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CHP'NIN UMUDU 
VE YAN KI SI 

Cumhuriyet Haber POSt,,"!;1 mı? CHP, 
"umutlarını" haber olarak gazete ve der
gilere yazdınnak a1ışkanlıeından vazgeç· 
meli. Bu Işi uzun süre CHP Genel Sek· 
reteri, Orhan Eyüboeıu üstlendi. YO· 
ROYOŞ, Eyübo�lu'nun "Genel Yayın 
yönetmenli�i" görevini açıkladı. Şimdi 
basını. "Ilişki" kunna işini de Ecevit 
üzerine almış görünüyor. Ecevit'in evin· 
de ,yapılan toplantıda yarattımık istenen 
umutlar, umutları haber olarak yazdıı· 
madı etkin oluyor. Ecevit, kimi basın 
mensubuna "yarun hükümet zamanunız· 
daki Vibi olmayacak, iktidara geldilimiz· 
de basını destekleyeceliı" diyor. Kimi· 
ne�'partamentoda birlikte çalışmak" ye
tiyor. Kimine hükümette "basandan an· 
I.yanlann bulunması" heyecan veriyor, 
Bütün bunlan pek önemsemez ıörünen· 
lerin. :de zayıl tarafı bulunuyor: "Hü· 
kümete celdilimiıde temel politikamlZl 
düşünürlerle birlikte geliştireceliı". 

YankJ'nın habercilik ilkelerini çil· 
neyerek CHP masallarını "haber" diye 
yazmasının da "bir nedeni olmalı. Bu ne
deni açıklamak veya düzeltrnek Yankı'· 
ya düşer. Burada sadece CHP'nin masa
lının düzeltilmesi yaptlacak,,· Yankı'da 
yer alan bu masalın bir bölümü şöyle: 

lar. ,Bu yüzden sosyalistler, CHP 'nin 
tabanındaki demokratik ögelerin müc. 
delesine destek olurlır, sahip çıkarlar. 
Bunun ötesinde CHP'nin üst yönetimine 
kimin geleceRi, sosyalistleri ilgilendir
mez. 

"Gerçi genel merkez Ce artık bu tartış· 
mayı sürdünnekte bir yarar gönnğyor
du. Fakat seçimle ilCili bazı çalışmalar 
bile dönüp dolaşıp Baykal ekibiyle- ilgili 
bazı haberlere balıamyordu. ömelin 
parti içi mücadeleyi kazandıklan taktir
de TIP'e Istanbul, Ankara ve Tuncelı'· . J. den 3 kontenjan milletvekillili vadettik· 

Sosyalistlerin CHP içindeki muhale
fete bakış açısı böyle olmuştur. 8u ba· 
kLŞ açısının kişilerle ilgili hiç bir yanı 
yoktur. Ancak bugünkü CHP yönelimi. 
nin CHP'yi 1973 ve 1975 ydından .çok 
dahı geriye .çektili de ıon derfte .açık· 
tır. CHP'nin geriye çekilmesi, sennaye
ye ,üvence verebilmek için demokralla
n tasfiye etmeye başlaması, CHP için 
oldu tu kadar 'l'iirkiye' de faşizme kart. 
mücadelede de son derece büyük bir 
öneme sahiptir. Faşizmi yerlqünne pri
şimieri de bun1an kaqı mücadele de 
bir "ki,i" soıunu delildir. Faşizmin ka. 
kenindeti ekonomik kaieiere hücum 
edilmedikçe, demokrat ye ıoıyelist y .. 
lınlann etkinlili artıntmıd.ıkça Demi· 
rel'ir: ,idip yerine Ecevit'in ıelmeti ile 
Iaı;izm tehlikesi ortadan kalkmu. Osıe. 
lik, ekonomik ve politik propunlaı oL
madıkça, bu prornm1ar etrafında eeniş 
yılınlar harekete cetirilmedikçe. kütle
lerde "ileri" imajh liderierin, "balayı 
döneminin" .... kUlndan ,elen p.çliikJerle 
birlikte rışiun önlemlere başvurmail 
daha kolay olur. Sosyalistler, hiçbir 
zaman .bugünkü faşizm tehlikS ile bır· 
iki yd sonraki tehü_, .......ııı kumar 
oynamazlar. Bunun çok lIÇlk � ..... 
rekir.� 

ULUSLARARASI NASRE1TIN HOCA ŞENLl(;JNDEN 

STOJAN HRISTOV (BULGARISTAN) 

Böyle bir durumla ilk kez karşılaşı· 
lıyor. Yankı, "haftalık haber dergisi" 
olarak yayınlamyor. Yankı'nın son u· 
YlSında CHP ve seçimlerle ilgili bir "ha· 
ber" yer alıyor. Bu habere göre Trak· 
ya'da TIp örgütü çözülüyonnuş. Çözüı· 
mekJe kalmıyonnuş, TIP'ten çözülenler, 
Türkiye sosyalist hareketinden çoktan 
atılmış bir "lidere" gidiyonnuş. Bütün 
bunlar doeru mu, deRi! mi? Bu ayn. 
önemli olan şu: Yankı, bunlan yazıyor 
ve bun1arl yazdıklın sonra da cümlesini 

"CHP'ye ulaşan bilgiler arasındaydı" 
diye bitiriyor. "Haftalık haber dergisi" 
Yankı, CHP Genel Merkezinin "umudu
nu", bu umuda dayanan masalları "ha
ber olarak sayrasına alıyor. Yankı, TIp'· 
le ilgili bilgileri, Eyübotlu .. · Topuz eki· 
binden alıp yazmakta sakınca gönnü· 
yor. Bunun <habercilikle uzaktan yakın· 
dan ilgili olmadıtını kabul etmek ge
rek. 

Cumhuriyet Halk Partisi mi, yoksa 
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leri söylentileri bunlar arasındaydı. Bu· 
nun karştlıeında bu parti de ızmir dahil 
dört ilde seçimlere katılmayacaktı. Bay· 
kal'a yakın olanlar konuşmazken, TIP'e 
yakın çevreler bu h.beri dolrullmak· 
taydılar. Genel Merkez, TIP'in organı 
YOROYOŞ, dergisinin CHP içi mücade· 
de muhalereti desteklemesini de aynı 
anlaşmayla açıklıyordu". 

CHP Genel Merkezi'nin uydurdu tu 
uklanmayan bu masalın neresini düzelt
meli? Birincisi, şu: Türkiye Işçi Partisi, 
bir- partidir, Yetkili organı karar alma· 
dan hiç bir üyesi, Genel Başkanı dahil, 
hiç kimseyle görüşme veya "pazarlık" 
yapmaz. Böyle konularda Merkez yö· 
netim Kurulu'ndan başka "TIP'e yakın 
çevreler" olmaz. Bu yüzden CHP için· 
deki muhalefetin TIP'le anlaştıeı iddi8Sl 
masaldan da öte bir uydunnadır. Ancak 
burası pek önemli deRil. Daha önemli 
yanlar var: Çok çeşitli "kişileri" bir ta· 
kım milletvekilJili ve benzeri vaadlerle 
kendilerine çekenlerin, sosyalistlerin 
destetinin de bir kaç milletvekilliei ile 
sallanacalını düşünmeleri nonnaldir. 
Ama son derece yanlıştır. 

Türkiye Işçi Partisi'nin, Türkiye 
işçi sınıfının siyasal örgütünün, Türkiye 
sosyalist hareketinin, CHP'ye bakış açısı 
son derece açıktır. CHP, tabanındaki de
mokratik ögelerin özlemlerine uygun bır 

Izlemek zorundadır. CHP, demok· 
ratik özlemlere uygun ,bir çizgiye sahıp 
çıktıeı takdirde sosyalistler CHP i1e,;her 
türlü işbirlıli olanaklarını araştırırlar. Bu 
lşbirliei Için ·mücadele ederler ve bu iş· 
biriiRinin gereklerini yaparlar. Sosyalist· 
ler, CHP'nln bütünlülÜne, CHP'liIerden 
daha büyük bir titizllk gösterirler. CHP'· 

bir çok CHP'liden daha ciddiye alır· 

Yankı'nın CHP Genel Merkezinden 
alıp sayralanna Ceçirdili �"haber" deYam 
ediyor: "Eyübollu pbl tecrübeti seçim 
uzmanlon, TIP'in alabileceli yüzde 5 
dolaylanndaki oyun CHP'ye çok ıııyıda 
milletvekili kaybettireceli CÖl'ÜfÜnde 
birleşiyorlardı." Burada da ,söylenmesi 
gereken sözler vu. TtP'in yettili or· 
ganiarı seç imler konusunda karannı ver
medi. Zamanı gelince bu karar verilecek. 
Bu kannn verilmesinde etkin olacak öl
çüt tektir: BalımslZhk, demokrasi, 105-

yalizm mücadelesi. ,Buna göre delerten· 
dinne yapılacak. Bu kararın verilmesin
de etkin olmayacak ölçüt de bellidir: 
Seçimlere girilmesi halinde yüzde kaç 
oy alınacaeı, kaç milletvekili çıkanlabi· 
leceei, Tlp'i, birinci derecede ilgilendir· 
memektedir. TIP'in örgütü, önündeki 
zaman, kendisi için çizrniş oldulu pel'$
pektifte 1977 yıhnda, seçimlere girilme
si halinde, alınacak oy yüzdesi vey. Çı
karılabilecek milletvekili sayısı ikinci de
receden bir sorundur. 

TIP'ten çözUlmeler pldutu masalı· 
na, gelince. CHP, masallara dayanarak 
strateji kunnamalı. TIP, her gün güçle
nerek 1977 yılına giriyor. 1977 Ekimine 
ve sonraki yıllara hazırtanıyor. Şu ana 
kadar seçimlere ginne için yasal zorun· 
luiulu yerine getinniş durumdadır. Baş· 
ka grupçukların böyle bir aşamayı elde 
edip edemeyecekleri de Tlp'i ilgilendir· 
memektedir. Bu sorunun CHP'nin soru· 
nu olduRu Yankı'mn haberinden de .an· 
laşıhyor. 

. 

TIP'in seçimlere (innesinden endişe 
edenler, bu endişeyi yazı ve haberlerin· 
de dile getirenler TIP'e "nasihat" ver· 
mekten vazgeçmelidir, Nasihata ihtiyacı 
olan CHP'dir. 
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1976 'DA YURT VE DÜNYA 
YALÇIN KVÇVK 

Bir yılda, 1848 yılında veshatta yalnızca 1848 yılının .ortasında devrimin 
ve devrimci güçlerin kaıeuiAi ilerlemede" sözederken birnoktanın altınısçizi
yor. ''Tek Kelime ile" diyor Marx, devrimin ilerlemesi "elle!tutulur trajikomik 
başarılarla" gerçekleşmedi. "Tam tersine" devrimin ilerlemesi, "güçlü, birle
şik karşı devrimi yaratarak, devirme partisinin ancak kendisiyle_mücadele ile 
gerçekten devrimci partiye dönüşeceği muhalefeti yaratarak" gerçekleşti. (K. 
Marx, Fransa'da Sınıf Mücadeleleri: 184S-18S0,tingilizce, s.27). 1976 yılının 
yurt ve dünya olaylarını, bu olayların gelişmesi ve sonucunu da bu açıdan gör
mek gerekiyor. Kuşkusuz, 1976 yılındaki gelişme, 1848 Haziran'lllyındaki net
liğe ulaşmadı. Ama 1976 yılının sonunda ortaya çıkan >ıe gözlenebilen yöne
liş böyle. 1976 yılında yurt ve dünya, her yerinde, işçi sınıfınınNe hareketinin 
ilerlemesini durdurma sorunuyla karşıikarşıya. Dünyanın her yerindeı;1976 yı
Iının·.sonuna doğru işçi sınıfının hareketini durdurmak içinıbir birleşik cephe 
oluşturuyor. Bu cephede şimdiye!kadar biribirine düşman görünen bütün güç
ler birleşiyor. Yerlerini alıyor. 

1976 yılının son günlerinde' Avrupa'nın ortasından bir ses yükseliyor. 
"üçüncü dünya" ,dünyasının petrol "kahramanı" Zeki Yamani, Avrupa'nın 
merkezinde�konuştu. Petrolsüreten ülkelerin bir bölümünün istedikleri daha 
yüksek..zam oranına neden karşı çıktıklarını açıkladı. Suudi Arabistan petrol 
bakanı, ıtalya ve Fransa'nınrdurumundan endişe ediyor. italyan ve fransız 
ekonomilerinin S3llantıda-;olduğunu ve Komünist Partileri'nin hükümete gire

bilecekleri;,i kaydediyor. iralyan ve Fransız ekonomilerini daha .fazla sarsma
mak ve,;,.Komiinist Partilerinin hükümete girişini kolaylaştırmamak için o/üksek 
oranda zam isteğirıeJcarşl çıktığını açıklıyor. Suudi Arabistan'ın petrol baka
n" Batı Almanya'nın sosyal demokrat başbakanı Schmit ile birleşiyor. Avru
pa'da işçi!;sınıfı hareketinin ilerlemesini durdurmak .için dünyanın her yanın
daki gericiler birleşiyor. 1976 yılı bu birleşme ihtiyacının belirgin bir biçimde 
ortaya..çıktığı bir yıl oldu. 

1976 yılının ilk gününde yapılan değerlendirme ise şöyle oldu: "Yeni ve 
onu izleyecek yıllar, art'an etkinliklere gebe, yeni ve onu izleyecek yıllarda 
sosyalist hareket, işçi sınıfı ve demokratik yığınlarda yeni etkinlikler kazana· 
cak. 1975 yılının ikinci yarısından itibaren atılan adımlar, yeni adımların daha 
da büyük olacağını gösteriyor .. 1976 yılının, Türkiye toplumuna, daha büyük 
sorunlar getireceği bugünden belli oluyor. 1975 yılının deneyimi ise, bu so· 
runlarliJ..!. mücadelenin sosyalist hareket ekseni etrafında gelişeceğini gösteri· 
yor". (YÜRÜYÜŞ, 30:Aralık 1975, S_yı 38). Türkiye'de.1976 yılında gelişen 
olaylar, bu değerlendirmeyi çok aştı. Gelişmeler, sosyalist hareket ekseni et
rafında yoğunlaşmakla kalmadı. Türkiye'de 1976 yılında faşizmi yerleştirme 
cephesine, Milliyetçi Cephe'ye, bir de sosyalist hareketi durdurma cephesi ek
lendi. 

Kesinlikle biribirinden bağımsız değiL. Her iki cephe arasında işlevsel 
bağlar var. Kuramsal zorunluluklardan doğan işlevsel bağlar. Bağımsızlık, de· 
mokrasi, sosyalizm mücadelesinin birliğinden doğan bağlar. Bu birlik, bir ku
ramsal gerçek olduğu için, Milliyetçi Cephe ile sosyalist hareketi durdurma 
cephesi arasında işlevsel bağlar ortaya çıkıyor. 

Faşizmi yerleştirmek, büyük burjuvazinin özlemi. Türkiye somutunda, 
büyük burjuvazinin yapısal sorunlarından kaynaklanan bir özlem. 1976 yılın
da ve Türkiye somutunda büyük burjuvazi için bir zorunluluk niteliği kazandı. 
Bu nitelik belli bir açıklık kazandı. Ama 1976 yılında Türkiye'de·.belli· bir 
açıklık daha ortaya çıktı. Büyük burjuvazinin çeşitli kesitleri faşizmi yerleş· 
tirmek için aynı ölçüde istekli görünmedi. Bu, genellikle kabul gören bir göz
lem. Ekonomik�temelleri var. Ancak bir noktaya kadar: Yirminci yüzyılın �a
hit olduğu tüm klasik faşizm uygulamalarında da, iUlyan, Alman, Japon fa· 
şizminde de, başlangıcında büyük burjuvazinin bazı kesitleri faşizmi yerleştir
me plan ve girişimlerinde aktif rol oynamadı. Fakat bir kez faşizm önemli 
adımlar kaydedince, faşizm uygulamasında yerlerini aldılar. Faşizmin meyva· 
larını, bUyük burjuvazinin diğer kesitleriyle birlikte topladılar. 

Dolayısıyle 1976 yılında Türkiye'de gözlenen durum Türkiye'ye özgii 
değiL. Yalnız 1976 yılının somutunda ve 1977 yılı için eklenecekler var: Baş· 
langıçta farklı tutumda olmak sonuçta farklı olmayı gerektirmiyor. Ayrıca 
1976 yılı somutunda gözlenen ayrılıklar, faşizm tehlikesini ortadan kaldırma· 
dığı gibi, zaman içinde kolaylaştırıyor da . .şöyle: Türkiye'de büyük burjuvazi
nin· faşizme istekli görünmeyen kesitleri sosyal demokrasinin destekleyicisi 
olaraksortaya çıkıyor. Bu destek ise)bir yandan sosyalist hareketi durdurma 
operasyonunun, diğer yandan da, işçi sınıfının devrimci sendikal hareketinin 
tahrip edilmesine dayanak oluyor. 

Bu nokta",n altı çizilmeli. Devrimci sendikal-.hareket, herhangi biı ".ö· 
morkörün istediği iskeleye çekeceği bir mavna değiL. Her iskeleye yanaşamaz. 
Belli iskeleye yanaştırma ve belli iskeleye bağlama girişimıeri, sendi
kal örgülÜn tahrip edilmesi sonucunu da beraberinde getiriyor. Devrimci sen· 

dikal hareketi, bilinçli, militan, sosyalist önderlerinden yoksun etmeyi 
gerektiriyor. Bugün bu yapılıyor. Ancak bugün:;yapılanlar bugünle sınırlı so
nuçlar vermez. Zaman içinde, 1977 yılında veya onu izleyen yıllarda. büyük 
burjuvazinin faşizmi yerleştirme girişim ve planlarında!ayak sürüyenlerin de 
katılımları sağlandığı zaman, devrimci sendikal hareketin sadece "devrimci" 
adı kalır. Bilinçli, militan ve sosyalist ögelerinden .. arındırılmış bir sendikal 
hareketin faşizme karşı mücadelesini hayal' etmek bile mümkün" olmaz. 1976 
yılında devrimci- sendikal harekete- böyle bir nitelik kazandırabilmek için 
önemli adımlar atıldı. 

1976 yılında büyük burjuvazinin iki kesiti ;arasında gözlenen tutum ayrı· 
Iığı, tarihsel eğilim içinde ortadan kalkıyor. Bu açıdan bakıldığında burjuvazi
nin iki kesiti arasındaki tutum farkı. farklı zaman kesitlerine bölünmüş bir iş
bölümü niteliği kazanıyor. Burjuvazinin yapısal sorunlarından doğan zorunlu
lukların .sonucunda' birleşme noktasına gelindiğinde büyük burjuvazinin iki 
kesiti biribirini kutlamaktan başka bir soruna. sahip olmayacak. Böylece, bir 
yandamMilliyetçi Cephe'nin çabaları ile, diğer yandan sosyalist hareketi dur
durma cephesinin çabaları arasında, tam bir tamamlayıcılık olduğu ortaya Çı
kacak. Sosyalist hareketi durdurma cephesine katılan "iyi niyetlilere" ise dö· 
vünme düşecek. 1976 yılına dönülürken görünen durum, böyle. 

Behice Boran, Yurt ve Dünya Dergisi'nin ilk sayısında yer alan incele
mesinde "önce bağımsızlık, demokrasi, sonra sosyalizm anlayışı ve tutumu di· 
yalektik değiı, .. metafızik bir düşünce ve mantığın ürünüdür" diyor. Bu değer
lendirmeye yol açan gelişmeleri ise şöyle açıklıyor: "Gelişmiş kapitalist ülke· 
lerde demokratikleşme sürecinin giderek işçi"ınıfının ve emekçi kitlelerin hak 
ve özgürlüklerinin genişlemesinden yana gelişme göstermesi düz bir çizgi üze
rinde düzenli ilerlemelerle olmadı. Kapitalizmin emperyalist aşamaya gelmesi, 
sermayenin yoğunlaşması' ve merkezileşmesi sonucu dev tekellerin oluşmasıy· 
le demokrasi, büyük burjuvazinin politik iktidarının biçimlenişi için gerekli ve 
yararlı olmaktan çıktı. Burjuvazi, burjuva demokrasisine artık sahip çıkamaz 
oldu. Ve böylece, kapitalizmin oluştuğu ve geliştiği dönemdeki tarihsel, ileri
ci rolünü yitirdi. Demokratik rejimi, hak ve özgürlükleri savunma ve korumayı 
işçi sınıfı hareketi yüklendi". (Behice Boran, Demokrasi ve Demokratikleşme 
Sorunu, Yurt ve Dünya, Sayı. 1,6.85 ve 70) 

Emperyalist aşamada, demokratik hak ve özgürlükleri savunma",e koru
ma görevi, işçi..sınıfı hareketinin omuzlarına düşüyor. Bu çok açık. Ancak bu 
açıklık daha önceki aşamalarda burjuva-demokratik hak ve özgürlüklerin kaza
nılmasında işçi sınıfının rol oynamadığı anlamına gelmiyor. Burjuva-demok
ratik devrimleri çözümleme, burjuva demokratik devrimlerini, bundan da öte, 
burjuva demokrasisini idealize etme eğilimlerine yol açmamalı. SBKP Merkez 
Komitesi üyesi profesör Ponomaryev, yeni bir incelemesinde,bu noktaya dik. 
kati çekiyor: "Burjuva·demokratik devrim sınırları içinde, bunun da ötesinde 
1848 .Haziran'ında Paris ayaklanmasında olduğu gibi bu sınırların aşıldığı za
manlarda, proletaryanın sınıf mücadelesinin yükselen noktalarınm çözümlen
mesi özel bir dikkat,gerektirir." (B. Ponomaryev, Uluslararası işçi Hareketi. 
Tarihsel ve Kuramsal Sonınıar, Yurt ve Dünya, sayı I, s.125) 

Poromaryev'in sözünü eniği 1848 Haziran ayaklanmasını, Marx, mo
dern zamanların ilk sınıf savaşı olarak, sermayedarla işçi sınıfının karşı karşı· 
ya geldiği ilk savaş olarak niteliyor. jşçi sınıfının burjuvazi tarafından zorlan
masıyle hazırlıksız olarak yer aldığı bu sınıf savaşının sonuçlarını, bu yazının 
başınCt alınan alıntı ile açıkladı. Bu ayaklanmadan çıkardığı tarihsel dersleri 
ise başka bir yerde özetledi: "Burjuvazinin, kendisini uzun süre Temmuz mo· 
narşisinin meşru mirasçısı olarak görmüş olan cumhuriyetçi kesimi, böylece 
en tutkulu umutlarının aşıldığını gördüi anca� iktidarı, louis Philippe döne
minde düşlediği gibi burjuvazinin tahta karşı liberal bir başkaldırısı yoluyla 
değil, proletaryanın sermayeye karşı bir ayaklanması yoluyla, şarapnellerle 
dindirilebilen bir ayaklanma yoluyla elde etti. Kendi gözünde en devrimci ola
rak canlaııdırdığı olayın, gerçekte en karşı devrimci olduğu ortaya çıktı. Mey· 
ve onun kucağına düştü; ama hayat ağacından degiı, bilgi ağacından". (K. 
Marx, lui Bon"part'ın Onsekizı Brümeri, Seçme Eserler, 5.106, Ingilizce) 

1848 yılında işçi sınıfı kendi sağladığı demokrasi meyvesini, burjuvazi. 
nin kucağına düşürdü. Bugün demokrasiyi kendisi için kullanabilecek durum· 
da. Herşeyden önce kendisi için istiyor. Bunu burjuvazi de biliyor. 1976 yılın
da yurt ve dünya.·gelişmeleri, burjuvazinin bunu çok iyi bildiğini gösteriyor. 
Bunun için dünyanın her yerinde 'Cepheler oluşturuyor. DUnyanın her yerinde 
işçi sınıfının politik hareketinin ilerleyişini durdurmak için çaba harcıyor. 

ise.bu cephede yer alanların bir bölümü, işçi sınıfının politik hare
ketinin ileri bir tarihe ertelenmesi önerisiyle ortaya çıkıyor. 1977 yılına böy
lece dönü1üyor. 1977 yılına böyle önerilerle ortaya çıkanların'tincmli ölçüde 
gerilemeleri .sağlanarak işçi sınıfı hareketi, bu gerilerneyi sağlayarak 
ilerliyor. 

olaylarını, olayların gelişmesi açıdan gör
gerekiyor. Kuşkusuz, 1976 yılındaki gelişme, 1848 Haziran'lllyındaki net

1976 yılının sonunda ortaya çıkan >ıe gözlenebilen yöne
yurt ve dünya, her yerinde, işçi sınıfınınNe hareketinin 
sorunuyla karşıikarşıya. Dünyanın her yerindeı;1976 yı

sınıfının hareketini durdurmak içinıbir birleşik cephe 
cephede şimdiye!kadar biribirine düşman görünen bütün güç

alıyor. 
günlerinde' Avrupa'nın ortasından bir ses yükseliyor. 

dünyasının petrol "kahramanı" Zeki Yamani, Avrupa'nın 
Petrolsüreten ülkelerin bir bölümünün istedikleri daha 

neden karşı çıktıklarını açıkladı. Suudi Arabistan petrol 
Fransa'nınrdurumundan endişe ediyor. italyan ve fransız 

S3llantıda-;olduğunu ve Komünist Partileri'nin hükümete gire
iralyan ve Fransız ekonomilerini daha .fazla sarsma

Partilerinin hükümete girişini kolaylaştırmamak için o/üksek 
isteğirıeJcarşl çıktığını açıklıyor. Suudi Arabistan'ın petrol baka

sosyal demokrat başbakanı Schmit ile birleşiyor. Avru
hareketinin ilerlemesini durdurmak .için dünyanın her yanın

1976 yılı bu birleşme ihtiyacının belirgin bir biçimde 
oldu. 

gününde yapılan değerlendirme ise şöyle oldu: "Yeni ve 
art'an etkinliklere gebe, yeni ve onu izleyecek yıllarda 
sınıfı ve demokratik yığınlarda yeni etkinlikler kazana· 

yarısından itibaren atılan adımlar, yeni adımların daha 
gösteriyor .. 1976 yılının, Türkiye toplumuna, daha büyük 
bugünden belli oluyor. 1975 yılının deneyimi ise, bu so· 

mücadelenin sosyalist hareket ekseni etrafında gelişeceğini gösteri· 
(YÜRÜYÜŞ, 30:Aralık 1975, S_yı 38). Türkiye'de.1976 yılında gelişen 

değerlendirmeyi çok aştı. Gelişmeler, sosyalist hareket ekseni et
kalmadı. Türkiye'de 1976 yılında faşizmi yerleştirme 

Cephe'ye, bir de sosyalist hareketi durdurma cephesi ek

biribirinden bağımsız değiL. Her iki cephe arasında işlevsel 
zorunluluklardan doğan işlevsel bağlar. Bağımsızlık, de· 

mücadelesinin birliğinden doğan bağlar. Bu birlik, bir ku
için, Milliyetçi Cephe ile sosyalist hareketi durdurma 
bağlar ortaya çıkıyor. 

yerleştirmek, büyük burjuvazinin özlemi. Türkiye somutunda, 
yapısal sorunlarından kaynaklanan bir özlem. 1976 yılın

somutunda büyük burjuvazi için bir zorunluluk niteliği kazandı. 
açıklık kazandı. Ama 1976 yılında Türkiye'de·.belli· bir 
çıktı. Büyük burjuvazinin çeşitli kesitleri faşizmi yerleş· 

istekli görünmedi. Bu, genellikle kabul gören bir göz
Ekonomik�temelleri var. Ancak bir noktaya kadar: Yirminci yüzyılın �a

faşizm uygulamalarında da, iUlyan, Alman, Japon fa· 
başlangıcında büyük burjuvazinin bazı kesitleri faşizmi yerleştir

girişimlerinde aktif rol oynamadı. Fakat bir kez faşizm önemli 
faşizm uygulamasında yerlerini aldılar. Faşizmin meyva· 

burjuvazinin diğer kesitleriyle birlikte topladılar. 
yılında Türkiye'de gözlenen durum Türkiye'ye özgii 

yılının somutunda ve 1977 yılı için eklenecekler var: Baş· 
olmak sonuçta farklı olmayı gerektirmiyor. Ayrıca 

gözlenen ayrılıklar, faşizm tehlikesini ortadan kaldırma· 
kolaylaştırıyor da . .şöyle: Türkiye'de büyük burjuvazi

görünmeyen kesitleri sosyal demokrasinin destekleyicisi 
Bu destek ise)bir yandan sosyalist hareketi durdurma 

yandan da, işçi sınıfının devrimci sendikal hareketinin 

yılında böyle 
önemli adımlar atıldı. 

1976 yılında büyük burjuvazinin iki kesiti ;arasında gözlenen 
Iığı, tarihsel eğilim içinde ortadan kalkıyor. Bu açıdan bakıldığında 
nin iki kesiti arasındaki tutum farkı. farklı zaman kesitlerine bölünmüş 
bölümü niteliği kazanıyor. Burjuvazinin yapısal sorunlarından doğan 
lukların .sonucunda' birleşme noktasına gelindiğinde büyük burjuvazinin 
kesiti biribirini kutlamaktan başka bir soruna. sahip olmayacak. 
yandamMilliyetçi Cephe'nin çabaları ile, diğer yandan sosyalist 
durma cephesinin çabaları arasında, tam bir tamamlayıcılık olduğu 
kacak. Sosyalist hareketi durdurma cephesine katılan "iyi niyetlilere" 
vünme düşecek. 1976 yılına dönülürken görünen durum, böyle. 

Behice Boran, Yurt ve Dünya Dergisi'nin ilk sayısında yer 
mesinde "önce bağımsızlık, demokrasi, sonra sosyalizm anlayışı 
yalektik değiı, .. metafızik .. metafızik .. bir düşünce ve mantığın ürünüdür" diyor. 
lendirmeye yol açan gelişmeleri ise şöyle açıklıyor: "Gelişmiş 
lerde demokratikleşme sürecinin giderek işçi"ınıfının ve emekçi 
ve özgürlüklerinin genişlemesinden yana gelişme göstermesi düz 
rinde düzenli ilerlemelerle olmadı. Kapitalizmin emperyalist aşamaya 
sermayenin yoğunlaşması' ve merkezileşmesi sonucu dev tekellerin 
le demokrasi, büyük burjuvazinin politik iktidarının biçimlenişi 
yararlı olmaktan çıktı. Burjuvazi, burjuva demokrasisine artık 
oldu. Ve böylece, kapitalizmin oluştuğu ve geliştiği dönemdeki 
ci rolünü yitirdi. Demokratik rejimi, hak ve özgürlükleri savunma 
işçi sınıfı hareketi yüklendi". (Behice Boran, Demokrasi ve Demokratikleşme 
Sorunu, Yurt ve Dünya, Sayı. 1,6.85 ve 70) 

Emperyalist aşamada, demokratik hak ve özgürlükleri savunma",e 
ma görevi, işçi..sınıfı hareketinin omuzlarına düşüyor. Bu çok açık. 
açıklık daha önceki aşamalarda burjuva-demokratik hak ve özgürlüklerin 
nılmasında işçi sınıfının rol oynamadığı anlamına gelmiyor. Burjuva-demok
ratik devrimleri çözümleme, burjuva demokratik devrimlerini, bundan 
burjuva demokrasisini idealize etme eğilimlerine yol açmamalı. 
Komitesi üyesi profesör Ponomaryev, yeni bir incelemesinde,bu 
kati çekiyor: "Burjuva·demokratik devrim sınırları içinde, bunun 
1848 .Haziran'ında Paris ayaklanmasında olduğu gibi bu sınırların 
manlarda, proletaryanın sınıf mücadelesinin yükselen noktalarınm 
mesi özel bir dikkat,gerektirir." (B. Ponomaryev, Uluslararası 
Tarihsel ve Kuramsal Sonınıar, Yurt ve Dünya, sayı I, s.125) 

Poromaryev'in sözünü eniği 1848 Haziran ayaklanmasını, 
dern zamanların ilk sınıf savaşı olarak, sermayedarla işçi sınıfının 
ya geldiği ilk savaş olarak niteliyor. jşçi sınıfının burjuvazi tarafından zorlan
masıyle hazırlıksız olarak yer aldığı bu sınıf savaşının sonuçlarını, 
başınCt alınan alıntı ile açıkladı. Bu ayaklanmadan çıkardığı tarihsel 
ise başka bir yerde özetledi: "Burjuvazinin, kendisini uzun süre 
narşisinin meşru mirasçısı olarak görmüş olan cumhuriyetçi kesimi, 
en tutkulu umutlarının aşıldığını gördüi anca� iktidarı, louis Philippe 
minde düşlediği gibi burjuvazinin tahta karşı liberal bir başkaldırısı 
değil, proletaryanın sermayeye karşı bir ayaklanması yoluyla, 
dindirilebilen bir ayaklanma yoluyla elde etti. Kendi gözünde en 
rak canlaııdırdığı olayın, gerçekte en karşı devrimci olduğu ortaya 
ve onun kucağına düştü; ama hayat ağacından degiı, bilgi ağacından". 
Marx, lui Bon"part'ın Onsekizı Brümeri, Seçme Eserler, 5.106, 

1848 yılında işçi sınıfı kendi sağladığı demokrasi meyvesini, 
nin kucağına düşürdü. Bugün demokrasiyi kendisi için kullanabilecek 
da. Herşeyden önce kendisi için istiyor. Bunu burjuvazi de biliyor. 
da yurt ve dünya.·gelişmeleri, burjuvazinin bunu çok iyi bildiğini 
Bunun için dünyanın her yerinde 'Cepheler oluşturuyor. DUnyanın 
işçi sınıfının politik hareketinin ilerleyişini durdurmak için çaba 



TClRKIYE1JE yarft7ros 

TÜRKiYE 1976: 

GÜÇLENEN işçi sıNıFı, 
KOKUŞAN SERMAYE ... 

Türkiye işçi sımlının öncüıüRünde. 
emekçi kitleler ile birlikte demokrasiden 
yana tüm yurtsever demokrat ve ilerici
lerin, işbirlikçi tekelci Hnn.yeye ve 
mültefilci gerici sermaye JÜçlerine kUlI 
verdikleri balımıızlık, demokrasi, sosya
lizm mücadeleainin yeni, diri ve zeniin 
boyutlar kazandıRı ve sosyalizmin evren
sel ilke ve amaçlanna ula.şı1ması yolunda 
kalıcı deneyler, yeni kazanımlar edindiRi 
bir yıl olarak 1976 geride kaldı ... 

Kapitalizmden so.syalizme geçiş Ç�l
nın 1977 halkası, kapitalist sisteme, em
peryalizme ve onun palaau altlDda bu
lundurduRu geri kalmış ülkelerin i,bir
likçi smıf ve yönetimlerine ber :ı.am&n
kinden daha çok karanlıklar vaadediyor. 

Tarihin ileriye dönük çarkı, her yeni 
gün, her yeni yıl, işçi sınıfının uluaal ve 
uluslararası birliline yeni güç ve zaferler 
kaz.andınrken, dünya kapitalist sistemi
ne ve ancak bu sistemin kirli kan dolaşı
mıyla ayakta durabilen işbirlikçi yöne
timlerine çöküntüler, sıkıntılar ve ardı 
arkası gelmeyen bunalımlar yaRdınyor. 

İşbirlikçi, geri Türkiye kapitalizmi de 
dünyadw diR er geri kalmış yönetimler 
gibi 1977'ye endişeli, korkulu ve zayılın 
zalimliRinden kaynaklanan 'artan bir Slll
dırganlıkla giriyor. 

SA Y1U GüNLER ... 

sonunda aenn.ayenin ieliP d.yandlRı bu
nalım ıınınnı yorumlamak daha da ko
laylaşmaktadır. 

TÜRKİYE 197 •... 

1976 yılı, sennayenin MC eldiveniyle 
demokruiye, demokratik öZlÜJ'mklere 
karŞı işlediRi cinayet ve suçlar yılı oldu
Ru kadar, burjuvazinin ekonomik, poli
tik ve ideolojik alanlarda her yönden 
açmaza düştüRü, parça parça inasa yak
la.ştlRı bir yıl da oldu. 

Burjuva ideolojisinin, Türkiye sosya
list hareketini "aaR"dan ve ''101''dan 
çevreleyen ve yeri sırası geldiRinde düR
mesine badıRı kundaklama şarteli, Tür
kiye İşçi Partisi'nin, işçi sınıfının öz po
litik örgütü olduRunu, nesnel olarak ka
nıtlamasıyle 1unldl. 

1976 yılında, burjı.lvazinin bir papuea 
giren iki ayatı ile birlikte aynı papuea 
slRdırdtAı "sendikalizm" ve soayalist ha
vari maceraeıllRmın iplili de pazara Çı
kartıld>. 

Türkiye'de büyük sennayenin ve geri
ci ittifakının simgesi MC'nin büyük başı, 
geçtilirniz haftanın Çarşamba günü par
tisinin Millet Meclisi grubunda yaptılı 
konuşmada, 1977 yılına girerken kendi 
bakış açlBlndan durumu ,öyle niteledi: 

Bu arada, baRımslZlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinin aynlmaz bütün
lüAü kesinlikle somutlandı ve sosyalizm 
perspektifiyle çakışmayan küçük burju
va demokratlılının "ilericiOlUkten çok 
geriellil'e, burjuva ideolojisi kuyrukçulu
luna dolru sarpa saracaA'1 ierçeRi pel'
çin1endi. .. 

Ama aynı oranda işçi sınıfının ve par
tisinin ekonomik ve politik mücadele 
önCÜıüAünde, emekçi atmf ve kitleler, 
ilerici yurtsever aydınlar, içinde bulun
duk.lan toplumsal potansiyeli, gerek ser
maye &ınıfına karşı demokrasinin savu
nu1m.a.sında, gerekse daha ileri demokra
tik hedenerin kazanılmasında gerekli 
olan dayanışma ve birlik ilkelerini haya
ta geçirerek yeşertmeyi başardılar ... 

YVZ YILLIK MVCADELE: AYDıNLıK GELECBK. .. 

". önümüzdeki günler sayılıdır. Bunu 
çok iyi delerlendinneye mecbuııız .. " 

Cephenin büyük bqı, duyduA'u kor
kunun derinliklerini ele verirken aalt, 
MC'nin ömrü üzerine mi titriyordu? .. 

Elbette salt bu delil ... Cepbenin bü' 
yük b8lj1, sımfsal gerilemenin Wuında 
yarattlA'1 korku tortwuyla, sermaye ,ını· 
{mm dayandıaı ekonominin çürük umi
ninde artık gölüı göaüse gelinen işçi ii· 
nıfı ile ekonomik ve politik mücadele 11-

nırlannda ya..ıgın çıkarmaya hazır olun
mak gerektiaini hatırlatıyordu ... 

HESAP-HESAP ... 

Korkunun lienel çerçevesi öylesine 
aınıfsal büt:ünlüA'ü kapaıyordu ki, Demi
rel konuşmuında bu konuda bir sapıa' 
ma daha yapma gereksinimi duyuyordu. 
Şöyle diyordu: 

". Meselelerin üstüne teaa.nüd içinde 
ve cesaretle varmaya devam edeceRiz. 
Gerek kendi iç meselelerimizi çözerken, 
gerekse bizim dışımızdaki meselelere ba· 
karken, büyük hesapla küçük hesabı ka
n�tınnamayı b�ardlA'lmız IÜrece hedefi
mıze ula,ınz ... 

Cephenin büyük başının altını çizdiRi 
"büyük besapla kUçUk hesabı kanştırma· 
ma" zorunluluRu ilginçti. Hesabın küçü· 
A'ü partisinin MC ortakllRına kadar varan 
sorunlarıDi, hesabın büyüııü ise sermaye 
sınıfının, temelde işçi ıınıfına kar,ı giri
şeceRi daha amanıız mücadelenin planla
nnı kapsıy?rdu ... Bunun Için de "hesa· 
bın küçülü" ile "hesabınbuyuA'ü" arasın· 
daki organik ilişkiyi bir kez daha hatır' 
lat"'ak zorunluluRunu duyuyordu ... 

önceki hafta "Türk Hür Te,ebbüa 
Konaeyi" adı altında zırha bürünen ser. 
maye saldırganlıRına ek olarak Demirel' 
in IÖzleri bir daha okununca, 1976'nın 

YVRVYVŞ·4 OCAK 1977·4 

Sermaye sılUfulın 1977'ye girerken 
duyduRu endişe ve korkulann nesnel te
melini elbette Türkiye işçi sınıfı hareke· 
tinin aldılı yol ve ileri adımların nicel ve 
nitel dinamiA'i oluşturuyor ... 

SERMAYE ADıNA ... 

Geride bıraktıRımız 1976 yılı bütün 
bu görünümüyle oldulu kadar uluslar
araaı sennayeye baA:ımlı işbirlikçi eko
nomilerin ve politik iktidarlann ilginç 
çirkinliklerini de sergiledi Türkiye'de. 

Soygun, rüşvet, yaA'ma, üç kalıtÇıhk 
olayım ve zirveye varan her 
zamankinden daha çok sade vatandaşın 
gözüne yaıwdı. Kapitafut ,iatemlerin 
kan dOllUllmlDl oluşturan, kır, kir, soy· 
gun, talan, yaA'ma, rüşvet trafiA'i, dönüp 
dolaşıp her zaman olduA'u gibi dolal 
olarak aermayenin kapısına vardı. Kapı
mn çalınması, ber zamankinden dahı 
çok sahibini ııkınblara, zor durumlara 
düşürdü. 

Bir "Yahya" olayı, bir Lockheed rüş
vet olayı altta kaynayan binbir kirlililin 
mütevazi, örnekleri olarak kamuoyunu 
meşgul etti. I,gal etmeA'e :te devam edi
yor. 

LOCKHUD DOCUMO ... 

Lockheed rü,vet olayı çözUlmek bil
miyor!... 

ıki ay kadar önce Lokcheed olayının, 
bizzat "olayı deşeleyenlere de zarar ve
recek" nitelikte olduRunu açıklayan 
Adalet Bakanı, son günlerde "numaraw
rün bozuldultu" gerekçesiyle "bilgi ve 

belgelerin kayboldulunu" söylemek"%
lunallaptı. 

Bu arada, TBMM'de rüşvet olayını so
ruştunnak için kurulan komisyonun bir 
t.akım görünür-görünmez güçler tarafın
dan abluka altında tutulduA'u gerçeli 
gözlendi. 

Söz konu,u komisyonun kurulUliun· 
dan 4.5 ay sonra Türkiye ile ABD arasın· 
da bir anlaşma yapıldılı, anlaşma ile 
rüşvetle ilgili bilgi ve belgelerin komisyo
na verilmesinin olanak dışı bırak.ıldılı da 
anlaşıldı. 

Lokcheed olayı, üzerindeki esrar per· 
desine raAmen, alırblmı ve çapraşık· 
bA'ını, CHP de dahil tüm burjuva partile
ri üzerinde duyurdu. 

Yahya olayı ile orta1ıl1 toza duma
na veren CHP'nin Lockheed olayın· 
da ayru yırtıcllıRı gösterememesi gözler· 
den kaçmadı. 

BöYLE BAŞA BöYLE TARAK .. 

Lockheed olayının "deRerli" buın 
tarafından çelişik ve çapraşık biçimde 
işlenmesi de, dikkat çeken bir başka hu
ıu' oldu. BablAlinin en büyük kasaiann
dan birine nasıl ve hangi yolla girdiRi 
açık1l�a kavuşturulmayan .. ama ısrarla 
fis-kosa konuolacak biçimde kulaklara 
okunan rii4vet wıeleri tartl4malar yarat
tı .. 

1976'nın Şubat ayı ortalannda patla· 
yan olay, Hava Kuvvetleri Komutanror
general Emin Alpkaya'run emekliye ay· 
nlması ve yargılanmasıyla, sonuçta be
raat etmesiyı! ilk huıru aldı ama daha 
sonra eırarengiz bir yöriingeye oturdu. 

Babıt\li'nin iri,i adına Alpkaya ile 
konu,anıbirı.ıyetkili muhabir, Komutana 
"Bizim elimizde, hükümetLe olmayan 
bilgiler var" dedI. Ama nedense kimse 
Hürriyet gazetesine "nedir o elindeki 
bilgiler" demek gereksinimini duymadı; 
duyamadı!.. 

Aynı gazetenin, Lockheed rütvet ola
yını soruljturmak.1a ,örevii komisyon 
başkanı CHP Tekirdat Milletvekili Yıl· 
maz Alpaslan aleyhine giriştili kampan· 
yamn aym tarihlere rutıam...., olayı 
daha da karanbla itti. 

Alpaslan'a karşı aürdürüJen ve kuıt 
kokan kampanyanın amacı neyru? Hürri
yet Gazetesi "sütten Çıkmıli ak k&fllıdı
aın" avukatltlmı mı yapmittı?. 

"PIRLANTA"LAR ADıNA! .. 

On aya yaklaşan bir süredir zilu.aklı 
yörüngelerde dolaşan Lockheed olavıQUI 
yaYliın bir satıhta çok yönlü pü.riizler 
taşıyan yapısı, geçtiAimiz haftanın orta· 
larında cephenin büyük başına tU tekil· 
de konuşma cesaretini de verdi: 

"- Faziletten nubi olmayan bazı 
kimseler, pırlanta gibi arkadaşlarımısa 
çamur atmak cür'etini liö,terdiler. Bu 
alçaklıktır. Namussuzluktur. Benim hiç 
bir arkadaşım böyle bir işte yoktur .. " 

Türkiye'deki "pırlanta"lar adına 
yapıları, bu savunma, cepbenin büyük 
başı tarafından konuşmanınıienel çer
çevesi itibariyle CHP'ye ve Genel Ba.ş. 
kanına'\yöneltilmiş bir taarnız niıelilin
deydi. 

Demirel "öYlf diyordu: 
". Bu uçaklann alınma.s.ına zamanm 

ba,bakarunın da şifahi mutabakatları 
alınmıştır!.. .. 

AP Genel Başkanı, IÖZ konuıu ko
nu,mayı yapmadan bir hafta önce bu 
gibi i,lerde kullarıdıtı İhsan Ataöv aracı
haıyla, Bülent Ecevit'i .uçlama kampan' 
yu.ını başlatmıştı. 

Aynen sunta-mobilya dalaveruanda 
oldulu gibi bunda da Ecevit suçluydu!. 
Her iki olay da, Ecevit'in başbakanlılı 
döneminde meydana ,etmişti!.. 

CHP'DEKI TUTUKLUK. 
Demirel'in Car,amba iÜnü geçtili ta-

yönetimlerine ber :ı.am&n
karanlıklar vaadediyor. 
dönük çarkı, her yeni 

sınıfının uluaal ve 
yeni güç ve zaferler 

kapitalist sistemi
sistemin kirli kan dolaşı

durabilen işbirlikçi yöne
sıkıntılar ve ardı 

bunalımlar yaRdınyor. 
Türkiye kapitalizmi de 

kalmış yönetimler 
korkulu ve zayılın 

kaynaklanan 'artan bir Slll

çevreleyen ve yeri sırası geldiRinde düR
mesine badıRı kundaklama şarteli, Tür
kiye İşçi Partisi'nin, işçi sınıfının öz po
litik örgütü olduRunu, nesnel olarak ka
nıtlamasıyle 1unldl. 

1976 yılında, burjı.lvazinin bir papuea 
giren iki ayatı ile birlikte aynı papuea 
slRdırdtAı "sendikalizm" ve soayalist ha
vari maceraeıllRmın iplili de pazara Çı
kartıld>. 

sennayenin ve geri
MC'nin büyük başı, 

Çarşamba günü par
grubunda yaptılı 

yılına girerken kendi 
durumu ,öyle niteledi: 

Bu arada, baRımslZlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesinin aynlmaz bütün
lüAü kesinlikle somutlandı ve sosyalizm 
perspektifiyle çakışmayan küçük burju
va demokratlılının "ilericiOlUkten çok 
geriellil'e, burjuva ideolojisi kuyrukçulu
luna dolru sarpa saracaA'1 ierçeRi pel'
çin1endi. .. 

Ama aynı oranda işçi sınıfının ve par
tisinin ekonomik ve politik mücadele 
önCÜıüAünde, emekçi atmf ve kitleler, 
ilerici yurtsever aydınlar, içinde bulun
duk.lan toplumsal potansiyeli, gerek ser
maye &ınıfına karşı demokrasinin savu
nu1m.a.sında, gerekse daha ileri demokra
tik hedenerin kazanılmasında gerekli 
olan dayanışma ve birlik ilkelerini haya
ta geçirerek yeşertmeyi başardılar ... 

YVZ YILLIK MVCADELE: 

günler sayılıdır. Bunu 
delerlendinneye mecbuııız .. " 

bqı, duyduA'u kor
ele verirken aalt, 

mi titriyordu? .. 
delil ... Cepbenin bü' 

gerilemenin Wuında 
tortwuyla, sermaye ,ını· 
ekonominin çürük umi

göaüse gelinen işçi ii· 
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çıkarmaya hazır olun
hatırlatıyordu ... 

çerçevesi öylesine 
kapaıyordu ki, Demi

konuda bir sapıa' 
gereksinimi duyuyordu. 

üstüne teaa.nüd içinde 
devam edeceRiz. 

meselelerimizi çözerken, 
dışımızdaki meselelere ba· 

hesapla küçük hesabı ka
ardlA'lmız IÜrece hedefi

başının altını çizdiRi 
hesabı kanştırma· 

ilginçti. Hesabın küçü· 
ortakllRına kadar varan 

büyüııü ise sermaye 
ıınıfına kar,ı giri

mücadelenin planla
Bunun Için de "hesa· 

"hesabınbuyuA'ü" arasın· 
bir kez daha hatır' 

zorunluluRunu duyuyordu ... 

Sermaye sılUfulın 1977'ye girerken 
duyduRu endişe ve korkulann nesnel te
melini elbette Türkiye işçi sınıfı hareke· 
tinin aldılı yol ve ileri adımların nicel ve 
nitel dinamiA'i oluşturuyor ... 

SERMAYE ADıNA ... 

Geride bıraktıRımız 1976 yılı bütün 
bu görünümüyle oldulu kadar uluslar
araaı sennayeye baA:ımlı işbirlikçi eko
nomilerin ve politik iktidarlann ilginç 
çirkinliklerini de sergiledi Türkiye'de. 

Soygun, rüşvet, yaA'ma, üç kalıtÇıhk 
olayım ve zirveye varan her 
zamankinden daha çok sade vatandaşın 
gözüne yaıwdı. Kapitafut ,iatemlerin 
kan dOllUllmlDl oluşturan, kır, kir, soy· 
gun, talan, yaA'ma, rüşvet trafiA'i, dönüp 
dolaşıp her zaman olduA'u gibi dolal 
olarak aermayenin kapısına vardı. Kapı
mn çalınması, ber zamankinden dahı 
çok sahibini ııkınblara, zor durumlara 
düşürdü. 

Bir "Yahya" olayı, bir Lockheed rüş
vet olayı altta kaynayan binbir kirlililin 
mütevazi, örnekleri olarak kamuoyunu 
meşgul etti. I,gal etmeA'e :te devam edi
yor. 

LOCKHUD DOCUMO ... 

Lockheed rü,vet olayı çözUlmek bil
miyor!... 

ıki ay kadar önce Lokcheed olayının, 

belgelerin kayboldulunu" söylemek"%
lunallaptı. 

Bu arada, TBMM'de rüşvet olayını so
ruştunnak için kurulan komisyonun bir 
t.akım görünür-görünmez güçler tarafın
dan abluka altında tutulduA'u gerçeli 
gözlendi. 

Söz konu,u komisyonun kurulUliun· 
dan 4.5 ay sonra Türkiye ile ABD arasın· 
da bir anlaşma yapıldılı, anlaşma ile 
rüşvetle ilgili bilgi ve belgelerin komisyo
na verilmesinin olanak dışı bırak.ıldılı da 
anlaşıldı. 

Lokcheed olayı, üzerindeki esrar per· 
desine raAmen, alırblmı ve çapraşık· 
bA'ını, CHP de dahil tüm burjuva partile
ri üzerinde duyurdu. 

Yahya olayı ile orta1ıl1 toza duma
na veren CHP'nin Lockheed olayın· 
da ayru yırtıcllıRı gösterememesi gözler· 
den kaçmadı. 

BöYLE BAŞA BöYLE TARAK .. 

Lockheed olayının "deRerli" buın 
tarafından çelişik ve çapraşık biçimde 
işlenmesi de, dikkat çeken bir başka hu
ıu' oldu. BablAlinin en büyük kasaiann
dan birine irine i nasıl ve hangi yolla girdiRi 
açık1l�a kavuşturulmayan .. kavuşturulmayan .. kavuşturulmayan ama ısrarla 
fis-kosa konuolacak biçimde kulaklara 
okunan rii4vet wıeleri tartl4malar yarat
tı .. 

1976'nın Şubat ayı ortalannda patla· 
yan olay, Hava Kuvvetleri Komutanror
general Emin Alpkaya'run emekliye ay· 
nlması ve yargılanmasıyla, sonuçta be
raat etmesiyı! ilk huıru aldı ama daha 
sonra eırarengiz bir yöriingeye oturdu. 

Babıt\li'nin iri,i iri,i iri, adına Alpkaya ile 
konu,anıbirı.ıyetkili muhabir, Komutana 
"Bizim elimizde, hükümetLe olmayan 

Aynı gazetenin, 
yını soruljturmak.1a 
başkanı CHP 
maz Alpaslan 
yamn aym 
daha da karanbla 

Alpaslan'a 
kokan kampanyanın 
yet Gazetesi 
aın" avukatltlmı 

"PIRLANTA"LAR 

On aya 
yörüngelerde 
yaYliın bir 
taşıyan yapısı, 
larında cephenin 
de konuşma 

"- Faziletten 
kimseler, pırlanta 
çamur atmak 
alçaklıktır. 
bir arkadaşım 

Türkiye'deki 
yapıları, bu 
başı tarafından 
çevesi itibariyle 
kanına'\yöneltilmiş 
deydi. 

Demirel 
". Bu 

ba,bakarunın 
alınmıştır!

AP Genel 
nu,mayı yapmadan 
gibi i,lerde 
haıyla, Bülent 
yu.ını başlatmıştı

Aynen 
oldulu gibi 
Her iki iki ik olay 
döneminde 



arnız, bir gUn sonra Ecevit t.aralından ce
vaplandınldL Ecevit, Peflembe günü dü
zenledili buın toplantısında, Amerika 
ile yeni bir anlll4ma yapılmasını ve yeni 
an1a.tmaya cöre, ABD'den bUıi ve belge
lerin teminini önerdi. Bu öneri, Ecevit'in 
konuyu seçim sonraama erteleme eım
mi olarak da yorumlanabiliyordu, 

Ecevit, ıhiç de kişisel bUıi ve insiyati! 
alanlannda cereyan etti'i ileri aürüleme
yecek bir olayda, rü,velin uzandılı yay
(lnlık ve etkinliklerden olsa gerek, ge
re'i biçimde karşı taarruz kolaylılı .ka
zanamıyor muydu?_. Bu en azından esas 
luÇ merkezlerinin, etkinlikleri oranında, 
karanlıkta sinme kolaylılı kuanmalan
na mı yol açayordu? .. 

Mobilya yolsuzlulunda,genel sekrete
rine bile bırakmadan açıklamalan heye
can içinde bizzat yapan CHP Genel Baş
kanının ve parti yetkililerinin Lockheed 
olayında, velev ki, kendi mensuplarını 
"hiç" iıgilendinnese bile tutukluk 
göstenneleri kamuoyunun dikkatini 
çekmektedir. Dahuı, bu tutuklulun, 
"pırlanta1ar" adma cephe başı diliyle 
belli bir "birlik ve beraberlik" oluşumu
na ve kenettenmesine 0/01 açtılı iddialan 
da, yotunlulunu artırarak ıokaktaki 
adamın soru işaretlerine kar,ımut. ve 
rahat.&ızhla dönüşmektedir. 

ESAS YıKıCıLIK VE BöLOCOLOK 

öte yandan cephe uyf\llamulOlh, 
e'itim ve öRretim lı:urumlannda ideolo
jilı: atırhlını !a.tiJt lı:adrol.,.ma amacına 
yönelilı: olanlı: yürüttüRü örnekleriyle 
_rıilendi. 

, Dinsel inançlarından dolayı toplu
munbir kıımına ",arabı, domuzu, zinayı 
heiAI" saydıran kelimenin tam anlamıyla 
bölücü ve yıkıcı sennaye iktidarı ayınm
cı politikaamın çirlı:in bir kez da
ha açıla vurdu. 

Türkiye'de insanları belli kamplara 
bölerek, ırkçı, mezhepçi, ,oven duygu
lan, iktidannı lürdebiJmek için etkili 
bir ailah olarak kullanan sennayenin, 
işçi sını!ı dü,manhlını Lise-! "ahillk" 
deni kitaplanna da bula,tırdılına ta· 
nık olundu, 

Sermayenin "ahlik" kitabında ,öyle 
deniyor: 

"Herkesin ,erefi aynı delildir. Bir ilj' 
çi ih: .bir doktorun ,erefi aynı sayılmaz .. 
Şerefin ölçüsü insanın toplumdaki yeri
dir. Toplumda yeri yüksek bulunanlar, 
öbürlerinden , daha çok şereni sayılır
lar . .. " 

AHLAKSıZLICIN SAHIBı" 

Bütün bunlar, sennaye propagandası
nın en etkili aracı olarak kullanılan TRT 
televizyonunda, burjuva "ahlakı" adına 
kaş yapayım derken göz çıkanldlQ:ına 
tanık olunan Türkiye'de yapılıyor. 

örneQ:in, önceki hafta yayınlanan bir 
yerli film, hemen hemen tümünde oldu· 
lu gibi burjuvuinin ahlaksızlılına iliş
kin sayısız örneklerden birini ekranlara 
ıetirdi. 

Filmde, bir burjuva ailesi, toplumun 
alt kesimlerinden bir fert tarafından 
dört ay önce hamile. bırakılan biricik 
kızlannı !abrikalanoın müdürüne nikah-

BEHICE BORAN VE NEVZAT HATKO BULGARISTAN'DAN 
DÖNDO 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, bir süreden beri Bulga
ristan'da tedavi olmakta olan eşi yazar ve çevirmen Nevzat Hatko ile birlikte 
Türkiye'ye döndü. Behice Boran, eşi Nevzat Hatko'yu Türkiye'ye getirmek 
üzere Bulgaristan'a gitmiş ve on gün kalmıştı. 

Yazar ve çevirmen Nevzat Hatko, Bulgar "Press Ajansı" tarafından çağ
rılı olarak gittiği Bulgaristan'da bir süreden beri tedavi görmekte idi. Nevzat 
Hatko'ya Bulgaristan'da uygulanan tedavi eksersizlerinden başarılı sonuçlar 
alınmaya başlanmıştı. Bundan böyle bu eksersizlere Türkiye'de devam edile
cek. 

lıyorlar ve erken doQ:umun etrafta ya· 
ratması muhtemel dedikodulan önlemek 
için de, genç çifti Avrupa'ya baJayına 
gönderiyorlardı ... 

Avrupa'da uzunca sürecek bir bala· 
yında ilj temize havale edilecekti ... 001' 
rusu bu ya, demek burjuvazide bu i,ler 
böyle t)luyordu .. 

Burjuvazi, çarpık senaryolacda bile 
en bayalı çirkinliklerini örtemezken, li· 
se kitaplannda büyük bir 'yurttaş çolun-

luluna "zinayı helal" ettinnekLe, işçi
leri de, şeref sıralamasında alt kattan 
it.elemektedir. 

İnsanın insan. tarafından en amansız 
biçimde sömürülme eSUlna dayanan, 
insan haysiyet ve onurunun tahribine 
yönelik kapitalizmin egemen ıınıfı bur· 
juvazi, bintihi sahip oldulu ahla.k.aızhlı 
diler ımınan sıçratarak ilerlemeye Çalı
,ıyor; hem de hiç bir iddi. tqıyamaya
calı ,eref, namuı, ahlak ilkeleri adına._, 

GENEL YAS'IN EKSICI ıSMAIL CEM VE TACMAÇ IMıŞ 

DISK Genel Merkezinde oç kişi çalışıyor? Işçi aidatıarından toplanan 
par.ılarla neler yapılıyor? DISK üst yönetiminin sayısız "uzman" çalıştırdığı 
biliniyor. Ama bilinmeyenler bu uzmanların neler yaptıAı. DISK'in aylık ya
yın orginı "DISK" dergisinin Eylül sayısının Aralık ayının son günlerinde Çı
k.oırılabilmiş olması, DISK üst yönetiminin sayısız uzmanının ne için para aldı· 
ğı sorusunu haklı olarak ortaya çıkarıyOf'. 

"DISK" dergisinin Eylül sayısı, Aralık ayının son günlerinde çıkabildi. 
Dergide bir banuı var. Banuının başlığı "başyuı", Kon�su ise Eylül Dire
nişi. DISK üst yönetiminin uzmanları, Ekim, Kasım ayları ile Aralık ayının ilk 
yarısında Eylül Direnişi üzerinde düşünmüşler. Değerlendirme yapmışlar. Ey
LÜL Direnişi dolayısıyle Türkiye Işçi Partisi'ne "eleştiri" yöneltme fırsatının 
çıktığını düşünmüşler. Bu fırsatı gerçekten beceriksiz bir biçimde kullandılar. 
TIp, Eylül Direnişi'nin özüne sahip çıkarak DISK üst yönetiminin kaypak tu
tumunu eleştirdi. DISK üst yönetiminin dergisi bu eleştirinin nedenini şöyle 
açıklıyor: "Bu siyasal eğilimin kendisini sosyalizmin merkezi olarak görmesi 
ve gerçekte treni (işçi sınıfı hareketini) çoktan kaçırarak, her gün biraz daha 
gerilerde kalmasıdır". DISK üst yönetiminin eteklerine yapışan "uzmanlar" 
tren ile ilgili meraklarını ve tren ile işçi sınıfı hareketini karıştırdıklarını hiç 
bir nman saklamıyorlar, 

DISK üst yönetiminin geciken banuısında Genel Yu ilanıyla başlayan 
Eylül Direnişi ile ilgili "deAerlendirme" yer alıyor. Once kazanımlara'işaret 
ediliyor, sonra da "eksiklikler" üzerinde duruluyor. üzerinde durulan "eksik· 
likler" ise DISK Ust yönetiminin bazı uygulamaları ile özlemlerine kılıf hazır
lamakun ileri gidemiyor. 

YüRüYüŞ'te daha önce yer aldı ve Politika Gazetesi Genel Yayın Yö
netmeni Demirtış Ceyhun da açıklildı. DISK üst yönetiminin Politika Gazete
si'ne duyduğu ilgi Demirtaş Ceyhun'un Genel Yayın Yönetmeni olmasıyle 
Genel Yas'tan çok önce başladı. Bundan sonra Politika Gazetesi'nde Portekiz 
Başbakanı Soares'in Ecevit'e göndermek istediği çağrının Dışişleri Bakanlığı 
tarafından örtbas edilmek istenmesi "skandal" başlığı ile verildi. Aynı başlı
ğın yanında DISK ile ilgili bir haber ve Türkler'in fotOğrafı da yayınlanmıştı. 
Artık "hava bulutlu, bana ördek dediniz" vehmine kapılan Türk!er bunun üze
rine Vedat Dalokay ile görüşmeye başladı. Türkler'e göre "skandal" kelimesi 
kendisi için kullanılmıştı. Dalokay'dan Demirtaş Ceyhun'u "görevden uzak
laştırmasını" istedi. Olmayınca da, Ecevit'in de baskısıyle Politika Gazetesi'ni 
satın almayı düşündü. Politika Gazetesi bu yüzden satın alındı ve ısmail Cem' 
in eline teslim edildi. 

DISK üst yönetiminin uzmanları bu yakışıksız hareketi, Genel "as'ın 
eksikliklerine bağlıyor. Şöyle diyor: "Hareket içindeki kitleleri doğru bilgi· 
lendirmek ve burjuvuinin ideolojik saldırı ve yıldırma girişimleri karşısında 
morali yüksek tutmak açısından, sendikal basın,yayının ve özellikle günlilk ya 
da en azından kısa süreli periyodik organların konfeder.ıl düzeyde ele alınması 

ve gerçekleştirilmesinin acilliğini daha açıkça vurgulayarak bilince çıkarmış
tır." Gülrnek mi lazım, yoksa ağlamak mı? Buriuvazinin ideolojik saldın ve 
yıldırma girişimleri karşısında morali yüksek tutmak için, işçi paraları ile bir 
gazete satın alıp bu gazetenin başına, daha önce aynı gazeteyi batırmış obın 
ısmail Cem'i getirmek gerekiyormuş. Genel Yas ile böyle bir "bilinç" ortaya 
çıkmış. Bu söylediklerinize kendiniz de inanmıyorsunuz; ya da söyleyecek 
başka sözünüz yok. 

DISK. 16 Eylül 1976 tarihinde "halktan yana bir iktidarın kurulm�IN 
kadar tüm ülkede genel yas ilanı"nı başlattı. Sonra DiSK Genel Başkanı'nın 
ağzından bu ilanın "yanlış anlaşıldığını" ilan etti. fakat neyin yanlış anlaşıl
dığını bir türlü açıklanıadı. Yanlış anlaşıldığı sözleri ile "sorumluluğu" taban· 
daki bilinçli işçilerin omuzlarına yüklerneye kalktı. Şimdi DISK üst yönetimi· 
nin çıkardığı gecikmiş dergideki açıklamalar "halktan yana" iktidarın kurul
ması için başlatılan eylemin neden bu şekilde geliştirilmiş olduğunu ve yanlış 
anlamanın değil bir "yanlış destek hesabının" söz konusu olduğunu ortaYi Çı_ 
karıyor. 

DISK üst yönetiminin gecikmiş dergisindeki başyaııda, bululUn "eksik
liklerin" birisi de şöyle açıklanıyor: "Işçi sınıfı hareketine fiili olarak katıla
mayan kamuoyunun diAer kesimlerinin desteğini almak ya da en azından on· 
ları tarafsızlaştırmak için çalışmalar yapılmasının acilliğini daha içıkça vurgu· 
layar.ık, bilince çıkarmıştır". Kimmiş bu işçi sınıfı hareketine fiilen katılama· 
yan "kamuoyunun diğer kesimleri?" Teknik elemanlar mı, öğretmenler mi, 
memurlar mı? Bütün bunlar değiL. Bunlar en azından sözle işçi sınıfı hareketi· 
ni ve öncülüğünü kabul etmişler ve Genel Yas'ı başından itibaren desteklemiş
lerdir. Hatta bu örgütler içinde DISK'e telgraf1a başvurup görev isteyenler ve 
hedefin somutlaştırılmasını talep edenler de oldu, Bunların "tarafsızlaşıırılma· 
sı" diye bir sorun yok ortada. üstelik siyasal mücadelede "desteği kazanııaCik 
veya tarafsızlaştırılacak" kesimlerin kimler olduğu çok iyi biliniyor. 

DISK üst yönetiminin başı da bunu açıklamaktan geri kalmadı, 28 Eylül 
tarihinde, Genel Yas'tan 12 gün sonra şöyle konuşmak ihtiyacını duydu: "26 
günlük bir tutuklama devremiz geçmiştir. Buna bir tutuklama mı demek, bir 
yerde tatil yapmak mı demek gerekiyor, bilemiyorum. Çünkü bu tutuklama 
ile ilgili olar.ık ifade alma, sorgu gibi bir işlem yapılmamıştır. Ve bunun öte
sinde, çok sevdiğimiz Silahlı Kuvvetlerimiz ve onun kumandanları, bize tutuk
luluğumuzu hatırlatmayacak, en ince teferruatına kadar ellerinden geleni yap· 
maya çalışmışlar, bizi bir misafir, hem de büyük bir misafir olarak ajırlama 
politikası izlemişlerdir". Bunu yapanlar, Tağmaç ve arkadaşları. Eksiklikler
den birisi de bu imiş, 

DISK üst yönetiminin nelere güvenerek yola çıktığı, güvendiği dağlara 
kar yağınca da "yanlış anlaşıldı" diyerek çark ettiği daha da açık olmaya baş· 
ladı. YüRüYüŞ, bu açıklığı daha da açmak için DISK üst yönetiminin kim
lerle "görüşerek" yola çıktığını saptayarak üstüne düşen görevi yapacak. Za· 
manı gelince. 
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lı:urumlannda ideolo
amacına 
ekleriyle 

Filmde, bir burjuva ailesi, toplumun 
alt kesimlerinden bir fert tarafından 
dört ay önce hamile. bırakılan biricik 
kızlannı !abrikalanoın müdürüne nikah-

böyle t)luyordu .. 
Burjuvazi, çarpık senaryolacda bile 

en bayalı çirkinliklerini örtemezken, li· 
se kitaplannda büyük bir 'yurttaş çolun-

juvazi, bintihi sahip 
diler ımınan sıçratarak 
,ıyor; hem de hiç bir 
calı ,eref, namuı, ahlak 

YAS'IN EKSICI ıSMAIL CEM VE TACMAÇ IMıŞ 

Merkezinde oç kişi çalışıyor? Işçi aidatıarından toplanan 
yapılıyor? DISK üst yönetiminin sayısız "uzman" çalıştırdığı 
bilinmeyenler bu uzmanların neler yaptıAı. DISK'in aylık ya

dergisinin Eylül sayısının Aralık ayının son günlerinde Çı
DISK üst yönetiminin sayısız uzmanının ne için para aldı· 

ortaya çıkarıyOf'. 
Eylül sayısı, Aralık ayının son günlerinde çıkabildi. 

Banuının başlığı "başyuı", Kon�su ise Eylül Dire
yönetiminin uzmanları, Ekim, Kasım ayları ile Aralık ayının ilk 

üzerinde düşünmüşler. Değerlendirme yapmışlar. Ey
Türkiye Işçi Partisi'ne "eleştiri" yöneltme fırsatının 

Bu fırsatı gerçekten beceriksiz bir biçimde kullandılar. 
özüne sahip çıkarak DISK üst yönetiminin kaypak tu
üst yönetiminin dergisi bu eleştirinin nedenini şöyle 

eğilimin kendisini sosyalizmin merkezi olarak görmesi 
sınıfı hareketini) çoktan kaçırarak, her gün biraz daha 
DISK üst yönetiminin eteklerine yapışan "uzmanlar" 

ve tren ile işçi sınıfı hareketini karıştırdıklarını hiç 

yönetiminin geciken banuısında Genel Yu ilanıyla başlayan 
"deAerlendirme" yer alıyor. Once kazanımlara'işaret 

"eksiklikler" üzerinde duruluyor. üzerinde durulan "eksik· 
yönetiminin bazı uygulamaları ile özlemlerine kılıf hazır

daha önce yer aldı ve Politika Gazetesi Genel Yayın Yö
Ceyhun da açıklildı. DISK üst yönetiminin Politika Gazete
Demirtaş Ceyhun'un Genel Yayın Yönetmeni olmasıyle 

başladı. Bundan sonra Politika Gazetesi'nde Portekiz 
Ecevit'e göndermek istediği çağrının Dışişleri Bakanlığı 

edilmek istenmesi "skandal" başlığı ile verildi. Aynı başlı
ilgili bir haber ve Türkler'in fotOğrafı da yayınlanmıştı. 

bana ördek dediniz" vehmine kapılan Türk!er bunun üze
görüşmeye başladı. Türkler'e göre "skandal" kelimesi 

kullanılmıştı. Dalokay'dan Demirtaş Ceyhun'u "görevden uzak
Olmayınca da, Ecevit'in de baskısıyle Politika Gazetesi'ni 

Politika Gazetesi bu yüzden satın alındı ve ısmail Cem' 

yönetiminin uzmanları bu yakışıksız hareketi, Genel "as'ın 
Şöyle diyor: "Hareket içindeki kitleleri doğru bilgi· 

ve gerçekleştirilmesinin acilliğini daha açıkça vurgulayarak bilince 
tır." Gülrnek mi lazım, yoksa ağlamak mı? Buriuvazinin ideolojik 
yıldırma girişimleri karşısında morali yüksek tutmak için, işçi 
gazete satın alıp bu gazetenin başına, daha önce aynı gazeteyi 
ısmail Cem'i getirmek gerekiyormuş. Genel Yas ile böyle bir "bilinç" 
çıkmış. Bu söylediklerinize kendiniz de inanmıyorsunuz; ya da 
başka sözünüz yok. 

DISK. 16 Eylül 1976 tarihinde "halktan "halktan yana bir iktidarın 
kadar tüm ülkede genel yas ilanı"nı başlattı. Sonra DiSK Genel 
ağzından bu ilanın "yanlış anlaşıldığını" ilan etti. fakat neyin 
dığını bir türlü açıklanıadı. Yanlış anlaşıldığı sözleri ile "sorumluluğu" 
daki bilinçli işçilerin omuzlarına yüklerneye kalktı. Şimdi DISK 
nin çıkardığı gecikmiş dergideki açıklamalar "halktan yana" iktidarın 
ması için başlatılan eylemin neden bu şekilde geliştirilmiş olduğunu 
anlamanın değil bir "yanlış destek hesabının" söz konusu olduğunu 
karıyor. 

DISK üst yönetiminin gecikmiş dergisindeki başyaııda, bululUn 
liklerin" birisi de şöyle açıklanıyor: "Işçi sınıfı hareketine fiili 
mayan kamuoyunun diAer kesimlerinin desteğini almak ya da en 
ları tarafsızlaştırmak için çalışmalar yapılmasının acilliğini daha 
layar.ık, bilince çıkarmıştır". Kimmiş bu işçi sınıfı hareketine fiilen 
yan "kamuoyunun diğer kesimleri?" Teknik elemanlar mı, öğretmenler 
memurlar mı? Bütün bunlar değiL. Bunlar en azından sözle işçi sınıfı 
ni ve öncülüğünü kabul etmişler ve Genel Yas'ı başından itibaren 
lerdir. Hatta bu örgütler içinde DISK'e telgraf1a başvurup görev 
hedefin somutlaştırılmasını talep edenler de oldu, Bunların "tarafsızlaşıırılma· 
sı" diye bir sorun yok ortada. üstelik siyasal mücadelede "desteği 
veya tarafsızlaştırılacak" kesimlerin kimler olduğu çok iyi biliniyor. 

DISK üst yönetiminin başı da bunu açıklamaktan geri kalmadı, 
tarihinde, Genel Yas'tan 12 gün sonra şöyle konuşmak ihtiyacını 
günlük bir tutuklama devremiz geçmiştir. Buna bir tutuklama mı 
yerde tatil yapmak mı demek gerekiyor, bilemiyorum. Çünkü bu 
ile ilgili olar.ık ifade alma, sorgu gibi bir işlem yapılmamıştır. Ve 
sinde, çok sevdiğimiz Silahlı Kuvvetlerimiz ve onun kumandanları, 
luluğumuzu hatırlatmayacak, en ince teferruatına kadar ellerinden 
maya çalışmışlar, bizi bir misafir, hem de büyük bir misafir olarak 
politikası izlemişlerdir". Bunu yapanlar, Tağmaç ve arkadaşları. 
den birisi de bu imiş, 

DISK üst yönetiminin nelere güvenerek yola çıktığı, güvendiği 



1976 EKONOMI 
SERMAYE sıNıFıNıN FAŞIZM 
ÇELECEGİN ÇÖZÜMSÜZ 
ISTEKLERIDEN 
KAYNAKLANıYOR 

HUSEYIN MERTOCLU 

1 976 YILI ıÇINDEKI EKONOMIK GELIŞMENIN MALIYETINI 
DE TORKIYE ıŞÇı SıNıFı ÖDEMIŞTIR. TOPLAM ORETIM 
MALIYETI ıÇINDE, EMEK MALIYETININ YOZDE IO'U GEÇ
MEDlGI SAPTANDı' BUNA KARŞıN SERMAYE SıNıFı OC
RET ARTı ŞLARıNıN FIYAT ARTıŞLARıNA NEDEN OLDU
CUNU SöYLEMEKTE DEV AM ETII. SERMAYE SıNıFıNıN 
AÇiK ıSTEGı, SöMOROYO DAHA DA ARTıRMAK. SERMA
YENIN YIL ıÇINDEKI GIRIŞIMLERI OLDUKÇA YOCUN. 
HOR TEŞEBBOS öRGOTONON KURULMASı, DAYANIŞMA 
FONUNUN GONDEME GETIRILMESI, ıŞÇı ÇıKARMALAR .. 
HEPSI TEMELINDE SöMORDYD ARTıRMA ISTEGINDEN 
KAYNAKLANıYOR. 

Genel olarak, 1976 yılı, sennaye 
sınırının yükselen faşizm elilimlerini 
somuta indirirken, sennaye sınıfının 
faşizm e�i1imlnin nedenlerini açıla 
çıkarttı. Türkiye'de kapitalist üretim 
biçiminin geçerlili�i yönündeki her 
çabalama ve genişleme, dışa baeımlılı· 
eı. yani emperyalizmle ilişkileri kaçı· 
nılmaz kılıyor. Son yıllarda Türkiye ka· 
pitalizminin ithalat, ihracat, sennaye 
ve teknoloji kanallan ile ballı oldulu 
bablı kapitalist ekonomilerde ortaya Çı' 
kan gelişimler artan ölçeklerde ülke 
ekonomisine yansıdı. Dış kaynaklardan 
giderek daha az faydalanan kapitalizm 

içinde bulundulu dar boeazı geçici 
bir çözüme ba�layabilmek için kesin bir 
tercih yapmak zorunda. 

Sennaye sınırının açı Ra Çıkan faşizm 
eeiliminin alternatifinin de tek oldueu 
1976 içinde çok vurgulandı. Sennaye sı· 
nıfı da bunun vurgulanmasına itiraz et· 
medi. Alternatif açık; 'T\irkiye'nin iki 
büyük partisinin bir araya gelmesi ve ser· 
maye sınıfının açmazına öncelikle çö· 
züm getirilmesi. 

Türkiye 1950'lerden itibaren sanayi· 
leşme sürecinde hız kazanmaya başladı. 
Sanayi sennayesi ise birikimini 1960'h 
yıllardan başlayarak dış kaynak dest.e�i 
ile önemli sayılacak boyullara ulaştırdı. 
Bu birikimin son 10·15 yıl içinde tekel· 
leşmeye yol açb�ı görüldü. 1975·1976 
ise bu sanayileşmenin yapısının açıkça 
ortaya çıktıeı yıllar oldu. Tekelleşmeye 
dek varan bu sanayileşmenin gerek ya· 
bancı seOllaye, gerekse varlılını sürdü· 
rebilmek için getinnek zorunlulueunda 
oldu�u hammadde, yan mamul madde, 
ve yatınm malla" nedeniyle dış& baeım· 
lı oldueu belirginleşti. Somut gı.istergesi· 
ni yaz aylan içinde döviz dar boeazı ne· 
deni ile dışa baeımh sennaye . bel· 
geledi. öte yandan bu olguya baeımlt 
olarak, sanayiin montajcı yapısı dışa ba· 
�ımlı karakteri nedeniyle üretim mallan 
üretimini gerçekleştiremed\. Bu nedenle 
Thrkiye sennaye sınıfının çözümsüzlü�ü 
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kiLlelerin gözünde somuta indirgendi. 
Türkiye bu günkü sanayileşme yapısı 

içinde, bu yapıyı sürdürebilmek için gi. 
derek daha yüksek bedeller ödemek ol· 
gusu ile karşı karşıya. Bu olgu iki yönlü 
tehlikeyi içeriyor. Bu sanayileşme süre· 
cinin devamı, giderek büyüyen kaynak 
gereksinimini ortaya koyuyor. Bu geliş· 
me üretim mallan üretimi için gerekli 
fonlara el konması anlamına. öte yan· 
dan bu seviyede bir gelişmişlik gösteren 
sanayiin, bu işlerlik seviyesini koruya· 
bilmesi için gerekli olan alt yapı gerek· 
sinimi giderek artıyor. Kamunun bu alt 
yapı gereksinimini karşılayabilmesi için 
yapması gereken yatınm miktan, kar ter 
punun büyümesini anımsatır bir biçim· 
de gelişme gösteriyor. 

Hem bu sanayileşme seviyesinde, sa· 
nayiyi işler tutmak zorunda oldu�unuz 
için kaynak transfer etmek zorundası· 
nız, hem de kamu bu çarpık gelişme ne· 
deniyle alt yapı yatınmlannı, çarpık ge· 
Iişmenin doeurduRu sonuçlan yüklen· 
meye yönelik olarak planlamak zorun· 
da. Böylesi bir yapı içinde öncelik soru· 
nu da ortadan kalkıyor. Hem bu tür bir 
sanayileşme sürecini devam ettinnek 
için gerekli yatınmlan yapmak zorunda· 
sınız, hem de bunlar için zorunlu olan 
alt yapı yatınmlannı. Ikisini aynı anda 
yapmak kaçınılmaz· Birindeki gecikme, 
dieerinin iç ve dış maliyetlerini aşın öı· 
çüde büyütüyor. Ya da iki yatınm ala· 
nından birinde çalışamama durumu or· 
taya çıkıyor. 

1976 başında kapitalizm,. böyle· 
sine bir sorunun ortasında buldu 
kendisini. Bu sorunu aşabilmek için çok 
hızlı bir gelişme tek çıkar yol. Hızlı ge· 
!işmenin niteli�i de bu noktada önemli. 
Hızlı gelişme özünde sennayenin orga· 
nik bileşimini yükseltmek zorunda. Fark. 
lı nitelik burada. Sennaye sınıfının ta· 
şizm açıkltAı da burada. Ser· 
mayenin organik bileşimini Iki yolla 
yükseltebilirsiniz. 

Sömürü oranını yükselterek. Ya d'B 

kar oranlannın düşmesini kabuııenerek. 
Kar oranlannda düşme eRiliminin özel 
kesim tarafından benimsenmesi halinde, 
stratejik ve giderek diL er sektörlerde, 
özel kesim, kamunun rekabeti ile karşı· 
laşacak. Kamu kesiminde sennayenin 
organik bileşimi daha yüksek. Bu açıktır 
ki, kamunun ekonomik yapıda aeırlılını 
daha açık bir biçimde ortaya koymasına 
neden olacakbr. Bu durum, sorunun 
aşılmasında sennaye sınıfının tek 
yolu oldueunu göstennektedir. Senna· 
yenin organik bileşimini arttannak için 
sömürü oranının yükseltilmesi. Faşizm 
isteklerinin kaynaIı burada. tki büyük 
partinin bir arada iktidar olması istekle· 
rinin kaynaeı da burada. 

liralık 1976 ithalatının 4.8 milyar dolan 
yabnm ve- hammaddeler ithalatından 
oluşmaktadır. İthalatta 1976 içinde 
miktar olarak artış olmadıRı anlaşılmak
tadır. Görülen artış fiyat artışlanodan 
kaynaklanmaktadır. Dış ticaret hadJeri· 
nin sürekli olarak aleyhimize geliştiRi bir 
gerçek olarak bilinmektedir. 1976 ydı 
içinde bir başka gelişme daha söz konu
su olmuştur. Dış piyasalarda tanm ürün
leri fiyatlan düşmüştür. Bu gelişme özel· 
likle son üç yıldır verimli bir gelişme 
gösteren tanm ürünlerinin ihraç edilerne
mesine neden olmuştur. Emperyalist ka· 
pitalist sisteme baRınıIıhRın sonuçlmru 
Türkiye, dış ticaretinde, 1976 içinde bir 
kez daha yaşamıştır. 

1977 YıLıNDA HALKıMIZI YENI SıKıNTıLAR BEKLIYOR 

Kapitalizm, 1976 yılını geride 
bırakırken genelde böylesine bir gelişme· 
yi vurguluyordu. Özelde bu olgunun so· 
mut verileri dış ekonomik ilişkilerde or· 
taya çıktı. MC iktidan ve sennaye sını· 
(ının faşizan bnnanma gerekçesinin en 
somut verileri olarak. 

BAŞKENTIE PARA TÜCCARLARı 

Kasım sonu verilerine dayanarak Tür· 
kiye'nin 1976 yılı ithalatının 5.1 milyar 
dolar oldueunu söyleyebiliriz. Buna kar· 
şılık ihracatı 1.9 milyar dolar olarak ger· 
çekleşti. Dış ticaret açıeı bir önceki yı· 
Iın aynısı; 3.3 milyar dolar. 1976 yılı 
ihracatının yıl başındaki Lanmsal ürünler 
ihracatındaki hızlı gelişme nedeniyle 
1975 den fazla oldueu gerçeei de ha· 
tırlandıeında, ithalattakl artış hızını da· 
ha kolay anlayabiliriz. ıhracatta bir ön· 
ceki yıla oranla yaklaşık 500 milyon do-
larlık tazlalık saelandıeı halde, dış tlca· 
ret açılı aynı kalmıştır. 

1975 gibi 1976 yılı da kapitalız. 
min çözümsüzlüeü nedeniyle, ithalatı. 
nı artan ölçekte sürdünnesinin zorunlu. 
lueunu ortaya koymaktadır. 5.1 milyar 

Dış ticaretin böylesine bir gelişme 
içinde olması, finansman ve döviz dar 
boeazı sorununun sürekli gündemde kal· 
masına neden olmuştur. Bu sorun nede· 
niyle Ankara,Para Tüccaılannın akınına 
ueramıştır. Dış ticaret açıeı 1975 yılın· 
daki seviyesini korurkenı ödemeler den· 
gesinin dieer kalemlerinde büyük gerile· 
melerin olması Döviz rezervlerinin yıl 
sonu itibariyle 300 milyon dolar seviye· 
sine inmesine neden olmuştur. Işçi ge
lirlerinde 1975'e oranla yüzde 30 ora· 
nında bir gerileme söz konusudur. Bu 
döviz imkanı da artık sennaye sınıfı i· 
çin kapanmıştu. 

öte yandan dış ticaretin finansm�nı 
için, bir önceki yıl içinde MC tarafından 
yürürlü�e konan OÇM (Dövize Çevrile
bilir Mevduat) hesabından Türkiye 1976 
yılında 650 milyon dolar daha kısa vade· 
ii borç kullanmıştır. 

Ödemeler dengesinde MC'nin iktidar· 
da bulundueu süre içinde gözlemlenen 
gelişmeler bir arada incelendieinde İh· 
racattan ve işçi dövizlerinden elde 
edilen nonnal girişlere ilaveten MC dö· 
neminde yaklaşık olarak 4.5 milyar do-
larlık döviz imkanı daha kullanılmıştır. 

SöMOROYO DAHA 
ıÇINDEKI GIRIŞIMLERI OLDUKÇA YOCUN. 

TEŞEBBOS öRGOTONON KURULMASı, DAYANIŞMA 
GONDEME GETIRILMESI, ıŞÇı ÇıKARMALAR .. 

TEMELINDE SöMORDYD ARTıRMA ISTEGINDEN 
YNAKLANıYOR. 

1976 yılı, sennaye 
faşizm elilimlerini 

sennaye sınıfının 
nedenlerini açıla 

kapitalist üretim 
yönündeki her 

genişleme, dışa baeımlılı· 
emperyalizmle ilişkileri kaçı· 

yıllarda Türkiye ka· 
ihracat, sennaye 
ile ballı oldulu 

kapitalist ekonomilerde ortaya Çı' 
ölçeklerde ülke 

yansıdı. Dış kaynaklardan 
faydalanan kapitalizm 

dar boeazı geçici 
ba�layabilmek için kesin bir 

zorunda. 
açı Ra Çıkan faşizm 

alternatifinin de tek oldueu 
vurgulandı. Sennaye sı· 

vurgulanmasına itiraz et· 
açık; 'T\irkiye'nin iki 

araya gelmesi ve ser· 
açmazına öncelikle çö· 

erden itibaren sanayi· 
kazanmaya başladı. 

birikimini 1960'h 
dış kaynak dest.e�i 
boyullara ulaştırdı. 

10·15 yıl içinde tekel· 
görüldü. 1975·1976 

yapısının açıkça 
oldu. Tekelleşmeye 

sanayileşmenin gerek ya· 
gerekse varlılını sürdü· 

getinnek zorunlulueunda 
yan mamul madde, 

nedeniyle dış& baeım· 
Somut gı.istergesi· 

döviz dar boeazı ne· 
sennaye . bel· 

bu olguya baeımlt 

kiLlelerin gözünde somuta indirgendi. 
Türkiye bu günkü sanayileşme yapısı 

içinde, bu yapıyı sürdürebilmek için gi. 
derek daha yüksek bedeller ödemek ol· 
gusu ile karşı karşıya. Bu olgu iki yönlü 
tehlikeyi içeriyor. Bu sanayileşme süre· 
cinin devamı, giderek büyüyen kaynak 
gereksinimini gereksinimini ger ortaya koyuyor. Bu geliş· 
me üretim mallan üretimi için gerekli 
fonlara el konması anlamına. öte yan· 
dan bu seviyede bir gelişmişlik gösteren 
sanayiin, bu işlerlik seviyesini koruya· 
bilmesi için gerekli olan alt yapı gerek· 
sinimi giderek artıyor. Kamunun bu alt 
yapı gereksinimini karşılayabilmesi için 
yapması gereken yatınm miktan, kar ter 
punun büyümesini anımsatır bir biçim· 
de gelişme gösteriyor. 

Hem bu sanayileşme seviyesinde, sa· 
nayiyi işler tutmak zorunda oldu�unuz 
için kaynak transfer etmek zorundası· 
nız, hem de kamu bu çarpık gelişme ne· 
deniyle alt yapı yatınmlannı, çarpık ge· 
Iişmenin doeurduRu sonuçlan yüklen· 
meye yönelik olarak planlamak zorun· 
da. Böylesi bir yapı içinde öncelik soru· 
nu da ortadan kalkıyor. Hem bu tür bir 
sanayileşme sürecini sürecini sür devam ettinnek 
için gerekli gerekli ger yatınmlan yapmak zorunda· 
sınız, hem de bunlar için zorunlu olan 
alt yapı yatınmlannı. Ikisini aynı anda 
yapmak kaçınılmaz· Birindeki gecikme, 
dieerinin iç ve dış maliyetlerini aşın öı· 
çüde büyütüyor. Ya da iki yatınm ala· 
nından birinde çalışamama durumu or· 
taya çıkıyor. 

1976 başında kapitalizm,. böyle· 
sine bir sorunun ortasında buldu 
kendisini. Bu sorunu aşabilmek için çok 
hızlı bir gelişme tek çıkar yol. Hızlı ge· 
!işmenin niteli�i de bu noktada önemli. 
Hızlı gelişme özünde sennayenin orga· 
nik bileşimini yükseltmek zorunda. Fark. 
lı nitelik burada. Sennaye sınıfının ta· 

sömürü oranının yükseltilmesi. Faşizm 
isteklerinin kaynaIı burada. tki büyük 
partinin bir arada iktidar olması istekle· 
rinin kaynaeı da burada. 
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Kasım sonu verilerine dayanarak Tür· 
kiye'nin 1976 yılı ithalatının 5.1 milyar 
dolar oldueunu söyleyebiliriz. Buna kar· 
şılık ihracatı 1.9 milyar dolar olarak ger· 
çekleşti. Dış ticaret açıeı bir önceki yı· 
Iın aynısı; 3.3 milyar dolar. 1976 yılı 
ihracatının yıl başındaki Lanmsal ürünler 
ihracatındaki hızlı gelişme nedeniyle 
1975 den fazla oldueu gerçeei de ha· 
tırlandıeında, ithalattakl artış hızını da· 
ha kolay anlayabiliriz. ıhracatta bir ön· 
ceki yıla oranla yaklaşık 500 milyon do-
larlık tazlalık saelandıeı halde, dış tlca· 
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Ödemeler 
da bulundueu 
gelişmeler 



Bunun 2 milyar dolan. yakın kısmı re· 
zerv erimesi şeklinde ortlya çıkmışbr. 
Geri kalanı da para piyasalannda bulu· 
nan kısa vadeli döviz imkanlandır. Bun· 
lann faizleri yüksek, ödeme süreleri ise 
kısadır. önümüzdeki yıllarda, Türkiye 
bir yandan, Türkiye kapitalizminin ge
reksinimini duyduRu ithalatı karşılaya· 
bilmek için döviz bulmak zorunluluRu 
ile karşılaşırken, öte yandan vadesi ge· 
len bu dövizlerin geri ödenmesi imkanla
nnı da yaratmak zorunluluRunda kala
caktır. 

Yıl içinde döviz dar boeuı nedeniyle 
ortaya çıkan gelişn.eler doRrudan 
S&Ilayiyl etkilemiştir. Oretimde düşme
lerı ithalatta gecikmeler nedeniyle artar· 
ken, bu gecikmelerin ve maliyeti yüksek 
ithalabn tüm yükü gene emekçi halkımı· 
zın sırbna yıkılmışbr. 

AKıL HOCALARI 

Dış ödemeler dengesinde ortaya Çı' 
kan bu gelişmeler karşısında kapitaliz· 
min ekonomik örgüUeri Türkiye'yi hangi 
geleceein beklediRini açıkça ortaya koy
du. Söylenen çok açık. "Türkiye bu se· 
viyede artarak giden bir ithalatı artık fi· 
nanse edemez." " Bu nedenle Türkiye 
ithalatını kısmak zorundadır. Bu da ka· 
çınılmaz olan.k dış ticaret hacminin, gi· 
derek iç ticaret hacminin düşmesine ne· 
den olacaktır. "Kısacası Türkiye'den 
beklenen, ticaretin denetim altına alın
masıdu. Oysa böylesine bir gelişme 
doRrudan ticareti deeil Türk sanayini et
kileyecektir. 

Kapitalizmin akıl hocalan bu geliş
meyi ortaya koyarken birlikte bir nok
tayı daha yinelediler. Türlüye'nin yaban· 
cı sermayeye daha farla açılması gereei. 
Alman, Japon ve İtalyan sermayeleri bu 
nedenle 1976 içinde 1\irkiye üzerinde ıs
rarla durdu. Umduklannı bulamadıklan 
anlqılmakta. ıstekleri tek noktada top
landı: Alt yapı yabnmlanrun kamu tara
fından süratle tamamlanması. 

Kapitalizmin ekonomik örgütlerinin, 
ticaretin kwlması yönündeki görüşleri 
de ilginç bir döneme rasUadı. 1975 ve 
1976 yıllOın büyük şirkeUerinin cirolan 
ve vergileri bir arada yayınlandı. İncelen· 
mesi ilginç noktalan vurguluyor. lmalat 
sanayi sektöründe çalışan fırmalann ci
ro ve vergileri ile, aynı firmalann ticaret
teki, ana firmaya baRh yan kuruluş lan
nın ciro ve vergileri söz konusu örgütJe
rin göriişlerinin uygulanmasının imkan
sazlılıru ortaya koyuyor. Ana lirma, o· 
nosal olarak daha az vergi ödüyor. Bu
na karşılık ticarette faaliyet gösteren 
yan fırmalann cirolan ve vergileri çok 
daha yüksek. Dikey tekelleşme de düşme 
eeilimi gösteren kar oranlan, yatay te
kelleşmede çok daha yüksek oranlı kar 
oranJan ile kapatılıyor. 

Alman sermayesinin giderek artan 
ilgisini AET ile ortaya çıkan anlaşmaz
hklara baelamak mümkün. Japon serma
yesinin ilgisini açıklamak için başka gös
tergeler de gerekli. Bunlann başında, 
Thrkiye'nin 1977 başından itibaren Or
tak Gümrük Tarifesini uygulamaya baş
laması gerçeli geliyor. Bu uygulamanın 
ba41aması ile birlikte, Türkiye �rükle
rini AET dışındaki üçüncü ül kelere karşı 
belli ölçülerde, AET anlaşması gereRi in
dirmek zorunda. Kısaca, Japon sermaye
si uygun gUmrük uygulaması ile birlikte 
'rorkiye'ye girmek isteRini 1976 içinde 
ortaya koydu. Bu konuda saIladıRı iş· 
birliRI Çukurova sermayesi. 

!(Aptr ALlzM ESKI DEFTERLERI 
KARıŞTıRIYOR 

1976 bahannda yapılan tahminler, rı. 
yaUar genel seviyesinde hızlı bir gelişi
min söz konusu oldu�unu vurgulamak
taydı Bunun ötesinde, işsizliein 
artacaeı, üretim seviyesinde düşmeler 

olacalı. Para hacminin büyüyeceRI yapı· 
lan tahminlere temel oluşturuyordu. 
Yıl sonu gerçekleşmeleri bu tahminleri 
doenılamakta. 

Fiyatlar genel seviyesinde sanayi li
yaUanndan kaynaklanan baskı nedeniy
le hızlı artış söz konusu. VıI başındaki 
ortalama yüzde 25 'Ilk artıŞ hızı tahmın
leri dolrulanmakta. öte yanda özellikle 
ithalabn sanayi ürünleri üretiminde ve (j
yaUan üzerindeki baskısı açık olarak or· 
taya çıkb. Uretim dönemı kabul edilen 
yan yıl ortasında ortaya çıkan transrer 
güçlükleri bir yandan üretim seviyesin! 
öte yandan üretimin maliyetini doRru
dan belirledi. Avrupa piyasasından kısa 
vadeli borçlanmalarla saelanan döviz 
imkanlan ile yürütülen ithalatın, bu ne
denle maliyeti büyüdü. Öte yandan geç
miş yıllann stoklan, ithalatta orLlya Çı
kan bu güçlükler nedeniyle yüksek ma· 
liyeUe çözülerek piyasaya sürüldü. Para 
piyasaJanndan kısa vadeli borçlanma!a
nn devam ettiei dönemde, Merkez Ban
kısının "Resmi" para hacminde artış 
görülmedi. özel kesim finansman ihtiya· 
cını bu kısa vadeli OÇM kredileri ile yü
rüttü. Özel bankalar elinde büyük ölçek
li kaynak yaratan oÇM kredilerinin yıl 
sonuna do�ru giderek hazını kaybetmesi 
nedeniyle, özel kesim yeniden Merkez 
bankasının kaynaklanna baş vurdu. 

1976 içinde en büyük yükün kamu 
ekonomisi üzerinde oldueunu söylemek 
gerek. İthalat gecikmelerinin ortaya Çı
kıŞı ile birlikte, ilk sıkıntılar bu kesimde 
yo�unlaştı. özel kesimin ithalatını her 
ne pahasına sürdürmek isteyen MC ikti
dan kamunun ithal gereksinimini karşı
laınadı. öte yandan kamunun fiyatlannı 
da sürekli olarak baskı altında tutan MC 
iktidan, bir yandan kamu yatınmlannın 
gecikmesine neden olurken öte yandan 
üretim düşüşüne ve stok artışına yol aç
tı. Fiyatlan arttınlmayan KIT'ler işlet
me zarartannı kapatma yolunu stok po
litikası ile çözmek istedi. Bu girişimlere 
karşın, Kamunun finansmanı için yıl 
içinde Merkez Bankası kaynaklan sonu· 
na dek kullanıldı. Kamu kesiminde izle· 
nen bu politika, KİT'lerin işletme zarar
lannı 18.7 milyar liraya çıkmasına ne· 
den oldu. Yatınmlan geçmiş yıııann al
tında kaldı. Oretime geçmesi süreleri ge· 
ri tarihlere atılan yatınmlann maliyet
leri.katlanarak büyüdü. 

1976 içinde bu seviyede bir geliş
mişlik içinde işlerlik gösteren eko
nomide göze çarpan işlerlik Inşaat 
sektöründe ortaya çıktı. Bu gelişim de 

kapitalizmin eski defterlerini ka· 
nşbrnıa anlamına geliyor. 1965-1970 
arasında hızlı bir gelişme ve pazar yarat
ma ueraıtı içinde bulunan sermaye sınıfı 
montajcı-ba�ımh gelişimini sürdürürken, 
pazann inşaat sektöründe kendi yönü· 
ne kayması için, akıı almaz girişimlerde 
bulundu. Bu girişimlerin başında Emlak 
vergisi yasası gelir. Bu yasa daha sonra 
AP'nin parçalanmasına dek varan bir ya· 
sa olmuştur. Temelde, 1963 yılında ilk 
plan çalışmalan sırasında Kaldor'un 
önerdi ei bu yasa 1969 da yürürlüee ko
nulmuştur. Yasanın yürürtüee girmesi ile 
birlikte inşaat sektöründe belirli bir geri
leme buna karşın tüketim mallannın ta· 
lebinde giderek hızlanan bir artlıt olmuş
tur. Tüketim mallan pazannda hızlı ge· 
liıtme, son yıllarda sektörler arası kar 
eşitlenmesi tehlikesini birlikte 
tir. oiRer yandan şehirleşmenın besledi· 
�i konut ihtiyacının, konut fiyatlannı 
hızla arttırması 1976 içinde ülke kapita
lizmi için 5 yıl önce pazar nedeniyle geri 
plana Itilen İnşaat sektöri.inü yeniden 
gündeme getinnişUr. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak 1976 
Inşuat sektörü pazarı fiyatı an ve 

kar oranlan nedeniyle dışa baRımlı 
Türkiye için ekonomik işlerli�in tek 
dayana�ı olmuştur. öylesine bir daya· 
nak ki; imalat sanayi sektöri.inde raaliyet 
gösteren kuruluşlann bile küçük dönü· 

şürnlerle inşaat sektörüne ara malı üreti-. 
mine yöneldi�i 1976 içinde gözlemle
nen olgular olarak ortaya çıkmıştır. 
Türk kapitalizmi 1977 başına gelindi�in· 
de yüksek karlılık gösteren bu sektör 
için dış kaynaklardan, yabancı sermaye
den yatınm yapmasını istemektedir. 
1976 yılının fiyat, iç ticaret hadleri be· 
Iirlenmesine ilişkin verilerini bu neden
lerle bu sektörden seçmek yanlış olma· 
maktadır. Inşaat sektöründe yıl içinde 
görülen yaklaşık yüzde 42 oranındaki ar
tış, genelde Türk ekonomisindeki 1976 
yılı genel fıyat seviyesini de vurgulamak
tadır. 

ASGARI SEVIYEDE IŞLERLIK 

Olke ekonomisinin uzun yıııardan be· 
ri gelen kendinden bir gelişme hızı var· 
dır. Yüzde 4 olarak belirlenen bu genel 
eeilim, lanm kesimindeki uygun hava 
koşullanna baeımh olarak yüzde 5·7 
arasında deeişme gösterir. Gelişme hızı 

açısından hiç önem taşımayan bu hızın 
1976 içinde de tanma baeh olarak sür
düRünü gönnekleyiz. 

İmalat sanayi ise tam anlamı ile, 
dış kaynaklara; ithalat, ihracat, sennaye 
ve teknoloji imkanlarına ba�1ı olarak ge· 
Iişme göstermektedir. Bu gelişme ise an· 
cak ekonomiye asgari seviyede bir işler
lik kazandırmaktadır. Dış kaynaklardan 
elde edilen fonlar türk ekonomisi içinde, 
geçmişden bugüne, geleneksel büyüme 
hızının üzerinde bir imkan getirmemiş
tir. 

1976 yılı bu göstergenin somuta in· 
mesi bakımından önem kazanmaktadır. 
1976 içinde ülke ekonomisi asgari işler
lik seviyesinden de ötede günlük olarak 
yaşamıştı�. İthalat, bulunabilinen kısa 
vadeli, niteli�i beli�iı. dövil. imkanlan 
ile Aynı şekilde ihra
cat yıl başında, ancak de�eri düşük pa
ralar yapılan alış·verişler ile 
bir Vıi so
nunda bu imkan da ortadan kalkmıştır. 
Yabancı sermaye girişleri de benzeri ge
lişim içindedir. Gelen yabancı sermaye, 
Türkiye ekonomisinin gereksinim hisset
li�i Illanlara deeıı kendisinin verimli ol
duRu alanlara 

Dışa baRımlı, montajcı yapısı 1'Ur
kiye kapitalizmi, i. Plan döneminde AlD 

ile, II Plan döneminde Konso�iyum ile 
saeladlRı dış kayna�ı lll. plan dönemi
nin başında uygun dünya konjönktürü 
nedeni ile kendi olanaklan ile saRlamış
tır. lll.  plan döneminde saRianan bu ola· 
naCı Türkiye kapitalizmi dışa baRınıll
montajcı yapısı nedeni ile yeni kaynak· 
lar yaratacak bir yapıya kavuşturama
mıştır. Kaçınılmaz olarak israr etmek 
zorunda kalmıştır. Bu yaşanan gerçek 
bile ülke kapitalizminin çözümsüzlüt:ü
nü vurgulamaktadır. 

GELIŞMENIN MALIYETI 

1976 içindeki ekonomik gelişmenin 
maliyetini de Türkiye işçi sınırı ödemi.
tir. Toplam üretim maliyeti içinde, e· 
mek maliyetinin yüzde 10'u geçmedili 
saptandı. Buna karşın sennaye SIRilı 
ücret artışlanrun fiyat art.Jşlanna neden 
oldueunu söylemekte devam ettiler. Bu
na yılın sonlannda hazırladılı raporla 
kamu kesimi de katıldı. Geçinme en
deksleri yıl içinde yüzde 20'nin üzerinde 
bir artıŞı yineledi. 

Sermaye sınırının açık isteei sömürü· 
yü daha da arttırmak; işçi ücreUerinin 
riyatlan arttırdıRı görüşü salt bir gerek
çe. Sermayenin yıl içinde girişimleri ol
dukça yo�un. Hür Teşebbüs örgütünün 
kurulması; dayanışma ronunun gündeme 
getirilmesi; İşçi çıkannalar. Hepsi, teme· 
linde sömürü artbrma isteeinden kay
naklanıyor. 

Bu maliyet emekçi halkımıza ödetil
di. Sanayiin işlerliCini saRlamak için ge
rekli ithalatın finansmanı emekçi halkı
mıza ödetildi. KİT'lerin işlebne açıklan, 
hazine yoluyla emekçi halkımıza ödetil
di. Sermaye sınırının kapitalist üretim 
ilişkilerini geliştirme yolunda attıRı her 
adımını ülkeyi birn daha dışa baRırnh 
hale getirmesinin tüm maliyeti emekçi 
halkımıza ödeülmekte. Sermaye sınırı· 
nın açmazı belirginleştikçe, ra.şiım is· 
tekleri açıea çıkmakta, Bunun bedelini 
de ölerek emekçi halkımız ödedi 1976 
Içinde. 

Bu çözümsüz geleceRi ile 1977 yılına 
giren sermaye sınırını gelecekteki şansı 
açık bir raşlzm ya da iki büyUk partinin 
birlikte iktidar olmasında yabyor. Bu 
vurgulanması, üzerine gidilmesi gerekli 
en önemli nokta. 
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Bu da ka· 
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ye'nin yaban· 
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örgütlerinin, örgütlerinin, örgüt
görüşleri 
1975 ve 
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uygulanmasının imkan
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gereRi in
Japon sermaye

ile birlikte 
1976 içinde 
saIladıRı iş· 

DEFTERLERI 

tahminler, rı

bankasının kaynaklanna baş vurdu. 
1976 içinde en büyük yükün kamu 

ekonomisi üzerinde oldueunu söylemek 
gerek. İthalat gecikmelerinin ortaya Çı
kıŞı ile birlikte, ilk sıkıntılar bu kesimde 
yo�unlaştı. özel kesimin ithalatını her 
ne pahasına sürdürmek isteyen MC ikti
dan kamunun ithal gereksinimini karşı
laınadı. öte yandan kamunun fiyatlannı 
da sürekli olarak baskı altında tutan MC 
iktidan, bir yandan kamu yatınmlannın 
gecikmesine neden olurken öte yandan 
üretim düşüşüne ve stok artışına yol aç
tı. Fiyatlan arttınlmayan KIT'ler işlet
me zarartannı kapatma yolunu stok po
litikası ile çözmek istedi. Bu girişimlere 
karşın, Kamunun finansmanı için yıl 
içinde Merkez Bankası kaynaklan sonu· 
na dek kullanıldı. Kamu kesiminde izle· 
nen bu politika, KİT'lerin işletme zarar
lannı 18.7 milyar liraya çıkmasına ne· 
den oldu. Yatınmlan geçmiş yıııann al
tında kaldı. Oretime geçmesi süreleri ge· 
ri tarihlere atılan yatınmlann maliyet
leri.katlanarak büyüdü. 

1976 içinde bu seviyede bir geliş
mişlik içinde işlerlik gösteren eko
nomide göze çarpan işlerlik Inşaat 
sektöründe ortaya çıktı. Bu gelişim de 

kapitalizmin eski defterlerini ka· 
nşbrnıa anlamına geliyor. 1965-1970 
arasında hızlı bir gelişme ve pazar yarat
ma ueraıtı içinde bulunan sermaye sınıfı 
montajcı-ba�ımh gelişimini sürdürürken, 
pazann inşaat sektöründe kendi yönü· 
ne kayması için, akıı almaz girişimlerde 
bulundu. Bu girişimlerin başında Emlak 
vergisi yasası gelir. Bu yasa daha sonra 
AP'nin parçalanmasına dek varan bir ya· 
sa olmuştur. Temelde, 1963 yılında ilk 
plan çalışmalan sırasında Kaldor'un 
önerdi ei bu yasa 1969 da yürürlüee ko
nulmuştur. Yasanın yürürtüee girmesi ile 
birlikte inşaat sektöründe belirli bir geri
leme buna karşın tüketim mallannın ta· 
lebinde giderek hızlanan bir artlıt olmuş
tur. Tüketim mallan pazannda hızlı ge· 
liıtme, son yıllarda sektörler arası kar 
eşitlenmesi tehlikesini birlikte 
tir. oiRer yandan şehirleşmenın besledi· 
�i konut ihtiyacının, konut fiyatlannı 
hızla arttırması 1976 içinde ülke kapita
lizmi için 5 yıl önce pazar nedeniyle geri 
plana Itilen İnşaat sektöri.inü yeniden 
gündeme getinnişUr. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak 1976 
Inşuat sektörü pazarı fiyatı an ve 

kar oranlan nedeniyle dışa baRımlı 

şürnlerle inşaat sektörüne ara malı üreti-. 
mine yöneldi�i 1976 içinde gözlemle
nen olgular olarak ortaya çıkmıştır. 
Türk kapitalizmi 1977 başına gelindi�in· 
de yüksek karlılık gösteren bu sektör 
için dış kaynaklardan, yabancı sermaye
den yatınm yapmasını istemektedir. 
1976 yılının fiyat, iç ticaret hadleri be· 
Iirlenmesine ilişkin verilerini bu neden
lerle bu sektörden seçmek yanlış olma· 
maktadır. Inşaat sektöründe yıl içinde 
görülen yaklaşık yüzde 42 oranındaki ar
tış, genelde Türk ekonomisindeki 1976 
yılı genel fıyat seviyesini de vurgulamak
tadır. 

ASGARI SEVIYEDE IŞLERLIK 

Olke ekonomisinin uzun yıııardan be· 
ri gelen kendinden bir gelişme hızı var· 
dır. Yüzde 4 olarak belirlenen bu genel 
eeilim, lanm kesimindeki uygun hava 
koşullanna baeımh olarak yüzde 5·7 
arasında deeişme gösterir. Gelişme hızı 

açısından hiç önem taşımayan bu hızın 
1976 içinde de tanma baeh olarak sür
düRünü gönnekleyiz. 

İmalat sanayi ise tam anlamı ile, 
dış kaynaklara; ithalat, ihracat, sennaye 
ve teknoloji imkanlarına ba�1ı olarak ge· 
Iişme göstermektedir. Bu gelişme ise an· 
cak ekonomiye asgari seviyede bir işler
lik kazandırmaktadır. Dış kaynaklardan 
elde edilen fonlar türk ekonomisi içinde, 
geçmişden bugüne, geleneksel büyüme 
hızının üzerinde bir imkan getirmemiş
tir. 

1976 yılı bu göstergenin göstergenin göst somuta in· 
mesi bakımından önem kazanmaktadır. 
1976 içinde ülke ekonomisi asgari işler
lik seviyesinden de ötede günlük olarak 
yaşamıştı�. İthalat, bulunabilinen kısa 
vadeli, niteli�i beli�iı. dövil. imkanlan 
ile Aynı şekilde ihra
cat yıl başında, ancak de�eri düşük pa
ralar yapılan alış·verişler ile 
bir Vıi so
nunda bu imkan da ortadan kalkmıştır. 
Yabancı sermaye girişleri de benzeri ge
lişim içindedir. Gelen yabancı sermaye, 
Türkiye 

ile, II Plan döneminde 
saeladlRı dış kayna�ı 
nin başında uygun 
nedeni ile kendi olanaklan 
tır. lll.  plan döneminde 
naCı Türkiye kapitalizmi 
montajcı yapısı nedeni 
lar yaratacak bir 
mıştır. Kaçınılmaz 
zorunda kalmıştır. 
bile ülke kapitalizm
nü vurgulamaktadır. 

GELIŞMENIN 

1976 içindeki ekonomik gelişmenin 
maliyetini de Türkiye 
tir. Toplam üretim 
mek maliyetinin yüzde 
saptandı. Buna karşın 
ücret artışlanrun fiyat 
oldueunu söylemekte devam 
na yılın sonlannda 
kamu kesimi de kat
deksleri yıl içinde yüzde 20'nin üzerinde 
bir artıŞı yineledi. 

Sermaye sınırının 
yü daha da arttırmak; işçi 
riyatlan arttırdıRı 
çe. Sermayenin yıl 
dukça yo�un. Hür 
kurulması; dayanışma ronunun 
getirilmesi; İşçi çıkannalar. 
linde sömürü artbrma 
naklanıyor. 

Bu maliyet emekçi 
di. Sanayiin işlerliCini 
rekli ithalatın finansmanı 
mıza ödetildi. KİT'lerin 
hazine yoluyla emekçi 
di. Sermaye sınırının 
ilişkilerini geliştirme 
adımını ülkeyi birn daha 
hale getirmesinin tüm 
halkımıza ödeülmekte. 
nın açmazı belirginleştikçe, 
tekleri açıea çıkmakta, 
de ölerek emekçi 
Içinde. 

Bu çözümsüz geleceRi 
giren sınırını 



1 976 : BAG I MSIZLI K, D E M O 
TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI MERKEZ ECITIM 
BILIM VE ARAŞTIRMA IlÜROSU TARA- YO L U N FINDAN YAYıNLANAN IKI AYlıK 
"YURT VE DÜNYA" DERGISININ BIRIN-
CI SAYıSı ÇıKTı: YURT VE DÜNYA, SOS
YALIST DÜŞÜNCENIN, IDEOLOJ IK GE
LIŞME VE NETLEŞMENIN, TüRKIYE'DE 
BUGÜN ULAŞTICI DüZEYıN ÜRÜNÜ. 
YURT VE DÜNYA, 1 940'LARDA AYDıN
LARıN ÇEVRESINDE KÜMELENEREK 
TüRKIYE'NIN O GÜNKÜ BASKı KOŞUL
LARINDA INCELEME ARAŞTIRMA YAP
MA Y A, TÜRKIYE'YI ÖCRENMEYE VE 
öCRETMEYE ÇAlıŞTıKLARı BIR DERGI 
101. 1 977'NIN YURT VE DÜNYASI ISE, 
ıŞÇı sıNıFıNıN GELIŞEN, GÜÇLENEN 
IDEOLOJ IK VE öRGOTSEL KONUMUNUN 
ÜRÜNÜ. "BIR BlUM OLAN SOSYALIZ
MIN BIR BILIM GIBI ELE AlıNıP ÖCRE
NILMESINI" VE ÖCRETlLMESINI HEDEF
LIYOR. 
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1942 'DE YA Y1NLANAN YURT VE DVNYA 

YURT VE DÜNYANIN ILK SAYıSıNDA, 
DÜNYAMıZıN 1976 YılıNDA KARŞILAŞ
TıCı GELIŞMELERIN, ıŞÇı SıNıFı BILIMI 
AÇıSıNDAN GENIŞ BIR DÖKÜMÜ VE DE
CERLENDIRMESI YER AlıYOR. " 1 976 
RAPORU" BAŞLICINI TAŞıYAN BU DE
CERLENDIRMENIN BIR ÖZETINI YÜRü
YÜŞ OKURLARINA SUNUYORUZ. 

• 
Geçtieimiz 1976 yılının genel bir deeerlendjrme· 

sini .yaptı�ımızda, ilk olarak gözönüne alınması gere· 
ken noktalardan biri olarak ortaya şu çıkıyor: Dünya. 
da hiçbir olgu, devrimci güçler ile gerici güçler, sosya. 
I zm ile kapitalizm arasındaki karşıtlık ve mücadele 

çerçevesi dışında çözümlenernez. Çözümlenemez ve 
anlaşılamaz. 

Dünyanın çok çeşitli bölgelerinde ve koşullann
da ortaya çıkan olayları birbirine bae1ayan,bütünleşti
ren bu karşıtlık ve mücadelede dünya sosyalist sistemi 
bugün sahip oldu� etkinlik ile, dünya oJaylan üzerin
de belirleyici rolü oynamaktadır. 

DÜNY AJ>OSY ALlST SISTEMININ 
GÜCÜ, ETKINlıCı 

Ancak dünya sosyalist sisteminin birinci! önemi, 
yalnız uluslararası etkinHeinin bir sonucu deeildir. 
Aynı ölçüde dünyanın sömürüden kurtanlmış kesimle
rinde gerçekleştirilen dönüşümlerin taşıdı�ı belirleyici 
önem ve anlam da dünya sosyalist sisteminin birinci! 
önemini vurgulayan bir ögedir. 

Dünya sosyalist sisteminde gerçekleştirilen dö· 
nüşümler, ekonomik gelişmede atılan adımlar, ileride 
sınıfsız topluma geçişin ön koşullannı hazırlayan bir 
niteliee sahiptir. Dünya üzerinde, dünya sosyalist sis
teminin attıeı adımlar, bu açıdan da büyük önem taşı
maktadır. 

Gelişmiş sosyalist toplumun kuruluşuna doeru 
atllan.adımlarJl;e kadar büyük önem taşıyorsa ve bu ö
nem giderek ıne kadar artıyorsa buna paralel olarak 
bUJldımlann ;JJncü gücü olan işçi sınıfının ve onun par
tisinin öncü rolü ve önemi de sürekli olarak artmak
tadır. 

Dolayısıyla, dünya sosyalist sisteminin belirleyici 
öneminden. hareketle, sosyalist ülkelerin işçi sınıfı 
partilerinin faaliyet ve deneyimleri ve bunlann ince
lenmesi de büyük önem kazanmaktadır. 

SOSYALIST ÜLKELERDE KONGRELER 

1976 yılı içinde sosyalist ülkeler işçi sınıfı parti
lerinin kongrelerini de bu açıdan ele almak ve de�er· 
lendirmek gerekir. 

SBKP 25. kongresinin en belirgin ve önemli özel· 
Uei, saptanan yeni planın bir "nitelik ve etkinlik pla· 
nı" olarak tanımlanmasıdır. Ekonomik ve toplumsal 
hayatın bütün alanlannda 1976 -,,.80 yıllan ileriye dö· 
nük niteliksel gelişmelerin yer alacaeı yıllar olarak ta
nımlanmaktadLl. Bu deeişik alanlar içerisinde, üıün 
kalitesinin yükseltilmesi, emek verimlilieinin artını· 
ması üretim birimleri arasındaki baRlantmın ıgüçlendi· 
rilmesi gibi ögeler sayılabilir. 

SBKP'nin, önündeki gelişmeye koyduRu bu yeni 
perspektif, planlama yöntemleri ile, ulaşılan yeni aşa
manın getirdieı yeni gereksinimlerin birleştirilmesi 
zorunlulueun\. bir ifadesidir. Bu açıdan bakıldıeında, 
parti çalışması yalnızca bilime dayanmakla kalma· 
makta, yeni gelişmeler ve yeni gereksinimler karşı· 
sında bilimin de geliştirilmesi zorunlulueunu vurgu
lamaktadır. 

Bulgaristan Komünist Partisi 'nin ll. Kongresi de, 
üretimin daha da yoeunlaştınlmasının, ekonominin 
etkinliRinin ve üretimin kalitesini belirleyici biçimde 
yükseltilmesinin , ekonomik politikanın temel çizgisi 
olduRunun .)Vurgulanmasına önem vermiştir. 

1976 yılında kongrelerini toplayan diler sosya
list ülkelerin işçi sınıfı partileri arasında, Çekoslo· 
vakya Komünist Partisi 'nin 15. Kongresine delinmek· 
te dewarar vardır. 

çKP 15. Kongresi, 1968 bunalımından sonra ger
çekleştirilen ,annma sürecinin başanlı sonuçlar verdi
eini göstenniştir. Son 5 yıl içerisinde, daha önceleri 
göriilen üye oranındaki düşme eRiliminin sona erdıgi 
görülmüştür. Yeni aday üyeler arasında % 62'ye varan 

yanısıra, aday üyelerin önemli bır bölümü 25 
yaşından küçük gençler tarafından meydana getiril
mektedir. 

Bütünlbunlar, gençlerin, yaratıcı çalışmalara yön· 
lendirildikleri, üretime katılmanın saygınııgı konusun. 
da e�itildikleri takdirde, ve gençleri anlama yeteneli
nin geliştirilmesi sonucunda olumlu sonuçlara ulaştla-

bilece�ini göstermektedir. 

SOSYALIST EKONOMIK BOTüNLEŞME 

Dünya sosyalist sisteminin çaRımızdaki olaylara 
yaptıeı büyük etkinin temellerinden biri de, sosyalist 
enternasyonalizm ve sosyalizmin kazanımlannın ulus
lararasılaştınlmaSlôtemelindeki sosyalist ekonomik 00· 
tünleşmedir. 

Bu bütünleşme, yalnızca sosyalist kuruluşun güç
lenmesini saRlamakla kalmamakta, aynı zamanda tüm 
dünyada eşitliee ve demokrasiye dayanan bir ulusIu
arası ekonomik ilişkiler düzeninin oluşmasında belir· 
leyici katkıyı yapmaktadır. 

Sosyalist ekonomik bütünJeşmenin özellikle ıon 
yıllarda kazandıeı hız sonucunda, milyonJarca emekçi. 
sosyalist 'ülkelerin ilke- ve bedenerinin birtllinin bi· 
lincine varmakta, halklar ve ülkeler arasındaki dOltJuk 
baelannın sıkılaşmasına yardım edecek bir ortam ge
lişmekte, ortak çalışma içinde bir şev k duygusu dol· 
maktadır. 

Bütün blfnlar karşısında, emperyalizmin sosyalist 
ülkeler arasına aynlıklar sokma çabiJan etkinlilini 
yitirmektedir. Sovyet-Yugoslav ilişkilerinin gelişmesi, 
özellikle SSCB'ne atfedilen uydurma "emel"lerin ger
çeklere ne kadar aykın oldueunu kanıtlamaktadır. 

Sosyalist ülkeler arasındaki işbirligi ve dayanış· 
manın .. güçlenmesine yardım eden [aktörter, aynı za
manda, bütün sosyalist ülkelerdeki sosyo-poliük 
süreçlerin açıklık kazanmasına, varolan bazı sorun· 
lann ,çözümünde olumlu unsurlann ortaya Çıkması
na katkıda bulunacaktu. 

1976 VE ÇIN'DEKI GELIŞMELER 

1976 yılında, Çin Halk Cumhuriyeti'nde önemlı 
gelişmelere tanık olundu. 

Bugünjilkede varolan çelişkiler ve politik istikrar
sızlık, ülke ve parti yönetiminde,ıetkin olan ideolojik 
ve politik çizginin niteliRinden kaynaklanmaktadu. 

NedenJeri ve sonuçlan çok ,iyi bilinen, sosyaliz
min kuruluşundaki bütünsaptırmalaranAmen, sanayi
leşme sürecinde, işçi sını[ının nicel VE' nitel olarak 
güçlendi�i brr gerçektir. Dahasl,."ÇKP'ni ylUarca bi
limsel sosyalizmin rotasında tutabiJen unsurlar silinip 
gitmemiştir. Bütün bu gerçeklerin ışıeında, bilimsel 
sosyalist unsurtann ve Çin işçi sınıfının sosyalist bi· 
rikiminin Parti ve ülke yönetimine aeırheını koyma
sı kaçınılmazdır. Çin Halk Cumhuriyeti 'nin proleter 
enternasyonalizmine dayanan bir çizgiye yeniden 
otunnasının,bütün uluslararası işçi sınıfı harekeünin 
güçlenmesine katkısı olacaktır. 

TEKELCI DEVLET KAPITALlZMINlN 
ÇELIŞKILERI DERINLEŞIYOR 

Bugün, kapitalizmin genel bunalimının derinl�
mesiyle, kapitalist. ülkelerdeki yapısal çelişkiler, eko
nomik dalgalanmalardan daha belirleyici bir rol ka
zanmışlardır. 

Kapitalist gelişimin temel egitimi olarak sennaye
nin organik bileşiminin yükselmesi ve kir oranının 
düşmesi yüzyılımızin başlannda ortaya çıktı. Bu genel 
eeilimin,."etkisinden kaçınabilmek amacıyla tekeııerle 
devlet bütünleşmiş, devletin.. ekonomiye doArudan 
müdahalesi kurumlaşmıştır. Bu şekilde ortaya Çıkan 
tekelci devlet kapitalizmi uzunca bir dönem ekono
mik dalgalanmalann etkisini zaylOatabilmişken. şimdi 
bunun tersi olmaktadır. Dolayısıyla bugün ortaya Çı
kan bunalım, aynı zamanda tekelci devlet kapitalizmi
nin de bir bunalımıdLl. Bu aşamada, tekelci devlet ka
pitalizminin bunalımı, sennayenln aşın birikimi buna
lımı ile içiçe geçerek kapitalizmin temel çelişkisinl 
derinleştirmektedir. 

Bu yeni bunalımın temel göstergelerinden blri, 
ennasyonla işsizliein yanyana olmasıdır. Burjuva ıktı
satçılannın "stagaasyon " olarak adlandırdıklan ve 
izahını bir türlü bulamadıklan bu durumun nedeni 
şudur: Gümimüzün kapitalizlioJ, genel bır yasası olan 
sennayenin aşın birikimi eRilimine çözüm olarak 
sermayenin yıpratılması ya da kaybedilmesinden 
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Y1NLANAN YURT VE DVNYA 

DÜNYANIN ILK SAYıSıNDA, 
1976 YılıNDA KARŞILAŞ

GELIŞMELERIN, ıŞÇı SıNıFı BILIMI 
AÇıSıNDAN GENIŞ BIR DÖKÜMÜ VE DE
CERLENDIRMESI YER AlıYOR. " 1 976 

BAŞLICINI TAŞıYAN BU DE
CERLENDIRMENIN BIR ÖZETINI YÜRü

OKURLARINA SUNUYORUZ. 

• 
1976 yılının genel bir deeerlendjrme· 

ilk olarak gözönüne alınması gere· 
biri olarak ortaya şu çıkıyor: Dünya. 

sınıfsız topluma geçişin ön koşullannı hazırlayan bir 
niteliee sahiptir. Dünya üzerinde, dünya sosyalist sis
teminin attıeı adımlar, bu açıdan da büyük önem taşı
maktadır. 

Gelişmiş sosyalist sosyalist sosyal toplumun kuruluşuna doeru 
atllan.adımlarJl;e kadar büyük önem taşıyorsa ve bu ö
nem giderek ıne kadar artıyorsa buna paralel olarak 
bUJldımlann ;JJncü gücü olan işçi sınıfının ve onun par
tisinin öncü rolü ve önemi de sürekli olarak artmak
tadır. 

Dolayısıyla, dünya sosyalist sisteminin belirleyici 
öneminden. hareketle, sosyalist ülkelerin işçi sınıfı 
partilerinin faaliyet ve deneyimleri ve bunlann ince
lenmesi de büyük önem kazanmaktadır. 

SOSYALIST ÜLKELERDE KONGRELER 

1976 yılı içinde sosyalist ülkeler işçi sınıfı parti
lerinin kongrelerini de bu açıdan ele almak ve de�er· 
lendirmek gerekir. gerekir. ger

SBKP 25. kongresinin en belirgin ve önemli özel· 
Uei, saptanan yeni planın bir "nitelik ve etkinlik pla· 
nı" olarak tanımlanmasıdır. Ekonomik ve toplumsal 
hayatın bütün alanlannda 1976 -,,.80 yıllan ileriye dö· 
nük niteliksel gelişmelerin yer alacaeı yıllar olarak ta
nımlanmaktadLl. Bu deeişik alanlar içerisinde, üıün 
kalitesinin yükseltilmesi, emek verimlilieinin artını· 
ması üretim birimleri arasındaki baRlantmın ıgüçlendi· 
rilmesi mesi mes gibi ögeler sayılabilir. 

SBKP'nin, önündeki gelişmeye koyduRu bu yeni 
perspektif, planlama yöntemleri ile, ulaşılan yeni aşa
manın getirdieı yeni gereksinimlerin birleştirilmesi 
zorunlulueun\. bir ifadesidir. Bu açıdan bakıldıeında, 
parti çalışması yalnızca bilime dayanmakla kalma· 
makta, yeni gelişmeler ve yeni gereksinimler karşı· 
sında bilimin de geliştirilmesi zorunlulueunu vurgu
lamaktadır. 

Bulgaristan Komünist Partisi 'nin ll. Kongresi de, 
üretimin daha da yoeunlaştınlmasının, ekonominin 
etkinliRinin ve üretimin kalitesini belirleyici biçimde 
yükseltilmesinin , ekonomik politikanın temel çizgisi 
olduRunun .)Vurgulanmasına önem vermiştir. 

1976 yılında kongrelerini toplayan diler sosya
list ülkelerin işçi sınıfı partileri arasında, Çekoslo· 
vakya Komünist Partisi 'nin 15. Kongresine delinmek· 
te dewarar vardır. 

çKP 15. Kongresi, 1968 bunalımından sonra ger
çekleştirilen ,annma sürecinin başanlı sonuçlar verdi
eini göstenniştir. Son 5 yıl içerisinde, daha önceleri 
göriilen üye oranındaki düşme eRiliminin sona erdıgi 
görülmüştür. Yeni aday üyeler arasında % 62'ye varan 

yanısıra, aday üyelerin önemli bır bölümü 25 
yaşından küçük gençler tarafından meydana getiril
mektedir. 

Bütünlbunlar, gençlerin, yaratıcı çalışmalara yön· 
lendirildikleri, üretime katılmanın saygınııgı konusun. 

Bütün blfnlar karşısında, 
ülkeler arasına aynlıklar 
yitirmektedir. Sovyet-Yugoslav 
özellikle SSCB'ne atfedilen 
çeklere ne kadar aykın 

Sosyalist ülkeler arasındaki işbirligi 
manın .. güçlenmesine 
manda, bütün sosyalist 
süreçlerin açıklık kazanmasına, 
lann ,çözümünde olumlu 
na katkıda bulunacaktu. 

1976 VE ÇIN'DEKI 

1976 yılında, Çin 
gelişmelere tanık olundu. 

Bugünjilkede varolan 
sızlık, ülke ve parti yönetiminde
ve politik politik çizginin çizginin niteliRinden niteliRinden 

NedenJeri ve sonuçlan 
min kuruluşundaki bütünsaptırmalaranAmen, 
leşme sürecinde, işçi 
güçlendi�i brr gerçektir. 
limsel sosyalizmin rotasında tutabiJen 
gitmemiştir. Bütün bu 
sosyalist unsurtann ve 
rikiminin Parti ve ülke 
sı kaçınılmazdır. Çin Halk 
enternasyonalizmine 
otunnasının,bütün uluslararası 
güçlenmesine 

,
güçlenmesine 

,
katkısı 

TEKELCI DEVLET 
ÇELIŞKILERI 

Bugün, kapitalizmin 
mesiyle, kapitalist. ülkelerdeki 
nomik dalgalanmalardan 
zanmışlardır. 

Kapitalist Kapitalist Kapitali gelişimin 
nin organik bileşiminin 
düşmesi yüzyılımızin 
eeilimin,."etkisinden eeilimin,."etkisinden eeilimin,."etkis kaçınabilmek 
devlet bütünleşmiş, 
müdahalesi kurumlaşmıştır
tekelci devlet kapitalizmi 
mik dalgalanmalann etkisini 
bunun tersi olmaktadır. 
kan bunalım, aynı zamanda tekelci 
nin de bir bunalımıdLl. 
pitalizminin bunalımı, sennayenln aşın birikimi 
lımı ile içiçe geçerek 
derinleştirmektedir. 

Bu yeni bunalımın 
ennasyonla işsizliein yanyana olmasıdır. 
satçılannın "stagaasyon 
izahını bir türlü bulamadıklan 
şudur: Gümimüzün kapitalizlioJ, 
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A I LER I ADI M LAR 
başka bir çözüm getirememektedir. Ureliın teknoloji· 
sinde meydana gelen deeişiklikler, kapitalizmin sosya
lizmle rekabet çabası, sermayenin yıpranması ve yeni
lenmesi süresini daha çok kısaltmaktadır. Bu sürenin 
kısatmasıı tekellerin aşırı kar politikasını kamçılamak· 
tadır. Böylece bir yandan fiyatların tırmanması ile .di· 
ger yandan toplumsal sermayenin hızla deeerden 
kaybetmesi sonucu işsizlik ve ennasyon birbirinin ya
nıbaşında var olmaktadır. 

SO UÇLAR : SILAHLANMA GERICI 
ÇÖZOM ÇABALARı 

Yukanda özetlemeye çalış ııe tın ız bunalımın ö
nemli sonuçlarından biri silahlanmaya hız verilmesi ve 
askeri bütçelerin inanılmaz boyutlara vardırılması ol· 
muştur. Silah sanayiinin, yıpranan sermayenin hızla 
yenilenmesi konusunda en elverişli teknolojik yapıya 
sahip olması, emperyalist ülkelerin silahlanmaya ver
dikleri önemin köklü nedenlerinden biridir. 

öte yandan bunalımın köklülüfü karşısında tekel
ci devlet düzenlemelerinin iOası, tekelleri "uzun süre
li" önlemlere yöneltmektedir. Bunlann başında, işçi 
sınıfının taleplerini uzun süre baskı altında tutacak, 
ara tabakaJarı ve tekel dışı sermayeyi tekellerle sıkı 
sıkıya ba�layacak nitelikte en gerici çözüm yollanna 
gözler çevrilmektedir. 

Di�er yandan emperyaJist kapitalist sistemin dün· 
ya ::Hçe�indek! bunalımının bir di�er yönü de, etki a
lanlanndaki gerileyiş biçiminde kendini göstermekte
dir. Emperyalist sistem buna çözüm bulabilmek için 
de çeşitli düzenlemeler peşindedir. 

Bu düzenlemelerin ilki, Güney Afrika'da ortaya 
çıkmaktadır. Angola deneyinden sonra eski "müda
hale" yöntemlerinin işlemedi�ini gören emperyalizm, 
Afrika'nın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde
ki dayanaeını koruyabilmek için yeni yöntemlere 
başvurmaktadır, Bu yöntemler, "sınırlı yumuşama· 
lar"a karşılık "silahlı mücadeleciler"in tasfiye edilece
fi sınırlı bir demokratikleşmedir. Rodezya ve GAC'de 
sıkışan emperyalizm çözüm yolunu burada 'aramakta, 
ırkçı rejimiere bir nefes alma olanaeı saflamak iste
mektedir. 

OAC'nin Atlantik'in güneyindeki rolü, emperya
lizmin bölgedeki ikinci büyük dayanaeı Brezilya'nın 
rolü ile bütünleşmektedir. Son olarak, gerici Latin 
Amerika rejimierinin askeri güçlerini bir araya getiren 
deniz manevralarına GAC'nin de gözlemci olarak çae
nlması, NATO'nun bir güney kopyasını oluşturma ça· 
balarının hızlandıeını göstermektedir. Emperyalizmin 
planı, Atlantik'in güneyinde NATO'nun bir izdüşümü· 
nü meydana getirmektir. 

I K I  SISTEM ARASIN DAKı i L I Ş K I LER 

Son yıllarda iki dünya sistemi arasındaki politik 
ilişkiler, yumuşamadan yana belirleyici bir dönüş 
kaydetmiştir. Banş içinde bir arada yaşama, uluslar· 
arası ilişkilerde hakim e�i1im haline gelmiştir. Sosya· 
list ülkelerin gelişmesi ve giderek artan etkinlikleri, bu 
dönüşün temel etkenleri arasındadır. 

Politik, askeri ve ekonomik ilişkiler açısından ele 
alınması gereken yumuşamanın, "ideolojik yumuşa· 
ma" olarak gösterilmek istenmesi, uluslararası ilişkile· 
ri çarpıtmak kadar, emperyalizmin revizyonizmi güç· 
lendirme çabalarının da bir iJrünüdür. Gerçekte yumu
şama, farklı toplumsal sistemlere sahip devletlerin ili:$
kilerinin banşçı temellere dayandırılmasından ibaret
tir. Karşıt toplumsal sistemlerin yakınlaşması, kapita
lizmle sosyalizm arasındaki mücadelenin yumuı;aması 
SÖ7. konusu deC'ildir. Tersine yumuşama, bütün dünya· 
da toplumsal gelişmelerin hızlanması sonucunu do· 
eurmakt.adır. Ancak yumuşama süreci ile, sosyalist 
devrimin barışçı gelişmesi arasında doenıdan bir bae 
yoktur. Iki karşıt sistemin yakınlaşmasıyle bir ilişkisi 
olmayan yumuşama süreci, emperyalizmin ve burjuva· 
'"I,inin gerici niteligini ortadan kaldırmamaktadır. YU-

uşama süreci, her ülke devrimci güçlerinin daha ge· 

niş bir uluslararası dayanışmaya dayanması ortamını 
yaratarak, sadece banşçı yolun olanaklarını artırmak: 
tadır. 

ULUSLARARASI IŞÇ
_
I SıNıFı ı M R EKETI 

Kapitalizmin genel bunaJımının derinleşmesi, 
uluslararası işçi sınıfı hareketinin dünya üzerindeki ro
lünün rırtmasınrı neden olmaktadır. Bunun yanısıra, iki 
toplumsal sistemin karşı karşıya geldiei ve barış için· 
de bir arada yaşamanın. en önemli aJanı olan Avrupa' 
da, işçi sınıfı partilerinin faaliyeti, tüm dünyadaki 
devrimci dönüşümlerin gelişmesi açısından özel bir 
öneme sahiptir. 

Bu .açıdan, 1976 yılında gerçekleştirilen ,Avrupa 
Komünist ve Işçi Partileri Konferansı, işçi sınıfı hare· 
ketinin tarihinde önemli dönüm noktalarından biri 
olarak,ortaya çıkmaktadır. 

Bu konferansta, Avrupa'daki ,işçi sınıfı ,partileri. 
nin büyük bir çoeunlueu, faaliyetlerinin temel konu· 
larındaki deneylerini karşılaştırmışlar, yaklaşımlarını 
geniş bir anlayış ortamı içinde tartı�mışlardır. 

Berlin Konferansı, kapitalist ve sosyalist ülkeler 
işçi sınıfı partilerinin, eylemlerini ortak bir platform
da deC'erlendiremeyecekleri, ortak bir görüş açısının 
mutlaka engellenecefi yolundaki tahminleri boşa 
çıkarması açısından başlıbaşına bir önem taşımaktadır. 
Bunun yanısıra konferansın hazırlık çalışmaları, özel· 
likle SBKP'ne atfedilen "kendi görüşlerini diC'er parti
lere empoze etme" niyetinin ne denli gerçek dışı ol· 
dueunu da kanıtlamıştır. 

ENTERNASYONALIZM GEÇERLI lıCINI 
KORUYOR 

Bugün, işçi sınıfı partilerinin izledikleri çizgilerin 
ülke koşullarına ve bilimsel sosyalizme uygunluC'unu 
saptayacak, ulslararası bir politik merkez yoktur. An· 
cak, işçi sınıfı hareketinin politik ve ideolojik gücü, o
nun belirli bir .merkez çevresinde .örgütlenmiş olması· 
na baeıı deC'ildir. örneğin günümüzde, sosyal demok
rasinin, uluslararası bir örgüte sahip olmasına raC'men 
içinde bulundufu ideolojik bunalım, uluslararası da· 
yanışmada merkezlerin deC'iI, ilke birliğinin belirleyici 
olduC'unun kanıtıdır. 

Ancak, proleter enternasyonalizminin kapsamı
nım ulusal işçi sınıf; +ıaceketlerinin karşılıklı dayanış· 

masıyle sınırlı olmadlC'ınl da belirtmek gerekir. Işçi $1· 
nıfının uluslararası dayanışmasının temel koşulu, her 
ülkedeki işçi sınıfı mücadelesinin bilimsel f;osyalizm il
kelerine uyumlu biçimde yürütülmesidir. lş"çi sınıfı 
partileri, bilimsel sosyalizmin ilkelerini ülkenin somut 
koşullarına uYl,I\Jlayarak. hem ulusal hem de uluslar
arası sorumlulueunu yerine getirmiş olur, özetle, pro· 
leter enternasyonalizmi ilkesinin özü, her işçi sınıfı 
partisinin bilimsel sosyalizme baelıhğıdır. 

PROLETARYA D I KTATöRLOCO 

1976 yılının işçi sınıfı hareketine getirdiği en 
onemli tartışma konularından biri de, proletarya dik· 
tatörlüC'üdür, 

Fransız Komünist Partisi'nin ( FKP) 22, kongre· 
sinde, proletarya diktatörlüğü kavramı, Fransa'da sos
yalizme geçiş yolunu sa(:layacak iktidar biçimini dile 
getirmediei gerekçesi ile tüzükten çıkarılmıştır, 

Busde(:erlendirmenin bir açıklaması 22. kongreye 
sunulan merkez komitesi raporunda yer almaktadır. 
Ancak bu açıklamada Yl'r alan gerekçeler, parti tara· 
fından ileri sürülen «erekçelerin tümünü kapsamıımak· 
tadır. Ayrıca. partinin resmi organlarında konuyla il
gili olarak yapılan Ilçıklamaların, şu ana kadar sistemli 
bir büWn olu�turınadı�ı 

Prolf'tarya dikıatörlüfü konusu, sınıfı hareke· 
tiııin taktik bir sorunu U\.ı.ı.$l.ararası sınıfı 
hareketinin stratejiııinin bir -p:ırçasıdır, Di�er bir de· 
yişle, sosyalizmin kUn.fıu�unun. kapitalizmden sosya· 
lizme gl'çi�in evrenııel yasalanyla ilgilidir. 

Proletarya diklaLÖrlüğünün alubileceği biçimll'rin 
çeşitlili�i, hmride ve pratikte ortaya konmuştur. Bi· 

limııel sosyalizmin, uluslararası işçi sınıfı hareketi ta
rafından ortaklaşa formüle edilmiş ilkeleri konusunda 
alınacak kararların, yine bu hareketin idl'ulojik birlieı. 
ni güçlendirecek bir yöntemle ele'Ollınmasl, konuyla il· 
gili tartışmaların, kardeş partilerin göru� açılarının 
eşitlik içinde karşılaştınlmasına olanak saRlaması 
önemlidir. 

"KEMERLERI SI KMA" VE ıTALYAN 
KOMÜNIST PARTISI 

Uluslararası iı;çi sınıfı hareketi h;inde tartışılan 
diger bir sorun da ekonomik bunalımdan çıkılması 
için ıtalya'da onerilen "kemerleri sıkma" politikası ve 
bu politika karşısında ıtalyan Komünist Partisi 'nin 
(lKP) aldı�ı tutumdur. 

i KP Genel Sekreteri Berlinguer Parti Merkez Ko· 
mitesi ve Merkez Denetleme Kurulunun 20·22 Ekim 
tarihleri arasında yaptı�ı toplantıda soru nu azetle 
şöyle koymuştur: 

Ülkenin içinde bulundueu büyük bunalım gerek· 
tirdi�i kökliJ dönüşümleri, bunalımın boyutlarını u· 
nutturmak ve geçiştirrnek isteyenler vardır . .  Bunların 
karşısında komünistlerin sorunu en öne çıkarması,tüm 
açıkh�ı ve somutlueuyla koyması gerekmektedir. 
Olup biteni kaderci bir lutumla kabullenmeye ya da 
en kötüye hazırlıklı olmaya götüren gerişimieric müca· 
dele etmek zorundadır komünistler. Parti, önü alın· 
maz inası engellemek için ivedi tedbirlerin alınması 
gerektieine halkı ikna etmeye çalışmalıdır. Bunların 
sonucunda, bunalımın nasıl, hangi hedener için. hangi 
perspektifleri e aşılabileceğin; ortaya koymalıdır. 
Emekçiler bu tünelden çıktıktan sonra, aynı toplum
sal ve siyasal güçlerle. aynı kişilerle işe yeniden başla· 
mak istemeyeceklerdir. 

Parti genel sekreteri Berlinguer. ekonomi" buna
lım V(' lKP'nin perspektiflerini böyle ele almaktadır. 
Parti başkanı Luigi Lon�o iSE: Partinin ti..ım toplum 
karşısındaki sorumluluğuna değinerek şöyle demekte· 
dir: 

"Ulusal sorumluluğumuzun ölçüsü, her I.aman ol, 
duC'unıuz şeyi olma kapasitemize; komunist imajımızı 
kendi rolünü hiç bir zaman reddetmediği için geliş· 
miş ve büyümüş güç olma imajımızı de�iştirme de�il. 
pekiştirml' kapasitemiz(: bağlıdır." (L'Unita, 22.10. 
1976) 

ULUSAL KURTULUŞ HARE KETLERI 

Ulusal kurtuluş ve toplumsal kurtuluş görevleri· 
nin gitgide içiçe girmesi geri ve bağımlı ülkelerde ba
eımsızlık ve'sosyalizm mücadelesini de daha çok bir
birine yakınştırmaktadır. özellikle Afrika ülkelerinin 
toplumsal yapısı. bu ülkelerde, ulusal baeımsızhktan 
sonra kapitalizmin kurulmasına yönelt'Cek gÜ<:!Nin ıa· 
yıf, etkisiz kalmasına neden olmuştur. Afrika halkları
nın emperyalist baskı ve sömürüyle doğrudan doğruya 
yüzyüze gelmiş olması, Güney Afrika'daki kapitalist 
sOmürünün büWn siyah Afrika halkları i<:in kapitaliz· 
min bir örnegi olması, kıtada sosyalizme duyulan öz· 
lemi gü<:ll'ndirmektedir. 

Gerçek ulusal bagımsızlığın gitgide kendini daha 
ııçık duyuran bir görev olarak ortada durdu�u bir 
başka kıta da Latin Amerika'dır. Ancak, baeımlı bir 
kapitalizmin, gerili�in bütün çelişkilerini derinıeştire· 
cek önemli bir ölçtide geliştiği bu kıtada da, emperya· 
lizme karşı mücadele, sosyalizmin yolunu a<:acak kök· 
lü toplumsal de�işiklikler için mücadele ile gitgide bU· 
tiJnleşmektedir, Sosyalist Küba'nın zaferi. L.atin Aıne· 
rik,,'dn sosyalizmin gücünü artırmıştır. 

Ancak. baC'lmsızlık ve demokrasi harckf'linin. 
diJnyanın geri bölümünde köklü toplumsal de�işiklik
Iı'rle kaynaşmasının ilerlemesi, bu bölümdeki lilk"ler 
için sosyalizmin günün sorunu haline geldigi sonucu· 
nu dogurmamaktadır. Bu toplumsal degişikliklerin 
gerçekleşeceC'i ortam. bu dönüşiimlere katılacak sınıf· 
ların ve briic;lerin niteli(:i. devrimci mücadeleye damga
sını vurnıaktadır, üte yandan ulusal kurtuluş hareket· 

öniJndcki sorunları çÖl.erek. daha köklü top· 
luınsal hedl'nerc yönelmesi. ancak dünya sosyulist sis· 
teıniyle. uluslarıımsı işçi sınıfı hart'ketiyle duyanışınıı· 
sını ı:ı:ii<:lendirmesinc baClıdır. BnC'lmsızlık nılicudclesi 
veren halkları yeniden emperyalizmin boyunduru�u 
altına sokacak tiirde çözlimlNe, bu çözümlerin savu· 
nucusu tutucu unsurlara karşı ve işçi sınıfının rollinu 
yükseltmek için verilen mücadele. bu sUrl'çte belirlf'
yici olacaklır. 

bunalımın köklülüfü karşısında tekel
tekelleri "uzun süre

Bunlann başında, işçi 
baskı altında tutacak, 

sermayeyi tekellerle sıkı 
gerici çözüm yollanna 

kapitalist sistemin dün· 
bir di�er yönü de, etki a

kendini göstermekte
çözüm bulabilmek için 

Güney Afrika'da ortaya 
sonra eski "müda

gören emperyalizm, 
Afrika Cumhuriyeti'nde

yeni yöntemlere 
"sınırlı yumuşama· 

mücadeleciler"in tasfiye edilece
Rodezya ve GAC'de 

yolunu burada 'aramakta, 
alma olanaeı saflamak iste

güneyindeki rolü, emperya
dayanaeı Brezilya'nın 

olarak, gerici Latin 
askeri güçlerini bir araya getiren 

gözlemci olarak çae
kopyasını oluşturma ça· 

ktedir. Emperyalizmin 
NATO'nun bir izdüşümü· 

DAKı i L I Ş K I LER 

sistemi arasındaki politik 
belirleyici bir dönüş 

arada yaşama, uluslar· 
haline gelmiştir. Sosya· 

artan etkinlikleri, bu 
arasındadır. 

ilişkiler açısından ele 
"ideolojik yumuşa· 
uluslararası ilişkile· 

emperyalizmin revizyonizmi güç· 
iJrünüdür. Gerçekte yumu

sahip devletlerin ili:$
dayandırılmasından ibaret

yakınlaşması, kapita
mücadelenin yumuı;aması 
yumuşama, bütün dünya· 

nması sonucunu do· 
süreci ile, sosyalist 

arasında doenıdan bir bae 
aşmasıyle bir ilişkisi 

emperyalizmin burjuva· 

larındaki deneylerini karşılaştırmışlar, yaklaşımlarını 
geniş bir anlayış ortamı içinde tartı�mışlardır. 

Berlin Konferansı, kapitalist ve sosyalist ülkeler 
işçi sınıfı sınıfı sınıf partilerinin, eylemlerini ortak bir platform
da deC'erlendiremeyecekleri, ortak bir görüş açısının 
mutlaka engellenecefi yolundaki tahminleri boşa 
çıkarması açısından başlıbaşına bir önem taşımaktadır. 
Bunun yanısıra konferansın hazırlık çalışmaları, özel· 
likle SBKP'ne atfedilen "kendi görüşlerini diC'er parti
lere empoze etme" niyetinin ne denli gerçek dışı ol· 
dueunu da kanıtlamıştır. 

ENTERNASYONALIZM GEÇERLI lıCINI 
KORUYOR 

Bugün, işçi sınıfı partilerinin izledikleri çizgilerin 
ülke koşullarına ve bilimsel sosyalizme uygunluC'unu 
saptayacak, ulslararası bir politik merkez yoktur. An· 
cak, işçi sınıfı hareketinin politik ve ideolojik gücü, o
nun belirli bir .merkez çevresinde .örgütlenmiş olması· 
na baeıı deC'ildir. örneğin günümüzde, sosyal demok
rasinin, uluslararası bir örgüte sahip olmasına raC'men 
içinde bulundufu ideolojik bunalım, uluslararası da· 
yanışmada merkezlerin deC'iI, ilke birliğinin belirleyici belirleyici 
olduC'unun kanıtıdır. 

Ancak, proleter enternasyonalizminin kapsamıkapsamı
nım ulusal işçi sınıf; +ıaceketlerinin karşılıklı karşılıklı kar dayanış· dayanış· 

masıyle sınırlı olmadlC'ınl da belirtmek gerekir. Işçi $1· $1· 
nıfının uluslararası dayanışmasının temel koşulu, her koşulu, her 
ülkedeki işçi sınıfı mücadelesinin bilimsel f;osyalizm ilil
kelerine uyumlu biçimde yürütülmesidir. lş"çi sınıfı sınıfı 
partileri, bilimsel sosyalizmin ilkelerini ülkenin somut somut 
koşullarına uYl,I\Jlayarak. hem ulusal hem de uluslarde uluslar
arası sorumlulueunu yerine getirmiş olur, özetle, pro· pro· 
leter enternasyonalizmi ilkesinin özü, her işçi sınıfı işçi sınıfı 
partisinin bilimsel sosyalizme baelıhğıdır. 

PROLETARYA D I KTATöRLOCO 

1976 yılının işçi sınıfı hareketine getirdiği en en 
onemli tartışma konularından biri de, proletarya dik· dik· 
tatörlüC'üdür, 

Fransız Komünist Partisi'nin ( FKP) 22, kongre· kongre· 
sinde, proletarya diktatörlüğü kavramı, Fransa'da sossos
yalizme geçiş yolunu sa(:layacak iktidar biçimini dile dile 
getirmediei gerekçesi ile tüzükten çıkarılmıştır, 

Busde(:erlendirmenin bir açıklaması 22. kongreye kongreye 
sunulan merkez komitesi raporunda yer almaktadır. almaktadır. 
Ancak bu açıklamada Yl'r alan gerekçeler, parti tara· tara· 
fından ileri sürülen «erekçelerin tümünü kapsamıımak· kapsamıımak· 
tadır. Ayrıca. partinin resmi organlarında konuyla il
gili olarak yapılan Ilçıklamaların, şu ana kadar sistemli sistemli 
bir büWn olu�turınadı�ı olu�turınadı�ı olu�tur

Prolf'tarya dikıatörlüfü konusu, sınıfı hareke· · 
tiııin taktik bir sorunu U\.ı.ı.$l.ararası sınıfı sınıfı 
hareketinin stratejiııinin bir -p:ırçasıdır, Di�er bir de· de· 
yişle, sosyalizmin kUn.fıu�unun. kapitalizmden sosya· sosya· 

gerektieine etmeye çalışmalıdır. 
sonucunda, bunalımın nasıl, hangi hedener 
perspektifleri e aşılabileceğin; ortaya 
Emekçiler bu tünelden çıktıktan sonra, 
sal ve siyasal güçlerle. aynı kişilerle işe 
mak istemeyeceklerdir. 

Parti genel sekreteri Berlinguer. 
lım V(' lKP'nin perspektiflerini böyle 
Parti başkanı Luigi Lon�o iSE: Partinin 
karşısındaki sorumluluğuna değinerek 
dir: 

"Ulusal sorumluluğumuzun ölçüsü, 
duC'unıuz şeyi olma kapasitemize; komunist 
kendi rolünü hiç bir zaman reddetmediği için geliş· 
miş ve büyümüş güç olma imajımızı 
pekiştirml' kapasitemiz(: bağlıdır." 
1976) 

ULUSAL KURTULUŞ HARE

Ulusal kurtuluş ve toplumsal kurtuluş 
nin gitgide içiçe girmesi geri ve bağımlı 
eımsızlık ve'sosyalizm ve'sosyalizm ve' mücadelesini de daha 
birine yakınştırmaktadır. özellikle Afrika 
toplumsal yapısı. bu ülkelerde, ulusal 
sonra kapitalizmin kurulmasına yönelt'Cek 
yıf, etkisiz kalmasına neden olmuştur. 
nın emperyalist baskı ve sömürüyle doğrudan 
yüzyüze gelmiş olması, Güney Afrika'daki 
sOmürünün sOmürünün sOmür büWn siyah Afrika halkları 
min bir örnegi olması, kıtada sosyalizme 
lemi gü<:ll'ndirmektedir. 

Gerçek ulusal bagımsızlığın gitgide 
ııçık duyuran bir görev olarak ortada 
başka kıta da Latin Amerika'dır. Ancak, 
kapitalizmin, gerili�in bütün çelişkilerini 
cek önemli bir ölçtide geliştiği bu kıtada 
lizme karşı mücadele, sosyalizmin yolunu a<:acak 
lü toplumsal de�işiklikler için mücadele 
tiJnleşmektedir, Sosyalist Küba'nın zaferi. 
rik,,'dn sosyalizmin gücünü artırmıştır. 

Ancak. baC'lmsızlık ve demokrasi 
diJnyanın geri bölümünde köklü toplumsal 
Iı'rle kaynaşmasının ilerlemesi, bu bölümdeki 
için sosyalizmin günün sorunu haline 
nu dogurmamaktadır. Bu toplumsal 
gerçekleşeceC'i ortam. bu dönüşiimlere dönüşiimlere dönüşi
ların ve briic;lerin niteli(:i. devrimci mücadeleye damga
sını vurnıaktadır, üte yandan ulusal kurtuluş 

öniJndcki sorunları çÖl.erek. daha 
luınsal hedl'nerc yönelmesi. ancak dünya 
teıniyle. uluslarıımsı işçi sınıfı hart'ketiyle 
sını ı:ı:ii<:lendirmesinc baClıdır. BnC'lmsızlık 
veren halkları yeniden emperyalizmin 
altına sokacak tiirde tiirde ti çözlimlNe, bu çözümlerin 



FAŞIST KOMANDOLARıN MC 'NIN, OESTEGI AL TINOA SÜR

DÜRDÜKLERI SALDıRıLAR, BÜYÜK MERKEZLER DıŞıNDA 

DA YAYGINLAŞARAK VE ORTA öGRENIM KURUMLARıNı 

DA ıÇINE ALARAK. ILERICI-DEMOKRAT VE SOSYALIST 

GÜÇLERI YILDIRMAYı AMAÇLıYOR. GAZIANTEP, ıZMIR 

VE AMASYA'DA GEÇTlGIMIZ AY ıÇINDE ilUNUNaSOMUT 
öRNEKLER! GöRÜLDÜ. 

DESTEKLI 
SALDıRıLAR 

AZGINLAŞIYOR 
GıızI4ııtep'te, orta ve yük&ek ötıenlm 

kuNmlarında tezgalıl&nan oyunlara yenl· 
leri eklenlyor. 'Geçen yıl komando 6H
lemelerin yerleştirilmesiyle "faşi.sUe,tt
rIlen" ERııım Enstltiiliindenl'sOnıa, Ata· 
türk Lisesi ve buna baRlı olarak da OD· 
ro kampusu sermayenin militan ko
mandolannca doldurolmak isteniyor. 

Geçtilimiz hafta Elitim Eoıtltiisün· 
den çıkan komandolar, Atatürk LisesJo
de etiUml sabote eylemlerine giri,üler. 
Bu eylemlen'sOnucunda, 1976·77 ötre
nim yılında, okulun bugünendek ·.kapalı 
tutulıııuııııroaRlayabildiler. 

MC, ltarafından atanan ODTU müıe
velli heyetinin kalan bilinlyor. Bu ,kara
ra göre, 160 komandonun Gaziantep 
Mühendislik rakültesine kaydedilmeleri 
gerekiyor. Bu beslemelerinkayıt1anruser. 
bestçe yapabIlmeleri için okul dekanın 
emri ile 3 gün kapatıldı. ötıenciler ise 
haklı davalannı anlatabilmek için 10 
Anlık günü bildiri daRıttılar. Aynı gün 
hiç bİJ gerekçe göstenneyen polis oku, 
lu aramak istedi. 

Polisler, ötrencilerinıı özgürlükleri ve 
can IÜftnlikleri ... çlSmdanı"iı.iç bir1fÜven
ce vermeden ve gerekçesiz bir biçimde 
okulu aramak isteyince.iStyenciler yasal 
yoUara başvurarak direndiler. ölrenciler 
poll&in ancak hiçbir öfı'encinln tutuk
lanmaması ve aramarun avukatlaıla bir
likte yapIİması halinde okulun aranma· 
sını istediklerini bildirdiler. Yurt binası
nın çatısıpa. Çıkan yüzlerce öRrenci, çev
rede biriken halka mücadelelerini ve 
amaçlannı anlattılar. HalkıniÖRrenciler
den yana çıkması üzerine, polisin biri
ke�ı halk,., copiama glri,imleri ortaya 
çıktı. 
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ölrencUerin�akll talepleri gözönüne 
alındıktan sonıa gIri,lIen aramıda polis 
hiçbir şey elde edemedi. 

Olayırubmuoyu üzerindeki etkisi, er
tesi gün bır mltln�eklin�dönü,üi. Hal· 
kın d&.oDTU öRrencilerinin mücadelesi· 
ni destekledil'ini kanıtlayan bu yürü
�, polis tarafından da�ıtıldı. Tutukla
nanlar oldu. 

Bugün ODTU kampusu 16 gün 'çin 
kapatıJ.m.ış durumda. Bu kapatma ile 
amaçlananr.ötyencilerin haklı mücadele
lerindeki kararlılıtı çözmeyi, eritmeyi 

amaçlıyor. 
ODTU üzerindeki oyunlar böyle sü

rerken, faşist tı.rma.nu, Gaziantep'te bir 
gövde gösterisi biçiminde 18 Aralık 
tarihinde boy gösterdi. Gazıantep Ulkii 
Ocaklan, "Komünizmi, Faşizmi ve 
Anarşiyi Protesto YÜlÜyü,ü" . .CIüzenledi. 
önceden bildiriler daRıtıldl. Başka ,ehir· 
lerden getirilen profesyonel faşist mUi· 
tanıar, Gaziantep halkını, ilericiöl"renci
leri tehdit etmek için yiliüdüler. 

Ancak bu yüıüyü,te dev,irme.de oı.. 
gerçek güçlerC· ortaya çıktı. Faşistler, 

yüıü� ıçın ancak 1500 kıtıyi toplayao 
bilml,lerdi. Bunlann önemlkbir. böliimü 
MC tarafından bqlarda !at1lll .. tiJllen 
ERııım Enstiliilü'ni.in bızı ö,rendleri .. 
"misatır" !atiıııerdi. Yüıü�te 'u 110-
ganlar dikkati çekiyordu: "Ordu Millet 
Elele"; "TUrkiiz, MiiIlümanız, Uypnz"; 
"Mill1 Devlet, ·Güçlü, lkııdar". Ve bu 
sloganlar 'aralında, r",bııerin MIOCUlar· 
dan nasıl esinlendiklerini gösteren iJ&inç 
bir tanesi .daha vardı: "Fqiltlef"'MOIko
va'ya!" 

Büyüklerimize, Ağabeylerimize ve larde,lerimize Sesleniyom ... 
Devıetine, Milletine, Din Te . Bür Demokratik Rejimine sahip ol. Deylet Te Minet dü,man .. 

larına fırsat Terme ..• Gaflet uykueundan uyan... Yarın Soıyaliet dikta rejimi ,eline... Ma.m 
mü1kün elinden alınıp DeTıetin olacak. Şoför arabaya, köyıü toprağa ıahip olamıyacak. Buıüa 
m.ahn olan torna, makina ve tezgahıarında yarın bir köıe gibi kann tokluluna ç.ah,tırılacak ... 
ıın! Bunları bil ve nereye gid iyoruz diye birazcık olsun ba,ını kaldır, etrafına bak. Iomü .. 
nizme, Fa,izme, Siyonizme ye her türlü Emperyalizime, Soıyaliet tek pal'ti dikta rejinıine kar 
,ı olan ve çekinmeden mücadele eden MOSLOMAN MİLLİYETÇİ - OL!tOCO GENÇLIC!: ,SA
aİp OL . . .  OLKOCÜLER SENİN ÖZ EVLATLARıNDIR . .. 

18 Aralık 1976 Cnnıarteoi gÜDü saat 14'de İotaoyon meydanında yapılacak olan "KOMU
�ıZMı, FAşıZMı TO ANARşıyı PROTESTO" yürüyü'ÜDe katıl... 

Allah Türk M i l leti n i  Korusun ve Yüceltsin . . .  
GAZıANTEP 

OLKO OCAK:LARI DERNECı 

FAŞIST AZGıNLIK BILDIR/LERDE BOYLE IFADE EDILIYOR 

SISAG GECESI YAPI LDl 

Grevde bulunan Sosyaı·lş'e baAIı 
SISAG işçileri ile bir dayanışma gecesi 
dUzenlendi. TOTED Ankara şubesinin 
düzenlediği, Makine Mühendisleri Odası 
salonunda yapılan gece dinleyieiler tara
fından ilgi ve coşku ile izlendi. Rahmi 
Saltuk, Işçi Kültür Derneği ve Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Folklor Kulübü· 
nUn katılmaları ile gerçekleşen geceye 
çok kalabalık bir dinleyici kitlesi katıldı. 

TOTED Ank<ıra Şube Ba�kanının 
açış konuşmasından sonra Sosyal-Iş Ge
nel Başkanı Özcan Kesgeç, grevde bulu
nan SISAG işçilerinin haklı direnişlerini 
anlattı. "70 gündür grev -devam ediyor. 
SISAG işçileri türlü engellemeler karşı
sında grevlerini başarı ile sürdürüyorlar." 
dedi. Işçi-memur ayırımı konusuna de· 
ğinen Özcan Kesgeç, "sorun temel hık 
ve özgürlükler sorunudur. SISAG grevi 
ülkemizde yürütülen bağımsızlık ve de
mokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir par
çasıdır. Ilerici basında bu konuda hiç bir 
yazı çıkmamışur. Bunun grevci işçilerin 
yalnız bırakılmak ve grevin kırılmak is
tenmesi sonucunu getireceğini" söyledi 
ve "lUm ilerici kuruluş ve basının SISAG 

grevci işçilerinin y.anında olrm.sı gerekir' 
dedi. 

Konuşma.cıl.ardari sonra Işçi Kültür 
Derneği korosunun söylediği türküler ve 
devrimci marşiarla b.aşlayan geceye katı
lan Rahmi Saltuk yaptığı konuşmadi 
"Işçi sınıfının ulusal ve enternasyemi 
özü vardır. Türkiye Işçi Partisi ülkemiz
de Şili Halkı ile dayanışma. geceleri dü
zenlemiştir. Burjuvı7.inin engeııemesi • 
nucundi, siz Ankara'lIlır bu geceleri iz
leyemediniz" dedi. Rıhmi �ltuk'un 
söylediği Şili Halkının anti-faşist müca
delesinin uluslararası simgesi haline gel. 
miş olan "Venseremos"ı bütün salon ka· 
tıldı. Işçi Kültür Derneğinin Erzurum, 
Bitlis, ODTü folklor ekibinin Adam yö
resinin oyunlarından derlenen gösterileri 
seyircilerin büyük ilgisini çekti.j... :.-

Rahmi Saltuk, Işçi Kültür Derneği ve 
ODTÜ Folklor KulübünUn hiç bir men
faat gözeemeksizin bu geceye katılma.ları 
işçi sınıfıyla dayanışmanıni . somut bir 
örneği oldu. Demokratik kitle örgütleri, 
geceye gönderdikleri kutlama mesajları 
ile grevci SISAG işçilerinin haklı müca· 
delesinde yanında olduklarını belirttiler. 

bilinlyor. Bu ,kara
komandonun Gaziantep 

rakültesine kaydedilmeleri 
beslemelerinkayıt1anruser. 

kaydedilmeleri 
beslemelerinkayıt1anruser. 

kaydedilmeleri 

için okul dekanın dekanın de
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bildirdiler. Yurt binası
Çıkan yüzlerce öRrenci, çev
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üzerine, polisin biri
glri,imleri ortaya 

Büyüklerimize, Ağabeylerimize ve larde,lerimize Sesleniyom 
Devıetine, Milletine, Din Te . Bür Demokratik Rejimine sahip ol. Deylet 

larına fırsat Terme ..• Gaflet uykueundan uyan... Yarın Soıyaliet dikta rejimi 
mü1kün elinden alınıp DeTıetin olacak. Şoför arabaya, köyıü toprağa ıahip 
m.ahn olan torna, makina ve tezgahıarında yarın bir köıe gibi kann tokluluna 
ıın! Bunları bil ve nereye gid iyoruz diye birazcık olsun ba,ını kaldır, 
nizme, Fa,izme, Siyonizme ye her türlü Emperyalizime, Soıyaliet tek pal'ti 
,ı olan ve çekinmeden mücadele eden MOSLOMAN MİLLİYETÇİ - OL!tOCO 
aİp OL . . .  OLKOCÜLER SENİN ÖZ EVLATLARıNDIR . .. 

18 Aralık 1976 Cnnıarteoi gÜDü saat 14'de İotaoyon meydanında yapılacak 
�ıZMı, FAşıZMı TO ANARşıyı PROTESTO" yürüyü'ÜDe katıl... 

Allah Türk M i l leti n i  Korusun ve Yüceltsin 
GAZıANT

OLKO OCAK:LARI 

FAŞIST AZGıNLIK BILDIR/LERDE BOYLE BOYLE BOY IFADE EDILIYOR 

SISAG GECESI YAPI LDl 

Grevde bulunan Sosyaı·lş'e baAIı 
SISAG işçileri ile bir dayanışma gecesi 
dUzenlendi. TOTED Ankara şubesinin 
düzenlediği, Makine Mühendisleri Odası 
salonunda yapılan gece dinleyieiler tara
fından ilgi ve coşku ile izlendi. Rahmi 
Saltuk, Işçi Kültür Derneği ve Orta Do
ğu Teknik Üniversitesi Folklor Kulübü· 
nUn katılmaları ile gerçekleşen geceye 
çok kalabalık bir dinleyici kitlesi katıldı. 

TOTED Ank<ıra Şube Ba�kanının 
açış konuşmasından sonra Sosyal-Iş Ge
nel Başkanı Özcan Kesgeç, grevde bulu
nan SISAG işçilerinin haklı direnişlerini 
anlattı. "70 gündür grev -devam ediyor. 
SISAG işçileri türlü engellemeler karşı
sında grevlerini başarı ile sürdürüyorlar." sürdürüyorlar." sür
dedi. Işçi-memur ayırımı konusuna de· 
ğinen Özcan Kesgeç, "sorun temel hık 
ve özgürlükler sorunudur. SISAG grevi 
ülkemizde yürütülen bağımsızlık ve de
mokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir par
çasıdır. Ilerici basında bu konuda hiç bir 
yazı çıkmamışur. Bunun grevci işçilerin 

grevci işçilerinin 
dedi. 

Konuşma.cıl.ardari sonra 
Derneği korosu
devrimci marşiarla 
lan Rahmi Saltuk 
"Işçi sınıfının 
özü vardır. Türkiye 
de Şili Halkı 
zenlemiştir. Burjuvı7.inin engeııemesi 
nucundi, siz 
leyemediniz" 
söylediği Şili 
delesinin uluslararası 
miş olan "Venseremos"ı 
tıldı. Işçi Kültür 
Bitlis, ODTü 
resinin oyunlarından 
seyircilerin büyük 

Rahmi Saltuk, 
ODTÜ Folklor 
faat gözeemeksizin 
işçi sınıfıyla 
örneği oldu. Demokratik 



SALDıRıYA VORA YAN TlP'LI YONETICI CEsIM GOKALP 

• 
KOMANDO SALDıRıLARı 

LlSELERE DE UZANDı 

MC iktidan ile birlikte öRfenim öz· 
gürtütü hemen. hemen tümüyle ortadan 
kalktı. Ancak, öA,renim özgürlüRünün 0'C

tadan. kalktıeı yerler olarak yalnızca üni
versiteleri, yüksek okuUan ve akademi
leri gönnemek gerekiyor. MC'nin kudur
gan &aldınsı ve tınnanışı, giderek liseleri 
de hedef almaya başlıyor. 

Çünkü "Ca.şistıeştinne" hedeneri ara
sında liseler du/ar. Son örneklerden biri 
tzmir'de Namık Kemal Lisesi'nde ortaya 
çıktı. Bu lisedeki tırmanış, di�er kurum
larda oldu� gibi, idare-komando ittifa
kı ile gerçekleştirilrnek isteniyor. 

Son olarak 20 Aralık günü, aynı ıs
tanbul'da Oniversitede uygulanan taktik 
gibi komandolar okulda toplandılar ve 
dersleri engeııediler. llerici ö�renciler 
ve bu arada olaylara kanşmak istem�yen 
büyijk:biröA'renci kalabalıeı komandolar 
tarafından. taşa tutuldu. 

Namık Kemal Lisesi'nde gece öRreni
mi de yapılıyor. Faşistler geceleri daha 
rahat hareket edebiliyorlar .. Geceleri o
kula karşı bu kez silahlarla saldınyor· 

lar. Okul kurşunlanıyor. 
Bulunduklan semti adeta kontrolleri 

altma alan komandolann kimlikleri her· 
kes tarafından biliniyor. Ancak bugüne 
kadar kendilerine karşı herhangi bir po
lisiye tedbir alınmış de�i1. Tersine, ida
reden de destek gören komandolar fiili 
saldırılardan, akademik baskılara kadar 
her yolu kullanarak ö�renci kitlesini sin
dinneye çaJLŞıyorlar. 

• 

AMASYA'DA TERÖR 

MC'nin iktldaraı gelişinden bu yana 
Amasya'ya yerleştirilen (aşist militanları 
Amasya'nın MSP'H .valisinin de himaye 
ve desLe�i altında ilerici, devrimcilere 
karşı yönelttikleri saldmıarını sürdürü
yorlar. 

Amasya'da komandoların başlıca faa· 
liyet alanlanndan biri olarak orta öere· 
nim kurumlan orlaya çıkıyor_ Lise ve 
dengi okulların öerencileri saidmira ue· 
nıyor, dövüıüyorlar. 

Ancak son zamanlarda saldmıarın da
ha geniş bir alana yayıldıe. görülüyor. 
Amasya'nın bütün ilçelerinde örgütlü bu
lunan Türkiye ışçi Partisi'nin üyeleri de 
idarenin ve komandolano boy hedeneri 
olmaya başla.dılaı. ömeein MSP'1i vali, 
TİP'liIerin yasal hakları olan afiş, bildiri 
da§ıtma faaliyetlerini engellemek için 
her türlü yasa dışı yöntemi uygulamak· 
ta, partililer saatlerce nezaretle tutul
maktadır. 

Geçtieimiz Aralık ayında Tİp Mer
kez Ilçe Sekreteri Cesim Gökalp ve parti 
üyesi Orhan Saltoeıu ve iki arkadaşı 
Amasya Eeitim Enstitüsünde 40·50 ka· 
dar komandonun saldınsına uerdılar. 
Bu saldm :sonucunda Eeitim Enstitüsü 
öerencisi ve Enstitü Demek Başkanı 
ol8Os Gökalp'ın baca�ı aldıeı darbeler 
sonucunda kınldı. Partililer tarafından 
"yetkili" mercilere yapılan şikayet ve 
başvurular cevapsız ve sonuçsuz kaldı. 

Amasya'da 1968 yılından bu yana 
'rurkiye Işçi Partili'lere yöneltile" saldı· 

nlar biliniyor. Bu saldırılarda şehit veren 
TIP'in, bundan böyle bir adım gerile· 
meden mücadelesini ve çalışmalannı sür· 
düreceei herkes tarafından bilinmeli. 

• 
• 
CHP'L1 BELEDIYE VE ıŞÇILER 

Eskişehir Belediyesi ile bu işyerinde 
örgütlü bulunan Genel.lş Sendikası ara· 
sında toplu iş sözleşmesi yapılmış ve bu 
toplu iş sözleşmesi gereeince ücret fark· 
Iannın ödenme süreleri Lesbit edilmiştir. 

Haıiran/l976' ayı ücret (arklannın 

Kasım/1976 sonuna kadar ödenmesi 
protokola ba�lanmıştl. Fakat Belediye 
SÖZü edilen ücret (arkla"nı sendikanın 
sürekli baskılanna raemen 2S.Aralık. 
1976 gününe kadar ödemedi. Aynca 

toplu iş sözleşmesin!n 53. maddesi gere· 

eince süt ve yoeurt yardımını 10 aydır 

kesmiş bulunuyor. 55. maddenin (d) 

rıkrası gere�ince de Belediye işçilerine 

elbise ve gocukı çizme gibi koruyucu eş· 

ya vermek zorunda. Toplu iş sözleşmesi 
gereRince bunlan vennediRi sürece, işçi
yi işe çıkaramaz. Tüm bu haklannın ve
rilmemesi dolayısıyle işçiler direnişe 
geçtiler. 

Direnişin ilginç yanı, işçilerin bu 
haklannı almak için mücadeleye geçme· 
si delil, işçi ve emekçi sınınardan yana 
oldueunu bildiren ve eme�in en yüce de· 
ler oldulunu ilan eden CHP'1i Belediye 
Başkanı Selami Vardar'ın tutumudur. 
Selami Vardar, işçiler hakla"nı almak 
için di�nişe geçtikleri sırada, daha önce 
28.12.1976 günü saat l2'ye kadar kendi· 
sine süre tanınmasına rağmen, makamını 
terk etmiş, üstelik basına ve TRT'ye iş
çilerin direnişinin "kanunsuz" oldueu 
yolunda demeç verdi. . Tabii ki bu 
haber Karataş'ın Milliyetçi Cephe tele
vizyonunda ve radyosunda önemli yer 

aldı. Işçi ve emekçi sınınann yanında 
oldueunu ilan eden, CHP 'li Belediye 
Başkanı mahkemeye, savcılı�a daha yan· 
sımamış bir olayda, hemen sonucu ra· 
hatlıkla bulması çok ilginçtir. Olay yargı 
mercilerinin önündedir, daha direnişin 
kanuni veya kanunsuz olduRu konusun
da hiç bir karar verilmemiştir. 

Yine Belediye Başkanı işçilere iste
diklerinin 400.000 lira tuttueunu ve bu
nun da kasasında oldueunu bildinniştir. 
Etrafa "işçilere verilecek param var, fa· 
kat Sendika almaya yanaşmıyor" der
ken, kendisi işyerlerini dolaşar<tk, işçile· 
re yaptıkları işin kanunsuz oldu�unu ve 
2 gün işyerine gelmedikleri için, iş ;ıLrjt. 
lerini ihbarsız ve kıdemsiz fesh edeceli· 
ni bildinnektedir. Belediye Başkanına 
şu sorulabilir: "Madem kasanızda para 
var, işçilerin ayalına tehdit için gidece· 
eine, para da�ıtmaya gitmek daha uy· 
gun olmaz mıydı?" 

Bir yandan MC iktidannın Belediye· 
lere baskısı, bir yandan da CHP'Ii Beledi
ye Başkanının tutumu sonucunda işçi· 
ler, halkla karşı karşıya getirilmek isten· 
mektedir. Turkiye Işçi Partisi Eskişehir 
tı Başkanlı�ı, bu gerçelderi halka açıkla· 
yan basın bülteninde, işçi ve emekçi sı· 
nınardan yana olanlarla, karşı olanlann 
açıla çıktıRını belirtmiş ve işçilerin 
haklı direnişinin yanında oldueunu 
açıklamıştır. Bir yandan işçi ve emekçi 
sınınardan yana imiş görünüp, bir yan· 
dan ise düşmanca laVlr alanla"n içyüzü 
bir kere daha açlRa vurulmuştur. 

ESKIşEHIR BELEDIYE ıŞÇILERI DIRENIşTE 

BIR AÇiKLAMA 

Başyazarımız Yalçın Küçük'ün Dergimizin geçen sayısında yer alan 
başyazısına ilişkin olarak Sol Yayınları Sorumlu Yönetmeni Muzaffer Erdost' 
tan bir açıklama aldık. Aynen yayınlıyoruz: 

Sayın Yürüyüş Dergisi 
Yazıişleri MüdürıÜğüne 
Anka�, 

Derginizin 28 Aralık J 9 76 günlü sayısında, Yalçın Kiiçük 'ün "Güçsi1zlü
ğün Bütünlüğü" adlı yazısında, Sol Yayınları arcısında yayınlanan, V. i. Lenin , 
in "Halkın Dostları " Kimlerdir ue Sosyal·Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar' 
adlı kitabında yeralan "eski Rus köylü sosyalizmi" ibaresinin, çeviri metninde 
"köylü " (iözcüğü "ller nedense " unutularak "eski Rus sosyalizmi" şeklinde 
yayınlanmış olmasına. parantez içinde değinilmektedir. 

Bu "unutulma "nın nedenini açıklamayı, Sol Yayınları'nın 'Sorumlu yö
netmeni olarak görev bilirim: 

Size, ekte, çevirinin yapıldığı elyazısı defterden ilgili sayfanın (dileyen 
bu elyazmaları içeren dört defteri ller an Jlayınevimizde görebilir, -elyazmaları 
bağımsız sayfalar halinde değ;� defterler Iıalindedi,...) fotokopisi ile, bu sayfa
ya isabet eden tape sayfanın fotokopisini sunuyorum. Bu {otokopi/erden de 
anlaşılacağı gibi: 

J. Çevirinin -yapıldığı elyazısı S. Erdoğdu 'ya aittir ve burada. "eski Rus 
köylü sosyalizmi" şeMiııde çevrilmiştir: Ama, yayıııevimiz tarafındaıı yaptırı· 
lan tape sırasında "köylü " sözeülü atlannııştır. 

2· Tape edilen sayfalar, Vahap Erdoldu vet Ahmet Kardam tarofın· 
don karşılıklı okunarak gözden geçirilmiştir. Topetle ollandan ve bu gözden 
geçirme sırasında eklenen e/yazıları . .Alımet Kardam 'o aittir. Ve taped�, elya· 
zıımıda yeralan "köylii" sözcülü alfandılı Ilalde, farkına uarılamamıştır. 

3· Tape sayfada, bazı sözcük degjşikliklerine ilişkili elyazıları, Muzaffer 
Erdost 'o aittir. 

Görüleceği gibi, çevrilmiş, tapeıi yapılmış, elyazısı çeviriyle tape karşı· 
laştırıimış, tape metin, çevirmen ve yayıneui yönetmeni tarafından yeniden 
akımmuş, oma buna .karşltl, gene de tape sırasında "köylü" ,özcükünün alfan
mış olmas",,,, farkına varılamamıştır. 

"Köylü" sözcügü"ün "ııııutıılma " nedeni böyledir. Çok yönlü bir deııe· 
time ve 'özene karşın, böyle bir "unııtma " n". nedeninin yayımcılık hayatında 
dolal sayılması .gereken bir Iwsıır oldugu açıktır. Yayımcılık lIayatında "do· 
Rol" sayılması 'gereken ve ller yayltıın harşılaşabileceği bu tür kusurlara bir 
başka "niyet" yükleme amacı güden yazıya bir yanıt olarak, açıklamamızı, fo· 
tokopi/erin ilgili yeleriyle birlikte yayınlamanızı dileri,.,ı. 

Saygılarımla, 30. 1 2. 1 976 
Muzaffer ErdOlt 

Sol Yayınları Sorumlu Yöııetmeni 
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• 

TERÖR 

bu yana 
militanları 

Amasya'da komandoların başlıca faa· 
liyet alanlanndan biri olarak orta öere· 
nim kurumlan orlaya çıkıyor_ Lise ve 
dengi okulların öerencileri saidmira ue· 
nıyor, dövüıüyorlar. 

Ancak son zamanlarda saldmıarın da
ha geniş bir alana yayıldıe. görülüyor. 
Amasya'nın bütün ilçelerinde örgütlü bu
lunan Türkiye ışçi Partisi'nin üyeleri de 
idarenin ve komandolano boy hedeneri 
olmaya başla.dılaı. ömeein MSP'1i vali, 
TİP'liIerin yasal hakları olan afiş, bildiri 
da§ıtma faaliyetlerini engellemek için 
her türlü yasa dışı yöntemi uygulamak· 
ta, partililer saatlerce nezaretle tutul
maktadır. 

Geçtieimiz Aralık ayında Tİp Mer
kez Ilçe Sekreteri Cesim Gökalp ve parti 
üyesi Orhan Saltoeıu ve iki arkadaşı 
Amasya Eeitim Enstitüsünde 40·50 ka· 
dar komandonun saldınsına uerdılar. 
Bu saldm :sonucunda Eeitim Enstitüsü 
öerencisi ve Enstitü Demek Başkanı 
ol8Os Gökalp'ın baca�ı aldıeı darbeler 
sonucunda kınldı. Partililer tarafından 
"yetkili" mercilere yapılan şikayet ve 
başvurular cevapsız ve sonuçsuz kaldı. 

Amasya'da 1968 yılından bu yana 
'rurkiye Işçi Partili'lere yöneltile" saldı· 

nlar biliniyor. Bu saldırılarda şehit veren 
TIP'in, bundan böyle bir adım gerile· 
meden mücadelesini ve çalışmalannı sür· 
düreceei herkes tarafından bilinmeli. 

• 
• 
CHP'L1 BELEDIYE VE ıŞÇILER 

Eskişehir Belediyesi ile bu işyerinde 
örgütlü bulunan Genel.lş Sendikası ara· 
sında toplu iş sözleşmesi yapılmış ve bu 
toplu iş sözleşmesi gereeince ücret fark· 
Iannın ödenme süreleri Lesbit edilmiştir. 

Haıiran/l976' ayı ücret (arklannın 

Kasım/1976 sonuna kadar ödenmesi 
protokola ba�lanmıştl. Fakat Belediye 
SÖZü edilen ücret (arkla"nı sendikanın 
sürekli baskılanna raemen 2S.Aralık. 
1976 gününe kadar ödemedi. Aynca 

toplu iş sözleşmesin!n 53. maddesi gere

ESKIşEHIR BELEDIYE ıŞÇILERI 

BIR AÇiKLAMA 

Başyazarımız Yalçın Küçük'ün Dergimizin geçen 
başyazısına ilişkin olarak Sol Yayınları Sorumlu Yönetmeni 
tan bir açıklama aldık. Aynen yayınlıyoruz: 

Sayın Yürüyüş Dergisi 
Yazıişleri MüdürıÜğüne 
Anka�, 
Yazıişleri 

a�, 
Yazıişleri 

Derginizin 28 Aralık J 9 76 günlü sayısında, Yalçın Ki
ğün Bütünlüğü" adlı yazısında, Sol Yayınları arcısında yayınlanan, 
in "Halkın Dostları " Kimlerdir ue Sosyal·Demokratlara Karşı Nasıl 
adlı kitabında yeralan "eski Rus köylü sosyalizmi" ibaresinin, 
"köylü " (iözcüğü "ller nedense " unutularak "eski Rus sosya
yayınlanmış olmasına. parantez içinde değinilmektedir. 

Bu "unutulma "nın nedenini açıklamayı, Sol Yayınları'nın 
netmeni olarak görev bilirim: 

Size, ekte, çevirinin yapıldığı elyazısı defterden ilgili 
bu elyazmaları elyazmaları elyazmal içeren dört defteri ller an Jlayınevimizde görebilir, 
bağımsız sayfalar halinde değ;� defterler Iıalindedi,...) fotokopisi 
ya isabet eden tape sayfanın sayfanın sayf fotokopisini sunuyorum. Bu 
anlaşılacağı gibi: 

J. Çevirinin -yapıldığyapıldığyapıldı ı elyazısı S. Erdoğdu 'ya aittir ve burada. 
köylü sosyalizmi" şeMiııde çevrilmiştir: Ama, yayıııevimiz 
lan tape sırasında "köylü " sözeülü atlannııştır. 

2· Tape edilen sayfalar, Vahap Erdoldu vet Ahmet 
don karşılıklı okunarak gözden geçirilmiştir. Topetle ollandan 
geçirme sırasında eklenen e/yazıları . .Alımet Kardam 'o aitti
zıımıda yeralan "köylii" sözcülü alfandılı Ilalde, farkına uarı

3· Tape sayfada, bazı sözcük degjşikliklerine ilişkili elyazıları, 
Erdost 'o aittir. 

Görüleceği gibi, çevrilmiş, tapeıi yapılmış, elyazısı çeviriyle 
laştırıimış, tape metin, çevirmen ve yayıneui yönetmeni tarafından 
akımmuş, oma buna .karşltl, gene de tape sırasında "köylü"
mış olmas",,,, farkına varılamamıştır. 

"Köylü" sözcügü"ün "ııııutıılma " nedeni böyledir. Çok 
time ve 'özene karşın, böyle bir "unııtma " n" n". nedeninin yayımcılık 
dolal sayılması .gereken bir Iwsıır oldugu açıktır. açıktır. açıktır Yayımcılık 
Rol" sayılması 'gereken ve ller yayltıın harşılaşabileceği bu 
başka "niyet" yükleme amacı güden yazıya bir yanıt olarak, 
tokopi/erin ilgili yeleriyle birlikte yayınlamanızı dileri,.,ı. 



MILLIYETÇILIK, SINIF KöRLüGü VE MAOCULUK 
"II LLlYETÇI LI K. BURJUVAZI· 
N I N  IDEOLOJISI OLARAK OR
TAYA ÇıKTı ' AMA. ZAMANLA 
VE ÖZ ELLI KLE EMPERYA
LIZM DÖNEM I N D E  BURJUVA
ZI I N  "ENTERNASYONAL".NI
TELlCI SAKLANAMAZ H A LE 
GELDI.  A CAK. " M I LLIYETÇı 
IDEOLOJ I"NI  SÜRMESINDE 
YARAR VARDI BURJUVAZI 
ıÇi N .  ÇOK F A R K LI AÇıLAR
DAN DA OLSA ENTER NASYO
NAL NITELICE SAHIP BURJU· 
VAzI VE PROLETARYA KAR
Şısı NDA. NESNEL A N LAMıY
LA DA OLSA EN KüÇOK B I R  
ENTERNASYONAL B A C I  B U 
LUNMAYAN K O Ç ü K  B U R J U
VAZı' BURJUVA M I LLIYETÇı
LICININ BESLEYICISI VE TA
BANI OLDU. 

METIN ÇULHAOCLU 

Sosyalist harekette, "sapmaları" birliğil tnde" çok söz edilir. Bu, Mark
sizmin temel vurgulamalarından birine dayanıyor: Görünüşle özü birbirinden 
ayırd etmek. Sapmaların özdeki birliği, görüntüden öze inebilme becerisini 
gösterenleri" kolayca kavrayabilecekleri bir nokta. 

Görüntü şu; Sapmalar, birbirlerine küfrediyorlar. Maocular, Troçkizme 
küflir yağdırmaku" biriil" geri kalmıyor. Troçkistler de Maoculara. Hem Mao· 
izm hem Troçkizm. sağ revizyoniıme ateş püskürüyor. Sağ ... evizyoniım, on
lardan geri kalmıyor. Ancak .hepsi de sosyalist harekete ve sosyalist ülkelere 
beraberce küfrediyorlar. Birlik noktalarından biri, bu. 

Ancak, sapmalar arasındaki birliği yalnızca bu nokta ile sınırlamamak 
gerekiyor. Bütün sapmaların sosyalist hareketi ve sosyalist ülkeleri karşılarına 
almaları, aralarındaki birliğin yalnızca somut sonuçlarından biri. Buoomut so
nucu yaratan daha derin, daha temel bir birlik olmalı. Bu birliğin ne olduAunu 
anlamak için de sapmaların özüne, kaynağına inmek gerekiyor. 

Herşeyde olduğu gibi, sapmalarda da kaynak, sınıflarda aranmalı. A\n
cak bundan önce, ilk bakışta dikkati çeken bir olguya değinmek gerekiyor. 
Bu olgu şu: Sosyalist hareketin karşısında yer alan bütü,. .sapmalarda, milli
yetçilik ve 'sınıf körlüAü, önemli bir yere sahip. Milliyetçilik ve sınıf körlüğü 
sürekli olarak sapmaları yaratan, besleyen bir kaynak. Bunun da nedenlerine 
inmek gerekli. 

Milliyetçiliğin ve sınıf körlüAünün doğal, kendiliğinden besleyicisi kü
çük burjuvazi. Milliyetçilikle küçük burjuvazi arasındaki ilişki konusunda bi
limsel sosyalizmin yaptığı çözümlemelerden biri şu: Milliyetçilik, burjuvazi
nin ideolojisi olarak ortaya çıktı. Ancak, zamanla ve özellikle emperyalizm 
çağında burjuvazinin "enternasyonal" niteliği saklanamaz hale geldi. Ama 
milliyetçi "ideoloji"nin sürmesinde yarar vardı burjuvazi için. Enternasyonal 
niteliğe sahip burjuvazi ve proletarya karşısında, nesnel anlamıyla da olsa en 
küçük bir enternasyonal bağı bulunmayan küçük burjuvazi, burjuva milliyet
çiliğinin besleyicisi ve tabanı oldu. Sonuçta, milliyetçiliğt. frıIe "milliyetçi ide
oloji"lere kapılanmaya en yatkın sınıf olarak küçük burjuvazi, burjuvazinin 
hizmetine koşuldu. 

Küçük burjuvazinin, zaman zaman milliyetçilikle içiçe, zaman zaman 
da ona ek olarak sergilediği bir özellik daha var: Sınıf körlüğü. Küçük burjuva
zinin sınıf körlüğünün ,kaynağını lenin şöyle açıklıyor: Küçük burjuvazinin 
bağrında, birbirine karşıt iki sınıfın çıkarları çaıışır. Küçük burjuvazinin söz
cüleri olan demokrıflar, sınıf karşıtlıklarının üzerinde bulunmayı hayal eder
ler. Karşılarında ayrıcalıklı bir sınıf bulunduğunu, ama milletin geri kalanı ile 
birlikte halkı meydana getirdiğini kabul ederler. Sonuçu, bir mücadeleye gi
rişmeden önce çeşitli sınıfların çıkarlarını ve durumlarını incelemeye ihtiyaç 
duymazlar (Halkçılığın Iktisadi Muhtevası). 

Gerek geçmişte, gerekse günümüzde, sosyalist hareketin karşısında yer 
alan :ve görünüşte değişik kılıklarla ortaya çıkan sapmaların özünde bunlar ya
tıyor. Kaynak aynı olduğu için, eski sapmalar, yeni kılıklarla yeni koşullarda 
ortaya çıkma!' .. rına rağmen, aralarındaki birliği gizleyemiyorlar. 

Milliyetçilik ve sınıf körlüğü, .::Jünyada ve Türkiye'de en belirgin bir bi
çimde Maocu akımda kendini gösteriyor. Türkiye için özellikle vurgulanması 
gereken nokta şu: Türkiye'dt Maocu akımı, "Çin-Sovyet çatışmasından son
ra" dışarıdan gelip Türkiye'ye oturtulmaya çalışılan bir sapma olarak görme
mek gerek. Bugün Maoculuğun özünü oluşturan görüşler, Maocu etiketi taşı
madıkları dönemlerde bile, hatta Maoculuğun bir sapma olarak belirgin bir 
biçimde ortaya çıkmasından çok önceleri, Türkiye'nin demokrat aydınlarını 
etkiliyordu. Sosyalist hareketin şu ya da bu biçimde dışına düşen bu aydınla
rın da temel özellikleri aynı: Milliyetçilik ve sınıf körlüğü. Bu özden kaynak
lanarak sosyalist hareketin dışına düşüşlerini ise, Suslov lenin'den yaptı�ı bir 
alıntı ile şöyle açıklıyor: "En iyi küçük burjuva devrinıciler, proletaryanın 
saflarına katılarak yeniden eğitilirler. Marksçılığı ciddi bir şekilde incelerler ve 
gerçek devrimciler haline gelirler. Diğerleri ise proletarya 'birkaç 
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metinden v e  yakınlık duyduğu birkaç çarpıcı slogandan başka' h i ç  birşey ka
zanmu ya da kazanOlmaz." (işçi Sınıfının Enternasyonald Öğretisi s_207). 

"Diğerleri"nin sayısı Türkiye'de öteden beri hayli kabarık. Bunlar dün 
ve bugün, sapmaların sahip olduğu evrensel özellikleri gösteriyorlar. Araların
da sert bir biçimde tartışıyorlar. Birbirlerine karşı görünüyorlar. Ama sonuçta 
aynı yerde buluşuyorlar. Hem bunu gösteren, hem de Türkiye'de Maoculuk 
ortaya çıkmadan Maoculuk için elverişli bir toprağın bulunduğunu sergileyen 
bir örnekı geçmişten� 

Türkiye'de bürokrasinin, buna paralel olarak "Kadro" hareketinin konu
mu yıllarca tartışıldı. Tartışma, sürdürmek isteyenler bulunduğu için halen 
sürdürülüyor. Geçmişte bu tartışmanın yazılı ürün veren tarafları arasında Şev
ket Süreyya Aydemir ile Emin Türk Eliçin de yer aldılar. Aydemir, sosyalist 

hareketi terkedenlerden. Milliyetçi yanı çok .ağır basıyor. Üstelik de Türkiye' 
de ne burjuvazinin .ne de işçi sınıfının bulunduğuna inanmıyor. Umudunu 
milliyetçiliğe ve bürokrasiye bağlıyor. Türkiye'nin, bürokrasinin isteAi ve ira
desi ile yükseleceğine inanıyor. Dundan kırk küsur yıl önce vardığı sonuç şu: 

" i nkılabımız bir milli kurtuluş hareketidir ki, bu hareket yalnız Türkiye 
şartlarının değil, aynı zamanda çağımızın en büyük çaıışmasının da eseri ve 
bir çözüm çaresidir. Bu çatışma, sanayici ve emperyalist memleketlerle, müs
temleke ve yarı müstemlekeler arasındaki tezattır. Bu tezat sahası itibariyle 
bütün dünyayı içine alır. Neticesi itibariyle de dünya tarihinde yeni bir çağın 
başı olacak kadar mühim ve tarihidir." 

(Ş .S.Aydemir, Suyu Arıyan Adam, s.466) 
Aydemir, Maoculuktan yıllar Önce bunları söylüyor. Ya da Maocular gü

nümüz dünyasının "çelişkisi"ni böyle görüyorlar. Onemli değil. Önemli olan 
milliyetçilik ve sınıf körlüğünün kişileri her zaman aynı yere ulaştırabileceği. 

Emin Türk Eliçin ise Aydemir'e ve bürokrasiye karşı. Bürokrasi düşman
lığı ,ile ün salan Ahmet Hamdi Başar kadar bürokrasiye ve Aydemir'e karşı. 
Ancak ıo da bürokrasinin arkasındaki burjuvaziyi ve karşısındaki işçi sınıfını 
göremiyor. Üstelik de "asırlarca batı tarafından sömürülen halklar" adına, mil
liyetçi. Türkiye'de Maocu akımın ortaya çıkışından Önce ivardığı nokta şu 
oluyor: 

"Bu dünya (kapiıalist�mperyalist kamp) burjuvası, köylüsü, işçisi ve ay
dını ile birlikte tümden emperyalisttir. 

"Devrim hareketleri artık -tümden yıkılmadıkça ortadan kalkmasına ih
timal bulunmayan· uluslar ve kıtalaraırası çatışmalardan doğacaktır. Nasıl çok 
gelişmiş ülkelerin bütün sınıfları kendi ulusal çıkarları çevresinde bütiinle�miş
lerse, öylece, dünkü tam ve yeni sömürgelerin yerinde doğan bugünkü azgeliş
miş bağımsız ülkelerin halkları da -yine azgelişmiş sınıfları ile birlikte, gerçek 
ekonomik kurtuluş idealine yönelmektedir. Onlar, eski sömürge sistemini yık
tıkları gibi,yenisinide yıkabildikleri,;yani kendilerine yeten endüstriler yarata
bildikieri gün sosyalizm Avrupa'ya yeniden gelecektir." 

(E.Türk Eliçin, Kemalist Devrim Ideolojisi, s.154-155) 
Evet, Türkiye'de bugün olabildiği kadarıyla Maoculuğun yeşermesine 

yol açan toprak bu. Bu toprağı kurutmak çok uzun dönemli iş. Sosyalist ha
reketin görevi, bu toprakta yeşeren "üriln"leri etkisiz kılmaya çalışmak. ideo
lojik mücadelenin başlıca görevlerinden biri bu. 

Maoculuğun uluslararası plandaki konumu ile ulusal ölçekteki milliyet
çilik 've sınıf körlüğü, aynı madalyonun iki yüzü. Bir başka deyişle, Maoculu
ğun evrensel konumu, tek tek ülkelerdeki iZdüşümü olarak milliyetçiliği ve sı
nıf körlüğünü ortaya çıkarıyor. Buna karşılık tek tek ülkelerdeki ve ulusal 
çerçevedeki milliyetçilik ve sınıfsal körlük, ifadesini uluslararası planda Mao
culukta buluyor. Bir Maocu ceride bunu kanıtlamak istercesine şunları söylü
yor: "Akdenizli sermayedarlar Akdenizlidir. Ve onların büyük bir kısmının 

menfaatleri de iki süper devletle ve özellikle Rusya ile mücadele etmelerini se
rektirmekıedir. Biz, Akdenizli sermayedarların da iki süper devlete karşı mü
cadele etmelerini istiyoruz." 

vurgulamalarından birine dayanıyor: Görünüşle özü birbirinden 
Sapmaların özdeki birliği, görüntüden öze inebilme becerisini 

kolayca kavrayabilecekleri bir nokta. 
şu; Sapmalar, birbirlerine küfrediyorlar. Maocular, Troçkizme 

yağdırmaku" biriil" geri kalmıyor. Troçkistler de Maoculara. Hem Mao· 
hem Troçkizm. sağ revizyoniıme ateş püskürüyor. Sağ ... evizyoniım, on

kalmıyor. Ancak .hepsi de sosyalist harekete ve sosyalist ülkelere 
küfrediyorlar. Birlik noktalarından biri, bu. 

sapmalar arasındaki birliği yalnızca bu nokta ile sınırlamamak 
Bütün sapmaların sosyalist hareketi ve sosyalist ülkeleri karşılarına 

aralarındaki birliğin yalnızca somut sonuçlarından biri. Buoomut so
daha derin, daha temel bir birlik olmalı. Bu birliğin ne olduAunu 

sapmaların özüne, kaynağına inmek gerekiyor. 
olduğu gibi, sapmalarda da kaynak, sınıflarda aranmalı. A\n

bundan önce, ilk bakışta dikkati çeken bir olguya değinmek gerekiyor. gerekiyor. ger
Sosyalist hareketin karşısında yer alan bütü,. .sapmalarda, milli

körlüAü, önemli bir yere sahip. Milliyetçilik ve sınıf körlüğü 
sapmaları yaratan, besleyen bir kaynak. Bunun da nedenlerine 

Milliyetçiliğin ve sınıf körlüAünün doğal, kendiliğinden besleyicisi kü
Milliyetçilikle küçük burjuvazi arasındaki ilişki konusunda bi

izmin yaptığı çözümlemelerden biri şu: Milliyetçilik, burjuvazi
olarak ortaya çıktı. Ancak, zamanla ve özellikle emperyalizm 

burjuvazinin "enternasyonal" niteliği saklanamaz hale geldi. Ama 
"ideoloji"nin sürmesinde yarar vardı burjuvazi için. Enternasyonal 

burjuvazi ve proletarya karşısında, nesnel anlamıyla da olsa en 
bir enternasyonal bağı bulunmayan küçük burjuvazi, burjuva milliyet

besleyicisi ve tabanı oldu. Sonuçta, milliyetçiliğt. frıIe "milliyetçi ide
kapılanmaya en yatkın sınıf olarak küçük burjuvazi, burjuvazinin 

hizmetine koşuldu. 
burjuvazinin, zaman zaman milliyetçilikle içiçe, zaman zaman 

olarak sergilediği bir özellik daha var: Sınıf körlüğü. Küçük burjuva
körlüğünün ,kaynağını lenin şöyle açıklıyor: Küçük burjuvazinin 

birbirine karşıt iki sınıfın çıkarları çaıışır. Küçük burjuvazinin söz
demokrıflar, sınıf karşıtlıklarının üzerinde bulunmayı hayal eder

ler. Karşılarında ayrıcalıklı bir sınıf bulunduğunu, ama milletin geri kalanı ile 
meydana getirdiğini kabul ederler. Sonuçu, 

bulunduğunu, 
Sonuçu, 

bulunduğunu, 
bir mücadeleye gi

çeşitli sınıfların çıkarlarını ve durumlarını incelemeye ihtiyaç 
(Halkçılığın Iktisadi Muhtevası). 

geçmişte, gerekse günümüzde, sosyalist hareketin karşısında yer 
görünüşte değişik kılıklarla ortaya çıkan sapmaların özünde bunlar ya

aynı olduğu için, eski sapmalar, yeni kılıklarla yeni koşullarda 
rına rağmen, aralarındaki birliği gizleyemiyorlar. 

Milliyetçilik ve sınıf körlüğü, .::Jünyada ve Türkiye'de en belirgin bir bi
akımda kendini gösteriyor. Türkiye için özellikle vurgulanması 
şu: Türkiye'dt Maocu akımı, "Çin-Sovyet çatışmasından son

gelip Türkiye'ye oturtulmaya çalışılan bir sapma olarak görme
Bugün Maoculuğun özünü oluşturan görüşler, Maocu etiketi taşı

dönemlerde bile, hatta Maoculuğun bir sapma olarak belirgin bir 
çıkmasından çok önceleri, Türkiye'nin demokrat aydınlarını 

Sosyalist hareketin şu ya da bu biçimde dışına düşen bu aydınla
özellikleri aynı: Milliyetçilik ve sınıf körlüğü. Bu özden kaynak

lanarak sosyalist hareketin dışına düşüşlerini ise, Suslov lenin'den yaptı�ı bir 

zanmu ya da kazanOlmaz." (işçi Sınıfının Enternasyonald 
"Diğerleri"nin sayısı Türkiye'de öteden beri hayli 

ve bugün, sapmaların sahip olduğu evrensel özellikleri gösteriyorlar. 
da sert bir biçimde tartışıyorlar. Birbirlerine karşı görünüyorlar. 
aynı yerde buluşuyorlar. Hem bunu gösteren, hem de 
ortaya çıkmadan Maoculuk için elverişli bir toprağın bulunduğunu 
bir örnekı geçmişten� 

Türkiye'de bürokrasinin, buna paralel olarak "Kadro" 
mu yıllarca tartışıldı. Tartışma, sürdürmek isteyenler bulunduğu 
sürdürülüyor. Geçmişte bu tartışmanın yazılı ürün veren 
ket Süreyya Aydemir ile Emin Türk Eliçin de yer aldılar. 

hareketi terkedenlerden. Milliyetçi yanı çok .ağır basıyor
de ne burjuvazinin .ne de işçi sınıfının bulunduğuna 
milliyetçiliğe ve bürokrasiye bağlıyor. Türkiye'nin, bürokrasi
desi ile yükseleceğine inanıyor. Dundan kırk küsur yıl önce 

" i nkılabımız bir milli kurtuluş hareketidir ki, bu hareket 
şartlarının değil, aynı zamanda çağımızın en büyük çaıışmasının 
bir çözüm çaresidir. Bu çatışma, sanayici ve emperyalist 
temleke ve yarı müstemlekeler arasındaki tezattır. Bu 
bütün dünyayı içine alır. Neticesi itibariyle de dünya tarihinde 
başı olacak kadar mühim ve tarihidir." 

(Ş .S.Aydemir, Suyu 
Aydemir, Maoculuktan yıllar Önce bunları söylüyor. 

nümüz dünyasının "çelişkisi"ni böyle görüyorlar. Onemli 
milliyetçilik ve sınıf körlüğünün kişileri her zaman aynı 

Emin Türk Eliçin ise Aydemir'e ve bürokrasiye karşı. 
lığı ,ile ün salan Ahmet Hamdi Başar kadar bürokrasiye 
Ancak ıo da bürokrasinin arkasındaki burjuvaziyi ve karşısındaki 
göremiyor. Üstelik de "asırlarca batı tarafından sömürülen 
liyetçi. Türkiye'de Maocu akımın ortaya çıkışından Önce 
oluyor: 

"Bu dünya (kapiıalist�mperyalist kamp) burjuvası, 
dını ile birlikte tümden emperyalisttir. 

"Devrim hareketleri artık -tümden yıkılmadıkça ortadan 
timal bulunmayan· uluslar ve kıtalaraırası çatışmalardan 
gelişmiş ülkelerin bütün sınıfları kendi ulusal çıkarları çevresinde 
lerse, öylece, dünkü tam ve yeni sömürgelerin yerinde doğan 
miş bağımsız ülkelerin halkları da -yine azgelişmiş sınıfları 
ekonomik kurtuluş idealine yönelmektedir. Onlar, eski 
tıkları gibi,yenisinide yıkabildikleri,;yani kendilerine yeten 
bildikieri gün sosyalizm Avrupa'ya yeniden gelecektir." 

(E.Türk Eliçin, Kemalist Devrim Ideolojisi, 
Evet, Türkiye'de bugün olabildiği kadarıyla Maoculuğun 

yol açan toprak bu. Bu toprağı kurutmak çok uzun dönemli 
reketin görevi, bu toprakta yeşeren "üriln"leri etkisiz kılmaya 
lojik mücadelenin başlıca görevlerinden biri bu. 

Maoculuğun uluslararası plandaki konumu ile ulusal 
çilik 've sınıf körlüğü, aynı madalyonun iki yüzü. Bir başka deyişle, Maoculu
ğun evrensel konumu, tek tek ülkelerdeki iZdüşümü olarak 
nıf körlüğünü ortaya çıkarıyor. Buna karşılık tek tek 
çerçevedeki milliyetçilik ve sınıfsal körlük, ifadesini uluslararası 
culukta buluyor. Bir Maocu ceride bunu kanıtlamak istercesine 
yor: "Akdenizli sermayedarlar Akdenizlidir Ve onların 
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BIR ISIM DECIŞIKLlCININ GERÇEK ANLAMı 

Vi ETNAM, CAG I M IZI N 
YASALAR ı N ı  
DOG RU LAD I  

Vietnam Emekçi Partisi'nin 4. kong· 
resi 20 Aralık günü tamamlanırken, Par· 
ti'nin tarihinde böylece başlayan yeni 
dönem, sosyalizmin bütün ülkede kurul· 
ması dönemi, Parti 'nin adının Komünist 
Partisi olarak deRiştirilmesiyle simgele· 
niyordu. 

PARTI SAFLARININ ARılıCı 
KORUNACAKTIR 

1008 delegenin katılmasıyle yapılan 
4. Kongre, Merkez Komitesi 'nin genel 
sekreter Le Duan tarafından sunulan po· 
litik raporunu oybirlieiyle onayladı. 
Kongre, Parti 'nin yeni tüzülünü de ka
bul etti. Aynca, Parti kadrolanmn oluş
turulmasında deney, beceri ve girişkenli· 
Rin önemini belirten ve Vietnam'lO sos· 
yalizmin kuruluşu yolunu izleyecelini 
bildiren iki karar da benimsendi. Kongre 
101 asil ve 32 yedek üyeli yeni Merkez 
Komitesi'ni de seçti. Merkez Komitesi 
de, Politik Büro'yu, MK sekreteryasını 
ve Merkez Denetim Komisyonu',ıUı oy 
birHıiyle belirledi. Politik Büro'ya şu 
isimler seçildi: Le Duan, Truong Ching, 
Pham Van Dong (Başbakan), Pham 
Hung (Başbakan Yardımcısı), Le Duc 
Tho, Vo Nguyen Giap (Savunma Baka
m), Nguyen Duy Trinh (Dışişleri Baka· 
nı), Le Thanh Nghi (Başbakan Yardım
cısı), Tran quoc Hoan (Içişleri Bakanı), 
Van Tien Dung, Le Van Luong, Nguyen 
Van Linh, Vo Chi Cong, Chu Huy Man, 
To Huu, Vo Kan Kiet ve Do Muoi (son 
üç üye yedek). 

ŞIMDI HEDEF SOSYALIZMIN KUR ULUŞU 

Genel Sekreter Le Duan, Kongreyi 
kapatış konuşmasında, kongrenin, ulu
sal kurtuluş ve ülkenin birleştirilmesi da· 
vasının "tam zaferini" onayladlAınl be· 
lirtti. Le Duan şöyle dedi: "Partimiz es
kiden olduAu gibi Ho Şi Min'in öeretisj· 
ni izleyecektir. Bu öereti, Parti sanan· 
nın anlıeını koruma, halkın başanh yö
neticileri ve sadık hizmetkarlan olma 
öeretisidir." 

Merkez Komitesi'nin kongreye sun· 
duRu raporda ise, uluslararası işçi sınıfı 
hareketinin sorunlanna da yer veriliyor 
ve uluslararası işçi sınıfı hareketinin, 
"marksizm·leninizm ve proleter enter· 
nasyonalizmi temelindeki birliAinin güç. 
lendirilmesi zorunlululu" belirtiliyordu. 

SBKP'NI TEMSILEN SUSLOV 
KONUŞUYOR 

Kongre'de, SBKP'ni temsil eden he· 
yetin başkanı Mihall Suslov da bir ko· 
nuşma yaptı. Suslov, konuşmasında, 
SBKP Merkez Komite&inln bir mesajını 
da kongreye iletti. Mesajda, "SBKP ile 
Vietnam Emekçi Partisi arasındaki iliş· 
kilerin, "markslım·leninizm ve proleter 
enternasyonalizmi ilkelerine ve sınıfsal 
hedenerin ortakllRına dayandı�ı" belir· 
tiliyordu. SBKP'nin mesajında, "Viet· 
nam Emekçi Partisl'nin, çalışmalannda, 

ateşli bir yurtseverlikle tutarlı bir prole
ter enternasyonalizmini birleştirdiei" de 
belirtiliyor ve şöyle deniyordu : 

"Dostlarınız olarak bizlerin, marksist.. 
leninist doktrini yaratıcı bir şekilde uy· 
gulayıp geliştirerek, sosyalist gelişmenin 
temel yasalaoru ül kenizin somut koşul· 
lanyla kaynaştırmayı ustaca gerçekleş· 
tirdi�inize inancımız tamdır." 

IKI BAYRACı BIRDEN 

3 Şubat 1930'da Ho Şi Min tararın
dan kurulan Çinhindi Komünist PartisI' 
nin mücadele birikimi üzerinde yükselen 
Vietnam Emekçi Partisi'nin 4. Kongre· 
si'yle geidiRi aşamanın, işçi ve emekçi 
kitlelere dayanan bir örgütlenmenin izle· 
die i doeru çizginin başansı olduRu, 
V.K.P. tarafından defalarca belirtildi. 
Genel Sekreter Le Duan, SBKP'nin 25. 
Kongresfnde şöyle diyordu : "Bizim za· 
ferimiz doeru devrimci çizginin başamı· 
dır. Marksizm-Ieninizm ölreUslnl Vlet· 
nam koşullanna yaratıcı biçimde uygu· 
layan Partimiz iki bayraRı birden, ulusal 
demokratik devrim ve sosyalist devrim 
bayraeını yükseltmıştır. Partimiz, tüm 
halkın, tüm ülkemizin mücadeleye en 
çok oranda katılması için sosyalizmin 
gücüyle ulusal kurtuluş hareketi sürecini 
birleştirmiştir. Partimiz ulusun gücünü 
çaedaş devrimci güçlerle, Iç güçleri ulus· 
lararası güçlerle birleştirmiş, düşmanın 
sananndaki tüm çelişkilerden olabildi· 
eince yararlanmıştır. Saldırgana karşı 

zafere ulaşılması için büyük birleşik güç, 
böylece yarablmıştır. Vietnam Emekçi 
Partisi, kitlelerin siyasal örgüUenmesi ve 

devrimci silahlı güçler gibi iki güce da· 
yanmış, silahlı mücadeleyi siyasal ve dip· 
lomasi alanındaki mücadele ile ve kitlele
rin başkaldınsını devrim savaşıyla birleş
tinniştir." 

SAC VE SOL SAPMALARA 
KARŞI 

Vietnam işçi sınıfı partisinin başan
sının güvencesi, her zaman, emperyallz
me ve yerli sınıf düşmanlanna karşı mü· 
cadelenin bütün unsurlannın uyumlu 
olarak birleştirilmesi oldu. İç güçlerle 
uluslararası güçlerin birleştirilmesine, 
aynı perspektiOe yaklaşıldı. "Kitlelerin 
siyasal örgütlenmesi ve devrimci silahlı 
güçler", aynı perspektifle birleştirildI. 
Böylece, uyum içinde olması gereken 
unsuriardan sadece birini vurgulamaya 
dayanan saC ve "goşlst" oportünizme 
aman verilmedi. "Ulusal Cephe politika· 
sının gerçekleştirilmesinde, her türlü sae 
ya da 'goşist' eC ilim den sürekli olarak 
korunmanın zorunlululu" deı!erlendlrll
di. (Le Duan, Le Reuolııtion Vietnam;· 
enne, Hanoi 1970, s.33). 

Vietnam işçi sınıfının partisi, sol sap· 
maya karşı, goşlzme karşı bilimsel sos
yalizmin ilkelerinin tartışma götürmez 
niteURini ortaya koydu. Birçok ülkede, 
Vietnam halkının mücadele strateji ve 

taktiRini aynen kopye etme eRilimi, en 
çarpıcı yanıtını, Vietnam halkının müca·' 
deie ilkelerinden aldı. Vietnam işçi sını· 
[ının partisi, sorunun "birden çok, daha 
[azla Vietnam" yaratmak deeil, Viet· 
nam'ın nasıl ve hangi koşullarda yarat.ıl· 
dı�ını kavramak oldueunu ortaya koy
du. Devrimci mücadeledeki temel soru· 
nun, "heryerde olgunlaşmış devrim ko
şullan"nı deeerlendlnnek deRil, devrim 
için "elverişli anı yakalamak" olduRunu 
saptadı:  "Bütün devrimlerin deneyinin 
gösterdiRi gibi, siyasal ve askeri güçlerin 
hazırlanmasının ötesinde, en önemlı s0-
runlardan biri, elverişli am yakalamak· 
tır. Bu an, ülke içindeki devrimci güçler 
tarafından yaratılabileceei gibi, dış ko· 
şullar tarafından da doRurulabilir. Ger· 
çek ve yeterince güçlü devrimci güçlere 
sahip olunmadıkça, ne bu elverişli anı 
yaratmak mümkündür, ne de bu an gel
diRi zaman ondan yararlanmak olanaklı· 
dır. Dolayısıyle, güçler dengesini deRi.· 
tinnek için uzun süreli çabalar harca
mak, mevcut taraflann karşılıklı duru
muna ve herbirinin karşılıklı gücüne göre 
devrim için gerekli tayin edici gücü ya· 
ratmak zorunludur." (Le Duan, aynı 
eBer, s.60). 

Vietnam işçi sınıfının partisi, devrim· 
ci mücadele için bütün ulusal güçlerin 
birleştirilmesinde, saR eRilimlere karşı 
da aynı ölçüde ödünsüz tutum aldı. ö
nemli bir sorun, ulusal cephe içinde ypr 
alan güçler arasında mücadelenin sürdü· 
rülmesi konusunda çıkb. Vietnam'h &06-

yalistler, bu konuda da sınıfsal yaklaşı· 
mı elden bırakmadılar. Ulusal cephede 
yer alan tüm güçleri, sınıfsal konumla· 
nndan hareket ederek delerlendirdiler. 
Her sınıfın konumunun, ulusal cephe 
konusundaki yak1aşımınl belirlediRini 
ortaya koydular. "Bazı sınınann teme
linden benzeşen çıkarlan olm.ına kar· 
şılık, diler slnıOann karşıhkll çıkartan 
ancak belli bir ölçüde baRlantılıdır. Her 
toplumsal sınıf, hem kendine özgü çıkar· 
Ian için, hem de ortak çıkarlan için, 
ulusal cephe içinde diRer sınıflarla bır· 
leşmiştir. Ancak, bu ortak çıkarlar dı, 
her sınıf tarafından, kendi özel balaş 
açısından hareketle kavranır." 

Bu yak1aşım, Vietnarn Işçi sını(ı par
tisinin, ulusal cephe içindeki diRer poli
tik güçlere karşı tutumunu belirledi: "iş
çi sınıfı için, kendi tarihsel konumu ne· 
deniyle, sınıf çıkartan ile ulusal çıkarlar 
kusursuz biçimde uyuşur. Ne vır ki di· 
Rer sını(]ar için, özel çıkarlar ile ortak 
çıkarlar arasında hem birleşme noktalan 
hem de aynlma nokt.alan vardır. Bu ne
denle, birliAi gerçekleştirmek ve saRIarn· 
laşbnnak için, Cephe'nın farklı toplum· 
sal slnıOan temsil eden üyelerinin özel 
görüş açılan arasında zorunlu bır mücl
dele vardır. Tek taraflı, mücadelesiz bır 
birlik, sonunda blrlilln parçalanmuına, 
ulusal cephenin daRıblmasına yol açar. 
İlkeler temelinde, yani ortak bir politik 
program temelinde ve bu programı ger
çekleştinnek üzere sürdürülen bir müca· 
dele, birlili parçalamak ya da cepheyi 
zayıflatmık delildir. Tersine, birllRin 
saRlaml84bnlmasl ve cephenin güçlendi
rilmesi, ancak bu koşulla mümkündür." 
(Le Duan, aynı eBer, 5.34). 

Vietnam işçi sınıfı partisinin Ilkeli tu
tumu, belirli demokratik haklann kaza· 
nılması gerekçesiyle, demokrasi karşısın· 
da çeşitli güçlerin tutarsız tutumlanna 
karşı mücadelenin "daha rahat zamanlı· 
ra ertelenmesi" önerisine ödün vennedi. 
Bu ödün venneyen çizgi, Vietnam'da 
ulusal kurtuluş devriminin de, sosyalist 
devrimin de zaferinin güvencesi oldu. Vi· 
etnam işçi sınıfı partisinin 4. kongresi'y. 

le ulaştıeı aşamayı, mücadelesinin bu 
perspektifle deı!erlendlrilmesiyle sapta· 
mak gereidi. 
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ateşli bir yurtseverlikle tutarlı bir prole
ter enternasyonalizmini birleştirdiei" birleştirdiei" birleştir de 
belirtiliyor ve şöyle deniyordu : 

"Dostlarınız olarak bizlerin, marksist.. 
leninist doktrini yaratıcı bir şekilde uy· 
gulayıp geliştirerek, sosyalist gelişmenin 
temel yasalaoru ül kenizin somut koşul· 
lanyla kaynaştırmayı ustaca gerçekleş· 
tirdi�inize inancımız tamdır." 

IKI BAYRACı BIRDEN 

3 Şubat 1930'da Ho Şi Min tararın
dan kurulan Çinhindi Komünist PartisI' 
nin mücadele birikimi üzerinde yükselen 
Vietnam Emekçi Partisi'nin 4. Kongre· 
si'yle geidiRi aşamanın, işçi ve emekçi 
kitlelere dayanan bir örgütlenmenin izle· 
die i doeru çizginin başansı olduRu, 
V.K.P. tarafından defalarca belirtildi. 
Genel Sekreter Le Duan, SBKP'nin 25. 
Kongresfnde şöyle diyordu : "Bizim za· 
ferimiz doeru devrimci çizginin başamı· 
dır. Marksizm-Ieninizm ölreUslnl Vlet· 
nam koşullanna yaratıcı biçimde uygu· 
layan Partimiz iki bayraRı birden, ulusal 
demokratik devrim ve sosyalist devrim 
bayraeını yükseltmıştır. Partimiz, tüm 
halkın, tüm ülkemizin mücadeleye en 
çok oranda katılması için sosyalizmin 
gücüyle ulusal kurtuluş hareketi sürecini 
birleştirmiştir. Partimiz ulusun gücünü 

zafere zafere ulaşılması için büyük birleşik güç, 
böylece yarablmıştır. Vietnam Emekçi 
Partisi, kitlelerin siyasal örgüUenmesi ve 

devrimci silahlı güçler gibi iki güce da· 
yanmış, silahlı mücadeleyi siyasal ve dip· 
lomasi alanındaki mücadele ile ve kitlele
rin başkaldınsını devrim savaşıyla birleş
tinniştir." tinniştir." tinnişt

SAC VE SOL SAPMALARA 
KARŞI 

Vietnam işçi sınıfı partisinin başan
sının güvencesi, her zaman, emperyallz
me ve yerli sınıf düşmanlanna karşı mü· 
cadelenin bütün unsurlannın uyumlu 
olarak birleştirilmesi oldu. İç güçlerle 
uluslararası güçlerin birleştirilmesine, 
aynı perspektiOe yaklaşıldı. "Kitlelerin 
siyasal örgütlenmesi ve devrimci silahlı 
güçler", aynı perspektifle birleştirildI. 
Böylece, uyum içinde olması gereken 
unsuriardan sadece birini vurgulamaya 
dayanan saC ve "goşlst" oportünizme 
aman verilmedi. "Ulusal Cephe politika· 
sının gerçekleştirilmesinde, gerçekleştirilmesinde, gerçekleştir her türlü sae 
ya da 'goşist' eC ilim den sürekli olarak 
korunmanın zorunlululu" deı!erlendlrll
di. (Le Duan, Le Reuolııtion Vietnam;· 
enne, Hanoi 1970, s.33). 

Vietnam işçi sınıfının partisi, partisi, sol sol sap· 
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ra ertelenmesi" önerisine 
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işçi sınıfı partisinin 



SAHTE BARIŞ ÇAGRILARl, 
ORTADOGU HALKlARıNı 
ALDATMAYı 
AMAÇLıYOR 

Lübnan'daki kanlı iç savaştan son· 
ra, dünya kamuoyu, Orladolu'da barış 
umutlanndan sıksık söıedilmesine tanık 
oluyor. Yeniden bir banş umudununNa
nhlmasında,ı. daha çok, Amerikan em· 
peryalizmiyle sıkı ilişkileriyle tanınan 
güçler .• etkin oluyor. Bu umutlara ge
rekçe olarak gösterilen .en belirgin geliş
me, Mısrr ve Suriye'nin politik birleşme 
karan oluak ortaya çıkıyor. 

Ortadolu'daki Arap halklarının em
peryalizme karşı gerçek bir birlik yarat· 
ma özlemi, Mısli' ve Suriye arasındaki 
birleşmeye özel bir önem verilmek is
tenmesinin temelinde yatıyor. Ancak, 
Arap 'halkı" için dayatan zorun1ulutun, 
biçimsel bir birlik delil, " emperyalizme 
ve gerici güçlere karşı birlik".;Zorunlu· 
lut'u oldutu gizlenmek isteniyor. iki üi· 
ke arasındaki birleşme, Ortadolu'daki 
iki büyük Arap i Wkesinin haklan arasın· 
da delil, tutucu güçleri arısında bir bir
lik. olarak oldu·bittiye getirilmek isteni· 
yor. Arap halkımnın birlik özlemi, em· 
peryalizmin işine gelecek bir birleşme 
yönünde sömürülrnek isteniyor. Bu bir· 
leşmenin barışa yol açacaRı görüşü, 
tutucu güçlerin birleşmesi yoluyla em· 
peryalizmle uzlaşma olanaklannm artı· 
rılması tasanlanna. dayanıyor. Ancak, 
Arap.; dünyasının tutucu güçlerinin bir· 
leşmesi, olsa olsa bugünkünden daha da 
ıeri bir çiziide ıerçekleşebilecektir. Bir· 
leşme, Absır ve Suriye yönetimindeki 
"biıtikçi UMUrlan daha da gerici bir 
programda birleştirecek, iki ülkeyi em· 
peryalizmin baskılanna daha da açık ha· 
le getirecektir. Çünkü bu birleşme an· 

cak, Arıp dünyasındaki ilerici ve anti· 
emperyalist güçler karşLSında bir birleş· 
me olacaktır. 

OrladoRu halklannı aldatma giri· 
şimieri, bir başka planda daha sürdürüJü· 
yor. Filistin halkının ulusal hakluının 
göstennelik hale getirilmesine çalışılı· 
yor. Lübnan iç savaşından sonn, Filistin 
direniş hareketi, emperyalist baskılara 
bugün eskisinden daha açık. Hareketin 
bu nesnel durumundan yararlantlarak, 
Filistin halkının kendi devletini i kurma 
hakkı da göstermelik biçime sokulmak 
isteniyor. Bu hakkı eninde sonunda ta· 
nımak zounda kalacaRml anlayan em· 
peryalizm ve siyonizm, bunun, gerçek· 
ten anti-emperyalist unsurlar temizlene
rek gerçekleşmesine çalışıyor. ısrail'in, 
Filistin devleti karşısındaki tutumunu 
yumuşatmış görünme girişimleri, Filis
tin halkı üzerindeki baskılarm kışkırtıl· 
masını amaçlıyor. Ancak, bu tasarıların 
başuıya ulaşması, Filistin halkının s0s

yalist sistem ve SSCB ile dayanışmlSl 
koparılmadan mümkün deRiidir. 

Bu arada ısrail yönetimi de, barış 
yönünd6 .··"somut" öne'riter ileri si.iıüyor 
görünümüne büründü. Bu,;gelişme, tsra. 
il 'in iç ve dış politikasının sapiandıRı 
çıkmazdan kaynaklanıyor. Ancak, Isra. 
i1'in son girişimlerinin gerçek bir banşı 
delil, Arap ve Filistin ,halklarını aldat
mayı amaçl'dılı, Cenevre Konferansı 

karşısında tutumunu, .açıklamasıyla orta
ya çıktı. ısrail yönetimi, bir süre önce, 
SSCB ve�ABD'nin eş·başkanhlında sür. 
diiıiilen Cenevre Barışs KonCetan5l'nm 
yeniden açılmasına karşı çıkmayaealı 

izlenimini yarattı. Ancak geçtilimiz haf· 
ta. aynı yönetim, Cenevre Konferansı'. 
nın, OrtadOlu bunalunının çözülebilece
Ri gerçek alan olmadılı görüşünü de ile 
ri sürdü. Çözüm yolunun, sadece bölgede
ki " ilgili" taraflar arasında bulunabilece
lini id�a etti: Böylece, Cenevre Konfe· 
ransı'nı, iyi niyetıerin ortaya kondulu 
bir "siis" olarak gördüRünü açıla vurdu. 
Banş pazarhl:ını, Orladolu halklarının 
ve dünya devrimci güçlerinin gerçek 
temsilcileriyle delil, tutucu Anp güçle
riyle yüriitlnek istedil'ini ortay. koydu. 
ıSrail'in göstermelik "barışçı" girişimle
ri, aynca, ısrail halkında gittikçe güçle
nen anti·militarist muhalefetin kontrol 
altına alınmasını amaçlıyor. ısrail yöne-

BIR MAŞANIN IKI UCU 

ticileri, özellikle işgal altındaki bölgeler· 
de, ısrail Komünist Partisi'nin ve Arap 
direnişinin yükselen aygınlılını ye cüeü
nü kırmak için, tutucu Arap Ciiçleriyle 
birleşmeyi planlıyor. ısrail'in büyüyen 
ekonomik sorunları, ülkenin gerici yö ... 
timini, içerdeki ilerici harekete bqı. 
emperyalizmle ve tutucu Arap IÜÇIeri 
ile ittifakınl lÜçlendirmeye itiyor. 

Arap hllkların. 1taJ1� emperyilizni, 
siyonilm ve tutucu-cerici Arap IÜÇIeri 
arasındaki sotlamı"tınlm.y. ç ......... 

ittir.ıuı kuş. en eltili slJa\i, anll_per. 
yalist güçlerin birlıli ol .... tır. 'şçi 
sınıfının rolünün artınıması ve Onadolu 
halıtJannın sosyalist sistemle daYlOışm. 
$Inın güçlendirilmesi oIacaktlr. 

NÜKLEER TEHDiT :  VARŞOVA PAKTI 'NIN ÇACRISI NEDEN GÜNCELDIR ? 

Varşooo Savunma Pakh 'na iiye ülkelerin yöneticileri Bükreş 'ten ,on de

rece önemli bir girişimle ayrıldılar. Niikleer 1000f tehdidinin ortadan koldmı· 
ması konUluncUı yeni ve etkin bir adım atmak uteyen miittefik iilke yönetici· 
ler� Hellinki'de Nihai Belge'yi imzalayan tiim devletlere bu amaca ulaşmayı 
hedef edinen ve birbirine karşı niikleer ,ilahı ilk olarak kullanmamaya ilişkin 
bir antlaşma yapmayı önerdiler. 

So,yalut topluluk iilkelerinin yöneticilerinin düşünce,ine göre. mevcut 
,ilah ,toklannın indirimini ,al'amak ve ;ailahaızlanmaya geçebilmek için reel 
koşullar mevcuttur. 

Politik Illişare Komite,i Deklara6yonu 'nda "bu koşulların, halkların bo· 
rışo, asken' cepheleşmenin ,ve ıovaş tehdidinin ulusIarat'08. yaşantıdan ç.karıl· 
masına olan biiyük onusundan. herhangi bir askeri anlaşmezlıgın feci ,onuç/o. 
nyla birlikte nükleer binfacia haline dönebileceği atom çaRının gerçekliklerin. 
den ibaret" olduRu belirtiliyor. 

NA TO bloku iiyelerinin .ilahlanma niyetleri A llanıik BirliR; yönetici or. 
ganlarının toplantılarında da dolrufanıyor. NA TO üyelerini en çok ikaygılan
duan husu,. "birlik 'tratejisinin deıteklenme,i için gerekli tIOyılan savaş mey· 
donlarındaki niikleer giiç potansiyelinin etkinliRinin iyileştirilmesi" konusun. 
daki Önlemlerin hazırlanmasıd.r. Bu özellikle, Batı Avrupa 'da nükleer başlıklı. 
kanatl. Amerika!! roketleri ,işıeminin kurulmas. anlamına geliyor. Bu hoberi 
NATO Genel Sekreteri Luns vermişti, 

Bloktm nukleer sifahları. eıas itibariyle ABD 'nin derıetimi altmda bulun· 
duRUM göre. doğal olaralı şu ,oru ortaya çıkıyor: NATO'nun nükleer .ilahları 
1973 yılında imzalanan Sovyet-Amerikan antlaşmasında belirtilen ABD'nin 
bir atom 'avaşının çıkmClJiına izin vermemeye ilişkin yiikümlülükleriyle nClJill 
baRdaşabi/ir? 

Yeni seçilen ABD Başkanı. geçenlerde ulu,'ararası ilişkilerde "atom si. 
lahına olan bağımlıl'ğı azaltma olanalın, araştırma" niyetinden söz etmişti, 
Bunun yanısıra, eRer elde edilebilecek olursa. bunun "çok biiyük bir başarı 
olaca'ı " belirtildi. 

Amerikan.polilikClJiının atom ,ilahına olon bal/mlılı'ın", kabul edilmeıi, 
yeterince açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Meydana gelen durum. politikan", 
ama�� ,�

��şma �olların/ ,eçmediRi. akıine ,i/ahın politikayı belirleme,; şeklin. 
de gOrtıluyor. Sılah hegemonyasından kaçırıma niyeti bu anlamdadır ve demek 
oluyor ki, politikada diRer. barışçı yollara il,tünliik tanınması ,adece ,evindiri. 
ci olabilecektir. 

Ancak. herke" 'orunu kökiii bir şekilde ve hemen çöziimleme elitim;n
de değil. Bu durum, niikleer ,i/ah depolarınm 'mırlandırılmasında ve daha 'on. 
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ra da ıazaltılmasında ifade,ini buluyor. Strotejik.i1ahlar konwunda da böyle.i 
bir yo� üzerinde yiirümek için artık açık. 

Ancak. 'özü edilen niyet herhalde NA TO 'da başka türiii anlaşılıyor. 
NATO kurmayları, stratejik sijahlara olan baRımiılı'ın azaltılması ue..daha .on
ra bu tiir silahların indirimi ölçüsiinde "savaş meydanındaki ·bilindiği gibi 
blok planlarına göre bu 8avaş meydana Avrupa 'dı,... niikleer giiç potamiyelini" 
gerektiği şekilde artıracaklarını tahmin ediyorlar. Böylelikle bloktaki genel 
nükleer giiç dengesi delişmenıiş olacak. sadece "sınırlı nükleer ıouaş " tehdidi· 
ni arhrarak "savaş meydanı "  çerÇeuesinde Avrupa 'da yer deRiştirecektir. 
Böylesi diişünceler, hem ABD'de.niikleer bir diielloya sürüklenmekten korkan· 
ları. hem de Batı Avrupa'da sonuçları düşiinmeluizin nükleer tetiği çekmekte 
acele ednleri aynı anda hoşnut edebilirdi. Bazı inandırıcı olgular. bu düşünce' 
lerin uydurma olmadılını gösteriyor. OrneRin. ,oyut bir nazariyeci olmayıp 
Orta Avrupa bölgesindeki birleşik ,i1ahlı kuvvetler ooşkomutanı olan Balı Al· 
man Generali K. Schneel'in anlayışı bunlardan biridir. General. "faraz; bir an· 
laşmazlık halinde nükleer silahın (aslında "taktik " silahın) hemen kullanılması 
kararının alınmasına ilişkin prosedürün basitleştirilme,ini" istiyor. Basit/eşti,... 
me işlemi. nükleer savaşın başlafılmOlına ilişkin kararın okyanus ötesinden 
gelmemesi. geciktirilmeden yerinde alınmasından ibaret olmalıdır. Ancak o <=a· 
man da şiloha bağlı olmaktan kurtulan Amerikalılar bu kez de NATO 'nun sa' 
uaŞÇI ve çözüm için acele eden (Schneel gibi) başkomutanlarına. özellıkle de 
Batı Alman komutanlarına baglı olacaklardır, 

Nükleer silahlar YOlaklanmadıkça ve silahlı kuvvetlerin silah depoların. 
dan çıkarılmadıkça bu silahın kullanılma tehdidi de artacaktır. ''Sınırlandırıl' 
mış taktik nükleer savaşa " gelince, bunun leme"izliRi çok çok önceden bilim· 
sel olarak kanıtlanmıştı. 

Erı ateşli milı'taristlerilı tasarılarını bozan nükleer silahı ilk olarak kullan· 
mamaya ilı'şkin antlaşma. Avrupa 'do "ükleer sauaşın önlenme,i içi,. önemli 
bir önlem olabilirdi. 

"Avrupa topraklarında nükleer silah kullanılması düşiinceei. Sovyet in
sonlarına bir "canavar" gibi görünüyor. Aurupa evi, ,on derece sıkışık ue pat/o. 
m

.� te�likeBi g?st�rir
. 
hale g

.
cl�i, Bu ev gerçekten tutuşacak olursa bu ateşi sön

durebılecek bır ıtfaıye ekıbı yoktur ve olmayacaktır". L. Brejnev'in Avrupa 
Komiinist ve Işçi Partileri Konfel'O,,,I 'rıda söylediği bu sözler. ,orumsuz bir 
şekilde niikleer bir savaşın planlarını hazırlamakla ulraşanları unutmamayı ge. 
rektiriyor. 

Svyatoslav Kozlov. 

birlik".;Zorunlu· 
gizlenmek isteniyor. iki üi· 

birleşme, Ortadolu'daki 
Wkesinin haklan arasın· 

arısında bir bir
getirilmek isteni· 

birlik özlemi, em· 
işine gelecek bir birleşme 

isteniyor. Bu bir· 
açacaRı görüşü, 

tutucu güçlerin birleşmesi yoluyla em· 
olanaklannm artı· 

dayanıyor. Ancak, 
tutucu güçlerinin bir· 

bugünkünden daha da 
çiziide ıerçekleşebilecektir. Bir· 

Suriye yönetimindeki 
UMUrlan daha da gerici bir 

birleştirecek, iki ülkeyi em· 
daha da açık ha· 

bu birleşme an· 

gerçekleşmesine çalışıyor. 'in, 
Filistin devleti karşısındaki tutumunu 
yumuşatmış görünme girişimleri, Filis
tin halkı üzerindeki baskılarm kışkırtıl· 
masını amaçlıyor. Ancak, bu tasarıların 
başuıya ulaşması, Filistin halkının s0s

yalist sistem ve SSCB ile dayanışmlSl 
koparılmadan mümkün deRiidir. 

Bu arada ısrail yönetimi de, barış 
yönünd6 .··"somut" öne'riter ileri si.iıüyor 
görünümüne büründü. Bu,;gelişme, tsra. 
il 'in iç ve dış politikasının sapiandıRı 
çıkmazdan kaynaklanıyor. Ancak, Isra. 
i1'in son girişimlerinin gerçek bir banşı 
delil, Arap ve Filistin ,halklarını aldat
mayı amaçl'dılı, Cenevre Konferansı 

karşısında tutumunu, .açıklamasıyla orta
ya çıktı. ısrail yönetimi, bir süre önce, 
SSCB ve�ABD'nin eş·başkanhlında sür. 
diiıiilen Cenevre Barışs KonCetan5l'nm 
yeniden açılmasına karşı çıkmayaealı 

izlenimini yarattı. Ancak geçtilimiz haf· 
ta. aynı yönetim, Cenevre Konferansı'. 
nın, OrtadOlu bunalunının çözülebilece
Ri gerçek alan olmadılı görüşünü de ile 
ri sürdü. Çözüm yolunun, sadece bölgede
ki " ilgili" taraflar arasında bulunabilece
lini id�a etti: Böylece, Cenevre Konfe· 
ransı'nı, iyi niyetıerin ortaya kondulu 
bir "siis" olarak gördüRünü açıla vurdu. 
Banş pazarhl:ını, Orladolu halklarının 
ve dünya devrimci güçlerinin gerçek 
temsilcileriyle delil, tutucu Anp güçle
riyle yüriitlnek istedil'ini ortay. koydu. 
ıSrail'in göstermelik "barışçı" girişimle
ri, aynca, ısrail halkında gittikçe güçle
nen anti·militarist muhalefetin kontrol 
altına alınmasını amaçlıyor. ısrail yöne-

ticileri, özellikle işgal 
de, ısrail Komünist 
direnişinin direnişinin dir
nü kırmak 
birleşmeyi planlıyor. 
ekonomik sorunları, 
timini, içerdeki 
emperyalizmle ve 
ile ittifakınl lÜ

Arap hllkların. 
siyonilm ve 
arasındaki 

ittir.ıuı kuş. 
yalist güçlerin 
sınıfının rolünün 
halıtJannın sosyalist sistemle daYlOışm. 
$Inın güçlendirilmesi oIacaktlr. 

KLEER TEHDiT :  VARŞOVA PAKTI 'NIN ÇACRISI NEDEN GÜNCELDIR

Savunma Pakh 'na 'na ' iiye ülkelerin yöneticileri Bükreş 'ten ,on de
girişimle ayrıldılar. Niikleer 1000f tehdidinin ortadan koldmı· 

yeni ve etkin bir adım atmak uteyen miittefik iilke yönetici· 
Nihai Belge'yi imzalayan tiim devletlere bu amaca ulaşmayı 
birbirine karşı niikleer ,ilahı ilk olarak kullanmamaya ilişkin ilişkin ili

yapmayı önerdiler. 
topluluk iilkelerinin yöneticilerinin düşünce,ine göre. mevcut 

indirimini ,al'amak ve ;ailahaızlanmaya ve ;ailahaızlanmaya ve ;ail geçebilmek için reel 
mevcuttur. 

Illişare Komite,i Deklara6yonu 'nda "bu koşulların, halkların bo· 
cepheleşmenin ,ve ıovaş tehdidinin ulusIarat'08. yaşantıdan ç.karıl· 
biiyük onusundan. herhangi bir askeri anlaşmezlıgın feci ,onuç/o. 
nükleer binfacia haline dönebileceği atom çaRının gerçekliklerin. 

olduRu belirtiliyor. 
bloku iiyelerinin .ilahlanma iiyelerinin .ilahlanma iiyelerinin .il niyetleri A llanıik BirliR; yönetici or. 
antılarında da dolrufanıyor. NA TO üyelerini en çok ikaygılan

"birlik 'tratejisinin deıteklenme,i için gerekli tIOyılan savaş mey· 
niikleer giiç potansiyelinin etkinliRinin iyileştirilmesi" konusun. 

hazırlanmasıd.r. Bu özellikle, Batı Avrupa 'da nükleer başlıklı. 
Amerika!! roketleri ,işıeminin kurulmas. anlamına geliyor. Bu hoberi 
Genel Sekreteri Luns vermişti, 

nukleer sifahları. eıas itibariyle ABD 'nin derıetimi altmda bulun· 
doğal olaralı şu ,oru ortaya çıkıyor: NATO'nun nükleer .ilahları 
imzalanan Sovyet-Amerikan antlaşmasında belirtilen ABD'nin 

'avaşının çıkmClJiına izin vermemeye ilişkin yiikümlülükleriyle yiikümlülükleriyle yiiküml nClJill 

seçilen ABD Başkanı. geçenlerde ulu,'ararası ilişkilerde "atom si. 
bağımlıl'ğı azaltma olanalın, araştırma" niyetinden söz etmişti, 

eRer elde edilebilecek olursa. bunun "çok biiyük bir başarı 
belirtildi. 

polilikClJiının atom ,ilahına ,ilahına ,il olon bal/mlılı'ın", kabul edilmeıi, 
bir şekilde ortaya çıkıyor. Meydana gelen durum. politikan", 

�olların/ ,eçmediRi. akıine ,i/ahın ,i/ahın ,i/ politikayı belirleme,; şeklin. 
Sılah hegemonyasından hegemonyasından heg kaçırıma niyeti bu anlamdadır ve demek 

politikada diRer. barışçı yollara il,tünliik tanınması ,adece ,evindiri. 

ra da ıazaltılmasında ifade,ini ifade,ini if buluyor. buluyor. buluyor Strotejik.i1ahlar 
bir yo� üzerinde yiirümek için artık açık. 

Ancak. 'özü edilen niyet herhalde NA TO 'da başka 
NATO kurmayları, stratejik sijahlara olan baRımiılı'ın azaltılması 
ra bu tiir silahların indirimi ölçüsiinde "savaş meydanındaki 
blok planlarına göre bu 8avaş meydana Avrupa 'dı,... niikleer 
gerektiği şekilde artıracaklarını tahmin ediyorlar. Böylelikle 
nükleer giiç dengesi delişmenıiş olacak. sadece "sınırlı nükleer 
ni arhrarak "savaş meydanı "  çerÇeuesinde Avrupa 'da 
Böylesi diişünceler, hem ABD'de.niikleer bir diielloya sürük
ları. hem de Batı Avrupa'da sonuçları düşiinmeluidüşiinmeluidüşi zin inmeluizin inmelui nükleer 
acele ednleri aynı anda hoşnut edebilirdi. Bazı inandırıcı 
lerin uydurma olmadılını gösteriyor. OrneRin. ,oyut bir 
Orta Avrupa bölgesindeki birleşik ,i1ahlı kuvvetler ooşkomutanı 
man Generali K. Schneel'in anlayışı bunlardan biridir. General. 
laşmazlık halinde nükleer silahın (aslında "taktik " silahın) 
kararının alınmasına ilişkin prosedürün basitleştirilme,ini" 
me işlemi. nükleer savaşın başlafılmOlına ilişkin ilişkin ili kararın 
gelmemesi. geciktirilmeden yerinde alınmasından ibaret 
man da şiloha bağlı olmaktan kurtulan Amerikalılar bu 
uaŞÇI ve çözüm için acele eden (Schneel gibi) başkomu
Batı Alman komutanlarına baglı olacaklardır, 

Nükleer silahlar YOlaklanmadıkça ve silahlı kuvvetlerin 
dan çıkarılmadıkça bu silahın kullanılma tehdidi de artacaktır. 
mış taktik nükleer savaşa " gelince, bunun leme"izliRi çok çok 
sel olarak kanıtlanmıştı. 

Erı ateşli milı'taristlerilı milı'taristlerilı milı'tari tasarılarını bozan nükleer silahı ilk olarak kullan· 
mamaya ilı'şkin antlaşma. Avrupa 'do "ükleer sauaşın önlenme,i 
bir önlem olabilirdi. 

"Avrupa topraklarında nükleer silah kullanılması 
sonlarına bir "canavar" gibi görünüyor. Aurupa evi, ,on derece 
m� te�likeBi g?g?g st�rir

. 
hale g

.
cl�i, Bu ev gerçekten tutuşacak 

durebılecek .durebılecek .� 
durebılecek 

� �
durebılecek 

�
bır 
?

bır 
?

ıt
�
ıt
�

faıtfaıt ıye . ıye . ekıbı .ekıbı .
�

ekıbı 
�

yoktur ve olmayacaktır". 
Komiinist ve Işçi Partileri Konfel'OKonfel'OKonf ,,,I 'rıda I 'rıda I ' söylediği bu 
şekilde niikleer bir savaşın planlarını hazırlamakla ulraşanları 



KC1L1TJR ve SANATTA YORAYAS 

E LEŞTiRi N i N  ÖLÇÜTLERi 
MESUT ODMAN 

19S0'Iere kadar gelen çeyrel< yüzyıllık bir dönemin " resmi" eleştirmeni Nu
rullah Araç, hayatının çok büyük bir bölümünde eleştiri işini şöyle anlıyor: 
"Münekkiı kendi hisleri"i, kendi ihtiraslarını söyler ve yazılar arasından, ıem 
veya medheniği muharriri değil, kendisini görürüz". Bundan yirmi yıl kadar 
sonra, 1940'larda söylenmiş şu sözler de onun: "Eleştirme denilen şey. bir ge
vezelikten başka bir şey değildir. Bir kitap için, bir şiir için 'beğendim' yahut 
'beğenmedim' dersiniz olur biter. Zevkinize değer veren varsa o da sizinle bir·' 
likte beğenir yahut beğenmez." 

Bu sözler, oldukça abartılmış, bu yüzden aşırı örnekler de olsa, uzun sü· 
re yaygınlığını korumuş, bugün de birtakım aşırılıkları törpülenmiş biçimde 
etkileri süren bir anlayışı özetliyor. Bugün eleştiride az çok bir nitelik taşıyan, 
hiç değilse kişiden kişiye değişmeyen ölçütlerin varlığına kimsenin karşı çık· 
tığı yok. Dalu doğrusu, öyle görünüyor. Ama, sözgelimi, edebiyatın ya da sa· 
natın sanat dışı ölçüt!erle yargılanmaması gerektiği yolundaki düşüncelerin, o 
eski ve artık olduğu gibi ileri sürülemeyecek kadar ilkel görüşlerle yakınhğını 
görmemek mümkün değiL. 

Bütün ideolojik ürünler gibi sanat eserleri de içinde doğup geliştikleri, 
yaratıldıkları toplumun maddi koşullarından bağımsız biçimde var olmuyor. 
Bu yüzden, toplumların gelişiminin incelenmesindeki yaklaşım, genel olarak, 
sanat eserlerinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda da geçerli. Ancak 
bu, sanat eleştirisinin kendine özgü ölçütlerini yok saymak anlamına gelmi
yor. Tersine, onbrla birlikte düşünmeyi gerektiriyor. 

Eleştiri sanatsal eylemin bilgisel yönüne gereken önemi vermek zorun· 
da. Sanatın önemi ya da değeri, toplumda bireylerin iradelerinden bağımsız 
olarak var olan, toplumları ileriye götüren gerçek çatışmaları yansıtmasıyla 
ba.şlıyor. Bu açıdan, örneğin, köy edebiyatı tartışması, bir ara sürdürüldüğü bi
çimiyle, bir anlam taşımıyor. Köy edebiyatının çıkmazı, köy hayatının usanç 
vermesinden falan ileri gelmiyor. Güçsüzlüğün nedeni, toplumun gelişim süre
cinde ortaya çıkan gerçek çatışmalara dayanmamak. 

Sosyalist sanatçılar bir yana, sosyalist olmayın bütün büyük sanatçılar 
da içinde yil$adıkbrı toplumun ve çağın bu temel çatışmalarını yansıtırlar. 
Seçilip yarattfan ""ilerde, adı böylece komun kor}ıTWın, bu kaygının izleri 
görülür. 

" Şüphesiz her sanatkar işlediği şahsiyetleri istisnai bir hale sokar. Onla
rı " kahramanlaştırır" . fakat sanatkar bunu iki şekilde yapabilir. Birincisinde, 
ele alınan devrin, içtimai muhitin aynı suretle damgaladığı, aynı kalıba soktu
ğu insanlar arasında sanatkar şahsiyetlerini seçer. Aynı şartların içinde yaşa
yan ve aynı damga ile kalıbı taşıyan bu şahısların harici benzerlikleri altındaki 
ferdi hususiyetleri sivriltir, şahsiyetlerini kuvvetli, derin, ince hatJarla belirtir, 
diğerlerinden ayırır. Sanatkarın büyüklüğü bu işi becermekteki muvaffakiye
tindedir. Bu suretle hareket eden muharrir, hem şahısların ferdiyetini belirtir, 
hem de bu ferdiyetin içinde daha umumi vasıfları, bütün bir içtimai zümrenin 
tipik hatlarını verir. Bunun için büyük sanat eserlerinin kahramanları hem en 
kuvvetli ferdiyeti, hem de umumi, beşeri vasıfları temsil ederler. Ikincil şe· 
kil, eserin kahramanlarını, harici vasıfları, şekilleri itibariyle de kitleden ay ır· 

suretle şahsiyetleri belirtmek daha kolaydır; çünkü farklar hari
ci şartlardan başlar; daha bariz, daha gözle görülür, elle tutulur bir haldedir. 
Halbuki birinci şekil, yani yeknesakfıkta, liniformada tenevvüü (çeşitIenme
yi -M.O.) belirtmek daha müşküfdür. 

Halide Edip kahramanlarının şahsiyetlerini işlerken daha ziyade ikinci 
şekilde hareket ediyor". (Or. Behice S. Boran, "Halide Edib'in Yeni Roman· 
ları", Yurt ve Dünya, Mayıs 1941, sayı S, sayfa 22-23). 

Eleştiri sanat eserlerindeki kişilerin belli bir dönemdeki toplumun, top
lumun belirli sınıf ve tabakalarının, aralarındaki çatışmaların, temsilcileri olup 
olmadıklarını irdeler. "Istisnai şartların doğurduğu, istisnai şahsiyetler bir 
devri ve içtimai zümreyi ifade etmek vasıtaları değillerdir". (A.g.y., sayfa 24). 
Bu nedenle, pSiko-patolojik durumlar, ruhsal hastalıkları olan kişiler sanatı 
ilgilendirmiyor. " Istisnai" olarak kaldıkça, toplumsal ilişkilerinden soyutlan· 
dıkça, bunlar, sanatın değil tıbbın alanına giriyor. Burjuva toplumlarında orta· 
ya çıkan yenilikçi (avant garde) akımların belli başlı güçsüzlüklerinden biri 
burada. 

Sanat eserlerindeki kahramanların böyle bir temsilcilik işlevini yerine 
getirmeleri, onların gerçekliğe uygunluAu ile de doğrudan ilintili. "Eski I,.. 
tanbul belki birçoklarımızın bilmediği teferruatıyla tasvir edilmiştir. fakat bu 
şartlar, bu harici kalıp içinde yaşayan sahışlar, romanın kahramanları, bu top
ra�a has tipler gibi görünmezler. Onlar garptan, bilhassa Anglo-Sakson memle· 
ketlerinden, alınıp getirilmiş, Türk olan bu harici dekor içine oturtulmuş, üst 
lerine o zamanın elbiseleri giydirilmiş, kendilerine Türkçe konuşturulmuş iğ· 
reti şahsiyetler gibidir". (a.g.y., sayfa 27-28). Aynı "iğretilik", doğru ya da 
yanlış bir siyasal göriişün gereklerine uydurulmuş, gerçeklikten değil, siyasal 
özlem ve taleplerden çıkartılmış kişiler için de geçerli elbtı!tte. 

Eleştiri sanatçının dünya görüşünü de ele almak, incelemek durumunda. 
Çünkü sanatçı dış dünyayı olduğu gibi kopya eden, edilgen bir yansıtıcı değil. 
Gerçeklik bu dünya görüşünden, onun oluşumunu etkileyen çevre ve 
kişilik koşullarından geçerek, kimi zaman onun tarafından değişik ölçülerle 
çarpıtılarak sanat eserinde yansıyor. "üçüncü ve asıl mühim olan nokta, sene· 
ler zarfında muharririn "dünya görüşü"nün değişmemiş olmasıdır. 

... Muharrir içtimai meseleleri n ferdi teşebbüs ve hamiyyetle halIedilece
ğine kanidir .... Ama şimdiye kadar hiç bir cemiyette bütün fertlerin, hatta ek
seriyetin böyle fedakar, feragatli olduğu ve bu suretle içtimai meseleleri n hal 
ledildiği görülmemişmiş. Muharrir bu noktayı münakaşa etmiyor". (a.g.y., 
sayb 25·27). 

Lenin'in "zaman zaman Engels'in düzeyine yükselir" diye söz ettiği mı 
teryalist Rus düşünürü Çernişevski'nin öğrencisi olan Dobrolyubov, daha 19. 
yüzyılın ortalarında şunları söylüyordu: "Bir yazarın yeteneğini gösterdiği, 
yani olgularda yaşayan hakikati duyup anlatma yetisine sahip olduğunu kı· 
nıtladığı andan başlayarak, gücünü bu yetenekten alan sanat ürü�leri, ona şu 
ya da bu eseri yaratma olanağı sağlıyan çevrenin ve dönemin incelenmesi ko
nusunda bize güvenilir bir kılıvuz olur. Bu durumda, yaurın yeteneği, onun 
hayatı kavrayışındaki genişlik, yarattığı imgelerin sağlamlığı ve çeşitliiiliyle 
ölçülecektir." 

Bu temeller üzerinde yola çıkan eleştiri, mutlaka ele aldığı sanat alanı· 
nın gelişim düzeyini, bunun doğurduğu olanakları bilmek; sanatçının o nok
taya kadar gösterdiği değişimi, s.ıınat eserinin biçimsel özelliklerini irdelemek 
zorunda. Ama her şeyden önce, en ilkel, en basit koşul şu: Sanat sanat dışın· 
daki ölçütlerle -her neyse onlar- ele ahnmamah, türünden mızmızhklara de
ğer vermemek, sanatı dokununca ufalanıp giden sevimli bir kelebek gibi değil, 
çok daha ciddi bir şey olarak düşünmek. Gerçekten çok ilkel, birçok keı söy
lenmiş, ama hala zaman zaman hatırlatılmasını gerek duyulan bir çıkış nok
tası bu. Bu konuda açıklık sağlanmadan, s.ıınatçılar ya da s.ıınat eserlerine iliş
kin değerlendirmelerin sonuna bir "bence" ekleyip işin içinden sıyrılmanın 
ötesine geçmek, nesnel ölçütlere dayanarak ortak sonuçlara varmak mümkün 
değil. 

Türkiye Işçi Partisi Merkez EAhim, Bilim ve Arıştınna Bürosu tarafından iki 
ayda bir yayınıınacak inceleme, araştınna �e çeviri dergisi 
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toplumun maddi koşullarından bağımsız biçimde var olmuyor. 
yüzden, toplumların gelişiminin incelenmesindeki yaklaşım, genel olarak, 

dirilmesi söz konusu olduğunda da geçerli. Ancak 
kendine özgü ölçütlerini yok saymak anlamına gelmi

birlikte birlikte birlikt düşünmeyi gerektiriyor. 
sanatsal eylemin bilgisel yönüne gereken önemi vermek zorun· 

değeri, toplumda bireylerin iradelerinden bağımsız 
toplumları ileriye götüren gerçek çatışmaları yansıtmasıyla 

örneğin, köy edebiyatı tartışması, bir ara sürdürüldüğü bi
taşımıyor. Köy edebiyatının çıkmazı, köy hayatının usanç 

gelmiyor. Güçsüzlüğün nedeni, toplumun gelişim süre
çatışmalara dayanmamak. 
bir yana, sosyalist olmayın bütün büyük sanatçılar 

toplumun ve çağın bu temel çatışmalarını yansıtırlar. 
de, adı böylece komun kor}ıTWın, bu kaygının izleri 

sanatkar işlediği şahsiyetleri istisnai bir hale sokar. Onla
fakat sanatkar bunu iki şekilde yapabilir. Birincisinde, 

muhitin aynı suretle damgaladığı, aynı kalıba soktu
sanatkar şahsiyetlerini seçer. Aynı şartların içinde yaşa

kalıbı taşıyan bu şahısların harici benzerlikleri altındaki 
sivriltir, şahsiyetlerini kuvvetli, derin, ince hatJarla belirtir, 

Sanatkarın büyüklüğü bu işi becermekteki muvaffakiye
hareket eden muharrir, hem şahısların ferdiyetini belirtir, 

içinde daha umumi vasıfları, bütün bir içtimai zümrenin 
Bunun için büyük sanat eserlerinin kahramanları hem en 

de umumi, beşeri vasıfları temsil ederler. Ikincil şe· 
rını, harici vasıfları, şekilleri itibariyle de kitleden ay ır· 

şahsiyetleri belirtmek daha kolaydır; çünkü farklar hari
bariz, daha gözle görülür, elle tutulur bir haldedir. 

yani yeknesakfıkta, liniformada tenevvüü (çeşitIenme
müşküfdür. 

kahramanlarının şahsiyetlerini işlerken daha ziyade ikinci 
(Or. Behice S. Boran, "Halide Edib'in Yeni Roman· 

Mayıs 1941, sayı S, sayfa 22-23). 
eserlerindeki kişilerin belli bir dönemdeki toplumun, top

tabakalarının, aralarındaki çatışmaların, temsilcileri olup 
tisnai şartların doğurduğu, istisnai şahsiyetler bir 

ifade etmek vasıtaları değillerdir". (A.g.y., sayfa 24). 
nedenle, pSiko-patolojik durumlar, ruhsal hastalıkları olan kişiler sanatı 

olarak kaldıkça, toplumsal ilişkilerinden soyutlan· 
değil tıbbın alanına giriyor. Burjuva toplumlarında orta· 

(avant garde) akımların belli başlı güçsüzlüklerinden biri 

eserlerindeki kahramanların böyle bir temsilcilik işlevini yerine 
gerçekliğe uygunluAu ile de doğrudan ilintili. "Eski I,.. 

birçoklarımızın bilmediği teferruatıyla tasvir edilmiştir. fakat bu 
içinde yaşayan sahışlar, romanın kahramanları, bu top

görünmezler. Onlar garptan, bilhassa Anglo-Sakson memle· 
getirilmiş, Türk olan bu harici dekor içine oturtulmuş, üst 

elbiseleri giydirilmiş, kendilerine Türkçe konuşturulmuş iğ· 
(a.g.y., sayfa 27-28). Aynı "iğretilik", doğru ya da 

eklerine uydurulmuş, gerçeklikten değil, siyasal 

nusunda bize güvenilir bir kılıvuz olur. Bu durumda, yaurın yeteneği, 
hayatı kavrayışındaki genişlik, yarattığı imgelerin sağlamlığı ve 
ölçülecektir." 

Bu temeller üzerinde yola çıkan eleştiri, mutlaka ele aldığı 
nın gelişim düzeyini, bunun doğurduğu olanakları bilmek; sanatçının 
taya kadar gösterdiği değişimi, s.ıınat eserinin biçimsel özelliklerini irdelemek 
zorunda. Ama her şeyden önce, en ilkel, en basit koşul şu: Sanat sanat 
daki ölçütlerle -her neyse onlar- ele ahnmamah, türünden mızmızhklara 
ğer vermemek, sanatı dokununca ufalanıp giden sevimli bir kelebek 
çok daha ciddi bir şey olarak düşünmek. Gerçekten çok ilkel, birçok 
lenmiş, ama hala zaman zaman hatırlatılmasını gerek duyulan bir 
tası bu. Bu konuda açıklık sağlanmadan, s.ıınatçılar ya da s.ıınat eserlerine 
kin değerlendirmelerin sonuna bir "bence" ekleyip işin içinden 
ötesine geçmek, nesnel ölçütlere dayanarak ortak sonuçlara varmak 
değil. 

Türkiye Işçi Partisi Merkez EAhim, Bilim ve Arıştınna Bürosu 
ayda bir yayınıınacak inceleme, araştınna �e çeviri dergisi 

ı OCAK ı977 SAYıSıNDA, 

• ı976 yılı Raporu (ı) DOny. 
• Demokrasi ve Demokntikleşme Sorunu; Behice Boran 
• Türkiye'de Dış Ticaretin Devletleştirilmesi: Galip Tekin 
• Teorik Çalışmada Nesnellik ve Partiıanlık: M. Cornforth 
• Uluslannıı Işçi Hareketi-Tarihsel ve Kurams.ııl Sorunlar: 

• Eleştiri . Tanıtma - Tartışma 
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Tİp , DEMOKRASİDEN YANA 
OLANLARıN YADSIYAMACAGI 
BİR GERÇEKTİR 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI YEREL 
KONGRELERI, MERKEZ YöNETIM KU
RULUNCA BELLI EDILEN KONGRE SÜ
RESI ıÇINDE TAMAMLANMAK ÜZERE 
ARALıKSıZ DEVAM EDIYOR. 26. 1 2 . 1976 
GÜNÜ ANKARA DILŞAD DÜCÜN SALO
NUNDA YAPILAN ÇANKAYA ILÇE 
KC�;GRı:st:';m: ı:1it KQ;WŞMA YAPAr, 
GENEL SEKRETER SARGIN, ÖRGÜTLEN
ME VE GENEL SEÇIMLER KONULARıNA 
DECINEREK ÖZETLE ŞUNLARı SöYLEDI 

Şu anda bu Uçe kongresiyle birlikte Amasya, 
Hatay ve Kocaeli il kongrelerimiz de yapılmakta. Ay· 
nca birçok ilimizde de ilçe kongreleri var. Bugüne ka· 
dar Genel Merkez'e ulaşan bilgilere göre yaklaşık elli 
yerel kongremiz tamamlanmış bulunuyor. önümüzde· 
ki ay içinde di�er kongreler de yapılmış olacak ve sıra 
ilk Büyük Kongremize gelecek. 

Bu arada, henüz teşkilatımız bulunmayan yöre· 
lerde örgütlenme çalışmalarımız başanyla sürdüriii· 
mektedir. Son hafta içinde Malatya ilimiz kuruldu. 
Bugün Partimiz, 19 ilde bütün ilçeleriyle örgütünü ta· 
mamlamış olmak kaydıyla 35 il çevresinde örgütlen· 
miş bulunuyor. 

BIR VIL IçiNDE ATıLAN ADIMLAR 

Bu saıonun, bizim için ayn bir anısı var. Hatırla· 
nacalı üzere bundan bır yıl kadar önce Partimiz Birin· 
ci b Temsilciler Toplantısı'nı, dışa, Parti dışında ko.. 
nuklara açık ilk toplantısını gene bu ,alonda yapmış· 
tı. O sırada Partinin kuruluşundan itibaren henüz altı 
ay geçmi., kuruluşun ilk aşamalanndaydık. Bugünün 
35 il çev"'esindeki 226 yerel örgüte karşılık 18 Ilde 34 
örgüte sahıptik. Ve o ilk toplantımızın başanyla &Ür· 
düıülmesi ve sonuçlandınıması için bütün Parti örgütu· 
müz seferber olmuştu. Hemen hemen üye ve aday üye 
bütün arkadaşlanmız o toplantıya ya temsilci veya in· 
tizam görevlisi olarak fiilen görev almış bulunuyordu. 

O günden bu yana bir yılı ancak bir ay geçtik. 
Bu bir yıl içinde Partimiz, örgütlenmeden ideolojik 
mücadeleye, yayın ve propaganda çalışmalanna, üye 
yazımından enternasyonal dayanıtmaya kadar uzanan 
örgütlü mücadelenin birçok kesiminde azımsanamaya· 
cak başanlar elde etti. 

ömelin, ilk Temsilciler Toplantısı sırasında 
anımsadıeımız kadanyla üye ve aday üye olarak top
lam sayımız ancak 500 kadardı. Bundan hiç YÜksün· 
memiştik de. Başlangıçta az olabilirdik, bu doRaldl. 
Önemli olan önümüze koydueumuz hedef ve o hedefe 
dolru attleımız adımlann saelamlıeı Idi. Gerisi mutla· 
ka gelecekti. Gerçekten o toplantıdan bir yıl sonra bu 

gün, bırakınız aday üyelerimizi, hatta üyelerimizi, yal· 
nızcı yönetim kademelerinde görevli arkadaşlarımızın 
sayısı bile o ilk 500 rakamının 2,5 katına ulaşmış du· 
rumda. Bu bir yıl boyunca yapılan diRer çalışmalar· 
dan uzun uzun söz açacak deCilim. Yalnızca son "Şili 
Halk"ıyla Dayanışma Toplantılan" üzerinde biraz du· 
racıRım. 

DISIPLIN, BiLINÇ DüZEVININ SONUCU YE 
IFADESIDIR 

Bu toplantılarla Türkiye Işçi Partisi, işçi sınıfı· 
mız ve emekçi kitlelerin dünya halklarıyla anti·faşist 
dayanışma istek ve azmini en iyi biçimde ifade ettili 
gibi, devrimci bir parti olarak sanata n8511 yakJaşllaca· 
Iını da somut olarak gösterdi. Bu kadarla da kalmadı. 
Toplantılan izleme olanaeını bulan herkesin, üzerinde 
ittifak ettiei bir husus var: Bu toplantılarda elle tutu· 
lur biçimde somutlaşan düzenlilik ve örgütlenme be· 
cerisi. Ve ister Partili arkadaşlanmız gibi görevli, ister 
sadece konuk olarak izleyici olsun, toplantıya katılan 
herkesi saran ama disiplin ve olgunlueun egemen ol· 
dueu coşku havası. Kuşkusuz, bu, büyük bilinç düze· 
yinin sonucu ve ifadesiydi aynı zamanda. 

Sol içinde hala her çeşit provokasyonun cirit 
attılı ve çeşitli sapkın akımlann hala ortalılı kanştı· 

rabildiei bır ortamda, ancak Türkiye Işçi Partisi solunı 
sosyalizmin gerçek temsilcisi ve yüz akı olarak politik 
arenada yerini almakta; bunu dosta düşmana kabul 
ettinnektedir. 

KONGRELER DÖNEMININ ÖNEM YE ANLAMı 

Şimdi kongre dönemindeyiz. Bu, içe dönük ça· 
!ışmalann aRır bastı�ı bir dönerndi. O güne kadar ge· 
çen SÜre içinde örgütçe yapılabilenlerin, yapılmak is" 
tenip de gerçekleştirilemeyenlerin ölçülüp tartıldılı, 
geçmiş dönemin envanterinin yapıldılı, böylece gele· 
cek için yoıun daha bir aydmlaWdıel, daha bir açıklı· 
e-a kavuşturuldueu; bunu sallayacak önerilerin kabul 
edilip kararlann alındılı bir dönemdir bu. Partimiz 
için bu dönemin ayn bir özellıli ve önemi de var. 
Şimdiye kadar atanmış kurucu kurullarla yönetilen 
Partimiz, bu dönem sonunda artık seçilerek işbaşına 
gelmiş, tabanın desleeinin kongrede alınan oylarla so· 
mut olarak yansıdıeı, bundan kuvvet alarak çalışma· 
lannı yürütme durumundaki yeni yöneticilere -Isterse 
bu yöneticilerin hepsi daha önce de aynı kurulda gö· 
revli olsun· kavu�maktadır. Bunun olumlu sonuçlannı 
daha şimdiden gönneye başladık bile. 

Kuşku yok ki, Partimiz bu kongre döneminde, 
önümüzdeki dışa dönük çalışmalar ve yeni atılımlar 
için yenı bır güç kazanmış olarak çıkacaktır. Yeni ve 
güç görevler bekliyor bizi. önümüzde genel seçimler 
var. Bu seçimlerin ülkemizin yakın perspektifi bakı· 
mından taşıdıRı önem üzerinde saRda olsun, solda ol· 
sun herkes müttefik. Bütün mücadelemize karşın eler 
o güne kadar sürdürülme olanaeını bulabiise bııe en 

geç seçimlerde MC bir daha geri dönmernek üzere 
Türkiye'nin politik hayatından silinip gidecek veya fa· 
şist tınnanış daha azgınca sürdüri..ilecek, işçi sınıfımız 
ve emekçi kitlelerin mücadelesi çok daha a�ır koşul· 
lar altında, çok daha zorluklu yürütülmek zorunda ka· 
lınacaktır. 

DEMOKRASIDEN VANA HERKESE BüVüK 
SORUMLULUK DüŞüVOR 

Işçi ve emekçi sınınara, yani ulusun büyük ço
lunlueuna düşman, yerli ve yabancı çae dışı gericili· 
ein temsilcilerinin dürüst ve serbest bir seçim de yeni· 
Hp gitmeleri gerekir; bu büyük bir ofasılık. Ancak, bu 
olasılık, eler bunun için mücadele edilmez, bunun 
için bütün güçler birleştirilip kitleler örgütlenmez, 
yönlendirilmezse yalnızca bir olasılık olarak kalabilir. 

Bu olasılılı, olasılık olmaktan çıkanp yaşayan 
gerçek haline getinnek hepimizin görevi. Işçi sını(ımı· 
zın politik örgütü olarak Türkiye Işçi Partisi gönv ve 
sorumlulueunun bilincindedir. Ancak bu konuda bi· 
zim dışımızdakilere de büyük görev ve sorumluluklar 
düşüyor. Bizim salımızda olmakla birlikte, MC'ye ve 
faşist annanışa ka�ı, demokrasiden yana oldulunu 
belirten, bunu içtenlikle isteyen her kişi ve kuruıu,un 
yapabileceA:i, yapması gereken görevler var. 

BIRLIK VE DISIPLINDEN DOGAN GVç 

Böylece, bu seçimlerin brr--başk"i"öUlı'iglne de 
işaret etmiş oluyoruz. O da, 1969'dan bu yana ilk 
olarak bir sosyalist partinin, Türkiye ışçi Parttsi'nin 
seçimlere katılma olanaAınl elde etmiş olarak politik 
yaşamda yerini almış oldulu ilk genel seçimler olma· 
sıdır. 

TIp, SEçiMLERDE A(;IRU(;INI KOVACAKTIR 

Bugün istense de, istenmese de ortada bir ger· 
çek vardır, Türkiye Işçi Partisi gerçell. MC'nin düşii· 
rülmesinden ana, demokrasiden yana her kişinin, beı 
kuruluşun istese de, istemese de yadsıyıur.ayaca�ı bir 
gerçek. Ve bütün olasılıklar, bütün hesaplar bu gerçek· 
ten hareketle de�erlendirilmek zorundadır artık. Ve 
böyle deeerlendlrildili takdirde, gerek seçim öncesin· 
de, gerek seçim sırasında ve sonrasında yapılacak çok 
şey oldulu görül ecektir. 

Hepiniz karşılaşmışsınızdır. özellikle örgüllen
me kampanyamızdan sonra devamlı olarak soruluyor 
hepimize. TIP seçimlere girecek mi diye. Bir parti 
için seçimlere katılmak en doeal bir hak ve görevdir. 
Ancak bu seçimlere katılma konusunda yetkili kuru· 
lumuz henüz bır karar vennedi. Bu sorulan şimdilik 
yanıtsız bırakıyoruz. Yalnız şunu rahatlıkla söyleyebi
liriz: Partimiz, işçi sınıfımız ve emekçi kiUelerin ya· 
kın ve uzak çıkarlannın gerçek savunucusu olarak, 
bu seçim döneminden Wkemlzin "BaRımsızhk, De· 
mokrasi, Sosyalizm" mücadelesinde bir aşama daha 
gerçekleştinniş olarak çıkmasını saClayacak biçimde, 
di�er çalışmalarda olduRu gibi, seçimlerde de bütün 
aRırlıeıyla yer alacaktır. 

ıŞÇı PARTISI YEREL 
MERKEZ YöNETIM KU

BELLI EDILEN KONGRE SÜ
TAMAMLANMAK ÜZERE 

ARALıKSıZ DEVAM EDIYOR. 26. 1 2 . 1976 
ANKARA DILŞAD DÜCÜN SALO

YAPILAN ÇANKAYA ILÇE 
KC�;GRı:st:';mKC�;GRı:st:';m: KC�;GRı:st:';m ı:1it KQ;WŞMA YAPAr, 

SEKRETER SARGIN, ÖRGÜTLEN
GENEL SEÇIMLER KONULARıNA 

ÖZETLE ŞUNLARı SöYLEDI 

Uçe kongresiyle birlikte Amasya, 
il kongrelerimiz de yapılmakta. Ay· 

ilimizde de ilçe kongreleri var. Bugüne ka· 
dar Genel Merkez'e ulaşan bilgilere göre yaklaşık elli 

tamamlanmış bulunuyor. önümüzde· 
kongreler de yapılmış olacak ve sıra 

Kongremize gelecek. 
henüz teşkilatımız bulunmayan yöre· 

çalışmalarımız başanyla sürdüriii· 
hafta içinde Malatya ilimiz kuruldu. 

19 ilde bütün ilçeleriyle 
içinde 

bütün ilçeleriyle 
içinde Malatya 

bütün ilçeleriyle 
Malatya 

örgütünü ta· 
kaydıyla 35 il çevresinde örgütlen· 

IçiNDE ATıLAN ADIMLAR 

bizim için ayn bir anısı var. Hatırla· 
bundan bır yıl kadar önce Partimiz Birin· 

Toplantısı'nı, dışa, Parti dışında ko.. 
toplantısını gene bu ,alonda yapmış· 

sırada Partinin kuruluşundan itibaren henüz altı 
kuruluşun ilk aşamalanndaydık. aşamalanndaydık. aşamalannda Bugünün 

226 yerel örgüte karşılık 18 Ilde 34 
Ve o ilk toplantımızın başanyla &Ür· 

sonuçlandınıması için bütün Parti örgütu· 
olmuştu. Hemen hemen üye ve aday üye 

arkadaşlanmız o toplantıya ya temsilci veya in· 
olarak fiilen görev almış bulunuyordu. 

bu yana bir yılı ancak bir ay geçtik. 
Partimiz, örgütlenmeden ideolojik 

yayın ve propaganda çalışmalanna, üye 
enternasyonal dayanıtmaya kadar uzanan 

mücadelenin birçok kesiminde azımsanamaya· 
etti. 

ilk Temsilciler Toplantısı sırasında 
kadanyla üye ve aday üye olarak top

sadece konuk olarak izleyici olsun, toplantıya katılan 
herkesi saran ama disiplin disiplin di ve olgunlueun egemen ol· 
dueu coşku havası. Kuşkusuz, bu, büyük bilinç düze· 
yinin sonucu ve ifadesiydi aynı zamanda. 

Sol içinde hala her çeşit provokasyonun cirit 
attılı ve çeşitli sapkın akımlann hala ortalılı kanştı· 

rabildiei bır ortamda, ancak Türkiye Işçi Partisi solunı 
sosyalizmin gerçek temsilcisi ve yüz akı olarak politik 
arenada yerini almakta; bunu dosta düşmana kabul 
ettinnektedir. 

KONGRELER DÖNEMININ ÖNEM YE ANLAMı 

Şimdi kongre dönemindeyiz. Bu, içe dönük ça· 
!ışmalann aRır bastı�ı bir dönerndi. O güne kadar ge· 
çen SÜre içinde örgütçe yapılabilenlerin, yapılmak is" 
tenip de gerçekleştirilemeyenlerin ölçülüp tartıldılı, 
geçmiş dönemin envanterinin yapıldılı, böylece gele· 
cek için yoıun daha bir aydmlaWdıel, daha bir açıklı· 
e-a kavuşturuldueu; bunu sallayacak önerilerin kabul 
edilip kararlann alındılı bir dönemdir bu. Partimiz 
için bu dönemin ayn bir özellıli ve önemi de var. 
Şimdiye kadar atanmış kurucu kurullarla yönetilen 
Partimiz, bu dönem sonunda artık seçilerek işbaşına 
gelmiş, tabanın desleeinin kongrede alınan oylarla so· 
mut olarak yansıdıeı, bundan kuvvet alarak çalışma· 
lannı yürütme durumundaki yeni yöneticilere -Isterse 
bu yöneticilerin hepsi daha önce de aynı kurulda gö· 
revli olsun· kavu�maktadır. Bunun olumlu sonuçlannı 
daha şimdiden gönneye başladık bile. 

Kuşku yok ki, Partimiz bu kongre döneminde, 
önümüzdeki önümüzdeki önümüzdek dışa dönük çalışmalar ve yeni atılımlar 
için yenı bır güç kazanmış olarak çıkacaktır. Yeni ve 

sorumlulueunun bilincindedir. 
zim dışımızdakilere de büyük 
düşüyor. Bizim salımızda 
faşist annanışa ka�ı, demokrasiden 
belirten, bunu içtenlikle isteyen 
yapabileceA:i, yapması gereken 

BIRLIK VE DISIPLINDEN 

Böylece, bu seçimlerin 
işaret etmiş oluyoruz. O 
olarak bir sosyalist partinin, 
seçimlere katılma olanaAınl 
yaşamda yerini almış oldulu 
sıdır. 

TIp, SEçiMLERDE A(;IRU(;INI 

Bugün istense de, istenmese 
çek vardır, Türkiye Işçi Partisi 
rülmesinden ana, demokrasiden 
kuruluşun istese de, istemese 
gerçek. Ve bütün olasılıklar, 
ten hareketle de�erlendirilmek 
böyle deeerlendlrildili takdirde, 
de, gerek seçim sırasında ve 
şey oldulu görügörülgörüecektir. 

Hepiniz karşılaşmışsınızdır. 
me kampanyamızdan sonra 
hepimize. TIP seçimlere girecek 
için seçimlere katılmak en 
Ancak bu seçimlere katılma 
lumuz henüz bır karar vennedi. Bu sorulan 
yanıtsız bırakıyoruz. Yalnız 
liriz: Partimiz, işçi sınıfımız 
kın ve uzak çıkarlannın 




