hala asgari üc· 
reUerle çalıştınldıe. bir düzende tablo. 
nun 7. sütununda yapılan varsayım bir 
hayli geçerlidir. 

di2er örgütleri bu başlansavma çalışma
ya pek sanıdılar. Hiç deeiJse yöntemle
rine. Son bir·iki hafta içinde çıkan ki· 
tapçıklara, gazetelere gönderilen derneç 
ve yazılara bakmak bir hayli ee1enceli. 
Kaynak vermeden ortalama ücret he
saplarnala", birbirlerinin sonuçlarıyla 
vanlan uyumdan dolayı gösterilen iste-
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milyon. Çalıştırdıeı işçi sayısı pek de
Rişmemiş. Toplam ücretler 16 milyon
dan 45 milyona çıkmış. Ucretler ner
deyse üç katı olmuş, ama kann ücret
lere oranı 1.4 'ten 2.1'e yükselmiş. Fi
yatlan artıncı baskının nereden geldi,. 
Ri, giderek daha belirgin bir görünüm 
kazanıyor. 

Sendika çekişmesi ücretleri, o da fiyat
lan artınyor, yatınm yapma olanaklanm 
düşüruyor. Ekonomik banş ve kalkınma 
istiyorsak aşm ücret artışlanna ve bun
lara neden olan sendika çekişmesine en
gel olalım. Böyle bir programa karşı 
işçi sını(ı kendi programını hazırlamak 
durumunda. Ipuçlan gene sermayeden 
geliyor. 

KARLARı DONDURUN ! 

işverenler Konfederasyonu'nun OrtalJ,ma ücret Hesaplamasının Düzehilmesi 
LO KA YT FONUNU 

DACITlN ! 

Yıllar Özel Tüm Çalışma 29241 Kapsam dı- Asgari Tüm 

Işyeri Sayısı ücretliler Kapsamın- işçinin şında kalan ücret ücretliIe-

Değiimi ki fiyatlara daha belirgin 
baskı yükselen karlardan gelmektedir, o 
7.aman ilk slogan belli: Karlan dondr
run! Karşı propaganda o kadar yogun 
ki ücretlerin gidişini tartışmaktan baş· 
ka bir şey yapılmıyor. Karlar nerdeyse 
unutuldu. Gene bir örneRe dönelim. 
Güney Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçen yıl 
grev ve lokavt (onuna 12 milyon lira ya
tırmış. Bunu bir vergi kaçakçılıRına da 
araç yapmış. Şimdi, 12 milyonu yalınm 
yapmak için istemeyen, vergi vennekte 
de kullanmayan birisi ne yapacak bu pa· 
rayı? Elinden alınması gerekir. Yoksa, 
işçilerin sırtından işçilere karşı eylem
lerde kullanılmak üzere kir aynlmakta
dır. 

1970 45 43557 
1971 45 47695 
1972 45 51697 
1973 45 56777 
1974 45 61538 
1 975 45 64299 

REEL UCRETLER GERILlVOR 

I,verenlerin çalışması, ücretlerde bıı 
devrede % 210'luk bir &<bş hesap edi· 
yor. Hayat % 135 pahalılanmca reel üc
.. t &<btlan % 32 olarak çıkıyor. Sonra 
rutgele bulduklan bir verimlilik artışı 
ile bunu kuşı1lJitınp sonuca vanyorlar. 
Fakat belirtildili gibi, bu, onlann yal
nızca ücretleri en hızlı artan işçileri göz 
önüne alarak yaptıklan çalışmanın sonu
cu. Gerçekte ise bir işyerinde ortalama 
ücret hesaplanması için bütün ücretlile
rin dikkate alınmLcı gerekir. Elde mev
cut bilgilerin yansından fazlasını gizleye
rek sonuçlara varmak olmaz. Bizim ge
rekli düzeltmeyi yapuktan sonra elde et
tilimiz dizi, tablonun son sütununda 
gösteriliyor. 1970'den 1975'e ücretlerde 
topu topu % H2'lik bir artış var. Hayat 
% 135 pahalanırsa reel ücretlerde bir 
artıştan deAiI bir düşüşten söz etmek ge
rekir. Reel ücretlerin bu devrede hakika
ten düştüAü, yapılan başka çalışmalarla 
da gösterilmiştir. 1970'e kadar göreceli 
olarak daha hızlı artan ücretlerin "çare
sine" 12 Mart faşizmi ile bakılmıştır. 
Reel ücretlerde 1972'ye kadar süren dü
şüş, anlaşılan son yıllann hızlı enflasyo· 
nu nedeniyle 1970 düzeyine hala yük-
sellilememiştir. -

Çalışmanın kendisinin ne işe yara· 
dılıoı gördük. Gelgelelim, sennayenin 

daki ücretliler ortalama ve asgari rin ortala-

saat ücretle çalı- ma ücreti 

ücreti tığı varsayılan 
ücretliler 

29241 6.02 14.316 5.00 5.68 
29241 7.80 18.154 5.00 6.72 
29241 9.56 22.406 5.00 7.58 
29241 12.07 27.536 5.00 8.64 
29241 15.01 32.297 5.00 9.76 
29241 20.47 35.058 5.00 12.04 

rik tepkiler. Adamlann niyetleri ciddi 
olmasa "bilimsel" çalışmalanyla bir 
hayli ellenme olanaaı var. Fakat, önce 
de söylendiai gibi bu çabalann aslını 
astannı ortaya koymak gerekli. Bir yo
lu da karşı örnekler vermek . 

KARLIlıCA öRNEKLER 

Bir çırpıda derlenen bir iki özet veri 
bakın ne gösteriyor. Koç Holding'in se
çilmiş birkaç yıldaki sennayesine ve 
karlmna bakalım. 1966'da 100 milyon 
lira sennayeye karşın 17 milyon liralık 
kar. 1972'de sennaye olmuş 150 mil
yon, kar (ırlamış 62 milyona. 1975'de 
sennaye gene 50 milyon artışla 200 
milyona varmış. Kar ise 207 milyon; 
neyin kaç kab, neden ne kadar fazla, 
hemen söylenemiyor. Kb oranı 10 yıl 
gibi Iosa bir zaman içinde % 1 7 'den % 
103.5'a (ırlamış. Oran olarak % 400, 
toplam kb olarak % 900 artmış. Hemen 
hemen aynı devreye rastlıyan ücret ar. 
tışlan % 300 dolayında. Kimin neyi da
ha hızla artırdıRı çok açık. 

Fakat bizim amacımız enflasyonun 
nedenlerini belirtmek deRi!. Işçi sını(ı 
bunu kendi pratiRinden zaten biliyor . .  
Amacımız, sennaye sını(ının son günler
de yapmakta olduAu yoRun propogan
dayı açlRa çıkannak. Sennaye diyor ki: 

TL 
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100 100 
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Işverenlerin istedikleri ölçüde kir 
etme ve bunu istedikleri şekilde kullan· 
malan şeklinde bir özgürlükleri oldu lu
nu bugüne kadar sorgusuz sualsiz ka
buUenince, giderek daha azgınlaşanlan 
karşı verilecek mücadelenin odak nokta
sı bu gibi özgürlüklerin olup olmayıea
Imda toplanmalıdır. 
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1974 Başka ilginç bir örnek Koruma Ta
nm Ilaçlan A.Ş. Buradaki karşılaştırma 
daha kısa vadeli olacak; 1971-75 arası. 
Sef!!1ayeleri 106 milyondan 286 milyo· 
na çıkmış. Net kArlar sırayla 22 ve 96 

şEKlI.. : 1963 ve 1974 yıllarında sanüyi üretiminde riy.ıl ricı!:işınell'ri ve mali
yeL yapısı. 
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yon, kar (ırlamış 62 milyona. 1975'de 
sennaye gene 50 milyon artışla 200 
milyona varmış. Kar ise 207 milyon; 
neyin kaç kab, neden ne kadar fazla, 
hemen söylenemiyor. Kb oranı 10 yıl 
gibi Iosa bir zaman içinde % 1 7 'den % 
103.5'a (ırlamış. Oran olarak % 400, 
toplam kb olarak % 900 artmış. Hemen 
hemen aynı devreye rastlıyan ücret ar. 
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PATRON - SARI SENDIKA 
• 

MU(;LA YSE'DE DöNEN 
OYUNLAR 

YORUYOŞ'ün birçok sayısında 
Köy ışleri BakanhAı YSE Genel Müdür
Iü�ü'ne baeıı işyerlerinde çalışan işçile
rin mücadeleleriyle ilgili haber ve yazı
lar çıktı. YSE teşkilatına Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinde ülkü Ocaklı, MHP'
ii komandolann alındlAına, hatta bazı 
işyerlerinde bu adamlara usulsüz ücret 
ödendieine, raşist yapılı bazı amirierin 
ilerici işçileri dövdürdüeüne, işten atma 
ve sürülmelere, doerudan MHP'nin ÇalıŞ
malannı destekleyen ve resmi yazılarla 
komandolann gecelerine davetiye çıkar· 
rnaea kadar varan haberler YüRüYüŞ'· 
te geniş olarak yer aldı. Aynca YSE 
bünyesinde işçilerin, san sendikacı ve 
MHP eeilirnli <>Lan KOY.YSE.I Ş  sendi· 
kası yöneticilerine karşı verdikleri mü· 
cadeleler de daha önceleri anlatılmıştı. 
Kısa bir süre önce de YSE'de san KöY. 
YSE·IŞ sendikası bir sözleşme yapmış 
ve "Türk Ata Sporunu Geliştirme" ve 
"Milli Sanayii Teşvik" adlan altında 
işçilerden tonla para kestirip yükünü 
tuttueu belirtilmişti. 

YSE işçilerinin baelı olduklan 
KOY·YSE.lş ysendikasının Mu�la şube· 
si ilerici işçilerin yönetimindedir. Ve 
şube başkanı da ilerici, işçilerin sevdi
ei, saydı eı bir kimse idi. 

Toplu iş sözleşmesinin niteHei, sen· 
dikanın "sanlıeı" konusunda şüpheli 
yan bırakmıyorsa da, sendika eski baş
kanının yapılanlara göz atmak gereki
yor. "Eski başkanı" diyoruZ'. Çünkü 
başkan İlhan Gözelen bir süre kadar 
önce, lı YSE Müdürü İlhan Onsal tara
fından işten uzaklaştınimış bulunuyor. 
I ı  Hakem Kurulu. Unsa1'ın tekrar işe 
alınması doeruıtusunda bir karar verdi
�i halde, işveren "üç misli wminat" 
ödeme�i kabul ederek, başkanın tekrar 
işe alınmamasında, sendika başkanı ol
masnun önüne geçilmeSinde kararlı. Bu· 
nun nedenleri araştınldıeında ise ortaya. 
YSE'nirr dieer illerdeki uygulam alan n
dan artık "bilinen" duruma gelmiş bir 
tablo çıkıyor. 

Eski sendika başkanı ile AP yanlısı 
müdür arasındaki sürtüşme, başkanın. 
müdürün resmi olanaklan kendi kişisel 
ihtiyaçlan için alabiidieine cömertçe 
kullanmasına karşı çıkmasıyla keskinle
şiyor. Gerçekten müdür, YSE'nin araba
Ianndan, gerek kendi işleri gerekse, ço
cuk1annın okula götürülmesi, kansının 
çarşı-pazar işi, gezmeleri gibi, aile işle
rinde pervasızca faydalanıyor. "Müdü· 
rün üç arabası oldueu "ndan bahsedili· 
yor. Evi, deeme milyonerlere taş çıkar
tacak bir lüks içinde. Makam odası ise 
işçilerin görüşüne göre, "bir devlet baş· 
kanının makart) oduını geride bırakır." 

Ancak, ılhan Gözelen'in işten alıl· 
masından sonra, ortada "yeni sendika 
ba,kanı adayı" olarak boy gösteren 
Cumhur I,ık'ın gerek II YSE MÜdürü ile 
aralanndaki "su slZmazltk" ve gerekse 
AP'li bir kiııi olarak bilinmesi. olayın 
gerçek nedeni sayılabilecek olguyu su 
yüzüne çıkanyor. 

Yenı başkan adayı "koyu bir Demi
relci" . Demirel'In, MuRla'ya gelmesi sıra
sında, kahveıinin önüne AP sloganlannı 
yazanlara kar,ı çıktiRı için dövilerek öl
dürülen bir, gençle gelişen olaylara "adı 
kanşmı," bir zat. Gerek işçiler ve gerek· 
se MuRla haıkı, özeUikle bu olaylardan 
sonra, Cumhur I,ık'ı "çok iyi" tanıyor. 

Cumhur ı,ık'ın sendika Için yeni 
bqkan olmasını isteyenlerin ve bizzat 
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destekleyen leri n başında, lı YSE Müdürü 
Onsal geliyor. Müdür'ün gayrı resmi bas· 
kısı ile, yeni başkanın seçilebilmesi için 
gerekli genel kurulun toplanabilmesini 
saelamak amacıyla, işçiler arasında imza 
toplanıyor. "Baskı" ile şimdiye dek an
cak 50 kadar imza toplanabilmiş. Muela 
YSE'de 250 kadar işçi çalışıyor. Işçiler, 
eski başkanı seviyorlar ve "işçi dostu" 
olarak görüyorlar. Bir AP'linin ve hele 
müdürle "sıkı-fıkı" olup, adı, niteliei 
olaylara kanşmış birinin, sendikaya baş
kan olmamasında kesin kararlılar ... 

Muela YSE'de, önümüzdeki günler 
i1giç gelişmeler bekleniyor. İşçiler gözle
rinin önünde açık olarak dönen dolapla· 
n görüp daha bilinçleniyorlar. 

• 
TEZ BORO-IŞ'IN OYUNLARı 

Köy Işleri Bakanheı'na baeıı Koo
peratifler Genel Müdürlüeü'nde çalışan 
DISK'e baeh Sosyal·lş üyesi işçiler üze
rindeki baskılar giderek yoeunlaşıyor. 

Baskılan planlayanlar ve yürürlüA:e 
koyanlar, genel müdürlükle görevli bü
rokratlarla TORK-IŞ'e baeıı Tez Büro 
ış sendikası. 

1<ooperatifler bünyesinde bulunan 
üç genel müdürün her biri MC'nin ayn 
üç partisine mensup. AP, MHP ve MSP 
mHtanlan. Bu militan MC'liIerin ortaklık 
kurduklan Tez Büro-Iş ise, baeh bulun
dueu konfederasyon içnde sosyal de· 
mokratlıeın şampiyonlan arasında. Tez 
Büro.lş, işçilerden öç alabilmek için 
MC'1i gerici bürokratlarla işbirliei yap· 
maktan çekinmemektedir. 

Tez Büro lş'in kin i şuradan ileri ge
liyor. Bundan bir yıl kadar önce, söz ko
nusu işyerindeki işçiler, Tez Büro.lş'ten 
aynlarak Sosyaı-tş'e geçiyorlar. Bunu 
başanh bir sözleşme izliyor. O zaman
dan bu yana, san sendika yöne�icileri 
işyerinden Sosyal-Iş'i söküp alabilmek 
için olmadık tertiplere başvuruyorlar. 

Işçileri Sosyal-Iş 'ten ayırmak için, 
belki koparabileceklerimiz olur diye iş· 
çilerin ayagtna noter götürüyor bu san 
yöneticiler. Noter bekliyor, Tez Büro.lş 
yöneticileri "ikna" edebilmek için işçi
leri tek tek odalara çekiyorlar. "İkna" 
saA:lanamazsa, işçiler işten atılmakla 
tehdit ediliyorlar. 

İşçiler, baskılann sürmesi halinde 
eyleme geçmekte kararlılar. Bunun so· 
nuçlanndan sorumlu olacaklar ise, elbet· 
te yönetim ve san şebekelerdir. 

• 
ıZMIR HALINDE 200 ıŞÇı 

"ARTIK YETER" DEDI 

ızmir halinde çalışan 200 işçi, ge
çenlerde direnişe başladı, 

ızmır halinde çalışanlar, sigortalı 
deRII. En baait işçi haklarından bile yok· 
sun durumdalar. Bunun için direnişe 
başladılar; başka bir yol yoktu 'tinlerln
de. 

önce işverenlerden söz edelim. Iz· 
mir hall, ortasından yol geçen, hanga
nmsı bir yer. Bu yolun iki yanı, parsel· 
lere aynımış. Komisyoncular, bu parsel
lerde iş tutuyorlar. Işte; işveren duru· 
munda bulunanlar, bu komlsyoncular. 

Komisyonculann yanında, genelli k-

le 3·4 işçi çalışıyor. Parsel işçileri adı 
veriliyor bunlara. Bunların dışında, bir 
de sırt hamalları var. Sırt hamalları göW· 
rii usulde çalışıyorlar, Kapatan kapatı
yor sırt hamallarının eme�ini. Genellik
le çok düşük bir ücrete. Belirli işyerleri 
yok, belirli patronlan yok. 

Tümü de sigortasız. ış ve yaşam gü
venli�il1den bütünü ilc yoksunlar. PaLron 
istediei anda işlerine son verebiliyor. Ya 
da wrm kaza ve sakathklar sonucunda 
çalışamaz hale geliyorlar. 

rek ölen işçiler anlatılır Iıep. Bunlar, 
bazı örnekler. 

Sözünü eLLi�imiz parsellere, gunün 
her saati mal gelir. Bu nedenle 24 :;aat 
çalışıhr parsellerde. Malı indirenler, lar
Lanlar, bindirenler hep işçilerdir. Komis· 
yoncu, üretici ile perakendeci -arasında 
aracılık eder. YaptlCı iş, gordü�u "hiz· 
met" budur. Komisyoncu, ureticiden 
alıp, kendisinden sonraki perakendeciye 
devrettiği her 100 TL'lik maldan 8 TL 
komisyon alır. lşçiler ise parça başına 

Ujreni�lcki hal emekçileri toplu halde 

Bunların yapmaları gereken işi biraz 
daha açalım. Alışılmış deyimi ile " tah· 
mil tahliye" deniyor bunların işine. 
Kamyonlardan mal boşaltıyorlar, başka 
kamyonlara mal yükıüyorlar. Ancak bü
tün bunlar, işlerinin "tahmil lahliye"ye 
ilişkin bölümü. Bunun dışında uygula· 
mada başka angaryalar var. Genellikle, 
patronun arabasının yıkanması, günlük 
alışverişinin yapılması, büro temizliği 
gibi işler de bunlara yükleniyor. Kısaca· 
sı, üzerlerine yüklenildikçe yükleniliyor. 
ızmir halinde, yük kaldırmaktan sakatla· 
nıp çalışamaz hale gelenler, bu nedenle 
dilenciliee başlayanlar, görev dışı iş yap· 
tmlmak üzere çıkarlıdı�ı damdan düşe· 

yüzmirmibeş kuruş alırlar. Günün her
hangi bir saatinde mal gelebileceei için 
her parselin işçileri 24 saat orada bulun· 
mak zorundadır. Ymekse, iki mal tesli
mi arasında. Uyku da öyle. Arada bir sü· 
re uyuyabilirlerse ne aliL. Bir süre sonra 
"mal gelecek" ve uyandırılacaklardır. 

Bu, haftanın 6 gunü böyle sürer. 
Izinleri ancak Cumartesi akşamı saat 20· 
den Pazar ögleyin 12'ye kadardır. Sene
lik izin diye birşey söz konusu degil. 
Hastalanırlarsa da kendilerini kaybeder
ler. Çünkü işlerine hemen son verilir. 

Hal işçilerinin direnişi süri.ıyor. Iş
çilerin birinci plandaki isteA:i, sigortah 
olabilmek. 200 işçi bunun için mücade· 
le ediyor. 

TURIZM ış OYELERI DISK'IN "TABANıN SöZ VE KARAR 
HAKKı" ILKESINE SAHIP ÇıKıYOR 

Turizm-Iş üyeleri Genel Merkezde bazı yöneticilerin sendikada çalışan
lann işlerine Iş Kanunu 'nun 13. maddesini uygulayarak son verilmesini ve Iç 
Anadolu Bölge Temsilcisi ısmail Aslan'ın görevden alınmasını tepkiyle karşı h-
yor. 

özellikle Ankara'da üyelerin büyük bir kısmı aralannda imza toplayarak 
bu durumu protesto ediyorlar. 

Bunlann büyük çoeunlueu protesto dilekçelerinde "iş kanunun faşist hü· 
kümlerinden biridir diye kaldırılması yolunda mücadele yürütülen 1 3 .  madde· 
sinin uygulanmasını" ve " 1975 Ocaeında Şube Genel Kurulu'nca seçilen Is· 
mail Aslan'ın görevden alınmasını "DISK'in demokrasi mücadelesine ve taba
nın söz ve karar hakkı ilkesine ters oldueunu vurguluyorlar. 

Bu dilekçelerden birinde " ... ısmail Aslan'ın geçerliliginden kuşku duy
dueumuz iddia ve isnatlarla, onur kuruluna sevkini hoşnutsuıluklu karşıla· 
maktayız. ısmail Aslan 'ın bölgemizdeki çalışmalarıyla kendini işçilere sevdir· 
miş ve işverenlere de agırııeını kabul ettirmiş bir kişi olarak özellikle bölge
mizde toplu sözleşmelerin yaklaştıgı, örgütlenmenin hızlandı eı ve bir grevin 
sünnekte oldueu bir dönemde görevden alınması gerekçeleri ne olursa olsun 
olumlu karşılanamaz. Kaldı ki, son kongreden bu yana gelişen ve yakından iz· 
lediRimiz olaylar, ısmail Aslan hakkında bu karann siyasi görüşlerinden dolayı 
alındıeı kanısını uyandırmaktadır. "  deniliyor. 

Roma Oteli'ndeki grevei işçiler ise işverenin grev yerine grevin başlama· 
sından bu yana ilk defa gelerek Içeri girmek isteme cesaretinde bulunmasını 
ısmaıl Aslan'ın görevden alınması karanna ba�lıyor. Onlar da dilekçelerinde 
"biz bu karan bölgemizin ve grevin geleeeeı için' zararlı olarak YOnlmluyoruz" 

öte yandan Işçiler, ıSmail Aslan'ın yerine tayin edilen kişinin sendika· 
nın üyesi dahi olmamasını da kınayarak, DISK'In demokrasi mücadelesine 
ve tüm ilkelerine sahip çıkacaklannı, bu ilkeleri sulandırmak isteyenlere mü
cadele edeceklerini belirtiyorlar. 
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göre, "bir devlet baş· 

oduını geride bırakır." 
Gözelen'in işten alıl· 

masından sonra, ortada "yeni sendika 
olarak boy gösteren 

II YSE MÜdürü ile 
slZmazltk" ve gerekse 

bilinmesi. olayın 
sayılabilecek olguyu su 

adayı "koyu bir Demi
MuRla'ya gelmesi sıra
önüne AP sloganlannı 

çıktiRı için dövilerek öl
gelişen olaylara "adı 

Gerek işçiler ve gerek· 

Köy Işleri Bakanheı'na baeıı Koo
peratifler Genel Müdürlüeü'nde çalışan 
DISK'e baeh Sosyal·lş üyesi işçiler üze
rindeki baskılar giderek yoeunlaşıyor. 

Baskılan planlayanlar ve yürürlüA:e yürürlüA:e 
koyanlar, genel müdürlükle görevli bübü
rokratlarla TORK-IŞ'e baeıı Tez Büro Büro 
ış sendikası. 

1<ooperatifler bünyesinde bulunan bulunan 
üç genel müdürün her biri MC'nin ayn 
üç partisine mensup. AP, MHP ve MSP 
mHtanlan. Bu militan MC'liIerin ortaklık 
kurduklan Tez Büro-Iş ise, baeh bulun
dueu konfederasyon içnde sosyal de· 
mokratlıeın şampiyonlan arasında. Tez 
Büro.lş, işçilerden öç alabilmek için 
MC'1i gerici bürokratlarla işbirliei yap· 
maktan çekinmemektedir. 

Tez Büro lş'in kin i şuradan ileri ge
liyor. Bundan bir yıl kadar önce, söz ko
nusu işyerindeki işçiler, Tez Büro.lş'ten 
aynlarak Sosyaı-tş'e geçiyorlar. Bunu 
başanh bir sözleşme izliyor. O zaman
dan bu yana, san sendika yöne�icileri 
işyerinden Sosyal-Iş'i söküp alabilmek 
için olmadık tertiplere başvuruyorlar. 

Işçileri Sosyal-Iş 'ten ayırmak için, 
belki koparabileceklerimiz olur diye iş· 
çilerin ayagtna noter götürüyor bu san 
yöneticiler. Noter bekliyor, Tez Büro.lş 
yöneticileri "ikna" edebilmek için işçi
leri tek tek odalara çekiyorlar. "İkna" "İkna" 
saA:lanamazsa, işçiler işten atılmakla atılmakla 
tehdit ediliyorlar. 

İşçiler, baskılann sürmesi halinde sürmesi halinde 
eyleme geçmekte kararlılar. Bunun so· so· 
nuçlanndan sorumlu olacaklar ise, elbet· elbet· 
te yönetim ve san şebekelerdir. 

• 
ıZMIR HALINDE 200 ıŞÇı 

"ARTIK YETER" DEDI 

ızmir halinde çalışan 200 işçi, gege
çenlerde direnişe başladı, 

ızmır halinde çalışanlar, sigortalı sigortalı 
deRII. En baait işçi haklarından bile yok· yok· 
sun durumdalar. Bunun için direnişe direnişe 
başladılar; başka bir yol yoktu 'tinlerln'tinlerln
de. 

önce işverenlerden söz edelim. Iz· · 
mir hall, ortasından yol geçen, hangageçen, hanga
nmsı bir yer. Bu yolun iki yanı, parsel· parsel· 

Ujreni�lcki Ujreni�lcki Uj hal emekçileri emekçileri emekçil toplu 

Bunların yapmaları gereken işi biraz 
daha açalım. Alışılmış deyimi ile " t" tah· 
mil tahliye" deniyor bunların işine. 
Kamyonlardan mal boşaltıyorlar, başka 
kamyonlara mal yükıüyorlar. Ancak bü
tün bunlar, işlerinin "tahmil lahliye"ye 
ilişkin bölümü. Bunun dışında uygula· 
mada başka angaryalar var. Genellikle, 
patronun arabasının yıkanması, günlük 
alışverişinin yapılması, büro temizliği 
gibi işler de bunlara yükleniyor. Kısaca· 
sı, üzerlerine yüklenildikçe yükleniliyor. 
ızmir halinde, yük kaldırmaktan sakatla· 
nıp çalışamaz hale gelenler, bu nedenle 
dilenciliee başlayanlar, görev dışı iş yap· 
tmlmak üzere çıkarlıdı�ı damdan düşe· 

yüzmirmibeş yüzmirmibeş 
hangi bir 
her parselin 
mak zorundadır. 
mi arasında. 
re uyuyabilir
"mal gelece

Bu, haftanın 
Izinleri ancak 
den Pazar 
lik izin diye 
Hastalanırlarsa 
ler. Çünkü 

Hal işçilerinin 
çilerin birinci 
olabilmek. 
le ediyor. ediyor. 

TURIZM ış OYELERI DISK'IN "TABANıN 
HAKKı" ILKESINE SAHIP ÇıKıYOR 

Turizm-Iş üyeleri Genel Merkezde bazı yöneticilerin sendikada 
lann işlerine Iş Kanunu 'nun 13. maddesini uygulayarak 
Anadolu Bölge Temsilcisi ısmail Aslan'ın görevden 
yor. 

özellikle Ankara'da üyelerin büyük bir kısmı 
bu durumu protesto ediyorlar. 

Bunlann büyük çoeunlueu protesto dilekçelerinde 
kümlerinden biridir diye kaldırılması yolunda mücadele 
sinin uygulanmasını" ve " 1975 Ocaeında Şube Genel 
mail Aslan'ın görevden alınmasını "DISK'in demokrasi 
nın söz ve karar hakkı ilkesine ters oldueunu vurguluyorlar. 

Bu dilekçelerden birinde " ... ısmail Aslan'ın geçerli
dueumuz iddia ve isnatlarla, onur kuruluna sevkini 
maktayız. ısmail Aslan 'ın bölgemizdeki çalışmalarıyla 
miş ve işverenlere de agırııeını kabul ettirmiş bir kişi 
mizde toplu sözleşmelerin yaklaştıgı, örgütlenmenin 
sünnekte oldueu bir dönemde görevden alınması gerekçeleri 
olumlu karşılanamaz. Kaldı ki, son kongreden bu yana 
lediRimiz olaylar, ısmail Aslan hakkında bu karann 
alındıeı kanısını uyandırmaktadır. "  deniliyor. 

Roma Oteli'ndeki grevei işçiler ise işverenin grev 
sından bu yana ilk defa gelerek Içeri girmek isteme 
ısmaıl Aslan'ın görevden alınması karanna ba�lıyor. Onlar 
"biz bu karan bölgemizin ve grevin geleeeeı için' 

ba�lıyor. Onlar 
için' 
ba�lıyor. Onlar 

zararlı olarak YOnlmluyoruz" için' zararlı olarak YOnlmluyoruz" için' 



İŞBİRLİGİNE KARŞI • • •  

ıŞÇı SINIFININ EKONOMIK VE SIYASAL MüCADELESI BüYüK MERKEZLERDE GIDEREK GOÇLENIRKEN, 
BU MERKEZLERIN DıŞıNDA KALAN BÖLGELERDE DE ÖNEMLI GELIŞMELER OLUYOR. BIR YANDAN, UZUN 
SüRE ÖRGÜTSüZ KALAN GENIŞ EMEKÇı-ıŞÇı YICINLAR, SENDIKAL ÖRGÜTLENMENIN, PATRONLARA 
KARŞI BIRLt{TE DIRENMENIN YARARLARINI GÖRüYORLAR. ÖTE YANDAN, ILERICI SOSYALIST SENDIKA
LAR, BUGüNE KADAR ÖRGüTLENMENIN GIREMEDICI, YA DA SENDIKA ADıNA SARI PATRON ÖRGOTLERI
NIN AT OYNATIlGI BÖLGELERDE GIDEREK GüÇLENIYORLAR . 

KERAMIK-IŞ, EGE'DE 
GERÇEK SENDIKACılıCı 

YERLEŞTIRIYOR 

AK-TOP'da 40 gündür sürdürülen 
grey sona erdi. 

Akhisar'd. bulunan AK·TOP tugı. 
fabrikasının 49 işçisinin başlattiR"ı grey 
sona erdi. Direnişin gelişimi şöyle: 

Sendikalaşma ve kimi sosyal haklan 
elde etme çabası içindeki tuRla işçileri 
40 gün önce patronun lokavtı ile karşıla
şıyarlar. Bunun üzerine greve gidiliyor. 

lşveıen bu grey ve lokavt olayımn
dan bir başka türlü yararlanmak istiyor. 
tOIS'fJÖylentileri yayarak bazı küçük his
seleri elinde toplama girişimlerinde bu
lunuyor. Tabii bu arada çevreyi işçilerin 
aleyhine kışkırtmak için de elinden gele
ni yapıyor. 

Ancak, işçilerin kararlı tutumu so
nucunda bütün bu oyunlar boşa çıkıyor. 
ışçiler haklı davaIannı tüm Akhisar hal
kına duyuruyorlar. Snunda zafere ulaşı
yorlar. 40 giin öncesinin örgütsüz, sos
yal haksız tuRlı işçileri, bundan böyle 
40 TL 'yi bulan sosyal haklann sahibi 
olarak, öncesine kıyasla çok yüksek bir 
ücret düzeyinde ve örgütlü olarak çalışa
caklar. 

Akhisar'da elde edilen bu kazanım
lar, gerçekte, DISK'e baglı Keramik-Iş 
sendikasını son zamanlarda Ege bölge
sinde kazandı�ı mevzilerden yalnızca 
bir tanesi: Başka örnekler de var. 

ömegin, Aydın'. baglı Ortaklar bu· 
eaeında kurulu İtimat tulla fabrikasında 
75 işçi de geçti�imiz günler içerisinde 
Keramik-İş 'te örgütlenme k üzere teşeb
büs egeçtiler. Ortaklar'daki işçilerin 
daha önce iki kez sendikalaşma girişim-

Ahmd Nalbantollu: Keramik-/ş Ege 'de �çleniyo,. 

• 
ERECLI'DE MADEN-IŞ • SEÇIMLERI 

Eregli Demir Çelık Fabrikalannda 
yetkili olan sendika, DİSK'e balll Ma
den-ı,. Ereıli Demir Çelik rabrikalann
da sendikalı 7_000 eivannda işçi çalışı
yor. 

Maden-Iş 9. bölge temsilcisinin bir 
süre önce istirası ile boşalan bölge tem
sileiliei seçimleri, bölge genel kurulunun 
toplanması ile 29 Alustos günü yapıldı. 

Genel kurulun dilekler ve temenni
ler bölümünde söz alan işçiler, işçi sını
rının sendikal mücadelesinin ' ayırdedici 
nitelieinin sınıf sendikacılıeı olduRunu; 
sınıf sendikacılılının emek ve sermaye 
arasındaki mücadelede sınıfsal tavır al
mayı ve son tabitide Insanın insan tara
fından sömürülmesine son verilmesini 
amaçlayan bir sendikacılık olduRunu, 
bu ilkelere sosyalist sendikacılıeın sahip 
çıktıRını belirttiler_ 

Bölge temsilclligı için ıdaylıgını 
koyan blZı işçilerin adaylıklanmn "tü
zük hükümlerine uygun olmama" gerek
çesi Ile reddedilmesi ve seçimlere tek 
adayla gidilmesi üzerine, �azı Işçiler &e
çimlerde oy kuııanmayacaklannı açıkla
dılar. 

Seçimlerden önce söz alan Türkıye 
I,çl Partisi Karadeniz Eregıı Uçe Yöne· 

tim Kurulu üyesi ve ünite temsilcisi Ca
hit Yalçın, seçimlerde boş oy kuııanma 
gerekçesini şöyle açıkladı: 

"Bölgemiz sendika temsilciliRine 
beş arkadaşımız adaylık için müracaat 
etmiştir. Sendikamız merkez yöneticile
ri bu beş adaydan yalnız bir tanesinin 
adayheıru kabul ' etmiştir. Gerekçeleri 
ne oluna olsun, tek bır adayla kongre 
yapmamız, sendikamızm demokratik il
kelerine aykındır. SendlkamlZın belli 
yöneticilerinin sendikalist hesaplan neti
cesi aldıklan bu karann hesabı mutlaka 
sorulacaktır. Erdemlr işçilerlnin sendi
kal birııaini zedeleyici, bu karan protes
to ediyoruz. ışçiler, seçtikleri yönetici
lere gUvenmeli, saygı duymah, destekle
melI ve denetleyebilmelidirler. Bu kon
gremlz bu neticeyi saRlıyacak nlteııkte 
degildir." 

Yalçın, konu,masını "Bizler, DISK' 
In amaç ve ilkelerini savunacak ve onlan 
daha da ileriye götürecek yöneticileri 
seçmek istiyoruz" sözleri Ile tamamladı. 

Genel Kurul sonucunda, tek aday 
bulunan, daha önceki istırası genel ku
rulun toplanmasına neden olan Şükrü 
özbayrak başkanlı�a seçildi. 

Sayım sırasında 60 oy bo, çıktı. 

leri olmuş. Ikisinde de Türk·lŞ'e baglı 
san Çlmse·lş'le çıkmışlar yol •. hkinde 
sendika baskılar karşısında işçileri yan 
yolda bırakıp ortadan çekilmiş. ıkinci· 
sinde yine aynı sendikanın yöneticileri 
patron tarafından satm alınıp, işçileri 
satmışlar. 

Itimıt Tugı. işyerinde baskılar ger· 
çekten yolun. Işverenin oRlu azgın bir 
U1kü Ocak'h. Işçilere çeşıtlı saldınlar 
yöneltiyor. Kadın işçilere ise 50 kg. yük 
taşıtlhyor. Fınnlara çalışmaya sokulu
yorlar. Gece v1l'diyalanna almıyorlar. 
Bunlann tümü yasak oldueu halde. 

ışçilerin yeniden ve bu kez DıSK 
çatısı altında örgütlenme girişimine baş
lamalan üzerine baskılar daha da artıyor. 
Fabrikanın burnunun dibine Olkü Ocak-

lan Şubesi açtınlıyor. Ne var ki çe,ltll 
baskılara ralmen, işçiler Keramlk-ı,'te 
örgütlenmelerini tamamladılar. Yapılan 
grev oylaması olumlu sonuçlandı. Kera
mik-Iş ızmir Şube Başkanı Ahmet Nal· 
b.tnogıu, bugünlerde grey hazırlıklaii 
ile uRraşıyor. 

Son örnek de Alqehlr'den. Türker 
kiremit ile Hilil kirernit ve tuRla fabri
kaIannd. Keramik-I, Inzlı bir gelişim 
gösterdi. Her iki işyerinde de yetki ça
eınsı yapıldı. Yetkinln'önümüzdeki gün. 
lerde kesinleşm8l1 bekleniyor. 

Saelıkll örgütlenme önümüzdeki ay
larda d. gelişeCek. San sendikocılı�n to
ylSl ber geçen gün daha çok ortaya Çıkı
yor. Buna karşılık, devrimci sendikacılık 
sürelillolarak ileri adımlar atıyol'. 

MEMURLARıN YENI BIR SUÇU 

Tü,.kiye 'de, özel ke.ime ait işye,.le,.inde olduRu gib� kamu kurulLlflann
da ve devlet dairelerinde de, çalışanlara, ile,.ici kuruluşlara üye olanlara 1ıGt11 
girişilen' blukılar alabildiline yoğunlofıyo,.. 

Küçük ama ilginç bi,. örnek, P7T'de çalışan bi,. amba" memurunun bofı
na gelenle,.. Yun", UYIO� Om,.aniye 'de, PTI"ye ait bi,. işyerinde ambar me
muru olarak çalışıyor, Ayni zamanda TOM-DER üye.i. 

Sorun da burada o,.taya çıkıyo,.. PTI' J.tanbul Bölge &ışmüdürlüp, YU
nu. Uy.al hakkında hemen takibata geçiyo,.. Başmüdiirlük, Uyı.ol'ın ",uç ''lan
nı laydıktan ,onra, 5 giin içinde ıovunmaıını hazı,.lamaını ke!ndiıine bildiri· 
yo,.. 

Burada ilginç olan, Uylal'," işledili ",uç''lar. Yo.lıı4, benze,. uygulama
lar, MC dev,.inde heme!n hemen tüm Mmu ku,.uluşlannda geçe,.,ilikt(!. Şimdi 
gelelim UYIOI'ın ,uçlanna: 

UYlal'!n birinci '�uç"u, "PTT Teşkilah aleyhinde ve me!mu,.luk odobUlO 
uymayan ifadele,.le TOM-DER Qjanllan ile tenkitte bulundulunıa" ,ıklinde 
ifade ediliyo,.. Bu duruma gö,.e, PTI"den şiMyet etmek bir ",uç tr. Bu .uçu 
hergiin milyonla,.ca kişi işliyo,.. Ama UylOl bu ,uçu bir de! "TOM-DER ajanı
km ile " işliyo,. k( cuıl can alıcı nokta burodtl. Uylal, tenkitle,.ini bu ajanılar 
ile yapmala belki de 'uÇu hafifleyecek. 

UY60I'ın dile,. bi,. .uçu da şu: "Muha.ebe 'e!nliıi amir vekiline! "roiı 
personelinin duyabileceRi şekilde, burada devrim yapılmalıdı,., diYe! h�ta� et- • 
rnek". Burada çeşitli ,uçla,. bi,.bi,.ine karışıyor. Belki de Uyı.ol'ın devnmı yal· 
nızca Om,.aniye lşye,.i Amba,.ında gerekli gö,.me.; ,uç loyılıyO,.. Belki d(! bu 
dev,.im gereRini "se,.v;' personelinin duyabileceli şekilde " VU,.gulamOlL 

He,. ne ise. Böyle kargalara layık ge,.ekçele,.'e, TUrkiYe! 'nin dö,.t bir ya
nında baıkı ve kıyım ,üriiyo,.. Hedef. ile,.ici sendikala,.Ia bi,.likte, diğe!" ile,.ici 
me.lek kuruluşla,.ını da çeşitli işye,.'erinden, dai,.ele,.den .ökiip atmall. Bunun 
için, gerekçele,.i" ciddiyeti fazla önem taşımıyor. PTT' Omroniye 

"':"� 

.ı.:, r \ 
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gidiliyor. 
lokavt olayımn

yararlanmak istiyor. 
bazı küçük his

girişimlerinde bu
arada çevreyi işçilerin 

elinden gele

sinde kazandı�ı mevzilerden yalnızca 
bir tanesi: Başka örnekler de var. 

ömegin, Aydın'. baglı Ortaklar bu· 
eaeında kurulu İtimat tulla fabrikasında 
75 işçi de geçti�imiz günler içerisinde 
Keramik-İş 'te örgütlenme k üzere teşeb
büs egeçtiler. Ortaklar'daki işçilerin 
daha önce iki kez sendikalaşma girişim-

lbantollu: Keramik-/ş Ege 'de �çleniyo,. 
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tim Kurulu üyesi ve ünite temsilcisi Ca
hit Yalçın, seçimlerde boş oy kuııanma 
gerekçesini şöyle açıkladı: 

"Bölgemiz sendika temsilciliRine 
beş arkadaşımız adaylık için müracaat 
etmiştir. Sendikamız merkez yöneticile
ri bu beş adaydan yalnız bir tanesinin 
adayheıru kabul ' etmiştir. Gerekçeleri 
ne oluna olsun, tek bır adayla kongre 
yapmamız, sendikamızm demokratik il
kelerine aykındır. SendlkamlZın belli 
yöneticilerinin sendikalist hesaplan neti
cesi aldıklan bu karann hesabı mutlaka 
sorulacaktır. Erdemlr işçilerlnin sendi
kal birııaini zedeleyici, bu karan protes
to ediyoruz. ışçiler, seçtikleri yönetici
lere gUvenmeli, saygı duymah, destekle
melI ve denetleyebilmelidirler. Bu kon
gremlz bu neticeyi saRlıyacak nlteııkte 
degildir." 

Yalçın, konu,masını "Bizler, DISK' 
In amaç ve ilkelerini savunacak ve onlan 
daha da ileriye götürecek yöneticileri 
seçmek istiyoruz" sözleri Ile tamamladı. 

Genel Kurul sonucunda, tek aday 
bulunan, daha önceki istırası genel ku
rulun toplanmasına neden olan Şükrü 

Bunlann tümü yasak oldueu halde. 
ışçilerin yeniden ve bu kez DıSK 

çatısı altında örgütlenme girişimine baş
lamalan üzerine baskılar daha da artıyor. 
Fabrikanın burnunun dibine Olkü Ocak-
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yor. Buna karşılık, 
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MEMURLARıN YENI BIR SUÇU 

Tü,.kiye 'de, özel ke.ime ait işye,.le,.inde olduRu gib� kamu 
da ve devlet dairelerinde de, çalışanlara, ile,.ici kuruluşlara 
girişilen' girişilen' gir blukılar alabildiline yoğunlofıyo,.. 

Küçük ama ilginç bi,. örnek, P7T'de çalışan bi,. amba" 
na gelenle,.. Yun", UYIO� Om,.aniye 'de, PTI"ye ait bi,. işyerinde 
muru olarak çalışıyor, Ayni zamanda TOM-DER üye.i. 

Sorun da burada o,.taya çıkıyo,.. PTI' J.tanbul Bölge &ışm
nu. Uy.al hakkında hemen takibata geçiyo,.. Başmüdiirlük, Uy
nı laydıktan ,onra, 5 giin içinde ıovunmaıını hazı,.lamaını 
yo,.. 

Burada ilginç olan, Uylal'," işledili ",uç''lar. Yo.lıı4, 
lar, MC dev,.inde heme!n hemen tüm Mmu ku,.uluşlannda geçe,.,ilikt(!. 
gelelim UYIOI'ın ,uçlanna: 

UYlal'!n birinci '�uç"u, '�uç"u, '�uç" "PTT Teşkilah aleyhinde ve 
uymayan ifadele,.le ifadele,.le if TOM-DER Qjanllan ile tenkitte bulundulu
ifade ediliyo,.. Bu duruma gö,.e, PTI"den şiMyet etmek bir 
hergiin milyonla,.ca kişi işliyo,.. Ama UylOl bu ,uçu bir de! "TOM-DER 
km ile " işliyo,. k( cuıl can alıcı nokta burodtl. Uylal, tenkitle,.ini 
ile yapmala belki de 'uÇu hafifleyecek. 

UY60I'ın 60I'ın 60I' dile,. bi,. .uçu da şu: "Muha.ebe 'e!nliıi amir 
personelinin duyabileceRi şekilde, burada devrim yapılmalıdı,., 
rnek". Burada çeşitli ,uçla,. bi,.bi,.ine karışıyor. Belki de Uy
nızca Om,.aniye lşye,.i Amba,.ında gerekli gö,.me.; ,uç loyılıyO,.. Belki 
dev,.im gereRini "se,.v;' personelinin duyabileceli şekilde " VU,.gulamOlL 

He,. ne ise. Böyle kargalara layık ge,.ekçele,.'e, TUrkiYe! 
nında baıkı ve kıyım ,üriiyo,.. Hedef. ile,.ici sendikala,.Ia bi,.likte, 
me.lek kuruluşla,.ını da çeşitli işye,.'erinden, dai,.ele,.den .ökiip 
için, gerekçele,.i" ciddiyeti fazla önem taşımıyor. PTT' Omroniye 



OONYADA yaRayaS 

ARKADAŞlARı CORVA!AN '  i 
Şili Komünist Partisi Genel Sekre

teri Luis Corva1an Lepe. 27 Eylül 1973'· 
den bu yana ŞiIi'deki raşist cunla tara
fından özgürlü�ünden yoksun tutuluyor. 
Şili işçi sınıfının ve halkının büyük su
vaşçısının ôZbtürıü�ünü kazanması için, 
bütün dünyadaki gerçek demokratlar da· 
yanışınalannı belirtiyorlar. "Corvalan 'a 
özgürlük" çaerısı, artık, Şili halkıyla 
dayanışmanın somut taleplerinden biri 
durumunda. 

30 Nisan 1975'de. Ritoque kampın
da bulundueu sırada, "Halklar arasında 
banşın güçlendirilmesi" için konan Le
nin ödülü'nü alan Corvalan 'ın Parti yö
neticisi arkadaşlanom, O'nun hakkında 
anlattıklan"ın bir bölümünü aşa�ıda bu
lacaksınız. 

CORVALAN' IN GENEL 
SEKRETERllGI 

Jose Miguel: Corvalan'ın genel sek
ret.erli�e getirilmesinden önce- Parti sa
vunmadaydı. Durumu deA"erlendiren 
Corvalan şöyle diyordu: 

. .  Artık düşmanlarımızın savunmaya 
geçmeleri zamanı gelmiştir. Biz ise açık 
saldmya geçiyoruz ve durumun belirle
yici unsuru haline geliyoruz." 

Daha önce partide egemen oıan gö
rüş şuydu: Her yandan kuşatılmış du
rumdayız, ama direniyoruz ... Bunun ne
deni, o dönemde, i ktidara yaklaşmanın 
gerçek perspektinerinin olmamasıydı. 

FIDEL CASTRO 
28 EYLÜL 1 973'DE 

HAVA A'DAKI BIR MITlNGDE 
ALLENDE'NIN SON 

MÜCADELESINI 
ŞÖYLE ANLATıYORDU: 

"S.ıat 9.15'e do�ru Başkanlık sara· 
yına doğru saldırıya geçilmişti. Toplam 
ikiyüz asker dolaylarındaki piyade bir· 
likleri Anayasa meydanına çıkan yollar 
üzerinden saldırıya geçtiler. Moneda'yı 
savunanlar en' çok kırk kişiydi. Salvador 
Allende karşı koyma emri verdi ve ilk 
kurşunu da o sıktı. Piyade birlikleri bir
kaç kayıp vererek geri çekildiler. 

"Faşistler taarroza tanklarla devam 
ettiler. Tanklardan biri to.'loneda yolu 
üzerinde, die-erleri de Teatinos, Alameda 
ve Morande yollannda i1erliyordu. Bir
çok tank da Anayasa meydanında pey
dahıandı. Içlerinden biri bir bazuka atı
şıyla tahrip edildi. Z.ırhlı araçlardaki 
mitralyözlerle desteklenen diğer lanklar 
başkanlık bürosu na ateş açtılar. Anaya
sa meydanında mevzilenen çok sayıda 
top da sarayı dowyordu. S. Allende bir 
mevziden diğerine geçerek savunmayı 
bizzat kendisi yönetiyordu. Çetin çar
pışma bir saat kadar sürdü. Faşistler bir 
karış bile ilerlemeyi başaramadılar, 

"Saat ıo.45'cle Başkan sarayda bu· 
lunan herkesi biraraya topladı.Kendile
rini bekleyen çarpışmada herkese bir gö· 
rev düşeceğini, bu yuzden de silahı ol
mayanların sarayı ilk fırsatta terketme
si, diğerlerinin de çarpışma mevzilerinde 
kalmaları gerektiğini söyledi. Fakat kim
se La Moneda'yı terketmek istemiyordu. 

"Çarpışma kesilmedi. Faşistıer ara
lıksız ültimatom gönderiyor, 
olunmazsa havadan saldırıya geçme teh
didinde bulunuyorlardı. 

YUIIUYII!; - 7 EYI. VI. 1976 - i ı 

Corvalan ise iktidara gelme sorunu
nu gündeme getirdi. Dizden zihnimizi 
düzene sokmaıııızı istedi. Konuşmaların
da, kendi kendini küçük görme ef:'ilimini 
eleştiriyordu. Işçi sınıfının bilinç dıizeyi 
yıllar boyunca küçüınsenmişti. 

Corvalan, genel sekreLerlikle , hal
kın zaferi kazanacağına olan güveniyle 
çalışıyordu. "Zafer Yolu" adlı kitabın· 
da, komünistlerin, işçi sınıfının çıkarla· 
rını savunurken ancak çok uzak bir gele
cekte zafere ulaşabilecelıini düşünen, sa
dece kapitalizme karşı bir muhalefet gü
cü olan bir hareket olmaktan çıktıklarını 
açıkça göstermişti. !-Iayır koınünistl�r 
daha bugünden zafer için mücadele 
etmeliydiler. Bu görüş açısının dogma
sında, Parti 'nin yöneticilerinde ve sade 
üyelerinde bu inancın yerleşmesinde 
Corvalan 'ın büyük katkısı oldueu kanı
sındayım. 

IKTIDARı AMAÇLA YAN 
PARTI 

Yoldaş Corvalan, bir ara partimizde 
yerleşmiş olan, sananndaki büyürneyi sı· 
nırlama egilimine karşı verilen mücade
lede çok büyük bir rol oynadı. Bu konu
da bir makale yazdı. I ktidarı almayı 
amaçlayan bir Parti'nin, yani ülke çapın
daki görevleri de üstlenmek isteyen bir 
partinin, bir avuç insandan ibaret değil 
bir kitle partisi olması gerektiğini belirt
ti. Parti'nin yüzlerce, binlerce yöneticisi, 
yüzbinlerce sade üyesi olmalıydı. Elbette 

bu partinin, her üyenin önündeki gerek
leri reddetmesi, Leninist nonnlan yadsı
ması anlamına gelmiyordu. Tersine, Cor
valan'm genel sekreterliğe seçilmesine 
denk düşen güçlü devrimci serpilme dö-

• • 

" TARIHIN ILK 

Alıcııde uc mulıafızları Sı/ıı/'ları hap/yfl i/('I'liyor, 

"Saat l l.4S'de Başkan Allende kız
larını ve saraydaki tüm kadınları topla
yarak La Moneda'danaynlmalarınıistedi. 
Vunılmalarından endişe ediyordu. Ka· 
dınların çı kartılması için saraya saldı
ranlardan çarpllimaya 3 ara veril· 
mesini istedi. bunu reddettiler. 
Ancak o sırada, hava saldırısına olanak 
saglamak için yaya birlikler geri çekili
yordu. Anlık ateşkesten yararlanılarak 
kadınlar saraydan çıkartılabildi. 

"I lava saldınsı saat ı 2'ye doğru 

başladı. Sarayda ilk roketler patladı. S.ı
ray patlamalarhı sarsılıyordu. Y:ıkıcı bir 
dumr.n bütün sarayı kaplamıştı. 

"Çarpışma üç saat daha sürdü. Dim
nenler cephaneterinin sonuna gelmişler· 
di. Başkan, silah deposu kapısının kırıl
ması emrini verdi. Sarayın kışlık avlu· 
sundan geçti. Kapının kırılmadıeıııı go
runee el bombasıyla uçurulmasını istedi. 
30 mm 'lik dört mitralyöz, çok miktar
da SIC gaz maskesi ve kask bu
lundu. Silahlar da�ıtıldı. Allende herke-

neminde, Parti büyük bir emekçiler kit
lesini eAitmesini, onları gerçek birer 
komünist yapmasını bilmiştir. 

Merkez Komitesi'nin 1963'teki bir 
tam üyeli toplantısında, Corvalan'ın, ive-

SAYFASı 
sin yerini almasını emretti ve kendisi 
de silahlarını alarak şöyle dedi: "Bu ta
rihin ilk sayfası işte böyle yazılıyor! 
Gerisini de halkım ve Amerika yazacak
tır!" 

"Aynı anda yeni bir hava saldınsı 
başladı. Bu kez uçaklarla beraber, tank, 
top ve piyade kullanılıyordu. Bir tanıea 

• göre, "tcpların gürültüsü, mitraJyözlerin 
fırtınası, bornba ve obüs patlamalan ve 
yükselen yakıcı duman sarayı gerçek bir 
cehenneme çevirmiştL" O sırada Başkan 
zemin katında bir yangın çıkmaması 
için bülüp muslukları açtırdı. Fakat sa
rayın sol kısmı yanmaya başlamışlı. 
Ateş biitun binaya yayılıyordu. Başkan 
bu anlarda soğukkanhlıe-ııu yitirmedi. 

"Allende peşinden bir bazukayı sü
rl,lkleyerd; alC'vI(>T :ırasında blirosunu kn
dar lI7.aııch. Silahı atı'�leY('fek � Iorande 
yolund:ıki bir lanka y:ıra aldırdı. Birkaç 
s:ıııiy(' sonra direnC'nlNdcn biri de ikin
ci bir tankı çalışamaz hale soklu. 

" Faşistler yeni tımklurı savuş alanı
na soktular. Ateşi. surayın nlevlcr için
deki girişine yo�uıılaştırıyorlardl .  Baş
kuıı hirkııç kişiyle birlikte zemin katına 
inerek faşistiNin �lornlıclc yolundan sa
raya ı,ıirmele(,ini engelledi. 

"Faşistler bunun uzerine ateşi kesti
ler ve saraydakilerden kendilerine iki el· 
çinin gönderilmesini istediler. ,\Hende, 
hükümetin genel sekreteri Flores'le lçiş. 
leri bakan yardımcısı Daniel Vergara'yı 
gorevlendirdi. Ikisi Morande yolundan 
çıktılar ve sarayın karşısında bekleyen 
bir yöneldiler. Snnt 13 dolaylann
daydl. Jipteki subayla görüştükten sonra 

vunmadaydı. Durumu deA"erlendiren 
diyordu: 
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bir kitle partisi olması gerektiğini belirt
ti. Parti'nin yüzlerce, binlerce yöneticisi, 
yüzbinlerce sade üyesi olmalıydı. Elbette 

bu partinin, her üyenin önündeki gerek
leri reddetmesi, Leninist nonnlan yadsı
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Vunılmalarından endişe ediyordu. Ka· 
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ranlardan çarpllimaya 3 ara veril· 
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ANlATıYOR 
di görev olarak parti üyelerinin sayısını 
100 oao'e çıkanlmasını önerdieinde na· 
sıl bir sürpriz etkisi uyandırdıemı hatır
tıyamm. Uzun yıllar boyunca Şili Ko
münist Partisi'nin kitleler üzerinde bü· 
yük bir etkisi olmuş, ancak sanan ya
yaş bir genişleme göstermişti. Komü· 
nist Gençlik örgütü için de böyleydi. 
Komünistlerin, parti üyelerinin sayısı, 
partinin ülkedeki politik aeırlıeıyla ke· 
sin olarak uyuşmuyordu. Bu da parti
nin gelişmesini büyük ölçüde rrenliyart 
etkisinin genişlemesini kısıtlıyor, politik 
durumun genel gelişmesini kötü yönde 
etkiliyordu. Corvalan, partiyi siyasal bir 
kitle örgütü haline getirmenin önemini 
çok açık olarak kavramıştı." 

CORVALAN VE 
HALK BIRlıCı POLITIKASı 

Orlanda Millas: 1964 'de Eduarda 
Frei S. Allende'yi seçimlerde yendi. An
cak Corvalan durumu deterlendirmede· 
ki derin görüşlWütünü yitirmedi. Parti'· 
nin 18. kongresinde, güçler dengesinin, 
toplumun hayati sorunlannın bilimsel 
bir çözümlemesine dayanan gerçekten 
Leninist bir çizgi önerdi. Bu, büyük dev-

Manuel Cantero: Corvalan kadro
lann oluşturuLmasında yeni bir tarz 
ortaya koymuştur. Politik Komisyon'
un ve bütün partinin çalışmasında eleş
tiri ve özeleştiriye özel bir önem vermiş, 
mevkii ne olursa olsun bir parti üyesi 
davranışıyla partiye zarar verditinde, 
her zaman bu etkili araca başvunnuştur. 

• •  

CORV ALAN VE GENÇLER 

Gladys Marin ( Ş ili Komünist Genç· 
lik örgütü genel sekreteri) :  "Yoldaş Cor
valan. günümüzde gençli�in pek çok ye
ni sorunla karşılaştı�ını, gerçekçi ol
mak gferekti�ini, ve bu sorunlar yok
muş gibi davranmama zorunlulu�unu 
kavramamıza büyük yardımcı oldu. O
nunla aş, seks gibi "yasak" konulan da
hi tartışıyorduk. Bize, bülün'bu sorunla· 
ra kendi komünist ahlakımızdan hare
ketle yaklaşmamız gerekti�ini söyLür 
yordu. 

Gladys Mann: Corvalan'ın 50. yaş
günü için küçük bir gece düzenlemiştik, 
Komünist Gençlik adına kendisine kut
lamalarımı belirtmiş ve şöyle demiştim: 

"Aramızda, şu anda partimizin en 
büyük ismi olan kişi bulunuyor." 

Yoldaş Corvalan kutlamalarımıza 
karşılık verdi. Biraz kendisinden söz 
etti. Sonra şöyle dedi: 

"Yoldaş Gladys, benim partideki en 
büyük isim oldu�umu söyledi. Boy.umun 
uzu��u�unu kastediyorsa bu çok yan· 
Iış .. , 

GÜldük. Gerçekten kısa boyluydu. 
Fakat o şöyle devam etti: 

"PArtimizde büyük isimler yoktur_ 
Koııektif bir yönetim vardır." 
rimci dönüşümler için mücadele halkın 
çoeunlueunun işçi sınıfı çevresindeki 
birliei için öne sürülen bir plandı. Cor· 
valan 1969 Ekim'inde yapılan Parti 'nin 

BOYLE YAZıLDı " 
Flores ve Vergara saraya do�nı geri yö· 
neldiler. Tam o sırada, az önceki jipten 
birkaç el ateş edildi. Flores aya�ından 
yaralandı, Vergara da birkaç yara aldı. 

"FaşisUer, elçilere çarpışmaya son 
ftrilmesiniı Başkan 'tn ve di�er direnen· 

ler:in sarayı terkederek ülkede istedikleri 
biryere gitmelerini ,Önermişlerdi. Alien· 
de sarayı kanının son damlasına· kadar 
savunaca�ını açıkladı. Saraydaki di�erle
ri de aynı görüşteydi. Direniş devam 
edecekti. 

14. kongresinde yorulmak bilmeyen bir 
çalışma ortaya koydu. Kongreden sonra 
da ı'lalk Birli�i fikrini uygulamaya koy· 
du. 

Kongre, Halk Birli�i'ne katılacak 
partierin, görüşmeleri başlatmak üzere 
yuvarlak masaya oturdukları bir dönem· 
de yapılmıştı. Corvalan, herşeyden önce 
Halk Birli�i'nin programının, tartışmalar 
sırasındaki temeli oluşturacak progra
mın kararlaştınlmasını önerdi. Bazılan 
genel, belirsiz fonnilllerden oluşan, 
büyük bir içerikten yoksun bir program 
önerdiler. Bazıları da programda, toplu
mun bütünüyle dönüştürüleceğinin açık
Ianmasını, seçimlerdeki başandan he
men sonra Şili'de sosyalizmin kuruluşu· 
na başlanacağının belirtilmesini istedi· 
ler. Corvalan iki e�i1imi de eleştirdi� O, 
sosyalizme do�ru antiemperyalist, antio-

"Saat 13.30'da Başkan birinci kala 
çıkarak savunma durumunu gözden ge· 
çirdi. Birkaç kişi mitralyöz kurşunlany· 
la ya da obüs darbeleriyle,çoklan ölmüş· 
tü. A�ır yaralı gazeteci Augusto Olivares 
Başkan 'ın yanına geldi ve çarpışmaya 
devam etti. Direnişçiler bu arada bir
çok kahramanlık örneji verdiler. 

"Bu arada faşistfer zemin katına 
girmeyi başannışlardı. Fakat birinci ka
ta yerleşen direnişçiler saldınlan püs· 

. kürtmeye devam ettiler. Saldırganlar an
cak saat 14'de birinci kata çıkmayı ba· 
şardılar. Salvador Allende birkaç yolda. 
şıyla birlikte Kırmızı Oda'da mevzilendi. 
FaşisUerin girişini engellemeye çalışır· 
ken karnından da bir yara almıştı. Baş
kan, odadaki bir sanda1yeye dayanarak 
saldırganlar üzerine ateş etmeye devam 
etti. Ikinci bir kurşun onu göğsünden 
vurdu. Başkan yere düştü. Faşistler 0'
nun cansız vücuduna da saldırdılar. De
lik deşik ettiler. 

"Başkan'ın öldü�ünü anlayan muha· 
fızları bir karşı saldırıya geçtiler ve fa· 
şisLleri gerilettiler. Salvador Allende'nin 
vücudunu bürosuna taşıdılar. Başkanlık 
koltueuna oturttular. Başkanlık kurde· 
lasıyla kuşattılar. Şili bayraema sardılar. 

"Başkan'ın ölümünden sonra da di
reniş sürdü. Saatlerdir süren yangın an· 
�ak saat 16'da direnişin 'OCa�lnı sessizli· 

,!ömebildi. 
"Topçu, tank, uçak ve piyade saldı

nlanna karşı La Moneda'yı yedi saat 
boyunca sadece 40 kişinin savundueunu 
öğrenen pekçok kişi hayrete düşüyordu. 

"Salvador Aliende, halkın davasını 
savunarak ölme sözünü tutarken azimliy· 
di. O'nun ruh gücü, örgütçü yetenekleri, 
kişisel kahramanheı şaşırtıcıydı. Bu kı· 
tada hiçbir Başkan böylesi bir işi başa· 
ramamıştı. Soylu atılışlnr bundan önce 
de çok defa vahşi bir güçle susturulmuş
tu. Fakat bu vahşi güç, hiçbir zaman, 
kendiliini bir düşünceye adamış ve so· 
nunda sözü silahına bırakmış bir adamın 
böylesi karşılaşmamıştı." 

ligarşik dönüşümler yoluyla ilerlen •. 
ni öngörüyor, ve bütün demokratik re· 
rormların bu hedenere tabi kılınmasıyla 
o do�rultuda tereddüt etmeden mücade
leye çağırıyord�. 

ŞILI BURJUVAZISI 
VE DEMOKRASI , 

"Allende'yle görüşmeleri sırasında 
Corvalan dönüp dolaşıp sosyalisUerle 
komünistler arasındaki birlik sorununa 
gelirdı' Buna büyük bir önem veriyor ve 
bu sorunun çözümünün lIalk Birliği hü
kümeti için bir mihenk taŞı olacağını dü
şünüyordu. Sosyalistlerle komünistler 
arasındaki tam bir birlik, lIalk Birli�j'ni 
yenilmez kılacaktl. 

L. Cuillermo: Coriralan, anın, geçici 
bir durumun etkisi altında doğan formül 
ve kavramlardan, özellikle de Şili burju
vazisinin yasalara ba�lılığını ileri süren 
görüşlerden nefret ediyordu. 

Sürekli olarak şunu belirtti: 
"Bütün demokratik güvenceler ve 

bu toplumsal özgürlükler, bugün kuııan
dı�ımız bütün haklar, işçi sınıfının ve 
tüm halkın mücadelesiyle kopanimıştır. 
Burjuvazinin lütfu de�ildir." 

PAR LAMENTER ÇALIŞMA 
VE PARTI 

Gladys Marin: (Şili Komünist Genç
lik örgütü genel sekreteri). 1965 seçim
lerinden sonra, Merkez Komitesi, parla
mentodaki yeni komünist milletvekille
riyle bir konferans toplamıştı. Ana ra
pordan ve konuşmacılardan sonra Yol
daş Corvalan söz aldı. Parlamentonun 
parti çalışmasındaki önemli politik cep
helerden biri olduğunu, ancak tek cephe 
olmadığını söyledi. Parlamentoda, tıpkı 
bir kitle örgütünde, örneğin sendikalar
da Çalıştı�ımız gibi çalışmamız gerekti
eini belirtti. Komünist milletvekillerinin 
parlamentodaki rolünü ve genel olarak 
Parti'nin parlamenter çalışmasının nile
li�ini bu kadar açık seçik ortaya koydu. 
Corvalan, bu çalışmaya gereken bütün 
dikkatin gösterilmesi gerektieini, ancak 
dieer partilerde olduğu gibi, parlamen
terin kendisini partisinin kararlanndan 
bağımsız görmemesi gerekti�ini vurgu
ladı. Şöyle dedi: 

"Komünistler için hiçbirşey Parti'· 
den daha yüksek değildir." 

CORVALAN'IN KIŞIlıCı 
VE PARTI 

Manuel Cantero: Corvalan'ın son 
derece yaratıcı bir do�ası vardır. Her za
man, günü dolmuş geleneksel şemalan 
parçalamaya çalışmıştır. Sürekli olarak 
yeni olanın arayışı içindedir; yeni ko
şullara, yaşamımııda ortaya çıkan deei
şikliklere uyum göstenneye çalışır. Oze· 
rinde "buradan geçilmiştir" yazılı bir 
kapıyı bir daha çalmaz. çoğu zaman 
bizi şaşırtmıştır, ileri gittieini düşünmü· 
şüzdür. Aslında o, ortaya çıkan de�işim
leri bizden çok önce kavramıştır da, on
dan böyle olmuştur. 

Jose Miguel: "Corvalan'ın genel sek
reterııee seçilmesiyle P.arti'nin bünyesin· 
de çok büyük deeişiklikler olmuştur. 
13unun nedenlerinin başında partinin 
ilIegaliteden çıkması, parti üzerindeki 
baskıların yavaşlaması geliyordu. Fakat 
değişikliklerin tek nedeni bu deeildi. 
Corvalan'ın büyük etkisi, herkesin her 
konuda eleştiri yapabilme, düşüncesini 
serbestçe söyleyebilme olanaeını bula· 
bildiei saelam bir güven ortamının ku
rulmasına katkıda bulundu. Partinin bir 
"lartışma kulübü" olmadıRını, ilkeleri, 
alınmış kararlan sıkıca savunmak gerek· 
tieini de aynı biçimde biliyorduk." 
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sorunlannın bilimsel 
gerçekten 

büyük dev-
Corvalan kadro

bir tarz 
Komisyon'

çalışmasında eleş
önem vermiş, 

parti üyesi 
verditinde, 

başvunnuştur. 

büyük isim oldu�umu söyledi. Boy.umun 
uzu��u�unu kastediyorsa bu çok yan· 
Iış .. , 

GÜldük. Gerçekten kısa boyluydu. 
Fakat o şöyle devam etti: 

"PArtimizde büyük isimler yoktur_ 
Koııektif bir yönetim vardır." 
rimci dönüşümler için mücadele halkın 
çoeunlueunun işçi sınıfı çevresindeki 
birliei için öne sürülen bir plandı. Cor· 
valan 1969 Ekim'inde yapılan Parti 'nin 

YLE YAZıLDı " 
do�nı geri yö· 

önceki jipten 
aya�ından 

yara aldı. 
çarpışmaya son 

ve di�er direnen· 

ler:in sarayı terkederek ülkede istedikleri 
biryere gitmelerini ,Önermişlerdi. Alien· 
de sarayı kanının son damlasına· kadar 
savunaca�ını açıkladı. Saraydaki di�erle
ri de aynı görüşteydi. Direniş devam 
edecekti. 

sırasındaki temeli oluşturacak progra
mın kararlaştınlmasını önerdi. Bazılan 
genel, belirsiz fonnilllerden oluşan, 
büyük bir içerikten yoksun bir program 
önerdiler. Bazıları da programda, toplu
mun bütünüyle dönüştürüleceğinin açık
Ianmasını, seçimlerdeki başandan he
men sonra Şili'de sosyalizmin kuruluşu· 
na başlanacağının belirtilmesini istedi· 
ler. Corvalan iki e�i1imi de eleştirdi� O, 
sosyalizme do�ru antiemperyalist, antio-

"Saat 13.30'da Başkan birinci kala 
çıkarak savunma durumunu gözden ge· 
çirdi. Birkaç kişi mitralyöz kurşunlany· 
la ya da obüs darbeleriyle,çoklan ölmüş· 
tü. A�ır yaralı gazeteci Augusto Olivares 
Başkan 'ın yanına geldi ve çarpışmaya 
devam etti. Direnişçiler bu arada bir
çok kahramanlık örneji verdiler. 

"Bu arada faşistfer zemin katına 
girmeyi başannışlardı. Fakat birinci ka
ta yerleşen direnişçiler saldınlan püs· 

. kürtmeye devam ettiler. Saldırganlar an
cak saat 14'de birinci kata çıkmayı ba· 
şardılar. Salvador Allende birkaç yolda. 
şıyla birlikte Kırmızı Oda'da mevzilendi. 
FaşisUerin girişini engellemeye çalışır· 
ken karnından da bir yara almıştı. Baş
kan, odadaki bir sanda1yeye dayanarak 
saldırganlar üzerine ateş etmeye devam 
etti. Ikinci bir kurşun onu göğsünden 
vurdu. Başkan yere düştü. Faşistler 0'
nun cansız vücuduna da saldırdılar. De
lik deşik ettiler. 

"Başkan'ın öldü�ünü anlayan muha· 
fızları bir karşı saldırıya geçtiler ve fa· 
şisLleri gerilettiler. Salvador Allende'nin 
vücudunu bürosuna taşıdılar. Başkanlık 
koltueuna oturttular. Başkanlık kurde· 
lasıyla kuşattılar. Şili bayraema sardılar. 

"Başkan'ın ölümünden sonra da di
reniş sürdü. Saatlerdir süren yangın an· 
�ak saat 16'da direnişin 'OCa�lnı sessizli· 

,!ömebildi. 
"Topçu, tank, uçak ve piyade saldı

nlanna karşı La Moneda'yı yedi saat 
boyunca sadece 40 kişinin savundueunu 
öğrenen pekçok kişi hayrete düşüyordu. 

"Salvador Aliende, halkın davasını 
savunarak ölme sözünü tutarken azimliy· 
di. O'nun ruh gücü, örgütçü yetenekleri, 
kişisel kahramanheı şaşırtıcıydı. Bu kı· 
tada hiçbir Başkan böylesi bir işi başa· 
ramamıştı. Soylu atılışlnr bundan önce 
de çok defa vahşi bir güçle susturulmuş
tu. Fakat bu vahşi güç, hiçbir zaman, 

VE 

Gladys Marin: (Şili 
lik örgütü genel sekreteri
lerinden sonra, Merkez Komitesi, 
mentodaki yeni komünist 
riyle bir konferans 
pordan ve konuşmacılardan 
daş Corvalan söz 
parti çalışmasındaki 
helerden biri olduğunu, 
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bir kitle örgütünde, 
da Çalıştı�ımız gibi 
eini belirtti. Komünist 
parlamentodaki rolünü 
Parti'nin parlamenter 
li�ini bu kadar açık seçik 
Corvalan, bu çalışmaya 
dikkatin gösterilmesi 
dieer partilerde olduğu 
terin kendisini partisinin 
bağımsız görmemesi 
ladı. Şöyle dedi: 

"Komünistler 
den daha yüksek değildir." 

CORVALAN'IN 
VE 

Manuel Cantero: 
derece yaratıcı bir 
man, günü dolmuş 
parçalamaya çalışmıştır. 
yeni olanın arayışı 
şullara, yaşamımııda 
şikliklere uyum göstenneye 
rinde "buradan geçilmiştir" 
kapıyı bir daha çalmaz. 
bizi şaşırtmıştır, ileri 
şüzdür. Aslında o, 
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Jose Miguel: "
reterııee seçilmesiyle 
de çok büyük deeişiklikler 
13unun nedenlerinin 
ilIegaliteden çıkması, 
baskıların yavaşlaması 
değişikliklerin tek nedeni bu deeildi. 
Corvalan'ın büyük 
konuda eleştiri yapabilme, düşüncesini 
serbestçe söyleyebilme 
bildiei saelam bir 
rulmasına katkıda 



çEşITLI üLKELERDE 

• 
IBARRURI, KENDISINE 

YÖNELTILEN ELEŞTIRILERI 
CEVAPlıYOR 

Ispanya Komünist Partisi Başkanı 
Dalares Ibarruri, bir süre önce Moskova
da verdigi ve geçen harta YUROYUŞ'te 
yer alan demecine yöneltilen eleştirileri 
cevapladı. Ibarrurl'nin demeci gerek Is
panya'daki iktidar çevrelerinde, gerekse 
İspanya solunun bazı kesimlerinde eleş
tirilmişti. Bu arada, Madrid'de yayın
lanan resmi bir bildiride Ibanuri ve tKP 
Genel Sekreterine yu rUm na dtinüş için 
pasaport verilemeyece�j bildirildi. 

Ibarruri, "Ba�ımsız İspanya Radyo
su"na yaptı�ı son açıklamada sol 'dan 
gelen tepkilere şu karşılı�ı verdi: 

"Iktidarın tKP'ni yasa dışılıkta Lut
ma çabasında ısrar ettigi, partimizin ge
nel sekreteri yoldaş earillo'ya ve bana 
ülkemize dönüş için pasaport verme· 
mekte direndiei bugünkü durumda, mu
halefetteki güçler arasındaki ilişkiler 
çok açık ve içten olmalıdır_ M,ı.ıha1efet
teki tüm güçlerin ortak hedefi olan de
mokrasinin hızla kazanılması, büyük öL
çüde �una baelıdır_ 

"Rer türlü yanlış anlamaya son ver
mel( _ve diktatörlüğe karşı kırk yıldır 
sürdWen aralıksız mücadelenin bize 
verdiği hakla şunu belirtmek isterim: 
Yannki pratik, yönetici organlanmızın 
bugünkü sözleri ve kararlanyla, Bildir
ge-Programımızda yer alan tezlerle hiç
bir biçimde çelişmeyecektir_ 

ııerlemeden yana tüllLgüçlerle bir
likte, demokratik, ço�ulcu, bütün ufuk
lara açık, özgürlük içinde sosyaJizme 
doğru yürüyen yeni bir Ispanya kura
ca�ız." 

D. tbarrori, tKP'nin, demokratik· 
leşme sürecinde tekelci bir anlayışta 
olduğu biçimindeki görüşlere de şöy· 
le karşılık verdi: 

"İspanya Komünist Partisi'nin bu 
uzun faşizm gecesinden büyük bir güç 
ve bütünlük içinde çıktıeı olgusunu bü
tün dünya bilmektedir. Bu olguyu ben 
dile getirdiğim zaman, dosUanmız, bun
da neden bir tehdit iradesi arasınlar? 
Partimizin bütün gücü, demokrasiye, her· 
kesin görüşlerini serbestçe ortaya koya· 
bildiei bir İspanya'ya hizmete adanmış
tır. Ulusal bağlaşma politikamızın büyük 
stratejik hedefi de budur. 

"Yann ne ölçüde temsil edilme gü. 
cümüz olacak? Elbetle halkımızın ger· 
çek seçimler yoluyla bize layik görece· 
Ri ölçüde. Ancak genel seçim baromet· 
resi her partinin kendi gerçek gücünü öR
renebilmesine olanak verecektir. Halkın 
vereceği yargıyı biz önceden kabul edi
yoruz. Bu yargı çok lehimize olmazsa da 
her partinin vazgeçilmez hakkı olan et· 
kinlik kazanma amacı için aJçak gönüllü· 
Iükle fakat yılmadan çalışmaya devam 
edeceğiz." 

öte yandan, tKP'nin yöneticilerine, 
ülkelerine dönmek için, "büyük güvenlik 
sorunları yaratacağı" gerekçesiyle pasa· 
port açıklanması ülke 
içinde tepkiyle karşılındı. Hükümetin 
bu tutumu, ordunun yüksek kademele
rinden beklenen karşı baRIa
nıyor. Sosyalist Halk Partisi 'nin genel 
sekreteri Raul Morodo, bu karan, "apa· 
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çık bir ayrımcılık" olarak kıııadı, Mer· 
kt!7. sae lideri Joaquin Garrigucs de. hü· 
kümetin tutumunun, ulusal birli�i açma· 
za sürüklediğini belirtti. Ispanya Sosya· 
Iisl Işçi Partisi 'nin liderlerinden Enrique 
Mugica ise "hükümet böylece muhalefeti 
bölmeyi amaçlıyona hüsrana u�rayacak
tır" dedi. 

• 
MEKSIKA nEVLET BAŞKANı 

KOM ÜN IsTLER LE 
DIY ALOGA OTURDU 

4 Temmuz'da yapılan başkanlık se
çimlerini kazanan ve yıl sonunda görevi 
devralacak olan Meksika'nın yeni devlet 
başkanı Jose Lopez Portillo, Meksika 
Komünist Partisi'nin bir heyetiyle görüş
tü. 

Başkanlık seçimlerinde MKP, mer· 
kez komitesi üyesi Valentin Campa'yı 
aday göstenniş, ancak Campa'nın adı 
resmi seçim pusulalannda yudınlama
mıştı. Meksika seçim yasasının antide
mokratik özellikleri nedeniyle Campa'
nın oylannı tam olarak de�erlendinnek 
mümkün olmamıştı. Ancak 6-9 A�ustos 
tarihleri arasında seçim sonuçlannı de· 
�erlendiren MKP merkez komitesi, çe· 
şitli yoklamalann ve gaynresmi kuruluş· 
lann saptamalanna göre, Campa'ya 
1 milyon 600 bin dolaylannda oy veril· 
di�inin tahmin edildieini bildinnişti. 

Campa'nm seçim kampanyasının 
ulaştığı boyutlar ülkedeki siyasal çevre· 
lerde bir sürpriz etkisi yaratmıştı. Sosya· 
list Koalisyon Hareketi ve Sosyalist Bir
lik tarafından da desteklenen V. Campa 
ve parti yöneticileri Meksika'nın 26 eya
letini de dola�mışlar, kampanyaya 200 
binden çok yurttaş katılmıştı. Kampan
yanın yoğunlu�u, iktidardaki Anayasa'::ı 
Devrimci Parti'de de şaşkınhea yol aç· 
mıştı. 

MKP merkez komitesinin Campa'ya 
verilen oylar konusunda yaptı�ı tahmin, 
ülkedeki siyasal çevrelerin hiçbirinde 
eleştiri konusu yapılmadı. Seçim kam
panyası ve sonuçlan sırasında MKP'nin 
güçlenmesi, yeni başkan Jose L. PortiI
Io'nun da MKP yöneticileri ile temas et
me gereğini duymas.ına yol açtı. Portillo 
ile yapılan görüşmeye MKP genel sekre· 
teri Amoldo Martinez Verdugo da ka· 
tıldı. 

Portillo-MKP görüşmesinde, yeni 
başkanın üzerinde ÇaJıştıel hükümet 
programının tasiaRı da görüşüldü. U1ke
de zorunlu görülen demokratikleşme, 
ekonomik politikanın yönlendirilmesi ve 
baRımsız bir ekonomik gelişmeye ola· 
nak veren uluslararası durumdan yarar
lanılması konusunda görüşlerini bildiren 
MKP yöneticileri, demokratik bir seçim 
retonnunun, bütün siyasal nitelikteki tu· 
tuklulann atrının, devletin sendikalann 
içi,lerine kanşmasına son verilmesinin 
ve demokratik hareket üzerindeki bütün 
baskılann durdurulmasının zorunluluğu
nu açıkladılar. Bqkan Portillo'nun da, 
MKP yöneticilerine, hükümeti dönemin· 
de kimsenin siyasal görüşleri nedeniyle 
kovuştunnayı uRramayacaeını bildirdi· 
Ri açıklandı. 

Seçim kampanyasının sona ennesin
den ıonra, iktidardaki grubun, yasalara 
saygılı olma görünümünü korumaya daha 
az gerek duyabileceRini belirten MKP 
yöneticileri, bu nedenle ancak partinin 
güçlenmesiyle demokrasinin garanti altı· 
na alınablleceei görüşündeler. MKP yö· 
netlcileri, yaptığı deRerlendinnede, 
Mekalka halkının gerekli antloli· 
gar,lk ve antiemperyalist dönüşümlerin 
gerçekleşmesi ıçın bütün demokratik 
güçleri birle�tinneyi amaçladılını bildir· 
di. 

Raymond Barre 

• 

BARRE'IN BAŞBAKANlıCA 
GETIRILIŞI MANEVRA 

OLARAK 
DECERLENDIRIÜYOR 

önceki hafta J. Chirac'm istifasın
dan sonra eski ticaret bakanı Raymond 
Barre'ın Fransa başbakanııeına atanma· 
sı, ülkedeki ilerici çevrelerde, iktidar· 
daki koalisyonun inasını gizlemeyi 
amaçlayan bir manevra olarak nitelendi· 
rildi. 

Fransız Komünist Partisi Politik Bü
rosu 25 Ağustos'ta yayınladı�ı bir bildi· 
ride şöyle dendi: "Bütün çabalarına ra�· 
men iktidar koalisyonu siyasal hedene
rinin hiçbirine ulaşamamıştır. Dayandı· 
iı zaten dar olan taban daha da daralma 
e�i1imindedir. Çünkü bugünkü parlamen
to çoeunluğunun dışında, büyük burju· 
vazinin iktidanna yedek görevini göre· 
cek bir sal güç bulunmamaktadır." 

Ekonomide emekçilerin kemerleri 
sıkmaya zorlanmlSında, bunalımın yükü· 
nün çalışanların slrLına atılmasında, ba
ğımsız cumhuriyetçiler. cumhuriyetçi 
demokratlar ve merkezcilerden oluşan 
iktidar koalisyonunun anlaşmazlık için· 
de olmadıema dikkat çekiliyor .

. 

öte yandan yeni başbakananın poli
tik yeteneklerinin olmayu;ı, onun alan
mısının, aslında bütün yetkileri n Başkan 
Giscard d'Estaing'in elinde toplanmasını 
amaçladığı belirtiliyor. R. narre'ın d'Es· 
taing'in özel sekreterindcn öteye geçme
yeceği üzerinde duruluyor. 

FKP Politik Bürosu 'nun yayınladıeı 
bildiride, Parti'nin, bu durumda kemer· 
leri sıkma politikasının sonuçlanna karşı 
ve acil taleplerin gerçekleşmesi için 
emekçi tabakaların verdi�i mücadelenin 

safında olacağı açıklandı. Parti'nin, bu 
mücadeleleri n ortak bir doRrultuda bir· 
leşmesi, büyük sermayenin egemenli�ine 
karşı halkın muhalefet·hareketinin pe. 
kişme,j ve genişlemesi için çalış.caAı 
belirtildi. 

Yeni Fransız baş,bakanının 1967-73 
yılları arasında Ortak Pazar komisyonu· 
nun başkanlığında bulunması, bu sınıda 
uluslarüstü. bir Avrupa topluluğunun 
oluşması yönünde görüşler belirtmesi, 
I"ransa'nın ba�ımsızlığından yeni "reda· 
karlıklann" beklenmesi gerekti�i biçi· 
minde yorumlanıyor. 

R. Barre'm Dış Ticaret Bakanı ol
duğu sırada fo'ransa'nın dış ticaret açı
�ının 13.7 milyar franka ulaşmış oldu
�u da hatırlatılıyor. Yine Barre'ın Hazi· 
ran 1974'te yayınladı eı bir makalede-t 
" güçlü bir .ekonomiye kavuşmak için 
her yurttaşa temel ihtiyaçlarını karşı· 
layacak kadar asgari gelir garantisi veril
mesi yanılgısından kurtulunması gerekti
�i"ni ileri sürdüeü biliniyor. 

Tüm bu örnekler, Barre'ın yeni bq
bakan olarak alanmasının ve kabinenin 
bileşiminde önemli deeişiklikler yapma· 
masının, Fransa'da büyük sermayenin 
emekçi kitleler karşısında azalan gücünü 
tazelemeyi amaçlayan kısa süreli bir ön· 
lem olarak değerlendirilmesine yoi açı· 
yor. 

• 

MAURICE DOBB ÖLDÜ 

Un1ü İngiliz marksist bilim adamı 
Maurice Dobb, 24 Ağustos günü 76 YI
şında Londra' da öldü. 

Maurice Dobb'un ölümüyle dÜRy. 
büyük bir bilim adamını, dünya komü
nist hareketi ise büyük bir üyesini kay
belli. Varlıklı bir ailenin çocuRu olarak 
dünyaya gelen Dobb, Charterhouse özel 
okulunu bitirdikten sonra 1919 yılında 
tarih ve iktisat eğitimi yapmak Için 
Cambridge Universitesi'ne girdi. 1921 
)'1lında Büyük Britanya Komünist Parti
si'ne üye oian Dobb ölümüne kadar 
partbinin ve sınırının bir IıvqÇIll 011· 
rak kaldı. 1922 - 1924 yıllan aruında 
London School ot EconomiCl'de lilana 
üstü öeretim gördükten sonra Cambri. 
Univenitesi 'ne ölretim üyesi olarak da
vet edildi. 

Komünisı Partisi üyesi oldutu Için 
ünivenitedeki akademik ortamdan Iii
rekll olarak izole edilmeye çalı,ddı. KıaI 
5. George'un bukılanna .e 1928 yılında 
iktisat deni vennesinin yuaklanı,ına 
killlın Dobb, ünivenite dı,ında sendika· 
lann etitim çalı,malmna sürekli ve yo
Run olarak katıldı. 1959 yıbnda "O ... 
çenl" oldu. Kendisiyle birlikte "Doçent" 
olan dlRer öRretim üyeleri 1967 yıbnda 
proresörlüRe yükselııUrken Oobb komü, 
nist olduRu için emekliye aynldı. Aynı 
yıi OOTO'ye geUp de .. .  ennesi Için ya
pılan bir teklifi kabul edemeyecelini 
bildirdi. Bütün zamanın bilimael muk
sist çalışmalara veren Dobb öMnüne ka· 
dar Büyük Britanya Komünist Paıtiai'· 
nin teorik yayın organı Morxizm Tod/ı1" 

in yazı kurulunda Çalıştı. 
12 Mart döneminde, Denız Gnml., 

Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın ölüm ce
zalannın bağışlanması için hııiltere'de 
açılan imza kampanyasına katılan ve 
kendisi de dieer akademisyenlerden Im· 
za toplayan Dobb'un SO'den fula bilim· 
sel kitabı ve 200'e yakın bilimsel maka· 
lesi vardı. Bunlardan buılan Türkçe')'. 
de çevrildi. 

Zaman zaman belirli konularda ileri 
siirdüRü göriişler ıarıı,malara yol açmak
ia birlikte, M. Dobb büyük bir MuUilt 
bilim adamı olarak hatırlanacaktır. 

"Ba�ımsız İspanya Radyo
açıklamada sol 'dan 

karşılı�ı verdi: 
yasa dışılıkta Lut

ettigi, partimizin ge
earillo'ya ve bana 

pasaport verme· 
bugünkü durumda, mu

ler arasındaki ilişkiler 
olmalıdır_ M,ı.ıha1efet
ortak hedefi olan de

kazanılması, büyük öL

anlamaya son ver
diktatörlüğe karşı kırk yıldır 

mücadelenin bize 
verdiği hakla şunu belirtmek isterim: 

yönetici organlanmızın 
kararlanyla, Bildir

alan tezlerle hiç
çelişmeyecektir_ 

tüllLgüçlerle bir
likte, demokratik, ço�ulcu, bütün ufuk

içinde sosyaJizme 
bir Ispanya kura

tKP'nin, demokratik· 
ecinde tekelci bir anlayışta 

görüşlere de şöy· 

"İspanya Komünist Partisi'nin bu 
gecesinden büyük bir güç 

çıktıeı olgusunu bü
bilmektedir. Bu olguyu ben 

dosUanmız, bun
tehdit iradesi arasınlar? 

demokrasiye, her· 
serbestçe ortaya koya· 

hizmete adanmış
politikamızın büyük 

budur. 
temsil edilme gü. 

Elbetle halkımızın ger· 
bize layik görece· 

genel seçim baromet· 
gerçek gücünü öR
verecektir. Halkın 

önceden kabul edi
lehimize olmazsa da 

ilmez hakkı olan et· 
için aJçak gönüllü· 
çalışmaya devam 

tKP'nin yöneticilerine, 
in, "büyük güvenlik 

gerekçesiyle pasa· 
açıklanması ülke 

karşılındı. Hükümetin 

oylannı de�erlendinnek 
mümkün olmamıştı. Ancak 6-9 A�ustos 
tarihleri arasında seçim sonuçlannı de· 
�erlendiren MKP merkez komitesi, çe· 
şitli yoklamalann ve gaynresmi kuruluş· 
lann saptamalanna göre, Campa'ya 
1 milyon 600 bin dolaylannda oy veril· 
di�inin tahmin edildieini bildinnişti. 

Campa'nm seçim kampanyasının 
ulaştığı boyutlar ülkedeki siyasal çevre· 
lerde bir sürpriz etkisi yaratmıştı. Sosya· 
list Koalisyon Hareketi ve Sosyalist Bir
lik tarafından da desteklenen V. Campa 
ve parti yöneticileri Meksika'nın 26 eya
letini de dola�mışlar, kampanyaya 200 
binden çok yurttaş katılmıştı. Kampan
yanın yoğunlu�u, iktidardaki Anayasa'::ı 
Devrimci Parti'de de şaşkınhea yol aç· 
mıştı. 

MKP merkez komitesinin Campa'ya 
verilen oylar konusunda yaptı�ı tahmin, 
ülkedeki siyasal çevrelerin hiçbirinde 
eleştiri konusu yapılmadı. Seçim kam
panyası ve sonuçlan sırasında MKP'nin 
güçlenmesi, yeni başkan Jose L. PortiI
Io'nun da MKP yöneticileri ile temas et
me gereğini duymas.ına yol açtı. Portillo 
ile yapılan görüşmeye MKP genel sekre· 
teri Amoldo Martinez Verdugo da ka· 
tıldı. 

Portillo-MKP görüşmesinde, yeni 
başkanın üzerinde ÇaJıştıel hükümet 
programının tasiaRı da görüşüldü. U1ke
de zorunlu görülen demokratikleşme, 
ekonomik politikanın yönlendirilmesi ve 
baRımsız bir ekonomik gelişmeye ola· 
nak veren uluslararası durumdan yarar
lanılması konusunda görüşlerini bildiren 
MKP yöneticileri, demokratik bir seçim 
retonnunun, bütün siyasal nitelikteki tu· 
tuklulann atrının, devletin sendikalann 
içi,lerine kanşmasına son verilmesinin 
ve demokratik hareket üzerindeki bütün 
baskılann durdurulmasının zorunluluğu
nu açıkladılar. Bqkan Portillo'nun da, 
MKP yöneticilerine, hükümeti dönemin· 
de kimsenin siyasal görüşleri nedeniyle 
kovuştunnayı uRramayacaeını bildirdi· 
Ri açıklandı. 

Seçim kampanyasının sona ennesin
den ıonra, iktidardaki grubun, yasalara 
saygılı olma görünümünü korumaya daha 
az gerek duyabileceRini belirten MKP 
yöneticileri, bu nedenle ancak partinin 
güçlenmesiyle demokrasinin garanti altı· 
na alınablleceei görüşündeler. MKP yö· 
netlcileri, yaptığı deRerlendinnede, 
Mekalka halkının gerekli antloli· 

Raymond Barre 

• 

BARRE'IN BAŞBAKANlıCA 
GETIRILIŞI MANEVRA 

OLARAK 
DECERLENDECERLENDECERL DIRIÜYOR 

önceki hafta J. Chirac'm istifasın
dan sonra eski ticaret bakanı Raymond 
Barre'ın Fransa başbakanııeına atanma· 
sı, ülkedeki ilerici çevrelerde, iktidar· 
daki koalisyonun inasını gizlemeyi 
amaçlayan bir manevra olarak nitelendi· 
rildi. 

Fransız Komünist Partisi Politik Bü
rosu 25 Ağustos'ta yayınladı�ı bir bildi· 
ride şöyle dendi: "Bütün çabalarına ra�· 
men iktidar koalisyonu siyasal hedene
rinin hiçbirine ulaşamamıştır. Dayandı· 
iı zaten dar olan taban daha da daralma 
e�i1imindedir. Çünkü bugünkü parlamen
to çoeunluğunun dışında, büyük burju· 
vazinin iktidanna yedek görevini göre· 
cek bir sal güç bulunmamaktadır." 

Ekonomide emekçilerin kemerleri 
sıkmaya zorlanmlSında, bunalımın yükü· 
nün çalışanların slrLına atılmasında, ba
ğımsız cumhuriyetçiler. cumhuriyetçi 
demokratlar ve merkezcilerden oluşan 
iktidar koalisyonunun anlaşmazlık için· 
de olmadıema dikkat çekiliyor .

. 

öte yandan yeni başbakananın poli
tik yeteneklerinin olmayu;ı, onun alan
mısının, aslında bütün yetkileri n Başkan 
Giscard d'Estaing'in elinde toplanmasını 
amaçladığı belirtiliyor. R. narre'ın d'Es· 
taing'in özel sekreterindcn öteye geçme
yeceği üzerinde duruluyor. 

FKP Politik Bürosu 'nun Politik Bürosu 'nun Politik Bürosu yayınladıeı 

yor. 

MAURICE 

Un1ü İngiliz 
Maurice Dobb, 
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tarih ve iktisat 
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rak kaldı. 
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üstü öeretim 
Univenitesi
vet edildi. 

Komünisı 
ünivenitedeki 
rekll olarak 
5. George'un 
iktisat deni 
killlın Dobb, 
lann etitim 
Run olarak 
çenl" oldu. 
olan dlRer 
proresörlüRe 
nist olduRu için emekliye aynldı. 
yıi OOTO'ye geUp de 
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12 Mart 
Hüseyin İnan 
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açılan imza 
kendisi de dieer 
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• A ladağlı Mıho'nun içeriğini bize anlatır mısı
nız? 

• Aladağlı Mıho'da Doğu insanının çekilmez 
dramını, acısını, çaresizliğini, kimsesizliğini, örgütsüz
lüğünü, ama örgüte yürekten gereksinme duyduğunu, 
toparlanma, birleşme, ortak mücadele için ellerini aç
mış beklediklerini anlatmak istedim. Mıho, milyonlar
ca Doğu insanından biridir. Yaşlıdır. Uğruna göz nuru 
döktüğü, genç!iğini, emeğini verdiği bey toprakların
dan atılmak istenir. Atmak isteyen beydir. Çünkü Mı
ho yaşlıdif, artık göz nuru yoktur bey topraklarına 
dökecek. Ama gidecek yeri de yoktur Mıho'nun. Ne
reye gider? Gideceği yer olsa olsa bir bey, kapısı değil 
midir? Bey beydir. Adı başka olmuş ne çıkar. Mıho 
direnir. Bey üstüne adamlarını yollar., dövdürür Mıho· 
yu. Ama kar etmez. Bey ise yalnız değildir emeğin 
insafsız sömürüsünde. Yanında palazlanan kasaba bur
juvazisi, ikisini birden koruyan bir de inzibat gi,icü var
dır. Sey başvurur. Emeğin sömürüsünden pay alan bü· 
tün güçler ayağa kalkarlar. Bütün güçleriyle varırlar 
Mıho'nun üstüne. Sabır taş değildir. Sabır emeği yara
tanıardan ömürleri boyu istenen bir Ödündür. Ve bir 
yere gelir ki ödün vermez emeği yaratanlar. Direnirler. 
Mıho gibi. Ama akılları, bilinçleri yettiğince. Çaresiz, 
kimsesiz. Sonları ya eşkiya olmaktır, ya hırsız. Olur
lar da. Ama ne eşkiyalık kurtuluştur, ne hırsızlık, ne 
de hçmak. Arkalarında bütün emeği yaratanların yü
rekleri olsa bile. Aladağlı Mıho'nun içeriği aşağı yu
karı bu. 

• A ladağlı M,ho 'da seyirlik oyunlardaıı yarar
landığınız, bunu yeni bir biçim uc az içinde seyirci' 
ye uermeye çalış tığınızı biliyoruz. Bize seyirlik oywı· 
lar hakkında da bitgi uer;r misiniz ? 

• Seyirlik oyunların kökü çok eSkiye gider. Çok 
tanrılı dönemlerde vardı bu oyunlar. Ve o çağlardan 
günümüze kadar geldi. Ama öz ve biçim bakımından 
değişe değişe. Toplumun her nitelik değişimine uğra
masında seyirlik oyunlar da değişti. Sir zamanlar 
bereketi çoğaltmak, tanrılara hoş görünmek için oy· 
nanan oyunlar toplumsal yapının değişim süreci için
de biçim ve öz bakımından da değişti. Ama mirasını 
reddetmeden. Ülkemizde seyirlik oyunlarla ilgili bugü· 
ne kadar çok araştırmalar yapıldı. Bu ilkel tiyatro bi
çimi yazıya, görüntüye, fotoğrafa döküldü. Seyirlik 
oyunların ülkemizin her köşesinde oynandığı bu araş
tırmalarla sıpundı. Ama bu konuda araştırma yapan-

ların çoğu seyirlik oyunları güldürmece ögesi olarak 
ele aldılar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hele 
feodalizmin çözülmp.ye başladığı yerlerde bunu böyle 
düşünmek olanak dışı. Belki dışardan bakıldığında Se
yirlik oyunlar bir güldürmece gibi gözükür. Ama özün
de bu yanlıştır. Halkımız evinde kahve olmayınca ko
nuğunu eğlendirmek için çifteteıli oynayan bir halk
tır. Bu yüzden seyirlik oyunları seyretmek için, gör
mek için giden konuğa da güldürü gibi gelir bu. Elbet
te ki beyin, eşrafın, inzibat gücünün olmadığı, k·atıl· 
madığı bir yerde oyun kuralıyla oy nanmaz. Güldür· 
mece gibi gelir kişiye. Ama bir şenlikte beyler varsa 
iş değişir. Örneğin, bir "Bana Benze" oyunu vardır. 
Oyunu çıkaracak köylü meydana gelir, konukların 
arasından oyuna katılacakları seçer. Seçilenler emeği 
sömürenler ve sömürünün inzibatını sağlayanlar, arada 
gidip gelenler, yani muhbirlerdir. Oyuncu ne yapsa 
meydana gelenler de aynısını yapmak zorundadırlar. 
Önce ceket çıkar. Oyuna katılanlar da çıkarırlar ce
ketlerini. Ardından pantolon gelir. Ve sonunda iş 
ceketten başlayıp don çıkarmakta son bulur. Ortada 
çırılçıplak kalanların emeği yaratanlardan tek ayrıca· 
"kları vardır şimdi: Besili canları. Artık üniformasız· 
dıriar. Oyunu oynatandan, seyredenden, onlara 
benzemekten sıkııır, ezilir, büzülürler. Gülrnek sırası 
artık emeği yaratanlardadır. Ama o kadar. Bir gecelik. 
Bıldırcının beyliği bile sayılmaz. Ama iş bir gecelik de 
olsa, bir anlık da olsa bu belli bir kin kusma, belli bir 
öc almadır. Emeğin öcüdür emeği sömürenlerden alı
nan. Ama düğünün sabahı, ya da oyunun sonunda�üni
formalar gene geçer sırtlara. Ve gene fareden korkan
lar ejderha k·esilirler. Bence özellikle DOğUda seyirlik 
oyunların özü şimdi bu düzeydedir: 

' 

• Pc/�i. siz l\fadağlı Mılıo 'da bu scyirfil� oyunlar· 
dan ilC biçimde )'ararfatıdıııız ? 

• Biçim olarak yararlandım. O biçimi daha da 
güzelleştirmeye çalışarak. Zaten dünya görüşüm ve sa
nat anlayışım bunu gerektiriyordu. Dünya görüşüm 
gerçeği olduğu gibi dımayı değil, yeniden ya· 
ratmamı istiyordu benden. Aladağlı Mıho'yu yazar· 
ken Seyirlik oyun ögelerinden oldukça yararlandını. 
Ama eski biçiminde değil, göre yorumlaya· 
rak, geliştirerek. Bunu yaparken şuna inanıyordum. 
Halkımız özüne uygun, kendisine yabancı gelmeyen, 
daha güıelleşmiş, daha yenilenmiş her şeyi kabul eder. 
Bu onun halk olma gelir. Tarihi değiş· 

tirmc, yeni bir düny.ı kurabilme gücünden gelir. 

• IILI amaca 14/a�a bifdilı;:ı mi? 

• Y,ıklaştığımı söyleyebilirim. Oyun seyircisiy
le bağ kurdu, içiçe oldu. Seyirci oyuna k.llIlclı. Oyun· 
culara kulis arkasından çıkaı' bir yabancı olarak bak
madl. Çünkü her şey gözler önünde yapıldı. Oyun ve 
oyuncularla kaynaştı. 

• Oywıla ilgili allllamıız oldu mu '! 

• Oldu. Mektuplar aldım. Bazı seyircilerle tiyat
ro içinde, oyun sonraları konuştum. Hepsi de aşağı 
yukarı Brecht tiyatrosunu iyi bildiğimi, epik unsurları 
yerinde kullandığımı söylediler. Hep sustum. Çünkü 
ben ne epik unsurlar nedir onu biliyordum, ne de 
Brecin tiyatrosunu. Yapmaya çalıştığım halkımın mi· 
rasından yararlanmak, gerçeği yeniden, güzel bir bi
çimde yaratmaktı. Ve halkımı" Brecht'i benden önce 
bildiğine şaştım kaldım. 
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Mıho'da Doğu insanının çekilmez 
kimsesizliğini, örgütsüz

gereksinme duyduğunu, 
mücadele için ellerini aç
istedim. Mıho, milyonlar

biridir. Yaşlıdır. Uğruna göz nuru 
verdiği bey toprakların

isteyen beydir. Çünkü Mı
yoktur bey topraklarına 

yoktur Mıho'nun. Ne
olsa bir bey, kapısı değil 

olmuş ne çıkar. Mıho 
yollar., dövdürür Mıho· 
yalnız değildir emeğin 
palazlanan kasaba bur
bir de inzibat gi,icü var

sömürüsünden pay alan bü· 
Bütün güçleriyle varırlar 

değildir. Sabır emeği yara
istenen bir Ödündür. Ve bir 
emeği yaratanlar. Direnirler. 

nçleri yettiğince. Çaresiz, 
olmaktır, ya hırsız. Olur

kurtuluştur, ne hırsızlık, ne 
emeği yaratanların yü

Mıho'nun içeriği aşağı yu

seyirlik oyunlardaıı yarar
biçim uc az içinde seyirci' 
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ele aldılar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hele 
feodalizmin çözülmp.ye başladığı yerlerde bunu böyle 
düşünmek olanak dışı. Belki düşünmek olanak dışı. Belki dışardan bakıldığında Se
yirlik oyunlar bir güldürmece gibi gözükür. Ama özün
de bu yanlıştır. Halkımız evinde kahve olmayınca ko
nuğunu eğlendirmek için çifteteıli oynayan bir halk
tır. Bu yüzden seyirlik oyunları seyretmek için, gör
mek için giden konuğa da güldürü gibi gelir bu. Elbet
te ki beyin, eşrafın, inzibat gücünün olmadığı, k·atıl· 
madığı bir yerde oyun kuralıyla oy nanmaz. Güldür· 
mece gibi gelir kişiye. Ama bir şenlikte beyler varsa 
iş değişir. Örneğin, bir "Bana Benze" oyunu vardır. 
Oyunu çıkaracak köylü meydana gelir, konukların 
arasından oyuna katılacakları seçer. Seçilenler emeği emeği 
sömürenler ve sömürünün inzibatını sağlayanlar, arada arada 
gidip gelenler, yani muhbirlerdir. Oyuncu ne yapsa 
meydana gelenler de aynısını yapmak zorundadırlar. 
Önce ceket çıkar. Oyuna katılanlar da çıkarırlar ce
ketlerini. Ardından pantolon gelir. Ve sonunda iş 
ceketten başlayıp don çıkarmakta son bulur. Ortada 
çırılçıplak kalanların emeği yaratanlardan tek ayrıca· 
"kları vardır şimdi: Besili canları. Artık üniformasız· 
dıriar. Oyunu oynatandan, seyredenden, onlara 
benzemekten sıkııır, ezilir, büzülürler. Gülrnek sırası 
artık emeği yaratanlardadır. Ama o kadar. Bir gecelik. 
Bıldırcının beyliği bile sayılmaz. Ama iş bir gecelik de 
olsa, bir anlık da olsa bu belli bir kin kusma, belli bir 
öc almadır. Emeğin öcüdür emeği sömürenlerden alı
nan. Ama düğünün sabahı, ya da oyunun sonunda�üni
formalar gene geçer sırtlara. Ve gene gene fareden korkan
lar ejderha ejderha k·esilirler. ilirler. Bence özellikle özellikle DOğUda seyirlik 
oyunların oyunların özü şimdi şimdi bu bu düzeydedir: düzeydedir: 

' 

• Pc/�i. siz l\fadağlı Mılıo 'da bu scyirfil� oyunlar· 
dan ilC biçimde )'ararfatıdıııız ? 

• Biçim olarak yararlandım. O biçimi daha da 
güzelleştirmeye çalışarak. Zaten dünya görüşüm ve sa
nat anlayışım bunu gerektiriyordu. Dünya görüşüm 
gerçeği olduğu gibi dımayı değil, yeniden ya· 
ratmamı istiyordu benden. Aladağlı Mıho'yu yazar· 
ken Seyirlik oyun ögelerinden oldukça yararlandını. 
Ama eski biçiminde değil, göre yorumlaya· 
rak, geliştirerek Bunu yaparken şuna inanıyordum. 

tirmc, yeni bir düny.ı kurabilme gücünden 

• IILI amaca 14/a�a bifdilı;:ı mi? 

• Y,ıklaştığımı ıklaştığımı Y,ıklaştığımı Y, söyleyebilirim. 
le bağ kurdu, içiçe oldu. Seyirci 
culara kulis arkasından çıkaı' bir 
madl. Çünkü her şey gözler önünde 
oyuncularla kaynaştı. 

• Oywıla ilgili allllamıız oldu 

• Oldu. Mektuplar aldım. Bazı 
ro içinde, oyun sonraları konuştum. 
yukarı Brecht tiyatrosunu iyi bildiğimi, 
yerinde kullandığımı söylediler. 
ben ne epik unsurlar nedir onu 
Brecin tiyatrosunu Yapmaya çalıştığım 



• • 
BARıŞıN 
KORUNMASI ıÇiN 
EMPERYALiZMiN, 
FAŞiZMiN 
GERiLETiLMESi  VE 
YENiLMESi şARnl R 

i EYLüL ULUSLARARASI BARIŞ GüNü 
TüRKIYE'DE ILK KEZ BU YIL KUTLANDl 
BARIŞ GüNüNü KUTLAMAK üZERE, ÇE
ŞITLI I LERICI KURULUŞ LARCA OLUŞ
TURULAN KOMITE, 1950 YıLıNDA BA
R1ŞSEVERLER CEMIYETlNiN KURULU
ŞUNDA VE KORE SAVAŞıNA KATILMA
MızA KARŞI YüROTüLEN PROTESTO 
EYLEMLERiNDE AKTİF ROL OYNAYAN 
TüRKiYE iŞÇı PARTISI GENEL BAŞKA
Nı BEHlCE BORAN'I BU ÇALıŞMALARıN
DAN öTüRü BU YIL ÖDüLLENDIRMiŞ
TIR. TüRKiYE iŞÇi PARTlSi GENEL BAŞ
KANı BORAN'IN, KONU iLE ILGiLI ÇARK 
BAŞAK'TA YAYıNLANAN DEMECiNI 
OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: 

• Neden 1950 yılında bir barışseverler derneği 
kurma gereği duydunuz? 

• Dünya savaşı bitmiş, ama dünya halklannın 
özledi�i. talep etti�i gerçek bir banş gelmemişti. Sı
cak savaş so�uk savaşa dönüşmüŞ. ama yeni bir sıcak 
savaşa dönüşmesi tehlikesi de belinnişti. Japonya üze
rinde patlatblı, bir anda yüzbinlerce insanı yok eden 
atom bombalanndan sonra ABD yenilmez tek askeri 
güç gibi görü1üY'or ve gösteriliyordu; emperyalist ve 
gerici güçler Sovyetler SirtiRi'ne karşı yeni bir savaş 
kışkırtıcılıeını sürdürüyorlardı. 19S0'ye doRru Sovyet
ler Birliei'nin de atom bombasını geliştirdiRi haberi· 
nin ABD kaynaklannea dünyaya ' açıklanmasından 
sonra bu savq kııkımeılıeı daha da yoeunlaştı. Tür· 
kiye'de de aynı kı,kırtıcıhk sürdürülüyordu. Basında 
açıkça." ne duruluyor; hazır üstünlük Amerika'da iken 
vakit geçirilmeden Sovy,etlere atom bombalan yaRdı
nimalı, Komünizm ezilmeli" yollu yazılar çıluyordu. 
Atom bombalanrun kullanılacaRı yeni bir savaşta Tür
Idye'nin enclml ne olur, hiç düşünülmüyordu bu çev
releree. 

Dünya'da iae bir kaç yıldan beri sürdürülen banş 
hareketi 1950'de birden hızlanmış ve yayılmıştı. 
Atom silahlanna karŞı mücadeleyi ve bu atom sılahla· 
nnı ilk kullanacak devletin savaş suçlusu ilan edilme· 
ıini talep eden Stokholm Ban, Çaensına çeşitli ül. 
kelerde toplanan imzalar milyonlan aşıyor; dört bir 
yanda ban, komiteleri kuruluyordu. Dış dünyaya Si· 
kıca kapalı tutulmak istenen Türkiye'de ise halkoyu 
kızıştınlan savaş kışkırtıcılıRının karanlıRma hapse· 
dilmek iateniyordu. Bır 3. Dünya Savaşı'nın Türkiye 
ve dünya halkıanna ölüm, yıkım ve ızdıraptan başka 
bir şey getinniyeceli gereRi kitlelerden gizlenmeye 
çalıtdıyordu. 

Bu durumda Türkiye'de de kamuoyunu, halk 
kitl�lerinl atom ıllahlannın ve atom savaşının tehlike. 
ıi konUlUnet. aydınlatmak, uyarmak ve banşın savu· 
nulmuı yolunda demokratik, kitlesel mücadeleye sok· 
mak bir yurtseverlik görevi olarak ortaya çıkıyordu. 
Bu görevi elimizden geldilince yerine getinnek Için 
Türk Ban,severler Cemiyeti'ni 14 Temmuz 1960'de 
kurduk. 

• Dernek kurucularının ve bazı üyelerinin tutuk· 
lanmasına yol açan olay neydi? 

• Dernek kurulduktan 11 gün sonra, 25 Tem
muz 1950'de zamanın DP hükümeti Kore savaşına 
4500 asker göndererek katılma karan aldı. Bu karar 
karşısında muhalefet çevrelerinde ve basında tepkiler 
başgösterdi, konu üzerinde tartışmalar başladı. Ama 
ne muhalefet politikacılan, ne de basındaki yazarlar 
meselenin asıl can alıcı noktasına dokunmuyorlardı. 
Bu nokta da karann alınmasında ABD'nin oynadıtı 
roldü. 

Bir banş kuruluşu olarak elbet bizim de sesimizi 
duyurmamızı kamuoyundan saklanmaya çalışılan ger· 
çeti açıklamanuz gerekiyordu. Ama on bir günlük bir 
demelin ülke çapında sesini duyurabilmesi olanaklan 
dolal olarak yoktu. Bu durumda demek yönetim ku· 
rulu TBMM Başkanheına bir telgraf çekilerek karann 
protesto ve meclisten geçirilmesinin talep edilmesini, 
aynca konuyu kamuoyuna açıklayan bir bildirinin 
otuz bin adet basılıp İstanbul'da da�ıtılması karannı 
aldı. Bu kararlar uygulandı. 

Bildiride biz, olaylann gelişmesinin aynntılany· 
La anlatarak Kore'ye asker göndenne karannın Ameri· 
kanın zoruyla alındılını ve bu karann, nasıl gösteril· 
rnek istenirse istensin, aslında, "Amerikan menfaatle· 
ri utruna harbe katılmamız demek" oldulunu açıkla· 
dık. 

BARIŞ ıÇiN MüCADELE, ANTI-EMPER
YALIST VE ANTi-FAŞIST MüCADELE
NIN AYRıLMAZ BIR PARÇASıDıR. ULU
SAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ SA
VAŞLARı DONY A BARıŞı ıÇiN MüCA
DELE LLE ÇELlŞMEZ. TERSINE. BUN
LAR BIRBIRLERINI TAMAMLARLAR. 

• Bu karar ve uygulamaların tepkisi ne oldu? 

• 28 Temmuz 1950 günü öeleden sonra iki nüs· 
hasını İstanbul savcılıtı kalemine tevdl ettikten sonra 
bildirilerı İstanbul'un çeşitli semUerinde sokaklarda 
halka daeıtbk. Daeıtım bittikten sonra, kimimiz dah� 
eve dönerken hepimiz o gece alınıp birinci şubeye gö· 
türiildük. Ertesi gün de evlerimizde arama yapılarak, 
bizler mahkemeye sevkedildik. Oçümüz hemen tu· 
tuklandık. DI�er kurucular ve bir demek Uyesiyle bil· 
diriyi basan matbaa sahibi de iki gün sonra tutuklandı· 
lar. Ertesı günü bir posta katanyla Ankara'ya gönderiı· 
dık. TCK'nun 161. maddesinin 4. fıkrasından açılan 
dava Ankara'da 2 numaralı askeri mahkemeye verildi. 

Davanın seyri çok ilginç satbalardan geçti. Türki· 
ye'nln hukuk ve siyaset tarihi açısından ve egemen 

sınıflar iktidarının kendi çıkardıklan anti·demokratik 
ya.salan dahi çıkarlan gerektirdilinde nasıl zorladıkla· 
n bakımından bu davanın üzerinde herhalde bir gün 
durulacak, incelemesi yapılacaktır. Ben şimdi sadece 
üç noktayı belirtmekle yetineceÖim. Birincisi, karar 
baelanıp askeri yargıtayca onaylanıncaya kadar biz 
sanıklar üç kez tahliye olunup yeniden tutuklandık. 
Bu olay bile kendi başına, o askeri mahkemenin dava· 
yı yürütebilmekte nasıl bocaladılını, anti· 
demokratik olan kanun hükümlerinin zor· 
landılını gösterir. İlUncisi mahkemeden ve Yargıtay· 
dan aleyhimize olan kararlar bir oy farluyla çıktı. 
Mahkeme heyeti biri hukukçu ikisi hukukçu olmayan 
üç subaydan; Yargıtay dairesi, iki hukukçu, üç hu
kukçu olmayan subaydan oluşuyordu ve aleyhte ka· 
rarlar bu sonunculann oyu ile çıkıyordu. Son onay 
karanna Yargıtay'ın iki askeri yargıÇı, onay metninin 
dört, beş kab uzunlukta bir muhalefet şerhi yazmıştı. 

Iktidann tutumunun yargılanmalann ne denli 
genel hukuk ilkelerine aykın düştügünün bir başka be· 
lirtisi de Hür Gençlik Dergisi sorumlusu ve yazan Ni· 
hat Sargın'ın davasıydı. DP iktidan bizlerin, askeri 
yargıtayın bozması üzerine onbeş aya indirilerek 
kesinleştirilen mahkumiyet karanndan hoşnut olma· 
llUştır. Banşseverler dernelini savunur ve gençiili 
banş mücadelesine çalıran yazılar yazmış olmakla 
suçlanıp tutuklanan Nihat Sargln'm mahkumiyet ka· 
rannı inceleyecek olan Yargıtay heyetini DP iktidan 
hemen deliştirdi. Ve biz asıl "suçlular" on beş ayı 
mıihkum olurken, Nihat Sargın 'ın üç yLl dokuz ay 
aiır hapis cezası kesinleşti. 

OP iktidannın istediRi olmuştu. Bizler hapsediı· 
miştik ve bizim tutuklanmamızla birlikte Kore konu· 
sunda DP'ye muhalefet bıçak g:ibi kesilmişti. 

Daha sonralan 161. maddenin 4. fıkrası önce alır 
ceza maddesi olmakt.an çıkanhp ceza süresi alil aya 
indirildi; 1960'dan sonra MBK iktidannda da bu fık· 
radan hüküm giymiş olanlar af kapsamına alındı; ve 
nihayet 4. fıkra ceza kanundan çıkanlıp at.ıldı. Ama 
bizler mahkumiyelimizi çekmişlik. 1948 bütçesi mec· 
listen geçirilirken Dil ve Tarih.co�rafya faküıtesinde· 
ki kadrom kaldınlarak açıea alınmışken, bu mahku· 
miyet üZerine üniversite öeretim üyeli�inden kesin 
çıkanldım ve doçenUik ünvanım geri alındı. 

Barış için mücadele biçimsel olarak durmuştu, 
ama özünde sürüyordu; çünkü banş için tnücadele 
anli-emperyalist ve anli-faşist mücadelenin, bagımsız· 
lık ve demokrasi mücadelesinin aynlmaz bir parçası· 
dır. Ulusal ve toplumsaı kurtuluş savaşlan dünya ban· 
şı için mücadele ile çelişmez, tersine birbirlerini ta
mamlar. Dünya banııının korunması için emperyaliz· 
min yenilmesi ve geriletitmesi şarttır. Faşizmin de. 
Anti-emperyalist ve anti·faşist mücadele dünyada ol· 
dul:u gibi ülkemizde de daha da yaygmlaşarak, de· 
rinleşerek, güçlenerek sürüyor. Bununla beraber, ba· 
gımsızhk, demokrasi, sosyalizm mücadeleleri bütünü
nün bır kolu olarak banş için mücadeleyi de aync. 
örgiltlernek ve geliştirmek zamanı gelmiştir. 

ERICI KURULUŞ LARCA OLUŞ
KOMITE, 1950 YıLıNDA BA

R1ŞSEVERLER CEMIYETlNiN KURULU
KORE SAVAŞıNA KATILMA

KARŞI YüROTüLEN PROTESTO 
EYLEMLERiNDE AKTİF ROL OYNAYAN 

iŞÇı PARTISI GENEL BAŞKA
BORAN'I BU ÇALıŞMALARıN

öTüRü BU YIL ÖDüLLENDIRMiŞ
TüRKiYE iŞÇi PARTlSi GENEL BAŞ

BORAN'IN, KONU iLE ILGiLI ÇARK 
YAYıNLANAN DEMECiNI 

OKURLARIMIZA SUNUYORUZ: 

1950 yılında bir barışseverler derneği 
duydunuz? 

savaşı bitmiş, ama dünya halklannın 
etti�i gerçek bir banş gelmemişti. Sı

so�uk savaşa dönüşmüŞ. ama yeni bir sıcak 
dönüşmesi tehlikesi de belinnişti. Japonya üze

bir anda yüzbinlerce 
belinnişti. 

yüzbinlerce 
belinnişti. 

insanı yok eden 
bombalanndan sonra ABD yenilmez tek askeri 

görü1üY'or ve gösteriliyordu; emperyalist ve 
Sovyetler SirtiRi'ne karşı yeni bir savaş 

sürdürüyorlardı. 19S0'ye doRru Sovyet
de atom bombasını geliştirdiRi haberi· 

kaynaklannea dünyaya ' açıklanmasından 
kııkımeılıeı daha da yoeunlaştı. Tür· 

kı,kırtıcıhk sürdürülüyordu. Basında 
ne duruluyor; hazır üstünlük Amerika'da iken 

geçirilmeden Sovy,etlere atom bombalan yaRdı
Komünizm ezilmeli" yollu yazılar çıluyordu. 

bombalanrun kullanılacaRı yeni bir savaşta Tür
ne olur, hiç düşünülmüyordu bu çev

iae bir kaç yıldan beri sürdürülen banş 
1950'de birden hızlanmış ve yayılmıştı. 

silahlanna karŞı mücadeleyi ve bu atom sılahla· 
kullanacak devletin savaş suçlusu ilan edilme· 

Stokholm Ban, Çaensına çeşitli ül. 
toplanan imzalar milyonlan aşıyor; dört bir 

komiteleri kuruluyordu. Dış dünyaya Si· 
tutulmak istenen Türkiye'de ise halkoyu 
savaş kışkırtıcılıRının karanlıRma hapse· 

eniyordu. Bır 3. Dünya Savaşı'nın Türkiye 
halkıanna ölüm, yıkım ve ızdıraptan başka 

getinniyeceli gereRi kitlelerden gizlenmeye 

durumda Türkiye'de de kamuoyunu, halk 
ıllahlannın ve atom savaşının tehlike. 

aydınlatmak, uyarmak ve banşın savu· 
yolunda demokratik, kitlesel mücadeleye sok· 

yurtseverlik görevi olarak ortaya çıkıyordu. 

• Dernek kurucularının ve bazı üyelerinin tutuk· 
lanmasına yol açan olay neydi? 

• Dernek kurulduktan 11 gün sonra, 25 Tem
muz 1950'de zamanın DP hükümeti Kore savaşına 
4500 asker göndererek katılma karan aldı. Bu karar 
karşısında muhalefet çevrelerinde ve basında tepkiler 
başgösterdi, başgösterdi, başgöster konu üzerinde tartışmalar başladı. Ama 
ne muhalefet politikacılan, ne de basındaki yazarlar 
meselenin asıl can alıcı noktasına dokunmuyorlardı. 
Bu nokta da karann alınmasında ABD'nin oynadıtı 
roldü. 

Bir banş kuruluşu olarak elbet bizim de sesimizi 
duyurmamızı kamuoyundan saklanmaya çalışılan ger· 
çeti açıklamanuz gerekiyordu. Ama on bir günlük bir 
demelin ülke çapında sesini duyurabilmesi olanaklan 
dolal olarak yoktu. Bu durumda demek yönetim ku· 
rulu TBMM Başkanheına bir telgraf çekilerek karann 
protesto ve meclisten meclisten mecli geçirilmesinin talep edilmesini, 
aynca konuyu kamuoyuna açıklayan bir bildirinin 
otuz bin adet basılıp 

kamuoyuna 
basılıp 

kamuoyuna 
İstanbul'da da�ıtılması karannı 

aldı. Bu kararlar uygulandı. 
Bildiride biz, olaylann gelişmesinin aynntılany· 

La anlatarak Kore'ye asker göndenne karannın Ameri· 
kanın zoruyla alındılını ve bu karann, nasıl gösteril· 
rnek istenirse istensin, aslında, "Amerikan menfaatle· 
ri utruna harbe katılmamız demek" oldulunu açıkla· 
dık. 

BARIŞ ıÇiN MüCADELE, ANTI-EMPER
YALIST VE ANTi-FAŞIST MüCADELE
NIN AYRıLMAZ BIR PARÇASıDıR. ULU
SAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ SA
VAŞLARı DONY A BARıŞı ıÇiN MüCA
DELE LLE ÇELlŞMEZ. TERSINE. BUN
LAR BIRBIRLERINI TAMAMLARLAR. 

• Bu karar ve uygulamaların tepkisi ne oldu? 

• 28 Temmuz 1950 günü öeleden sonra iki nüs· 
hasını İstanbul İstanbul İst savcılıtı kalemine tevdl ettikten sonra 
bildirilerı İstanbul'un çeşitli semUerinde sokaklarda 
halka daeıtbk. Daeıtım bittikten sonra, kimimiz dah� 
eve dönerken hepimiz o gece alınıp birinci şubeye gö· 
türiildük. Ertesi gün de evlerimizde arama yapılarak, 
bizler mahkemeye sevkedildik. Oçümüz hemen tu· 
tuklandık. DI�er kurucular ve bir demek Uyesiyle bil· 
dirdiridiryi basan matbaa sahibi de iki gün sonra tutuklandı· 
lar. Ertesı günü bir posta katanyla Ankara'ya gönderiı· 
dık. TCK'nun 161. maddesinin 4. fıkrasından açılan 

sınıflar iktidarının kendi 
ya.salan dahi çıkarlan gerektird
n bakımından bu davanın üzerinde herhalde 
durulacak, incelemesi yapılacaktır. 
üç noktayı belirtmekle 
baelanıp askeri yargıtayca 
sanıklar üç kez tahliye olunup yeniden 
Bu olay bile kendi başına, 
yı yürütebilmekte nasıl 
demokratik olan kanun 
landılını gösterir. İlUncisi 
dan aleyhimize olan kararlar 
Mahkeme heyeti biri hukukçu 
üç subaydan; Yargıtay 
kukçu olmayan subaydan oluşuyordu 
rarlar bu sonunculann oyu 
karanna Yargıtay'ın iki askeri yar
dört, beş kab uzunlukta 

Iktidann tutumunun 
genel hukuk ilkelerine aykın 
lirtisi de Hür Gençlik Dergisi 
hat Sargın'ın davasıydı. 
yargıtayın bozması üzerine 
kesinleştirilen mahkumiyet 
llUştır. Banşseverler dernelini 
banş mücadelesine çalıran 
suçlanıp tutuklanan Nihat 
rannı inceleyecek olan Yargıtay 
hemen deliştirdi. Ve biz 
mıihkum olurken, Nihat Sargın 
aiır hapis cezası kesinleşti. 

OP iktidannın istediRi istediRi ist
miştik ve bizim tutuklanmamızla 
sunda DP'ye muhalefet bıçak 

Daha sonralan 161. 
ceza maddesi olmakt.an 
indirildi; 1960'dan sonra 
radan hüküm giymiş olanlar 
nihayet 4. fıkra ceza kanundan 
bizler mahkumiyelimizi çekmişlik. 
listen geçirilirken Dil ve 
ki kadrom kaldınlarak açıea 
miyet üZerine üniversite 
çıkanldım ve doçenUik ünvanım 

Barış için mücadele 
ama özünde sürüyordu; 
anli-emperyalist ve anli-faşist 
lık ve demokrasi mücadelesinin 
dır. Ulusal ve toplumsaı kurtuluş 
şı için mücadele ile çelişmez, 
mamlar. Dünya banııının 
min yenilmesi ve geriletitmesi 
Anti-emperyalist ve anti·faşist 
dul:u gibi ülkemizde de 
rinleşerek, güçlenerek sürüyor. 




