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1) Ekim Devrimi'nin eltonomilt top
lumal uc politilt .onuçlannın zenginlili 
biliniyor. Sizce Ekim Devriminin en 
önemU ıonucu ""ir. 

* BUyük Ekim Devrimi'nin en önem
li sonuQJ, binlerce yıllık dünya tarihinde 
ilk defa, imanın inSIn! sörriirdüğü .sanrtl. 
toplumlar düz.ninden sömiirilnün orta
dan IaIktığl, sınıfların gid ... ek yokoldu. 
ğu bir düz.n. g.çişi g ... ç.kleştirmiş 01-
masadır. Tarihte ilk defa işçi sınıfı ve 
müttefiki yoksul köyliller iktid.,.. gde
rek tüm k.nt v. köy, kol v. kafa .mek· 
çileri için, tüm haklar .. topluluklar 
çin sömürüsüz, adaletli, eşiıçi ve bunun 

için d. g ... ç.k .nlomda özgiiıiii<çii bir 
düzen oluşturmuşlard .. , ı"..nlar, halk· 

lar. milletı .... rı"nda d�manlık. kin. 
b..,kı v ... vaş değil. kard.şlik •• nIoyış 
v. b.,.ış g.lişip y ... l.şmiflir, 

!:t K0nlfumuz Sovyetle> Birlifi'nde 
yer alan bu öMmIi olayın Glkemin yan
.JttIOIl cıe lOnuçları neler olmu,Iur1 

* Komşuınız Sovy.tl ... Birliği·nd. 
y .... l.n Büyük Ekim D.vrimi o ülkenin 
sınırları ile sln .... 1ı değildir. Bir önceki so
runuza cevabımda belimiğim gibi, dün· 
ya Çapında önemi \it sonuçları olan bir 
olaydır. Iktidar alındıktan sonra sosya
lizmin kurulması sorunları anısında gm 
kalmış iJlkelerin durumunun ne ola�ı 
sorunu da ortaya çıktı. Devrimin yer al· 
dığı Çarlık Rusyasında bulunın çok sa
yda ulusal ve etnik topluluktın kimileri 
gelişmmıiş, geri kalmış toplumlardı. 
Devrimin lideri Lenin düny�j geri üi· 
k.ı ... in çağdaş iı ... i düz.y. erişebilm.le· 
ri için kapitalizm aşamasından geçmek 

YDROYDŞ 

zorunda olmadıldarını, sosyalizmi son 
hedef .Ion v. bazı aş.maIard.n geç.n 
bir gelişmey1e la.pitaJizm a�asını atlı· 
yarık doğrudan sosyalizme varabilecek
lerini açıkladı, V. Sovyetı ... Birliğindeki 
g ... i topluluklar L.nin·in bu açıklamala· 
rına uygun bir gelişme politika..Sl izleye
rek bugün g.lişmiş sosyalizm düzeyine 
erişmiş bulunuyorlar. Ayrıca, Lenin sos· 
yaiist devrim il. ulusal kunuluş .. vaşları 
orı.sındaki karşılıklı bağlorı inceleyip 
açıklMnlş, ulusal kunuluş sanşlırının 
ileri d, demokratik özünü vurgulamış ve 
onların dünya devrimd hareketinin bir 
porçası olduğunu b.lirtmiştir. Bu hare
ketler. dest.k v. yardım .. ğlornak Sov· 
yet iktidarının bugüne kador izl.yeg.l· 
diği t.m.1 politika olmuştll'. 

Belirttiğim biltün bu noktaların Tür· 
kiye için anlam ve önemi açılcur. Tür· 
ki ye için de kapitalizmi geliştirmeyi bir 
tar.fa bnkıp atlıyar.k sosyaiizm doğ
rultusunda ilerlemek ve sosyalizme var· 
mak mümkündür. MümkUniln d. ötesin
d. zorunludur. çünkü Türkiy. tam b.· 
ğımsızlığ. v. çağdaş. iI ... i toplum düze
nine ancak SOSYalizmi kurmaJda erişebi. 
lir. 

Sosyalıst devrimin v. sosyalist ülk.le
rin ulusal kunuluş mü cadelesi veren 
ulusı... v. halkı... yardım konusuna g •. 
lince, Türkiye bu yardımı ilk almış olan 
ülkedir. Ankarı'da BOyii< Millet Mecli�' 
nin .çıldığı 1920 yılında Sovyetlerle 
temas sürdürülmüş ve ertesi yılın Mart 
.yında Tüıl<·Sovyet saldırmızlık ve dost· 
luk andıaşması imzalarvnıpr. Bu, Am. 
dolu'da oluşturulan yeni yönetimin dev
let olarak resmen ilk tanınmasıydı, onun 
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için de çok önemliydi. V.ni TOıI< d.vle
ti yalnızlıktan kunuluyor, doğu sınırları 
güv.nlik altına .Imıyor ve çok değ ... 1i 
maddi yardımlar .Ide ediyordu. Aynı za
manda,siIresind. SOvy.ti ... ·den Türkly.· 
ye çok mikW'd..ı silah, cephane ve altın 
gÖnderiimey. b.şlanmıfll. Türkiy.'y. 
bu yardımı .. yapıldığı .nda Sovyetler 
Birliği'nin kendl�nln bu malı... çok ih· 
tiyaCI Vil"dı, çiJnldl hem devrimi bilsı .. -
mak için ordular gönd ... miş olan B.tılı 
errc>eryalistlere b�ı, hem de gerid, sö
mürgen Iç düşmanı"", iwl1 .mo",ız bir 
savaş v ... mekteydi. Bu şartlord. y.pılan 
cömert yardımlar, sosyalist devrim ile 
ulusal kunuluş .. vaşı .. ,,-,ındaki ulus.. 
Iororı.sl dayanışma ve birliğin gllçlü gös
tergesidir. 

Cumhuriyet'in ilanından somki ilk 
dönemde, AtiUÜrk'ün ölümüne kadar 
olan süred. Türk dış politikası Sovyetler 
Birliğiyı. dostluk t.melin. oturdu. Ama 
büyük .... may. sırvfı burjuvazi v. toprık 
.ğaları kendi bencil Çıkarları açısından 
bu dostJuktan ve sosyalizm fikirl.,.inin 
halk arasmda yayılmasından, tutunma
sınd.n korkuyorlardı. Onun için 1930' 
ların son yıllarınd.n başlayarık Tüıl<iy. 
yeniden B.tılı .mperyalistl.... yöneldi 
v. �der.k başını Amerika'nın çektiği 
. mp«yaiizm. h ... yanıyla bağımlı hal. 
g.ldi. Bugün Tüıl<iye'nin içind. bulun
duğu v. halkı .zen zoıiuklar. karŞılOflI
ğı sorunlar ulusal çıkarı"", .ykırı bu po-

i 

1itileanın sonuwdur. 

.ez Bilim Deıırimi"in )'Ofayan yönle· 
rinden.öz tel",. miliniz' 

* Ekim Devrimi h ... yanıyla yaşıyor. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birll#1 
Devrimin açtlliı yolda' i I  ... ley .... k sos
yaJizmin kııuluşu aşillTWlOI taımmladı 
ve çok g.lişmiş sosy.list toplum düze
yine erişti. Şimdi komiinist aşamaya 
geçmenin çalışmaları Içindedir. 

Ikinci Dünya SaYışl'ndan so .... Sov
y.tler Birliği dışında d.ha başka Avru
pa. Asya ve Afrika ülkeleri .. Am ... ika· 
da KUba da sosyalizme yön.ldi; sosya
lizm t.k OIkede olmaktan Çıkarak dünya 
.ist.mi oldu. Bugün dünyanın gidişini 
belirleyen .... güç dünya sosyalizmidir. 

1) Ekim Devriminde işçi Lin,!, parti
.inin yol ne olmuf'ur' 

* Ekim Devrimind. işçi "nıfı partisi 
devrimin öncüsil. yönlendiricisl. yöneti
cisi olmuştur. Sosyalist devrimi işçi sını
fı v. müttefiki .mekçi sınıflar yapar. 
ama yapabilmeleri için işçi sınıfının par
tisine, onun örgütleyici ve yönetici gücü
ne ihtiyaç vord ... Politik örgiltlenme ya. 
ni Pani olmadıkça işçi v •• m.kçi sınıf
İ.,. dağınık yığın olarak kaı .. lar. Ekim 
Devrimi partinin Işlevi ve önemi konusu
na ilişkin bu doğrulo., pratikte ispatla· 
mıştır. 

BolU" !LO S."," SSCB 'ye ho,,""e" /ina Ye,llltlly ho_ıonmdD 
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YOROYOŞ 
Politikada açıklığı" birbirine ııt iki nedeni Yar. Biri, güçlü ve etkin olan

lara özgü açıklık. Güçlü, etkin ve inandırıcı olanlar, geniş bir manevra. alanına 
sahip. Bu geniş alan içerisinde açıklık düzeyini kendileri saptıyorlar. Güçlü, 
etkin ve inandırıcı oldukları için de azami açıklıkta" çekinmiyorlill'. 

Bir de, gücünü ve inandırıcılığını giderek yitirenlere özgü bir "açıklık" 
var. Buna bir bakıma "zoraki" açıklık demek gerek� Güç ve inandırıcıhklarını 
yitirenlerio açıklığı, çaresizlikten ileri geliyor. Manevra alanlarının giderek da
raltılmasında" ileri geliyor. Artık örtemeyecekleri, kapatamayacakları için 
açık oluyorlar. 

Inandırıcılıklarını ve güçlerini yitirenlerin sergilediği açıklığın örnekleri 
göriilüyor. Bunlar, daha önce türlü kı i ıflar1a gizlemeye çalıştıklarını şimdi göz
ler öriine seriyorlar. Örnek olarak CHP Genel Elaşkanı Ecevit'in geçtiğimiz 
hafta söylediklerine bakmak geıek: 

"CHP olarak, son derece bunalımlı durumda bulunan ülkemizde, ortamı 
daha çok gerginleştirmernek için çok dikkatli davranıyoruz, belki bazı çevre
lerde suskunluk olarak yorumlanabilir. Fakat bu daha çok hükümeti oluştu
ran partilerin içindeki iyi niyetli unsurlara durumu düzeltebilmek için bir za
man ve fırsat sağlama düşüncesinden kaynakla"nıyor. Çünkü ben inanıyorum 
ki, hükümeti oluşturan partilerin içinde de halkın duyduğu ızdırabı paylaşan, 
yüreklerinde duyan ve devletin içine sürüklendiği bunalımdan tedirgin olan 
kimseler vardır. Onların kendi görevlerini yapmalarını umutla 'ie saygıyla bek
liyoruz. Fakat bu bekleyişten' bir sonuç çıkmadığı takdirde CHP üzerine dü
şenleri yapacaktır. Özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde bu konulardaki dü
şüncelerimiz.i kamuoy.una daha açık bir şekilde söyleme olanağını bulacağız; 

fakat Türkiye'de zaten gergin olan ortamı büsbütün gerginleşti�memeye özen 
göstermeyi de bir s.>rumluluk gereği sayıyoruz." 

Bu sözlerin önemini ve açıklığını anlamak için, bir yıl öncesini hatırla
mak yeterli. Bir yıl öncesi, Birinci MC dönemi. Birinci MC döneminin politika 
açısından iki özelliği var. Birincisi, bugünkü gibi, baskı, saldırı, cinayet ve fa
şistleştirme dönemi o.ması. Bu açıdan iki MC arasında bir fark yok. Fark, her 
iki dönemde, CHP ve liderinin "umut" olma düzeyinde. Inandırıcılığında. 
Bundan bir yıl önce CHP ve lideri "umut"luğunu, ina"dırıcılığını bugünkü ka
dar yitirmiş değiL. Herkesin hatırında: Birinci MC'nin terörü karşısında CHP li
deri "dünyada bugüne kadar denenmemiş muhalefet yöntemleri"nden söz et
ti. "Düzeni, düzenin çarkları dönerken değiştireceğini" ilan etti. Böylesine 
sözlerin öylesine kamuoyu üzerinde bir ölçüde etkili olduğuna kuşku yok. 

Ancak CHP'nin dünkü ve bugünkü beklentileri arasında bir fark bulun
madığına da kuşku yok. Dün, Birinci MC'nin çöküşü üzerindeki beklentiler, 
MSP'nin MC'den kopmasına dayandırılıyordu. Bugün Ikinci MC'nin çöküşü 
üzerindeki beklentiler bazı parlamenterlerin sonucu "saygı ile" beklenen "ız
dırap"l..-ına dayanıyor. Arada hiç bir temel fark yok. 

Beklentiler arasında hiç bir fark yok. Ancak beklentilerin açıkça ortaya 
konmasında fark var. Açıklık düzeyinde fark var. CHP, Birinci MC'nin çöküşü 
konusundaki gerçek umudunu "görülmemiş yöntemler", "muhalefette düzeni 
değiştirme" gibi çıkışlarla az çok örtmeyi başardı. Bugün ise bunu hem yap· 
mıyor, hem yapamıyor. Yapmıyor, çünkü inandırıcıllğını yitirdiğini biliyor. 
Yapamıyor, çünkü sıkıştırdığı alanda büyük sermaye onu "dobra dobra" ko
nuşmaya zorluyor. 

Niçin? Başlıca iki nedeni var. Birincisi şu: CHP, özellikle Haziran seçim
lerinden bu yana hızlı bir iniş gösterdi. Büyilk sermayenin köşesine sıkıştıkça, 
kitlelerden yana manevra ve esnekliğini giderek yitirdi. Artık, bu konumdaki 
bir CHP'nin "sihirli" sözlerle kamuoyunun ağzına bal çalması mümkUn değil. 
Artık kapalılığı bir silah olarak kullanamıyor. 

i kincisi ise daha önemli bir neden: Büyük sermaye ile kurulan ilişkiler. 
Bunun için de CHP 'nin 4 yıllık gelişimini izlemek gerekiyor. CHP 1973 yılına 
ve seçimlere farklı bir açıklıkla girdi. Emperyalizmi, ABD 'yi ve büyük serma· 

yeyi kendi ölçülerinde tutarlı bir biçimde karşısına aldı. Devletleştirmelerden 
bile söz etti. Ancak, kısa süreli iktidar deneyimi, CHP ile büyük sermaye ara
sında ciddi bağların kurulmasıyla sonuçlandı. Bu bağlar, muhalefete düşme.' 
sinden bu yana giderek sıkılaşıyorr Bağlar sıkılaştıkça CHP'nin manevra alanı 
daralıyor. Bağlar sıkıştıkça CHP, sermayenin köşesinde dar bir alana slklŞI
yor. Sıkıştığı bu dar alanda, büyük sermaye CHP'nin dişlerini teker teker sö
kiiyor. Dişleri teker teker sökülerı CHP giderek daha büyük bir açıklıkla em
peryalizme ve büyük sermayeye yanaşıyor. Emperyalizme ve büyük sermaye
ye karşı olmadığını vurgulamak için daha "açık" olma gereğini duyuyor. Son 
demeç de bunun örneklerinden biri. 

. 

Haziran seçimleri döneminde CHP üst yöneticilerinden Hasan Esat Işık 
özellikle vurguladı: "CHP olarak dış ilişkilerimizi seçim kampanyasını" dışın
da tutmaya özen gösteriyoruz." CHP tarafından emperyalist ülkelere verilen 
açık bir bono. Ancak 1 Mayıs olaylarından sonra CHP Genel Başkanı'nın CIA' 
dan söz etmesi kimilerinin bu açıklığı görmelerini engelledi. Genel Başkan'ın 
Bursa mitinginde CIA 'yı aklaması ile açıklık yeniden arttı. Bugün ise ortada 
hiç bir gerekçe ya da sözle örtülemeyecek bir açıklık var. CHP liderinin açık
ladığı "muhalefetsizlik" gerekçeleri, aynı zamanda ABD ile, IMF ile sürdürü
len ilişkilere de bir yeşil ışık oluyor: CHP'nin tüm b:ınlara hiç bir itirazı yok. 

Bir zamanlar "işçi sınıfından yana CHP" vardı. CHP'nin ne ölçüde işçi 
sınıfından yana olduğu üzerinde çok tartışıldı. Bugün bu tartışmalar.ıı duyulan 
gerek büyük Ölçüde azaldı. Çünkü ortada somut bir durum var. Çünkü ortada 
CHP- tarafından sergilenen bir açıklık var. CHP, başta Istanbul'lu büyük serm .. 
yedarlar olmak Uzere, burjuvazi tarafından sıkıştırıldığı dar alanda, lokavt ko
nusunda şu ölçüde açık konuştu: 

"Yeni çalışma mevzuatı.,ın ülkemizde kendi haline bırakıldığı vakit, 
müdahale edilmediği vakit en iyi sonuçları verebileceğine inanıyorum. Bunun 
bazı eksiklikleri, fazlalıkları olabilir. Bu düşüncede olduğum için çok zorunlu 
bir durum olmadıkça ve açıktan yasa dışı uygulamalar olmadıkça iş uyuşmaz
Iıklarına girmemeye ve bir yorumda bulunmamaya dikkat ediyorum." 

CHP 'nin bir süreç içerisinde bu dar alana slkıştırllmaSlnda, bUyük burju
vazinin ve AP'nin izlediği usta politikanın da hakkını vermek gerek. Bunun 
için de büyük sermayenin planını özetlemek gerekiyor. Bu plan şu: MC iktida
rından yarar umulduğu sürece, muhalefetteki CHP'yi alabildiğince etkisiz ve 
pasif kılmak, onu rriimkün olduğunca kendi solundan ve kitlelerin özlemlerin
den uzaklaştırmak. MC iktidarı burjuvazi için misyonunu tamamladığı anda 
da, daha bugünden açık bırakılmasına özen gösterilen kapılardan birini kulla
narak CHP 'yi bugünkü MC ortaklarından biri ile, tercihan AP ile buluşturmak. 

Burjuvazinin fedakar politik örgütü AP her iki aşamada da burjuvazinin 
politikasının temel direği. AP'nin büyük burjuvazinin hem bugünü hem de ya
rını açısından işlevi var: Bugün, burjuvazinin tercihi olan MC'yi ayakta tutu
yor. Yarın burjuvazinin yeni iktidar kombinezonlarında baş rolü oynayacak. 

Tablo özetle şöyle: Büyük burjuvazi bir yandan güncel ekonomik ve po
litik hedeflerine MC ve onun temel direği AP ile ulaşmaya çalışıyor. Ama bu 
sürecin "fazla ses çıkmadan" ve pürüzsüz işlemesi gerek. Bunu sağlamak için 
de, büyük burjuvazinin sözcüleri "bu hükümetin hiç bir sorunu çözemeyece
ği" yolunda ardarda demeçler patlatarak CHP 'yi pasif bir umut uyku,una ya· 
tırıyorlar. AP içindeki "çatlak" ya da "faziletli" sesler bu uykuyu daha d. de
rinleştirmeye yarıyor. Uykuda iken iktidar iştihası böyle kabaran CHP bir 
yandan iktidar için sorun olmazken, diğer yandan büyük burjuvaziye daha 
açık bonolar veriyor. Hem bugün hem de yarın "uslu" ve "ağM'başlı" olacağı
na söz veriyor. 

Ve kimsenin kuşkusu olmasın. Demokratik güçlerin muhalefeti bir ya
na, eğer kısa dönemde burjuvazinin repertuarında yeni bir kombineıon yoksa, 
bu oyun siirer gider. 



UYUK SERMAYE 
EGLENiYOR 

''-Ti.ırkiye'de siya.1 anayetlm" ve 
can giive.nsiıJ.ili bmwnamayacak b· 
dar vahimdir ..... 

Geçtilimiz haftanlD Çarf&1llba ııünü 
Cumhurba,kanlılı köşkü öni.irııde &Öyle
ncn bu sözlerin içerilini kimııenin b
mksadlRı yoktu ama Türkiye'de 2,5 YıJ 
aşkın umandır bu sözden urnık adım 
öte reçemeyen poliLikanın kanıksandılı 
bir gerçektL. 

Ve lÔ:ı.Ier ,öyle devam ediyordu: 
"- Bize ,öre bu soruD ülkeni.n baş 

IoruDU olmakta devam etmektedir. Bir 
noktada bu «Irun Türkiye'nia ekonomik 
sorunlarıyla da b.'lantılıchr ..... 

Te.krarmda .lt u.mlmayan bir "tek· 
rar"ı vurıulama.k için yarar görcHilümüz 
bu sözlerin uhibi CHP Genel Başk.nı 
Blilent Ecevit idi". 

CHP-AP koalisyonu ıropaıand.su.n 
.deta bir bombardıman niteliline bürün
di.ilu geçtitimiz hafta Ecevit'in Cumhur
başkanıyla görüşmek için Ç.nk.qa KÖf
kUnt! çın "I haberi başkentte çeşitli bi
çimlerde yoru.m1a.nuken, CHP Genel 
B • .uttJ kö,kten .yrılırken, 2,5 yıldır 
tekrarladıklarının ÜAW bir şey eklemi
yordu ... 

BALONLU CIKlEl 

Büyük .ermaye temlilalerinin önceki 
haftaki CHP-AP Çıkartmall, b.sında ve 
politik kulwerde çitnene çitnene cikJet 
haline rethilirken, CHP yönünde bir &es· 
sizJik, AP kesiminde i.se lapırtı,mleni
yordu' Oy. işn iç yu.ıi.i hiç de göründu
iii gibi degildi .ma CHP'lilere ıonnanız 
dunı.mdan "emin", AP'lilere sorarsanız 
durumdan "endi,eli" gorünüyorlardı ... 

CHP yönünden AP vadileri nual görü
nüyordu? 

Oolnı.u bu ya "hik4ye" glbi görünü' 
yordu, am. lekrarından adeta zevk aJı
nan YaJama yapılan bir hikaye gibi... 

Neydi? 
• Demirel, zor d urumdaydı! 
Sonra? 
• AP grubu karışıktı! 
Daha dah.' 
• MC datıldı, dalılacaktı! .. 
Bu çerçevede teslim etmek eerekir 

ki, CHP cephesinde yeni bir şey yoklu. .. 

Ama dOlrUlU bu ya, ulU hikayede 
tek bir yenilik vardı: 

ilerleyenler ve 

gerileyenler 
Arıdan tım yedi yıl geçti. Yedi yıl önce, Türkiye i�çi Partisi'nin 4. Bü

yi,tk Kongresi toplanmLŞtl. Yedi yıl önce 4. Büyük Kongre ile partinin oturdu· 
ğu sağlam bilimsel sosyalist çizgiyi kutlayan partililer, yedi yıl sonra Ekim 
Devrimi'ni kutlama coşkusu içinde hazırlıklarını silrdürüyorlar_ Yedi yıl önce 
ıımaktanyb tutunarak örgÜlÜ bozgunculara, maceracılan, kıgcası burjuvari
ye teslim etmeyen sosyalistler, yedi yıl sonra örgUtlü tw-eketin geldiği nokta
ya klVOlnçla bakıyorlar. 

Yedi yılda ilerleyenler oldu, gerileyenı ... oldu. Yerinde sayanlar da oldu. 
Yedi yılda ilerleyen y�nızca işçi sınıfı ve onun örgütiL. Yedi yıl önce LS-16 
Haziran'ı yar.nan işçi sınıfı, bugün 15-16 Haziran'daki gücünün ve bilincinin 
çok ötesinde. Ilerleyenlerin başında i�çi s.nrfı var. 

Yedi yıl önce uluslararası konulardıki tutumu ile, paninin öııütlenme 
biçimi ile, sorunları ele alışı ile 4. Büyük Kongre'de önemli bir adım atan ör
gütlü sosyalist hareket, yedi yıl sonra 4. Büyük Kongre'nin temel ilkelerini 
adım adım hayata geçirme uğraşı içinde. Yedi yıl önce 4. Büyük Kongreyi ya· 
ratı.n örgütlü hareket, bugün yedi yıl önceki gücünün ve bilincinin çok ötesin
de_ Yedi yılda ilerleyenlerin arasında örgütlJ sosyalist hareket var. 

Yedi yolda gerileyenı .. , yerinde sayanlar var. Yedi yıl önce CHP içinde 
başlatlığı hct.!'eketJe sola açılan, CHP'nin köklü bürokrasisine kM"ŞI, idare-i mas
lahatçılığa brşı yygın bir mücadele veren Euvit hareketi bugün sermayeden, 
emperyalizmelen "izin" alabilme uğraşı içinde. Yedi yıl önceki Ecevit hareke
ti, bugün daha gMde. Yedi yıl içinde gerileyenlerin arasında Ecevhin onanın 
solu hareketi de var. 

Yedi yılda gerileyenlerin iiUa5lnda, en başta sermaye var. Sermayenin ye
di yıl önce belirginleşen gerilemesi bugün de wrüyor. Gerileyen sermaye daha 
açık, daha pervasız, dıha acımas.z saldarılar içinde. BÜlÜn bunlar, gerilediğini 
\ie geriıernede geldiği noktayı gösteriyor. 

Bir de yerinde sayınıar var. Yedi yıl önce "şu, şu, şu ve �u grubun en 
iyi unsurlarının bir araya gelmesiyle Türkiye'de proletaryanın partisinin oluş il
cağını" savunuyorlardı. t�, zamana, bilinmeyen bir zamana bırakIYOrlardı. 
Boyleleri bugün de V31. "A, B, C ve D gruplarının en iyi unsurlarının bir araya 
gelmesiyle" ve "ileride" proletaryann partisinin oluşacağmı söylüyorlar. Yedi 
yıl önce soylenenler, bugün de söyleniyor_ Yedi yıl önce yerinde Silyanlar, bu
gün de yeronde sayıyorlar. AnQk. söyledikleriyle yerinde sayıyorlar. Oysa 
ozLinde onlar dı geriliyor. Çünkü ı.arnına br,ı aynı şeyleri söylemek her za
man tut.ırlolok değil. Söyl .... nl .. yanlıı", unwıa ıw,ı.ynı şeyı .. i söylemek 
tembelli�ten ve koçaldıktan öte birıey değiL. Gerileyenı ... ln ., .... da onlar d. 
'M. 
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- Büyük sermaye, açıkça Demire!'i 
kar,wn. almı,tI ... 

Ve yorumu geliyordu arkadan: 
- Bu durumda 5C!rmaye çevreleri mr 

dunı.mdaydı, onun için de, .ennaye çev· 
releriyle CHP pekala pazarhk y.pabilir· 
di... 

TEK YENILIK!.. 

Eili hamamın yeni t.ast buydu. CHP
AP koalisyonu ne d�me1cti? Demirel'in 
gözden Çıkartlması demek, delil miydi? 
Demirel'in siya&:ll devreden çık:arı1muı 
anlamına gelecek böyle bir Bctişmede 
CHP turnayı gÖzUnden vununaz mıydı? 

Hiç bir ciddi ve tutarlı (bilimael de
miyelim, bilime yazık oluyor) poliüka
ya, yorum ve deterlendirmele.re dayan
mayan bu yakla.şımlar ne yaz.ık ki, sade
ce CHP kurmaylan wafondon d�l. 
CHP manyetili "ilim, man çilnemiş" 
kalem erb.plannca da payJa.şllıyordu ... 

AP KANADı 

AP kanadından CHP ufukları nasıl 
görünüyordu? 

Bu konu, doRrulUnu söylemek gere
kirse, CHP yönündeki kadar karmaşık ve 
yerde.n kopuk göriinmüyordu. CHP, tek 
düze ve dar bir politik kanal içinde zapl
u rapt. altında mıydı, detil miydi?. 

Ne yönden bakılır .. baJullın böyle 
görünüyordu. CHP Genel Başkaru 
"Cumbwiyet. ilk kez addi tehlikelerle 
karşı karşıy." diyordu ama bunun yeni 
tarafı da yoktu ... 

Meclis batkonlo�ı tuzlanyla. CHP ge· 
Del kurulda bile detil kulialerde tutu
labiliyoT muydu? Tutuluyordu. 

Hayat pahalıltlı, bukı., kıyım, cina
yete kaııı loplumsal tepki ve muhalefet 
CHP omuz destetinclen uzak tuıulabili
yor muydu? Evet ... 

Korkunç bir zam bombardım..aıu u
zularıan en az huarla ııeçiştirilebiliyor 
muydu? Evet. CHP bu konuda gereken 
kOlayiilı ıımnen ve nemel olarak kendi· 
lerine hediye etmişti. Memurlara daRıte
lacak bir ek ödemeyle kJımen toplumsal 
tepki denge paMumanlanabilir mydi? 
Neden mümkün olmaıındı? 

Geriye yerel seçimler kalıyordu. O 
konuda da CHP'nin EYÜboaıu· Topuz 
kliRi çeşitli deleee oyun1arıyla Başkanla-

• Niyazi U.lG ölmeye«". 

rırun zımni icueti tahtında, yapacakları 
tahribatı ya.Pıyorlardl ... 

BIRAZ ZAMAN, BIRAZ DA ... 

AP ve genel ba,kanı yönünden CHP 
göriinümü buydu. Geriye MC'ye karşı 
tepkilerin MSP'ye yön1endirilmesi kalı
yordu. Bu konuda da, fazla bir güçlük 
çekilmiyordu. Malum basın, bülün şim
"eklenni gene "Erbakan Wuı"na Indi
riyordu. Tek suçlu, Erbaltan'dı. Gayrı 
ciddi i,ıcr yapıp, devletin içte, Tmiye' 
nin dışta itibannı ''be, paraltk" ediyor
du! H.ni söylenenlerde dolruluk payı 
yok deRiidi ama ekaiktL Türkiye'nin it,i
ban sadece E rbakan ile deRll, De.mirel 
ve Türkeş Walarının y&nyana ve içiçe 
geçmesiyle iki paıaJık oluyordu ... 

MC ve başı, bu çerçevede bi çimlenen 
politikalarıyla, iki paralık siyasal manev· 
ralarıyla CHP'yi kolu ve kanadıyla sar
maya alabiliyordu ... 

BOYÜK SERMAYE NE DIYOR? 

Siyasal gelişmelerin geçen haftaya 
dayanan sahnesi böyle bir tablo yanı;;ıtıı· 
ken, büyük sa-mayenin ıstanbul ve Çu
kurova kanatları IÖZ birliRi içinde. CHP
AP koalisyonu Için propaıanda ve da
yatmaliln& hız vermi,tir. 

Ancak olayın görünen yüzü budur. 
Göriinmeym yüzünde ise bir bqka tak
tik akıldan uzak deRildir. 

MC'ye karşı loplumsal W!pkinin bu
günkü doruk noktalarında büyük &erma
yenin MC'ye karşı selliı dwmuı biraz 
tuhaf kaçmaz mıydı? 

Artık pek "kör kör gözüm parmalı
na" olabilecek böylesine bir Ie5Sizlik ye
rine "işler YÜlÜmüyor, CHP-AP kuru]
mahdıı" şekliDdeld çıkış yerinde olma· 
yacak mıdır? 

CHP'nin donduruldulu sürece, büyük 
sermaye için manevra alanları olabildi
lince çoktur. Kesin bir formülaıyon ye
rine daha seyyal, ziıızagb bir hareket ler. 
bestisi dolru5u büyük sermaye adına a
randıp da bulunamayacak şeydir. Ve gö
rünen odur ki, büyük 5ermeye tüm ekono
mik çözümsüzlüklerine karşın kendı le
hine alabildilince zeniin politik çözüm
lere sahiptir ... Bu yönüyle de büyük Ser
maye eRlenmektedir. 



BURJUVA 

PROPAGANDASıNIN 

RaşitKAYA SiSPERDESi 

Demokratilı muho�'eti .öndürnu girişimwrine karşı 

"Önlemler", "düzenlemeler, pahaJı
lık, geçim zorluk,ları, enflasyon, Meclis 
Başkanı' seçemcme, enerji klSrtlarnası, 
trafik kuai.,ı, politik cinayetler ... List. 
çok uzun. Kı .. ca söylemek istersek 
ülkemizde derin bir ekonomik, politik, 
sosyal bunalım yaşiillıyor. 

Bu koşııllarda son günlerd. büyik ıi· 
r.ıjlı basında bir ",rtışma sürdürülüyor; 
"MC sallanıyor, dÜşlii, düşüyor, hayır 
düşmeyecek ama düşmeli, AP içerisinde 
ayrılıkı ... b.liriyor" YIı. 

Öıe ; 'nda Mess 10kaVl yapmış, 4500 
Maden�ş üyesi işçi işt.n çıkanimış. 
Umurlarında mı? Ama işten çıkarmalar 
başka kesiml.rd. d. sürüyor. Işyerleri 
"faaliyetlerini ",ıii" ediyorı .... Emekçi
ler ''faliyetlerini tatil" edemeyeceklerine 
göre anlam çok açık "yaşamlanoı tııtil 
ediversinier". Nasıl ol .. gerid. yedek 
çok! 
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BURJUVAZITELAŞTA 

Bu durumu gizlemek olanaksız hal. 
ge�i. Anık BabıaWnin "durum"wlan 
ye benzerleri d. ı.laşla "patluna nok
talarından, ahammii smırlarından" SUL 
etmeyi yolunlaştırmaktal .... Çünkü bu
nalım sözcüğü halkın günlik dilin. girdi, 
çünkü bunalım yaşanıyor. 

Bu koşullarda liim sorunı.,ın kayna
ğı olarak MC gösterilmek Ist.niyor. MC 
dağılı"a bunalım sona erecekmiş gibi. 
Ama "bunalım"ın ""'lığını MC d. kabul 
ediyor. Başbakan t.levizyonda söyledi. 
Bunalım koşıııı.,ına k ... şı muhalefet ses
leri, demeçler birbiri ardına yikseliyor. 
Radyo-ı.I.vizyon il. günlik büyiJ< gaze

ı.lerd. bu konuda sanki bir y ... ış v.,. 
Yarış", öncülüğü MC ye yandaşl.,ı kim
seye bırakmıyort ... _ En "etkin muhalif' 
demeçler MC partileri v. yandaşlarınca 

verilmekte. "Şu yapılmalı, bu yapılma
Iı"_ "Ülkü"lü BirJer, D.r'ler .n fazla so
muta inip en geniş telepleri demeçleşti
renler olarak ortaya çıkıyor. 

YanşmaeliM arasmda "umut"çoIM 
da önemli yer alıyorlar. "Bekleyin g.li· 
yoruz, una bekıeyin işı .... Söylenen bu_ 
N.yi bekliyecekmiılz? AP içten çökü
yormuş, "vicdan 'ı ... ses verm.y. baş
lamışı ... AP'dan g.len sesleri bekleme
miz isteniyor. Umut gazetesi AP'li par
lamenterlerin konuşmalarını aynen ya
yınlandı. YONmsuz, eleştirisiz. "Ko
puş"a açık kapı bırakılıyor zahir. Fin· 
cancı katırt ... ı bu k.z Orküliilmüyor. 
Ama AP içinden gelen ses, önce 5011a 
karşı olduğunu, AP "f.lsefesi"nin .n iyi 
soyunucusu oldulunu söyliyerek SüI.y
man Bey'in çevresine veryınsın ediyor. 
Söyledikleri özetle şöyı.: ''Taban kayı· 
yor çünkü AP mill.tvekillerin. ortalda
rımız kendi Bakanlıklarında iş takip ct
tirmiyorlar". Ne işi, kimin işi? AP Gire
sun yetkilisi daha da açık. "K.ndil.rine 
istikbal ıemin edemediğimizd.n g.nçler 
AP'ye gelmiyor, MHP'ye gidiyorlar". 
Çok yönlü bir iıraf bu. Önce AP'd. baş
kaldıranların taleplerini ortaya koyuyor, 
$(Inn MHP'nin vurucu güçlerinin "ülkü" 
lerini. 

"UMUT PARTI"sINDE 
NAYLON DELEGE 

Durum CHP ve yandaş'.an cephesinde 
d. çok farklı değiL. Uzun süre Meclis 
başkanı konusunda dem.çlerl. idare .
dildi. Sonra CHP hareketlendi ve karıştı. 
Daha doğrusu d.vresel iç k.,ışıklıkl .. 
tekrar yüze vurdu. Yer.1 Seçim adayları 
ile vetolar, istifa tehditleri, naylon dele
g.ler konuları ortaya çıktı. Görünüşte 
kıyasıya bir boğuşma sürüyor, Genel 
M.rkezcilerte karşıtları arasında. Bunlar 
CHP'nin programı, toplumsal demokra
ıik muhalefet mücadelesi yönıemleri, kı
saca toplumun içinde bulunduğu çok 
yönlü bunalımdan kunulma konusunda 
farklı ş.yl.r g.ıirdilorml şimdiye kadar? 
Olanlara Parti'd. yer kapma mücad.lesi 
demern.k çok zor. "Naylon" d.leg. ne 
dern.k, daha açık adı kon.., bir neVi 
sahtekartık d.nse ya! "Umuı" partisi d. 
anlaşılan iktidarı Bakanlıklarda, başka 
"devlet" kapılarında iş akip edebilmek 
için istiyor. 

Baskıya, ıeröre, lanetledikl.ri fa
�izme karşı CHP'yi "demokrasinin kur
tarıcısı" oliV3k gören ilerici çevreler ne 
yapıyorlar! Görünlird. CHP'y. kızmaya 
başladıı.,. CHP "a",letini" sürdlir!;se 
tabanın kendisini aşacaAınl "gözlemitii_ 
yorlar. Bunalımın gerçek çözüm prog. 
ramları onları fazla ilgil.ndirmiyor. Man
Ilk açık, CHP'yu uy ... ıyorlar, sol görün
Wnü koru yoksa g.rçek sol g.lIr diye. 
BÖYI.ce H.lk kitl.l.rinin kuşaıılması u
mamlanmış oluyor. Ancak bu sonunQJ
ların işleri biraz daha zor. Sol görünümü 
korumak gerekir. Onun için yli"ekleri 
parçalanarak "Sol'un böıünmüşıüğü"yı. 
dmleniyorl .... Böylece, mevcu' düzend. 
"Kamu Oyu" yaratıcısı olabilecek, mad
di olanaklara sahip bOtiin unsurı ... ortalı. 

Iİ bir derece si. perdesı Ile k;ıplaınoy, 
becereblliyort .... 

Sorun bu sis perdesinin doAıtılrnuın
da. Bunun Için si.ıı görilntüler alilndaki 
öziin yakalınm ... gerekiyor. 

BUNAlıM YAŞANıYOR 

Bugün bunaımı kimse yad.ımıyor. 
Çünkü bunalım yaşanıyor. Egemen sınıf

lann yapmak Istedikleri bunalımın kitle
I.rce bir bOliin olarak algıla ......... ını önlü· 
yerek, ç.şiıll görtinlWer etrafında kiU'ga
şalık yara"'bilmek. Bunun içinıdeolojık 
mücad.leslne, propagandasına yolunluk 
ve ç.şitlilik kazandırıyor. Bu ideolojik 
mOcadelenin işçi sınıfı, emekçiler, tUm 
derpokraıik güçler açısından lu"'rlı ve 
başarılı �riJmesr, sorunun. yani bunalı· 
mın özünü gözden kaçınnamayı gerek· 
tiriyor. 

Tii'kiye'de bunaJım mevcut sistemin 
niıelilinden g.len yapl .. 1 bir buhran. 
Kapitalist sistemin içinde bunal,ma çö
zllm bulmak olanaklı değiL. Bunalıma 
çözüm, kapitalist sistemi veri olarak .al·
mıyin yaklaşımlarda yatmaku. Böyle 
olunca bunalma karşı mUcadele, bunun 
her lli"1ü gÜJ1cel görtinıüsll büyük burju· 
vaziye ve ballı oldulu .mperyalizme 
karşı mücad.led.n ayrı dljJünülemez. 
MC'nin çök.rtilmesi demokrasi müca· 
d.lesind. kuşkusuz önemli bir adımdır. 
Bunun ned.ni büyik sermaye .. mperya
!iım iktidarının MC'de simgelelenmesin
dedir. Ancak MC'nin almaşığı, progra· 
mıyla, bunahma çözüm önerileriyle, fa
şizmi geriletmeye yönelik, onun maddi 
ı.mell.rini yok edecek önlemleriyle ön· 
görülmeden MC'yi dağrtmak fozla anlun 
ifade edemez. Bunalımın maddi temelle
rini hedef almıyan bir hikümeı CHP'Ii 
de olsa çözlim oluŞtUramal. 

MÜCADELE SERTLEŞIYOR 

Bu ird.lemed.n sonra lekrar yaraııl· 
mak istenen sis perdesine dönersek, gö
rtinüm şöyı.: Bunalım toplum .. 1 yaşa· 
mm tüm alanlarını etkilemiş durumda. 
Emekçiler, Halk kiıl.leri durumun de
ğişmesini özıüyorı .... ÖzI.mekl.n de öıe 
",Iep ediyorlar. Burjuvazi ix ekonomik, 
sosyal haklara, demokraıik hak ve öz· 
gürliklere soldırlSınl yolunlaşıırıyor. 
Burjuvazinin dolrudan saJdırılarl top
lum .. 1 yaşunda demokraıik güçlerin 
birlik v. dayanışmasının, örglltlO müca. 
delesinin nesnel koşullarını yaratıyor. 
Bu nesnel koşullar yanında yakında ye. 
d.1 seçimler yapılacak. Seçimler her za
man kiılelerin poliıikaya duy ... 1ı hal. 
g.ldiği, geriliml.rin harek.t. dönOşıilğü 
dönemlerdir. Daha seçim ortamı öncesi 
Yurdun çeşiıli köşel.rinden pahalılığa, 
faşizm. karşı örgilılO kitl •• yleml.ri ses 
vermeye başladı. Bu ortamda burjuvazi
nin dolaylı sa.ldırıları hem burjuvazi hem 
emekçiler için daha da Önem kazanmak. 
lll. Burjuvazinin dolaylı saldırılarının ilki 
.mekçil.rin örgütlü mücad.I.I.rini boz
maya yönelik girişimlerdir. Bu konuda 
DISK'ıe olanlar acı bir örnek_ DISK'li 
"yedi'ler" yıl sonuna kadar, bu mücade
le silahına üstten kör tıpa vurdular. 

BURJUVA PROPAGANDASı 
NEYI HAZıRlıYOR? 

Burjuv.ızinin dolaylı saldırılarının ta· 
munlayıcı bir yönüd. baş", çizdllimlz 
si.li Illbloyu yaratmak, bu yönde çok 
sesli yoğun propaganda yapmak. BUSiin. 
kü Illblonun özü ,öyle: Önce bunaimın 
kabullenlllşl, som özllnden boşalıılarak 
kabahatın MC'ye yıkılm.,ı. Sist..." ya· 
pısal temeller böylece aklanmı, olacak. 
i .... Burada baş ... ılı olabilmelerinin bır 
koşulu da MC'nin yıkılabllecetl umu. 



Boran ve Sargın Çarşamba 

Ekim Devrimi'nin 60. yılı kutlama tö
renlerine çağrılı bulunan Türkiye i şçi 
Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve 
Genel Sekreter Nihat Sargın geçtiğimiz 
hafta Çarşamba .günü uçakla Moskova' 
ya hart;ket etmişlerdir. 

"iş sırasında resim çekilmesine izin ver· 
memeleri dikkati çekmiştir. 

Öte yandan, Türkiye işçi Partisi'nin 6 
Kasım gecesi ıstanbul'da Spor ve Sergi 
Sarayı'nda düzenlediği "Ekim Devrimi 
ve Türkiye" gecesi"i" hazırlıkları sür
mektedir. Ekim Devrimi'nin Türkiye'de 
ilk kez kutlanacağı bu geceye yalnızca 
istanbul'dan değil, Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden ilerici, demokrat ve sosya
listlerin katılacakları belirtilmektedir. 

Yeşilköy havaalanında kalabalık bir 
partili grubu ve SSCB istanbul Konsolos
luğu görevlileri Boran ve Sargın'ın hare· 
keti sırasında hazır bulunmuşlardır. 

Oaha önce çeşitli parti liderlerini" 
yurtdışı gezilerinde gazetecilerin uçağa 
kadar gelerek görevlerini yapmalarına 
karşılık, Boran ve Sargın'ın ayrılışları sı
rasında Emniyet görevlilerinin, uçağa bi-

Geceye katılacak sanatçılar arasında 
Genco Erkal, Rahmi Saltuk, Timur Sel
çuk ve Ru�i Su da bulunmaktadır. 

KADEMELER ... 

TUSİAD'.ın önceki hafta açıklanan 
raporundaki "ara rejim" tehdit duvarı
nm arkasında sırasıyla CHP-AP formülü 
ile mevcut MC olgusu vardır.Ve gelişme· 
lerin seyrine göre, MSP'nin eritilmesi ol
gusu kuvveden mle çıkınca da, bir "er
ken seçim" çaA:rısl da yedekte bekletil
mektedir. Seçimi 19S1'e bırakmamanın 
aranan koşulu ikilidir. 

MSP'nin erimesi, CHP'nin çökertil
mesL. 

Bu iki koşulun iç ayrıntıları da, eri
yen MSP'nin MHP'ye ve olabildigince 
AP'ye kanalize edilmesi ve eHP'nin ser
maye manyetiRinde iyiden iyi ye sarsın
tıya uiı"ratılmasıyla ilgilidir. 

Türkiye'de halen sahnelenen burjuva 
politikalarının birbirlerinden kopuk gibi 
gözüken kordonları diyalektik bir bütün' 
lük arzederken, sosyal demokrat CHP' 
nin politik sürüklenişi ve "terminoloji 
şehvetinden tt uzak, hattı harekAt planı 
olanca cllızlıRıyla, çıkmazlarda bekleyiş
ler ve kısır iç çekişmelerle şekillenmek
tedir. 

CHP bütüh ustallAınl, gürilltüsüz pa
tırtlSlZ bir yerel seçim öncesi aday eroz
yonu üzerine yoAunlaştırmış durumda
dır. Genel seçimlerin aksine "veto"lara 
pek gidilmeyecek, ek delege ve delege 
kıymlanyla yerel dengeler genel merke
ze yönlendirilecektir. Tabü bu arada 
"naylon delege"likler, "önlemH olarak" 
hayIİyet kuruluna sevkolunmalar gırla 
gitmektedir . 

VETO OLMAZSA ... 

CHP 'nin politik ustahklan bu konu
larda alabildiAine zenginleşmektedir. 

"veto dışında ayak oyunlarıyla kı
yılması kararlaştlıılan isimler konusun
da çeşitli suç tarireleri çıkartılmıştır. 
Bunların en başında "eski TİP'li olmak" 
suçu gelmektedir. 

Fis-kos mekanizması bu suçu oku
maktadır. 

Bu durum doAa1 olarak, CHP 'nin ile
rici, demokrat unsurlarınca tepkiyle 
karşılaşmaktadıı . 

Çünkü onlar görmektedirler ki, CHP' 
de, "eski AP'li olmak", "eski MSP'li 01-
mak", "eski CGP'li olmak" suç deRildir. 
Ve görüp yaşamaktadırlar ki, yerel ser
maye cevrelerinin destegiyle ortaya Çı
kan adaylar, sermaye katırlarını ürtüten 
mevcut dürüst, başanh belediye başkan
Ianmn, adaylann üstüne salınmaktadır
lar .. 

Sermayeyle sınır işbirliRini "demok
ratik sol" ambalaj da korumalta çalışan 
politikalann doltaı sonucu buraya var
maktadır ama CHP'de bundan rahatsız
Iık duyan tabanın hemüz bu olguya par
mak basması erkendir ... 

YI�IT BIR SINIF SAVAŞÇiSINI 
KAYBETIlK 

Niyazi usta, sadece Diyarbakırlı dev
rimcilerin tanıdıltı bir isim deltiL. çoau 
sosyalistin adını, yilit anısını bildikleri 
bir isim, Biikülmez sosyalist inancıyla, 
bilinçli ve sarsılmaz mücadele azmiyle 
Niyazi Tatlıcı, Türkiye'daki sosyalist 
mücadele tarihine adını parlak harflerle 
kazımı/} biri. Hayatından örnekler vere
rek, dönmeyerek, yılınayatak, mücade· 
leden yüz çevirmeyerek ... 

YORüYüŞ okuyuculan Niyazi Usta' 
nın, işkence gördüAü, zulüm gördüA'ü 12 

•• •• gunu 
Moskova'ya 
hareket etti 

Mart döneminde heybetll mizahıyla 12 
Mart sevc_ılanna, yargıçlarına verdiai 
cevabını hatırlayacaklardır. 

SavaşçılıRı yanında ince ve keskin 
mizahı ile de sevilen, sayılan Niyazi Usta 
12 Mart döneminde, Diyarbakır Sıkıyö
netim Mahkemesinde yargılanmaktadır, 

Suçu: TİP'li olmak ve TıP'in doAu 
mitinglerini örgütlemekdif. 

Ayrıca terzi dükkınını da "zararlı faa
liyetler" için kullanmıştır!.. 

Sıkıyönetim yargıcı sormuştur Niyazi 
tsta'ya: 

- Memleketi niçin bölmeye çalıştın 
Niyazi usta sorunun "rerasetini" an

lamıştır: 
- Ben mi hakim bey? 
- Evet sen. 

Nasıl bölmüşüm hakim bey? 
- BayaRı bölmüşsün işte. 
Niyazi Usta 'nın burasma gelmiştir: 
- Hakim bey. memleket hıyar mıdır. 

ben ikiye bölmüşüm? .. 
12 Mart raşizmine zindanlard.an alı

nıp getirilert elleri kelepçeli yılmaz bir 
sosyalist savaşçının vurduRu şamar bu
dur ... 

12 Mart1ardan bu yana bir yandan 
da kanserle boRuşan Niyazi Usta bu 
ölümcül savaşını kaybetti geçtiAimiz 
harta Salı günü. 

Ama Niyazi Usta'nın, beAımsızlıktan, 
demokrasiden, sosyalizmden yana savaşı, 
çaıpan yiireRi durmadı. Sosyalistler Ni
yazi Usta'yı unutmayacaklar. Anıamı 
mücadelelerine önder yapacaklar ... 

TIP'LILERE YöNELIK SALDıRıLAR YOCUNLAŞIYOR 

Tüm Ilerici, demokrat ve &Osyalistleri hedef alan faşist saldırı ve zorba· 
Iıklar, geçtiAlmlz halta Içindeistanbul'un çeşilU semUerinde TIP üye ve yöne· 
ticilerinin yaralanınaları ile son buldu. 

25 Ekim Salı günü Istanbul Akşam Tıcaret Lisesi önünde bır parti üyesi 
komandoların saldırısına ugrayarak dövüldü. 26 Ekim günü ise Beyazıt 'ta oto
bUs beklemekte olan bır part111 yine komandolarm saldırısına uArayarak yara· 
Iandı. Aynı gün başka saldırı ol ayları da bunu izledi. Y ddlZ Mühendislik ve Mi. 
marlık'ta okuyan bir TIP üyesi bu kez polis karakoluna çaı!rılarak karakoıda 
dövüldU. Olaylar zincirinin son halkası TIP Istanbul ii Yönetim Kurulu üyesi 
bir Partiliyi hedef aldı. Esenler semtinde saldırıya uerayan TIp yöneticisiıko. 
mandolar tarafından bıçakla yaralandı. 

Sosyalist hareketin gelişip güçlenmesi, faşist azgınh�ın öfkesini üzerine 
çekmektedir. Ancak öteden beri b111nen bır gerçek de, sosyalistlerin, örgüUü 
sosyalist hareketin militanlarının ne dün ne de bugün bu tür saldırılardan yıl
madıkları, yı1mayacaklarıdu. lUer ulumaktadır, ama kervan da ytirumektedir. 
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SINIFLAR YE 

KIKLiKLER 

Seminer'de özdemir v e  V.tiinel konuştu: Kapita,"t düzene mazeret lle de va  bulmaya çalışıyorlar 

• Ankara'da geçtitimız Perşembe .e 
Cuma günlerı Türk-Iş Konfederasyonu
nun salonunda, hükUmetin aidaA:ı son 
ekonomik önlemlerin deRerlendirmesi
nın yapılacaRı bir semıner düzenlendi. 
Semineri. zamlar. ekonomık bunalımlar 
karşısında bir teptl göstermeyen üniver
sitelerin sesinin duyulm .... görüşlerinin 
belirlenmesini amaçladıklarını belirten 
Ankara Iktisadi .e Ticeri Ilimler Akad .. 
mlsi Başkanlıtıyia. Işletme Yönetimi 
Enstitüsü düzenlemişti. 

Seminerln ilk gününde üç tobUR su· 
nuldu. Her tebURin arkasından da saIon
daki komıklar. sorular sordu. görüşlerini 
belirtti. tart"malara kat�dı. 

KAPITALIZMlN CIDDIYETI 

Günün en ilginç konuşmasını CHP 
Hükümetinin Maliye Bakanı. Istanbul 
Senatörii "iktisatçı" Besim tlıtünel yap
tL tlstünel konuşmasında. son yıllardaki 
ekonomık bunalımlar nedeniyle Demirel 
hükümetlerine ÇattL Bunalımlara. hükü
metierln kararsız politikalarının yol açtı· 
Rını söyledi. Besım tlstünel'e göre eRer 
haşta Iyi yöneticiler. iyi bir hükümet ol· 
saydı bütün bunlar olmazdı. tlstünel bu 
görüşlerini şöyle dile getirdi: 

"- Kapitalizm aslında ciddi bir dü
zendir. Çok ciddi bir düzendir. Ama bu 
gayrı ciddi insanların elinde bu bale gel. 
miştir. ERer başa ciddi yöneticiler geç .. 
gayet "Rlıklı bir gelişme olabilir." 

"Iktidara geliri .... na� bir yol izle· 

du nu canlı tutmak. Bugün MC'nin yık 11-
ma yöntemi AP oylarının yerel seçim
lerde azalması oiarak gösteriliyor. Ta· 
mamlayıcı nokta da CHP'nin oylarının 
artması gerekliiiği olarak gösteriliyor. 
CHP iç hesapları da alevlendirilerek bu 
hassas denge nedeniyle CHP'den Halkın 
fazla talepte bulunmaması ortamı ko
şullanmak isteniyor. Sonuçta yerel se
çimler ortamında da geniş kitlelerin 
umutları CHP hesapları içerisinde hap
sedilmek istenilmekte. Böylece bunalı
ma alternatif bir programın seçim orta
mında talep edilmemesi şimdiden kota· 
rılmaya çalışılıyor. Esasen başka yerde 
plan. program hazırlıyanlar var. TüSI
AD ve benzerleri. 5 Haziran senaryosu 
deRişik bir içerikle yinelenmek isteni
yor. 

BURJUVANıN IDEOLOJIK 
KUŞATMASINI BOŞA ÇıKARAlıM 

Toplumsal mücadelelerde Ideolojik 
mücadele her zaman çok önem taşır. Za· 

yeceklerlnl" öRrenenlor. hiraz sonra 
CHP'nln muhalefette neler yapacalını 
da öRrendiler. tlstünel. zamlar. giderek 
artan hayat pabal��ı ve emekçDerin sö
müriilınesl. ezilmesi gibi konularda parti
sinin neler dilşündüRünü de şöyle anlattı: 

"-Işçııerl. emekçileri Ugile.ndiren bu 
gibi konularda DISK. Türk-Iş susar da 
biz birşey söylemeye kalkışırsak 'kral
dan çok kralcı' olmuş oluruz. Bunlar bi
zi direkt olarak Ugllendirm .... Bize. 'siz. 
ne?' derler. Bunlara karŞı muhalefeti D
gili demokratik kuruluşlar vermelidir. 
Muhalefet yapacaRız diye halkı sokaıa 
dökersek, bugünü de aranz. Halkı soka
Ra dökersek. bu memlekette 24 .eya 48 
saat sonra çok dellşik şeyler olur." 

DAHA KöTtl GtlNLER NASIL GELIR 

Semineri Izleyen konuklar. tlstünel'in 
göıüşlerini ve eHP'nin tutumunu eleştir .. 
diler. Bu konuda Halke.lerl Genel Baş· 
kanı Ahmet Y�dız şöyle diyordu: "Bu· 
günü aramak ne oluyor? Ben bugünden 
daha kötü günler düşünemiyorum. Aslm· 
da daha da kötüsü gelebııir belki. ama 
onu da bu tutumuyla CHP getirecektir." 

Semlnerln ikinci gününde ilk konuş· 
macı Türk.1ş ERitim Sekreteri Kaya öz
demir idI. Kaya özdemir. hürrlyetçi d .. 
mokrasinin sıkıntılarla dolu bir rejim 01-
duRunu. bu nedenle bu sıkıntıların hoş 
göriilmesi gerektiRinl anlattL özdemır. 
konuşmasında genellikle pek "açık se
çik" olmamaya özen gösterdi. Daha çok 

man zaman tayin edici bir rol oynıyabi
lir. Büyük yapısal

' 
bunalım dönemlerinde 

bunalımın çözümü. sistem iç:e.ris.indte o
lanaksız olıusa., ideolojik saldırı burju
vazinin son dayanaklarından birisini o· 
iuşturur. Böyle durumlarda politik ey
lemde propaganda temel atırlık kpanır. 
Günümüz TÜ"kiye'sinde böyle bir durum 
gözlemlenebilir. Her araçtan yararlana
rak çok renkli ve çeşitli olarak yaratılan 
bu durum karşısında tllm demokratik 
güçlerinde çok uyanık olmaları gerek
mekte. Önümüzde yerel seçimier var. 
Bunalımın kitleler gözünde açıklıAa ka· 
vuşturulması için yaratılan sis perdesi
nin ,aşılması gerekiyor .. Bu mücadelede 
kendilerine en büyük görev dllşenlor. 
başta mesleki örgUtler olmak üzere. tllm 
demokratik kitie örgütieri. Bu örgütlerin 
görevlerini yerine getirebilmesinin ko· 
şullarından bir tanesi de yerel seçim or
tamında Işçi Sınıfının politik hareketine 
kulak venneleri. böylece burjuva propa· 
gandasının hazırladığı ,;S perdesinin da· 
ğıtılmasını sağlamalarıdır. 

bitmeyen �eler. sorular .e iki zıt gö
rüşü birden içeren ifadeler kullanmayı 
YeRledi. Zamlar. ekonomik hunalım ve 
hayat pahal��ı konusunda da "aydınlar 
ve bümkratları" suçlu gördüRünü söyı .. 
dı. Bu arada. semınere katılanlar Türki
ye'nIn ne kadar "büyüdüRünü" Kaya öz
demir'den öRrendiler. Şöyle diyordu 
özdemir: 

"- Hem kalkınmadan. Japonya'dan 
da hızlı bir büyiirne hızından söz edile· 
eek, hem de eneıjl darl�ı. sıkıntılar ol
mayacak. Bu tutarsız bir görüştür." 

Kaya özdemir'in hem "I'ürk işçi ha· 
reketl adına" yapt�1Dl söylediRi. hem 
de hükümete pek çatmamaya Çalışan 
konuşmasının sonunda söz alan konuş
macder bır noktayı vuıguladılar: 

"Işçi sınıfı adına söylenen sözlerde 
Işçi sınıfı açısından bir yaklaşımda bu
lunmak zorunludur. " 

Kaya özde.mir ise bu eleştiriye şöyle 
karş�ık veriyordu: 

"- Ben meseleye Anayasa açısından 
bakıyorum." 

BIR FıKRA 

Seminerde daha sonra DPT uzmanı 
Icen Börtücene söz aldı ve konuşmasına 
şöyle bir fıkrayla başladı: 

"- Bir adam keklik satıyormuş. An
eak kekliklerlnin tümü 5 bin lira olduRu 
balde. yalnızca bir tanesi 10 bin liraym". 
Her gelen fiyatları öpendikten sonra 
beş bin liralık kekliklerden bir tane alır. 
10 bin liral�ı almazınış. Günlerden bir 

gün bir adam 10 bın liralık kekliAI alın". 
Parayı saydıktan sonra da sormuş: " Pekı 
bu kek\iAin özelliRi ne ki fiyatı diAerl .. 
rinden farklı?" Satıcı açıklamış. "Avet
lar bu kek\iAi alırlar. Avda. bu kektik 
uçurulur. Bu keklilin ötüşlerine gelen 
öbür kekliklerl a.larIar." 10 bin liralık 
keklili alan adam. elindeki kektiAe bat· 
m" ve tuttuAu gibi iki bacaAınl ayırmJ4 
keklilin. Satıcı "amanı demiş ne yap� 
yonunuz?" Adam gayet sakin, "Beo,5l
ndına yabancılaşan, kendi sınıfmdakU. 
re ihanet eden birşeyi yaşatmam." de
miş. 

BIR KAHVEMI lçIN 

Yarası olan gocundu mu bilemiyoruz 
ama. Türk-Iş ERitim Sekreteri Kaya öz
demir hükümeti savunmaya devam etti: 

"- Uluslararası Para Fonu Türk hükll
metine direktif verıyormuş. şunu şöyle 
yapın diyormuş. Bunlar olamaz. Soylu 
Türkiye Cumhurlyetinin hükümetleri 
böyle birşey yapamaz." 

Kaya özdemir, semlnerin ıonunda, 
kendisine yöneltilen faşist tmnanış., ser
mayenin emperyalizmin istekleri doRruI. 
tusundaki genel ücret politikası önerisi, 
zamlar karşısında yap�ması gereken şey
ler hakkındaki wrulara, "Sayın izleyici. 
Ierln kıymetü vakitlerinden daha fazla 
almamak" için yanıt vermemey! yetJe. 
di. Ancak bu soruıara, bir ka.hvesini iç
mek için kendisini ziyarete gelirlerse ya
nıt verebııeeeRini söylemeyi" unutmadı . 

• 

Kitleler ne Z4mana luJdor MC'nin "porçolonmaaını " belılcyec.lı' 
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Metin ÇUlHAOClU 

Türkiye'de sol k.,imdekl .ydınl.,.ın önemli bir 

bölümllnliı kurtulMnOdıjl bır hastalık v.,.: Soyut IV

uşma merakı. Soyut tınışma merakını" en �yglO 01-
�uAu konulMdon biri de "devrimin �amalon". sUrek

il oı.rak "devrimin �Mn'lon" cınışılıyor. 1971 ön

cesinin y.ygın hilStilı#l, içinde bulunduğumuz döne

me de yansıyor: Sosyalizme hangi JR �m1alardan 

sonra ulaşılacak? Her iki aşama ın.sındi ne kadarlık 

bır süre y.r .I,cak? Ara �Mna "ileri demokratik di> 

zen" mi olxak, yokg "demokratik haJk iktidJ.n" 

mı? Demokratik halk iktidMı ile ileri demokratik di!
z.n .ynı şeyler mi! Değilse, arada ne gibi bı1cl.,. v.,.? 

Soyut tı.nışma mer.ıkının "devrim stratejisi "ne 
illıkin somut örnekleri bunl.,.. Bu türden tanışmalM 
için harcanan z.,-non h.reketin çok daha t.mel, çok 
daN. gUncel soruntan için harcangydı, en uından da
M verimli olurdu. En uından önümUzdeki somut ve 
güncel sorunı.,.. daha y.,..tıa, daha gerçekçi bir bi
çlmd. yakl�abilme olanağı dağ.rdı. 

N. yuık kı soyut tanııma merakından bütliıO ile 
"ynımak çok zor. Çliıkü bu merakın da temelleri var. 
Merak, bu temellerden k.ynaklanıyor. 

SOSYALIZMIN TEMEL KAVRAMLARı VE 
BILINçsiZLIK 

Önce, öznel sıyılabilecek buı nedenler. Bilinç
,izlik bunlMın �ında geliyor. Bilinçsizlik en �u 
sosyılizmin temel Kavramlarının bir tw-Iü gerçek içe
rikleri ile anl�ılıp .Ie alınamayıılan ile ilgili. Kasıtlı 
ÇMpıtmal.,. da buna ekleniyor. 

Sonuçta, Uzerinde ylllMd,r durulan, yıllarca önce 
.çıl. çılwılan kavrMnlM ve ilk.1er bile, kimi "so'ya
list"lerin elinde oyuncak oluyor. "Mill'ksiunin karila· 
tOrO" gliıümüzde böyl. çiziliyor. Konuyı. olan iiiıkisi 
açısıncb.n iki örnek yeterli. Her ikisi de "devrim a,ıa
maları" konusundı uzmanlık iddiasındi. olanlardan. 

Birindsi, burjuva demokntlk devrim ve burjuva 
demokrasisi ile Ilgili. Heı1c.,in bilmesi gerek: En "de-

mokratik" burjuva devrımi bile, demoknsiyl geliıtlr
me ve hay.u geçlrmede eksik, giJdli< akldı. En "de
mokratik" burjuva aımhuriyetinde bil., özellikle ka
pitıliunin tekeld �amasındın sonra, baskı, rUş�t. 
yolsuzluk sistemin .ynlmu özellikleri haline g.ldl. 
BunlMlO bilinmesi gerekiyor. Ama bilmeyenler Vilr. 
Birinci örnek: 

. 

"D.v1.t yönetimindeki, birçok kurumdakı keyfi 
tutumdan, karakolda dayak .tm.y., y ... cınımulık
ton rüı.ete, vurgunculuğ, k,dM baskı ve sömilrüyil 
yolunl�tıran çok çeıitli olgular genel olarak hep bu 
Ulkede demoknıtik devrimin tamamlarwnillT'llş olması· 
nın bir sonucudur," (UOC'nin O'si Ozerine, Politika, 
24 Temmuz 1977) 

Buna göre, kapitalist dWiyada burjuva demokra
tik devriminin " WTWT1landlll" bir tek Ulke gösterile
mu. Demokrasi, burjun demokrasisi gibi kavramları 
gerçek içeriğinden tümüyle soyutl.yan, karikatOr hali
ne g.tiren bir yakl�ım. 

Belki de tek �ına üzerinde durm.y. da değmez. 
Amil aynı mmtıi,n b�IQ sonuçları dıı var. Aynı man· 
tık �k. ka".,-nlonn da gerçek içeriklerind.n soyut
lanıp güdükl�tirilmelerine vmyor. Bakın, büyük 
tekelci iıletmelerin devletleştirildlll, tekelci büyük 
sermayeye karşı geniş ekooomik ve p(" itik önlemlerin 
.lındığı ve burjuva demoknsi,inin �ıldığı "ileri de
mok�i" bunlar tanfından nasıl Unımlanıyor: 

'1"ürkiye IIÇi Sınıfı Panisi'nın leg.1 mllcadele ola
Nklarına sahip olacliı; barıŞ, demokrasi, toplumSili 
ilerleme ve sosyalizm mücadelesi yürütenlerin özgirce 
çalııabileceli ileri demokrasi için verilen her mllcade
i •... " (Türkiye So,yalist H.,..ketinde Aynım., Orün, 
S.yı:  22 Ni..., 1 976) 

"Iıeri dernoknsi" de buna Indirııeniyor. AynQ 
"ileri demokrasj"den niçin bir CHP iktidartnın anla· 
ııldılı da omy. çıkıyor. 

ŞEMATIZM MERAKI 

Örnekler bunlar. Bilinçsizlik örnekleri olduklon 
SU götllrmez. Ancak yine de, bütün bu bilinç,lzlik ör
neklerinin, güncel somut görevteri unuttnaya çoktan 
hazır olan bir bölüm .ydın arasında büyli< bir kavr.,-n 
karpıası doğurdulu bir gerçek. laf ıehvetinl körilk
ledill su götürmez. 

Gevezeliğin �ılm .. ı için de köklü bir çözüm v.,.: 
Güncel somut görevlerin eksiksiz bir biçimde tanım
lanm�; bu görevlerin hayata geçirilmesine yaratıcı 
bir biçimde haıırlan,lma:sı. Bu, örgütlU sosyalist hare
ketin görevi. Bu nedenle gevezeliği ve lavram düello
sunu ilŞilnlar, örgOt1ü sosyaıist hareketin içinde y� da 
onun yörüngesinde yer aJanlar oluyor. 

Ikinci bir nedene daha değinmek gerekiyor. Çok 
CW\a: temel bir neden: Genel olilBk Marksizmin, özel 
olarak dıı devrim teorisinjn özünr.ı k.avraıwna,mIŞ ol. 
mas .. Bu eksiklik, Türkiye so,yaIist h.,..ketinde öte
den beri VM. Daha t.mel bir eksiklik olduğu için, 
doğurdulu sonuçl.,. da daha tehlikeli bir nitelik uıı
yor. BaşlıCilSI, şeJnatizm merak,. DM1a doğrusu, aşırı 
�matizm merakı. Aşırı meşatiım merakı kendini en 
çok politik iktidar ve sosyalizme geçiı sOrecl gibi ko
nularda göneriyor. Gevezeliğin. "aşama" u.nışmala. 
rın,n temelinde, bu şemalizm hasta.lığı var. 

Şematizm hastalığını şematik olMak serııil.m.k
U sakınca yok. Şöyle: IIÇi "nıfı, tüm d.mokratik 
güçlerie birliku demokrasi mücadelesi verecek. Bu 
mücadelenin b�ansı "demokratik devrim" y. da 
"ileri demokrasi" ya da "demokntik halk devrimi" ��. Bundan sonra: işçi sınıfı sosyalizm için, sosya
Iıst ıktidar ıçın mücadele etmeye ballayK.ıt. Demok-

rasi sağıMn' .lındığı ıçın ilÇi "nıfı daha rahat mllc.
delesini sOrdUrecek. Sonunda tek başına Iktld.rı .1.
cak. Bu da "sosyalist devrim" olacak. 

Şematiun. mekanikiili beraberinde getirir. Me
kanlklik Ise, sorunlonn din>rnik bir biçimde .Ie alın
masını .ng.lI.r. YukMıdakl basitleıtlrilmiı ı.manın 
mutlak bir kural olMak el. alınması kı .. dönemde 

"devrim �Mn.I.n" gevezellğlni dolurur. Devrim ko
ıull.,.ında ise devrim k.çaklığını. 1 9 1 7  Ekim1nde sos
yalistlerin Rusya'da iktidarı almasına karşı çıkanlar, 

devrim ve il-..1idar SONnunu dinamik bir açıdan göre-
m.y.nler. B�ka bir deyiıle, yukarıdaki ıemay. muı
lak bir kural gibi ballı kalanlar. Böylelerinin, sosyalist 
d.vrimi SSCB'd. 1938'lerde, Bulgaristan'da Ise ancak 
1948'de "�Iattıklan" biliniyor_ 

Şematizm hastalılının kı .. dönemdeki sonucu 
gevezelik. Uzun dönemdeki sonucu ise devrim kaçkın
lılı. Am. yine de üz.rinde durulması gereken bır has
talık. ÇWikO daha ciddi temelleri var. Bilimsel sosy.
list öğretinin özünOn kilvranamamı.sı ile ilgili yanları 
var. 

BILIMSEL SOSYALIST öGRETIDE 
TEMEL BIR NOKTA 

Önce bilinen bir gerçe: Bugün, sosyalist sistemin 
dışında kaJan tüm ülkelerde, mümkUn olan en geniş it· 
tifaklar y.lpu.,i içinde demokrasi mllc,del.,ı verili
yor. Demokratik kazanımlar için, burjuva demokrasi· 
sinin genilletilme,l ya da �ılm .. ı için mlıC.dele verili
yor. 

Bilinen y' d. bilinmesi gereken bu gerçek üze
rinde daha ayrıntılı ve dikkatli olMak durmak gereki
yor_ Şundan: IIÇI sınıfının, geniı mUttetikler yelpaze
si içinde demokratik kazanımlar için, demok�inin 
g.nlıı.tilmesl için, gid."'k burjuva d.mokrasisinin 
aşılması için verdili mücadele, lt�ndi ba.ına, h�r zo
mon u. zorunlu olarü sosyaJlst iktidardan önce bir 
an iktidır ilŞmluının kaçınılmaz olduğu sonucunu 
doğurmaz. 

Bır �ka deyişle ıöyle: Iıçi "nıfının belirli bır 
ZMnan kesitinde, geniı müttefikleri. birlikte ve gilncel 
CIlepler için mücadele vermesi, gelecekteki bir iktida
rın nitelilini ltendi başına "'" dolrud4n dolruya belir. 
:emez. Koşullara göre bir arcı Ofoma zorunlu olabilir. 
Ancak b�k. koıullar, ilÇi "nıfı hareketinin gllcU ve 
etkiniili, en geniş ittifaklarla birlikte ele geçirilen bir 
iktida" bile sosyalist iktid.r yapabilir. Bunu belirle
y.n unsur .çık: Iktidar 'ıiğlndeki nesnel ve öznel ko
ıull.,.. Yok .. , önceden çizilen şernabr değiL. 

Verilebilecek somut örneklerden biri, Bulprist3l1 
deneyimine ilişkin. Boris Grachev, " SosyaJizme Geçi· 
şin Evrensel ve Özel Yanl..,-ı" z.dlı incelemesinde 
Dolu Avrupa ülkelerinin sosyaJiune geçiş sürecinde 
önce anti-faşist, anti-feodal bır demokrasi �amasının 
geçirildilini ( 1944-1948) sosyalist iktidarın ise gerçek 
anlamıyla bundan sonra gOndeme geidilini beliniı1cen 
şu eklemeyi yapmayı da unutmuyor: 

"Bulgaristan v. Yugosl,vy,'da, bu ülkelerin ko
münist panilerinin değerlendirmelerine göre, devrim 
daha başından sosyalist bir nitelik taşıyordu ve aynı 
ımıanda anti·faşist, demokratik görevleri de yerine 
�etiriyordu." (B. Grachev, So,y.lizme Geçitin Evren
sel .. Özel Yanı.", Soclalism Theory and Prac:tlco, 
EyliJ 1977) 

Somut koıull.,., panının elkinliAI, henüz çözllm
lenememiı demokratik görevlere ""men, 1917 Ekım 
Devrimi'ni so,yallst bır devrim yaptı. Yine somul ko
tullar, Bulgaristan panl,lnln mOneflklerl Uzerinele an
Ii-f"ıst mücadele döneminde salladıAı etkinlik, Bul-
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pristan'da 1944'de ikıidarın sosyalist bir niıelik ka
zanmasını sağladı. Şemalar, Rus ve Bulgar devrimleri· 
ni açıklayamadı. 

DEMOKRASI MÜCADELESI VE SOSYALIZM 

Bilimsel sosyalist öğretinin, özellikle iktidar ve 
devrim öğretisinin özünün kavranamaması, çoğu kez 
şemaıizme yol açar. Olguları, beklenlileri mekanikleş
tirme eğilimi artar. Mekanikleştirmenin ve şematiz
min en yaygın biçimde görüldüğü konular arasında, 
demokratik görevler ile sosyalist perspektif arasındaki 
ilişki de var. 

Lenin'in çok. tekrarlanan bir görüşü var. lenin 
"demokratik devrimle sosyalist devrim arasında bir 
Çin seddi olmadılını" vurguladı. Bu yargının tekrar
Iandığı ölçüde kavrandığını söylemek çok güç. Çünkü 
mekaniklik. demokratik kazanımların legal mücadele 
olanaklarına, demokratik devrimin de bu olanakları 
sağlayan bir ikıidar değişikliğine indirgendiği günü
müzün Türkiye'sinde de görülüyor. Önce bu şemallz
min aşılması gerekiyor. 

Şematizmin aşılması için. özün kavranması zo
runlu. Hareket nok�, "demokratik devrimle sosya· 
list devrim arasında bir çin seddinin olmayışı" Bu, 
1900'lerin başında ulaşılan bir yargı. Günümüzde çok 
daha büyük bir geçerliliği var. Günümüzde, demokra
tik devrimle sosyalist devrim arasında bir "tahtaper· 
de"nin bulunmadığını söylemek de mümkün. 

Dikkat edilecek ikinci nokta ise şu: Demokratik 
devrimle sosyalist devrimin giderek çakışması, bir 
başka sonucu da beraberinde getiriyor: Demokratik 
görevlerle sosyalist görevlerin çakışması_ Bunun daha 
açık ifadesi şöyle: Özellikle günümüzün tekelci kapita
lizm koşullarında demokrasi mücadelesinde atılan 
adımlar, demokratik kazanımlar, kaçınılmaz bir bi
çimde sosyalizme doğru bir adım niteliği kazanıyor. 
Demokratik kazanımlar, hayata geçirildiklerinde, kit· 
lelerde sosyalizmin zorunluluğunu kaçınılmaz bir bi· 
çimde bilince çıkarıyor. 

Somut örneklere geçmeden önce söylenecek olan 
şu: Demokratik görevlerin yerine getirilmesi ve bu 
şekilde sosyalizme giden yolun temizlenmesi, döne
min ve ülkenin koşullarına göre sosyalist ya da de
mokratik bir iktidar tarafından sağlanabilir_ Demokra· 
tik görevlerle sosyalist görevlerin giderek daha çok ça
kışması,sosyalist iktidarla demokratik bir iktidarın da 
işlevleri açısından çakışması sonucunu doğurur. 

"Aşamalat"a böyle dinamik bir açıdan yaklaşmak ge· 
rekiyor. Bu çakışma. unuıularak daha bugünden 
"aşama teorileri" üzerinde dil ve kalem döktUrmek, 
ge\lezelikten öteye geçmez. En azından Türkiye için 
odyle. 

SMyolin örgüt, kitle birikimini maııetXcek giice ula,malıdır 

BIR ÖRNEK: 
IşçiLERIN YöNETIME KATILMASI 

Maı1<s'ln klasik bir önennesi var. Özetle şöyle: 
Kitlelerin demokratik mücadelesinin başlıca sonucu, 
bu kitlelerin mücadeleden somut olarak ne kazandık· 
ları değil. Daha önemli olan, kitlelerin hayati sorun
larının burjuva demokrasisi i çinde çözülebileceğine 
olan inancın, bu mücadele sonucunda yıkılabilmesi. 

Marks'tan sonra. gelişmiş kapitalist ülkelerden 
güncel bir örnek: Işçilerin işyerinde yönetime katıl
maları talebi. Günümüzün "demokratik" taleplerinden 
biri. Ama hiç kuşkusuz 19. yüzyılın demokraıik la· 
leplerine kıyasla önemli bir nitelik faı1<1 taşıyor: Sos
yalist perspekıifle, sosyalizmle içiçe geçiyor. Bu talebin 
tutarlı ve eksiksiz bir biçimde hayata geçirilmesi, ko
runması, köklü toplumsal delişikliklerin zorunluluğu 
açısından başlıbaşına somut bir gösterge oluyor. Oc
retlilerin en geri kesimlerinde bile sosyalizm perspek
tifini bilince çıkarıyor. Demokratik taleplerle sosya
lizm perspektifinin çakışması açısından verilebilecek 
güncel örneklerden biri, bu_ 

ANTI TEKELCI DEMOKRASI VE SOSYAliZM 

Ara Aşama şematizmine, "aşama"ların fetişleş
tirilmesine karşı günümüzün gerçeklerini tekrarlamak· 
ta yarar var. Önce, günümüzde sosyalist görevlerle de· 
mokratik görevlerin çakışmasını vurgulayan bir değer
lendirme: 

"Geçtilimiz 70 yılın deneyimi, demokratik he.' 
deflerle sosyalist hedeflerin giderek birbirine yaklaş
tlAı yolunda Lenin'in ulaştığı yargıyı dolrulamıştır. 
Bu yargı, geçici bir toplum biçimini ve devlet iktidarı
nı öngören günümüzdeki anti-tekelci demokrasi kavra· 
mının da temelidir." (Georges Cogniot, Birinci Rus 
Devrimi'nin Dersleri, World Marksist Review, Tem· 
muz 1975) 

Cogniot'un ilikesi olan Fransa'da bir "ara" aşama 
var. Ancak bu "ara" aşamanın özelliklerine de dikkat 
etmek gerekiyor. Birincisi şu: "Iteri demokrasi" he
defi. devrim aşamaları konusunda kurulan şemaların 
değil, somut politik koşulların sonucunda ortaya çıkı
yor. "Ara" aşama, daha hugünden politik bir güncel
lik taşıyor. Şemaların değil, komünistlerle diğer sol 
partiler arasında kurulan somut politik birliğin sonu
cunda ortaya çıkıyor. Bu iktidarın ayrıntılarına, "sol 
birlik" somut bir iktidar alternatifi haline geldikten 
sonra iniliyor. Kısacası, politik olgular, "ara aşamayı" 
somut bir içeriğe kavuşturuyor. Dolayısıyla Fransa'da 
bu konuda gevezelik edilmiyor. Verimli bir biçimde 
tartışılıyor. 

Ikinci nokta daha da önemli. Cognioı'un da de· 
ğindiği gibi, "ileri demokrasinin" temelinde, denıok· 

ratik hedeflerle ,o,yalist hedeflerin birbirine yaklaş-

mCllı var. Bu açıdan klasik "milli demokratik devrim" 
ya da burjuva devrimlerinden faı1<lı olarak, "ileri de
mokrasi", burjuvazinin ve proletaryanın serbestçe ge· 
lişeceli, ancak bu gelişmenin sonucunda sosyalist al· 
ternatifin ortaya çıkacağı bir süreç deliL. Tersine, 
" ileri demokratik düzen" , kaçınılmaz bir biçimde sos
yalizme dönüşecek demokratik ve ekonomik önlemle
rin alındığı bir süreç. 

Açıklık için bir başka alıntı daha gerekli :  
"Günümüzün koşullarında devrim, tutarl ı bir bi

çimde yürütüldüğü takdirde, sınıf mücadelesinin man
tığı gereği belirli birnoktaya gelir. Bu noktada, politik 
kazanımların korunması için bir ön koşul olarak eko· 
nomik değişiklikler kendilerini gösterirler. Iktidann 
işçi sınıfı ve ilerici güçler tarafından ele geçirilmesi, 
poliıik rejim ile gericiliğin ıemel dayanağı olan büyük 
burjuvazi arasında nesnel bir çelişki yaratır. Deneyler 
bu olgunun hem sosyaJist, hem de anti-tekelci demok· 
ratik devrimler için geçerli olduğunu gösteriyor." 
(K. Zarodov, leninizm ve Devrimin Zaferinin Pekişti· 
rilmesi, World Marxist Review, Nisan 1975) 

BAZI SONUÇLAR 

Karanlıkta kalabilecek bazı noktaların bu aJıntl 
ile birlikte ortaya çıkmış olması gerekir. Onemli so
nuçlardan biri şu: Özellikle günümüzün koşullarında, 
anti-tekelci demokratik bir iktidarın görevleri ile sos
yalist bir iktidarın görevleri arasında, iktidardan Bon

raki ilk adımlar açııından, bir tahta perde bile yok. 
Bunlar çok bUyük ölçüde çakışıyor. Her iki iklidar da 
aşağı yukarı aynı görevlerle karşı karşıya. 

Bundan çıkarılabilecek bir diğer önemli sonuç ise 
şu: Gelecekteki bir iktidarın nitelilini belirleyen olgu, 
artık, demokratik görevlerin hangi ölçüde tamamlan
dığı değil. Hem sosyalist, hem de demokrotik iklidar 
çeşitli düzeylerde demokratik görevleri yerine getir· 
mek zorunda. Iktidarın niteliğini belirleyen, daha çok. 
öznel koşullar. Daha açığı: Işçi sınıfı hareketinin gü
cü, toplumun en geniş kesimlerini etkileyebilme yete
neği ve ittifaklar konusunu tutarlı bir biçimde ele ala
bilmesi. Fransa'nın bugünkü somut koşullarında poli. 
tik \leriler \le jşçi sınıfı hareketinin öznel konumu, so
mut politik hedef olarak "ileri demokratik düzen"i 
ortaya çıkarıyor. 

Son önemli sonuç. "devrim aşaması" uzmanları 
ile ilgili. Onlara, TIp Genel Başkanı Boran'ın sözleriy. 
le bir hatırlatma yapmak gerekiyor:Türkiye sosyalist 
hareketinin en temel sorunu, kitlelerdeki nesnel biri
kim ile bu birikimi örgütleyecek hareketin öznel gücü 
arasındaki boşluk. Somut görev, bu boşluğun giderek 
doldurulması. Güncel göre\l, bu boşluğun giderelr.. k.ı
patılması. "Önümüzdeki iktidar adımının ne "Iacagı
nı" bu konuda yapılan ge\lezelikler belirlemeyecck. 
Güncel, somut "örevin yerine getirilmesi belirleyecelr.. . 



Ciddiyetın boyutları 

BiR ÖRN E K  
MehmetKöK 

Olkemizde demokrasi arında yer 
aian birçOk Idşi YIL öııut, rarkına varan
lann ötedenberi üzerine buarıık beUıttl· 
ıı bUyük bır eDlklltl bıyrel edilecek bır 
Inatiı silrdllrllyor: Ciddlyet.wıt. 

O ... ıerıne &Orumluluk dUş ... ya da 
kendisini demokrasi .. fonda "'rumlu sa
y .. her dilrii!t ldşi ve öqütU ciddiyet 
kavrammm boyutları üzerinde diişünme. 
ye.e tartışmıya yönellmek gerekiyor. 

Olkeııılzde demokrasi ..rıarında çok 
kötll bır alışbıılılt yed�mlştlr: Düşün· 
meden davranmak. Ciddiyet5lziilin k.� 
konJ düşünmeden davnnmaktır. Düşün· 
meden davranmak her olayda keoılinl 
beIJJ ediyor. 

Söylenen lÖı nereye varaeat? Yan
ian yuı ne ınIalıyo(/ Yıpılan eylemin 
sonu ne olacak? Söylenen &özün, yazllan 
yazının, yaptlan eylemin sonu ne olacak? 
Söylenen sözün, yazılan yazının, yapılan 
eylemin, sözü söyleyene, yazıyı _, 
eylemi yaparüara yükledlti görevi .. ne· 
le.rclir? Sözler, yazılar, eylemler kimlere 
yöneli.lı:tlr1 Bütün bu işlerin yöneli.lı: ol· 
dulu kimselerin nicel \-"e nltel durumiili 
nedir" Sözün, yazının, eylemin cereelne 
zaman uyeun mudur? Söylenen söz, ya
zılan ylZl, yapılan eylem dün, bugün .. 
yaın hep ıynı anlamı taşır, istedilinıi.z 
ıonucu verir mi? Neredeyiz? 

KlMlNLE NEYE KARŞ i? 

veriyoıdu. 
BUylik ....... yedarların rışizın bır 

ealUm. gittikçe aydılı gerçelini gören· 
ler "ara .. pm" "ara program", "radikal 
çöz\im" gibi önerilerie blrUkte demokra· 
sinin başına neler gelebileceliini de bill· 
yorlardL Bu onl.ın kahlnli#inden Ueri 
gelmlyordu. OIbmlz bir 12 Mart döne
mi ,eçlreU daha yedi y� O!madL Oysa 
ülkemlzln tek Ilerici i",ı konfederasyo· 
nu olan DISK'. ait Politika gızeıesl bu 
bıberi veriş biçimi ile, gızeteyi okuı· 
rnak Istedilli işçUerine yınl", lers.e za
rarlı biçimde, haberi sunuyordu. "Eka· 
nomimizin basta oldulu görüşünde ber· 
kes birleşiyor." YUÜ kendisine baAlı 
olan Maclen.lş Sendikası üyesi 5000 Işçi. 
yi ıynı günlerde lokavtla kapı dışarı el· 
miş oluüann en güçlü ö'iÜtU de ekono· 
mimizin hasta oldulu görüşündeydi. 
Hem de "1978'de dışı baıımıılık ızıllıi· 
maiı" dJyoriardl tekelci sermayedarlara. 
Kıynak ANKA ıjansı, haberi bu biçim· 
de .... n ,azete ise DISK 'in gazeteslydJ. 
Aynı gün gazetenin bışyazarı, Istanbul 
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GEÇENLERDE TüsIAD BIR RAPOR YAYıNLADı' RAPORUN "ILERICI" 
KESIMLER TARAFINDAN DEGERLENDIRILMESI DEGlşl K OLDU. BA· 
SINDA, TüsIAD RAPORUNU YERLI YERINE OTURTANLARıN YANISI ·  
RA E N  BOYÜK SERMAYEDARLARıN RAPORUNU MC'YE KARŞI NE· 
R EDEYSE ALKI ŞLAYANLAR OLDU. DEMOKRASI GÜÇL ERININ KI· 
MINLE VE KIME KARŞI MÜCADELE ETTIKLERINI BILMELERI GERE· 
KIYOR. BU ANLAMDA CIDDIYET VE SORUMLULUGA DUYULAN GE· 
REKSINIM HER ZAMANKINDEN BÜYÜK. 

Sanayı Odası aylık toplantısında hükü· 
mete yöneltilen el�t1rileri "Ilginç" bu· 
luyor ve ]2 Mart'ı halil'Iatıyordu. So· 
nunda da başyazar Ulkenln bunalımh du· 
rumunu ABO'nln. IMP'nin, Ortak Pazar' 
ID. bü)'tik sermayedldarlO da belenme
dieini söyleyerek, MC'nln ayaklarının al· 
tındakl toprolın sar"ldılınl söylüyordu. 
Yazı, "Bu durumun deeişmesi imkınsız 
gibidir. Bu biçimiyle ne kadar 5Ürebile· 
cetinl ise birlikte göreceeiz" diye bitl· 
yordu. 

DıŞARDAN TEZAMORAT 

Aynı yazar seçimlerden önce de bü
yük sermayenin InClk CHP Iktidarında 
güvence ıltında olabııecealnl deraiarca 
lşlemişti. Büyük sermayeyi "Ikna" ede
medi. Şımdı ise "hUklimet dayınmaz, 
bu böyle razla 5Ürtn .. , ıma 12 Mart 'ı da 
unulmadık" kuşkusuylı gidişi Izliyor. 
ERer çok kuşku duyarsa belki AP·CHP 
koalisyonuna razı olacak. Belki de AP' 

ılleri CHP'ye yaklaştırmak için 12 Mart' 
Iı gözdaeı veriyor. 

Konuşulanları Inkar belki mümkün 
olur ama gazeteler arşivierde uzun �a· 
man saklanıyor. Ciddlyel,lzlIRin bir bo 
yutu da gazete arşivlerinin oldukunu 
unutmak. Hergün Politika gazetesini ka· 
rıştırarüar dddlyelsizlilin daha geniş 
boyutiaıa sahıp olduaunu kolayca göre· 
biliyorlar. Her olayı gerçeklere deRii, 
kendi arzularına doRTu nalıncı keseri gi
bi yontmayı propaganda, ajitasyon say
mayı alışkınhk halıne getirmiş kimseler
ce yazılmış. Yazılar okunur okunmu 
ufuklarının ne kadar dar ve bu yazının 
açmaya çalışııgı boyutlarıyla dddiyet. 
ten ne kadar yoksun oldulu derhal anla· 
ş�ıyor. Hayai görenler, vanayımdan kal· 
kanlar, herşeyin en keskin lafım ederek 
kendı kişisel öfkesini gidermekten başka 
hiç bir kimseye yararlı olamayanlar ve 
günün koşullarının gerektlrdigı eylem 
birııeinin saRianması için hiç bir dddi 
düşünce ve davranış taşımayanlar, teza
bürat yapanlar artık kendilerine gelineli· 
dir. 

GERÇEK NEREDE? 

Vatan gazetesinde aynı gUn yen alan 
yazısında Y. KUçük şu ıespiıı yapıyor· 
du: "Düzen veri ve dellşm .. kabul edil· 
diei 5Ürece, Türkiye sermayesinin 'Eko· 
nomik istikrar tedbirleri' ii. ıMF heyeti· 
nın Istekleri en geçerlisı. Burada bülünl.ş. 
me .e tularlılık yüzde yüz. Şu anlamda: 

Ilk okuyuşlı b .. ke .. basit gelebile
cek bu sorulan Uzerinde düşünerek ve 
dllrllstçe yarutlayablllrsek, demokrasi 
sanarında giderilmesi gereken ciddiyet· 
slziıeln boyuıları kavrınabllir. Demom· 
sinio üzerine titreyen Idşi ve öqiitlerin 
kendı yaplıkları ve yapmak istedikleri 
b« somut antl.faşist çaiışma ile ilgili 
olarak birız durup kendilerioe bu soru
lan sormuı .e dilrii!tçe bır deealeodir· 
me yapmaiarı Için çok uman kalmıya. 
bilir. özellilde günümüzde yanıtlaomuı 
g .. eken bır ııonı dahı var: Başkalarının 
nel .. yıptılını izliyor muyuz? Kaqı Çı. 
kıp mücadele ettikJerimiz yı dı faşizme 
beraberce karşı koymak istedilderimiz 
neler SÖyIiJYOf, yazryor.yıpıyor. 

işverenıernara reJim" ISllyor 

ERer ONk Pazar'dan, Nato'dan, Cenlo' 
dan çıic!mayacaksa, eAer loprak refor· 
mu yapılinayaClksa, eAer dış ııcareı dev. 
lelleştirilmeyecekseı eeer işçi ve emek· 
çlnin vergisi 8Zait�lp sermaye ve büyük 
loprak sahiplerinin vergileri artırılmaya. 
caksa, eRer temel sınayiler i en ileri tek
noJojiJeri içeren bir biçimde, büyük. üni
teler halinde ve birbirinJ tamamlayan ka
mu yatırımları şeklinde kurulmayacak
sa, eeer bu üikede işsizllll Iosa bır 5Üre. 
de sona erdirebilmek Için kalkınma hızı 
ö�mH ölçüde arlırılmayacaksa, çok bü. 
yük bir devalüasyon ile Anadolu insanı
nm her taratanı yabancı. sermayeye aç
mak, d ışardan daha çok borç dilenrnek 
ve bir siire için ekonominin Işleyişini ya. 
vaşiatmak kaçınılin ... Sermaye ve ıM F  
Için 'tek yol' buradan geçiyor." Daha 
&onra Y.Küçük eldiyor: "Görünen şu: Iç 
ve dış sermaye için " tek yol faşizm. " 

Konuyu 21 Ekim Cumı gUııü gazete· 
lerde yer il .. bır babere balwak örnek· 
leyeUm. Ha1orlanacaj!1 üzere haber, Türk 
Sanayidleri ve Iş Adamları Dernetl TO. 
S!AD'ın 1918 y�ı Için bir "ara proeram" 
bozorladılı kli. TüSIAD'ın Türkiye'nın 
ekonomJk durumunu ele alışı defişik 
ıçılardan yorumlanılı. Gazetelerin haber 
bışiıkları bır noktıdı birleşiyordu: TO· 
S!AD bükUmeU destekiemiyor. Hıber 
aym gün Vatan ve Politika gazetelerinde 
tam ZLI arüarnda yer aidL Biri çok büyük 
bır hata laşıyordu. 

Herkesin bilditi gibi, gazetelerin LO. 

rum1ulan. yönetmenleri "ardU'. Gaz.ete
ler bu haberleri delerlendirip öoenıine 
cöre sayCaları yerleşmen ve kitleleri ' 
yönlendiren sorumlu, bilgili kimseleree 
hazırlanır. Her ,azetenin de Derid yı da 
gerici bır dünyı göruşü vardır. Gazete 
yönetmenlerinin görevi, desteldedikleri 
görüşl«e ten yı da zarar� biçimdeki ha· 
ber ve yorumlU'1 incelemek ona göre yer 
vft'mektir. 

TOS!AD'A TAKDIRNAME 

Bu konuda ciddiyelle IJciU &Oru şura
da ONYI çıkıyor: 

Potitlka G_ TOS!AD'ın biikii ..... 
te yö .. ıııııı elqtiı!leri '"Ekooomiııılıiıı 
iıuta oldulu cöriitüııde -. biri •• 
yat." lIat "fıılı .. 'TUSİAD: 1975'de 
d ... .... IIIIIÜ aal&ıImoIJ" aII ....... 1 De 
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HabrrcilikU, ıortımluluk en büyük wıııudur 

Demokrasl sanarında bulunan herkes 
eUnl şakalona koyup düşünmelidir. Dü· 
şünmeden davranmak dddlyetsizlilin 
kökenidır demiştik. Düşünmeden davra. 
nanlar emekçi hailo raşizme karşı örgüı. 
leyernu. Böyle iddiası olup kuru laftan 
başka ürünü olmayınJar büyük sermaye
den halIDlSIZ davranamaz. Haykırışları 
da, çelik adımlarla yürüyen işçi sınıf,mı
za ve emekçi halkımıza uzıktan yapılan 
tez.abüraUardan ileri giderncı. 

Faşizmi yenmek için yalnız durumu 
görmek deeii, deRişlirmek gerekiyor. 
Durumu d<ilşlirecek olanlar &osyalist. 
lerdlr. Sosyalisııere, raşizme karşı olan. 
ian öqüııü birleşik güç haline getirme ve 
bu yolda yılmadın usanmadın çalışma 
görevi düşüyor. Hlıyıtın her ılınında ol· 
dutu gibi ve her aiınmdın dıhı razla 
poUlik ve ideolojlk mücadele ciddiyot i .. 
ter. Hem de bu yazm ıniltIImı)". f;alı· 
şılan biitiin boyuuarıyla bir rıddıyOl. 

Politika ve Valan ıazetesinde � t.·r 
alan bır dwum deterlendlrm ... nın k.,· 
,ılqtwdmuı, bu konunun .. d .... u rak 
blr ömet\dw. 



EGO 
iŞÇiLERi 
OYUNA 
GELMEYECEK 
İşçi sınıfı ' ekonomik·demokratik 

mücadelesini sendikalarda veriyor. Genel 
hizmetler işkolunda ise, bu mücadele
nin, işkolundaki tek ilerici sendika olan 
Geneı·lş'te, Genel.lş'le birlikte sürdürül· 
mesi gerekiyor. 

EGO Ankara'da bu Işkolu na giren 
belli başlı işyerlerinden biri. Bu işyerin
de işçiler. uzunca bir süredir, san sendi· 
kanın sökülüp atılması, işçilerin Geneı-tş' 
te örgütlenmesi I!lücadelesini yürütüyor-

Dlar. Işyerinde çalışan toplam iki bin 
Işçiden 1.300'ü Genel·lş çatısı altında 
toplanmış durumda. Ancak bu işçilerin 
tümünün sınıf bilincine sahip işçiler ol
du�unu söylemek mümkün de�il. Bunla· 
no bir bölümü, işkolu toplu sözleşmesi· 
nin getirdi�i baklardan yararlanmak için 
Geneı-tş'e üye oldular. 

Ne var ki, sözleşmenin yapılmasın
dan bu yana iki ay geçmiş olmasına rai'
men işçilerin tümü sözleşmenin sa�ladı
�I haklardan henüz yararlanamadılar. 
Sözleşmenin getirdi�i haklardan yarar· 
lanamayanlann başında, mücadeleyi bu
günkü boyutlarına ulaştıranlar geliyor. 
Bu durum, di�er işçiler arasında ters 
yorumlara yol açıyor. Ortalıkta ''Müca
deleyi yürüten işçiler bile kazanılan hak· 
lardan yararlanamadı1ar. bizlerin Genel· 
lş'e geçmesi durumda hiç bir de�işiklik 
yaratmaz" türünden sözler dolaşıyor. 

Bunlann yanısll8, işyerindeki san 

sendika, üyelerine aydı 500 TL. venneye 
başladı. San sendikanın adam çekmek 
için uyguladıaı bu yöntem, Genel-İşte 
yeni geçen faka� sözü edilen haklardan 
henüz yararlanamayan bir bölüm işçi 
üzerinde etkili oluyor. 

Genel·lş Yöneticileri 
Ne Yapıyor? 

Işçi sınıfırun birli�ini sa�lamak için 
mücadele etmesi gereken Geneı-tş yöne
ticileri ise olup bitenlere seyirci kalıyor. 
öyle göri.inÜYor ki, Geneı-tş yönetici1eri
nin amacı, işçi sınıfının bir1i�ini sa�la
maktan çok, işçilerin düzenli aidat getir
meleri ve üst düzeyde oynanan oyunlara 
ses çıkarmamalan. Genel.lş yönetimi 
bunun örneklerini veriyor. 

Işkolunda toplu sözleşme imzalan· 
dıktan sonra hukuken do�an temsilcilik 
hakkı, " tabanın söz ve karar sahibi olma 
ilkesi" hiçe sayılaraJt atama suretiyle 
kuııaruldı. Genel kurul için seçilmesi ge
reken delegeler seçilmedi. Görunüyor ki, 
sendika yönetimi, genel kurula işyeri ör
gütlenmesi sırasında atadı�ı delegeler ile 
gitmek niyetindedir. Bu delegelerin se
çimi ise o günkü BIF (Belediye Işçileri 
Federasyonu) yönetimine muhalefet e· 
den herkesi kapsıyordu. Bunlar arasında 

herşeye raA:men şu anda bala BtF'te bu
lunanlar bile var. 

Geneı-tş sendikas{nın işçi sınıfının 
birli�ine, sımf ve kitle sendikacılı�ı ilke
lerine aykın bu tür tutumlan sonuçta iş 
yerin6eki gerici sendikaya, ilerici sendi
kanın işyerinden sökülüp atılmasına yö
'nelik oyunlara yaramaktadır. 

Oyalarna Taktiği 

Sendika yönetiminin işçilere düş
man tavn, ilerici, yurtsever, demokrat 
ve sosyalist işçilerin tepkilerine neden 
oldu. Bir avuç çıkareının- keyfi yöneti
mine karşı birlik olan işçiler bu yöneti
mi başlanndan atma gere�inin bilincine 
vardı1ar. '"Bu amaçla, işyerindeki temsil
ciliklerin seçimle saptanması için genel 
merkeze yeterli imza götürüldü. Delege
ler.n yeniden seçilmesi ve genel kurula 
erken bır tarihte gidilmesi istendi. 

Genel merkez ise iş çileri oyalamaya 
ÇalıŞtı. Genel kurulun eski delegelerle 
topıanaca�ını, genel kurulun Ekim ayı
nın son haftasında yapılmaması halinde 
de temsilcilik seçimlerinin yapdac�ıru 
belirtti. Bunu şube yönetiminin istifası 
izledi. 

Şube yönetiminin istifasından son· 
ra atanması gereken müteşebbis kurulun 
başında yine eski başkan vardı. Bu da 
gösteriyordu ki, sendika yönetiminde 

bulunanlann yaptıklan oyunlara göz yu
mulacaktı, tasfiye çarklan yine işleye
cekti ve nihayet genel kurul işyeri top
lu sözleşmesinden sonra yapı1acaktl. 

Nelerin olup bitti�ini aynntı1m ile 
ö�renmek isteyen işçiler genel sekreter
le görüştüler. Bir sonuca ulaşı1abilmesi 
için en geniş işçi kesiminin de katı1dl�1 
bir toplantı yapılmasını öneretiler. Bu 
öneri de sendika yönetimi tarafından ge
çiştirildi. 

Çıkarcılar Yönetimden 
Uzaklaştırılacak 

Bütün bu olup bitenler karşısında 
işçiler bir noktada birleştiler: tşçilerin 
aleyhinde sürekli dolap çeviren şube yö
netimi işbaşından uzaklaştın1acaktl. Bu
nun için tüm olanaklar zodanacaktl. 

Gerek işbaşındaki Çıkarcı yönetimi 
UZaklaştırabilrnek, gerekse işçi sırufırun 
birli�ini DISK ilkeleri etrafında sallaya· 
bilmek EGO 'daki tüm işçilerin bu ortak 
hedefler etrafında birleşebilmelerine 
ba�lı. EGO işyeri"deki tüm işçileri Ge
nel·lş çatısı altında toplamak, EGO 'daki 
bilinçli işçilerin temel görevleri arasın· 
da. Bunun sa�lanması için de san sendi
kacıh�a karşı oldu!u kadar Çıkarcı yö· 
netimlere karşı da mücadele verilmest 
gerekiyor. 

Mehmet Kılınç 'ın a vukatı işveren a vu�atlığı yapıyor 

Kimya-İş Sendikası ile Mehmet Kılınç'm petki�-ış Sendikasırun, Kim
ya-İş'i tasfiye amacıyla birleştirilmesinden sonra "kadro fazlalJlı" gerekçesi 
ile Kimya-ış Sendikası hukuk müşavirlerinin iş akitleri feshedilmişti. ış akit1e
ri feshedilen müşavirlerin yerine, Mehmet Kılınç ve ekibi Avukat Yılmaz En
gin'i kadrosıma almıştı. 

Avukat Yılmaz Engin'in nitelikleri daha lIOnra ortaya çıktı. ızmit Derin
ce'de kurulu Bulut Mukavva işyerinde çalışan işçiler DISK'e baA:1ı Basın-ış 
Sendikasına üye olup yetki mücadeleane başladıklarında, karşılarında işveren 
adına, Mehmet Kılınç'ın hukuk müşaviri Yılmaz Engin'i buldular. Işveren, 
Yılmaz Engin'in yardımıyla tezgahladıA:ı bir oyun sonucunda işçilerin iş akit
lerini feshetti. 

ış akitlerinin feshi üzerine İş Mahkemesinde dava açan işçilerin karşısı
na işveren vekili olarak yine Mehmet Kılınç'm aendikamnm hukuk müşaviri 
Yılmaz Engin çıktı. İşçilerin büyük tepkisini çeken bu olaydan lIOnra, işçiler 
bir bildiri ile durumu kamuoyuna duyurdular. t,çilerin bildirisi aynen şöyle: 

"Bizler Türkiye işçi sını(ının bir parçası olon Bulut Muhaliııa işçi/eriyiz. 
Işçi sını(ımız üzerinde aynıman oyunlardan bir tanai de işyerimizde oynan· 
maktadır. A ncak bu ayanıara DISK içeri,inde sını( tle kitle sendikacılıRı yaptı
ğına inandığımız Pethim-I. 'in hukukçularından Atluhat Yılmaz Engin 'in de 
bu oyunlara katılmasına, daha sonra işveren atlukatı olarak harşımua çıkm08" 
na çok üzüldüh tle ibretle gördüh ki işçi sını(lmlZ içerisine böyle hainler de gir-
miş. 

"(jrgütsiizlülünıüzün (arkına vararak Basln·lş Sendikasında örgütlenme 
çoJışmalarımıza başlayıp büyük bir çolunlukla Boıın-lş 'e üye oldulumuzu 
öğrenen işveren Vuml Bulut daha önce imzaladı'ımız boş kaRıtkm kullanarak 
(Yılmaz Engin ve Vural Bulut 'un yanında, size eli yaptrracalız diye imzalanan 
kağıtlar) konumuz olarak /okout uygulamasıyla işimize 80n verdi. 

"Iş Mahkemeıinde B08ın-/ş'jn A vukatı Yılmaz Dönmez 'in yardımıyla 
açtlgımlZ davada yine harşınıızda iştleren avukatı olarak Yılmaz Engin 'i gör
dük. 

"/şçi sını(unu ve emekçi halkımızın yükselen devrimci mücadelesine 
böylesine satılmış kişilerin zarar tlereceli bilinci lle inancı içindeyu. Böyle ki
şilerin teşhir edilerek Petkim-/ş bünye,inden alılmosını istiyor tlS olayı protes
to ediyoruz. " 
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Çin'deki "iım "fere bugUnlerde yeni 
bir "iım" daha eklendi. Bu. ''Teng Hsiao 
Piogizm". Kolaylık açısından kısaca 
rengizm demek gerek. Şimdi Pekin·de 
moda olan lım bu: Tengizm. Ve daha da 
ilginci, dünya sosyalist hareketinde bölü
cülük yapan her huekete, her "izm"e 
ayaku alkış tut3n dünya burjuvazisi, kı· 
sa sl.tede Tengizmi'de ayakta 5eWnlildl. 

eng diye bir 
Teng, bugün "sert merkeziyetçi" bir 

lider olanık tanınıyor. Ancak bu tanıma 
ihtiyatlı bir biçimde yaklaşm_k gereki· 
yor. Çünkü gerçekte söz konusu olan 
herhangi bir dlizeyde "merkeziyetçilik" 
değil, kaba bir pratikçilik. reng·i n  kaba 
pratikçiliğini kavrayabilmek için birkaç 
örnek veterli. Ornekler ünlü reng·in 
kendi ağzından. Birincisi, "iretim güçle
ri" konusunda söylediği bir söz. Teng, 
Marksist öğretinin temel direklerinden 
biri olan "fretim gOçleri" kavramına. 
şöyle yaklaşıyor: "Kedinin beyaz ya da 
kara olmasının önemi yoktur, önemli 
olan sı�n tuubilmesidir." Oiler bir ör
nek ise şöyle: "Silindiği gibi bizim Çin' 
deki eşekler çok yavaş gıder. Bu pek iyi 
sayılmaz , çünkü otomobiller daha hızlı 
gidiyor. Yine de otomobilde .ölümloıası
lığı var. Eşekıe ise ölmezsiniz, mutlaka 
amacının ulaşırsını.z." 

tuhaf i,i yası Pekln kulisleri başta olmak Uzere Ol. 
kenin çeşitli kesimlerinde SÜ"dllrüIUyor. 
du. Aklanmak bir yana, reng neredeyse 
"uizler" mertebesine yllueltiliyordu. 
Chu En·Lal bile "dörtlU çet."nin kur· 
banlan arasındaydı. Chu, kendisine hatef 
olarak reng'i seçmiştl. 

reng, Seçuan eyaletinden çok yoksul 
bir _ileden gelme. Boyu oldukça kısa. 
Küçükk.n geçirdiği bir hastalık sonucu 
biraz da karnburu var. Yaşı 73. Çin·deki 
gefişmesi de h_yli ilginç. ıkı kez "_fo· 
roz" edildikten sonnı yeniden yüksele
bilmek herkesin mrcı olmasa gerek. 

reng, Chu<n-Lai ve diğer Çin'li li· 
derler ile birlikte Paris'e gidenler arasın
da. Döndilkten kısa bir sii'e sonra Çin'in 
ünlü komutanlarından birinin yanında 
aslerlik öğreniyor. Daha sonra Ş.nghay" 
da Komliıin Partisi'ne liyeoluyor. Teng 
partiye üye olduğunda, Çin devriminin 
en güç dönemleri geride kalmıştır. Oah. 
sonra Moskovalya gidiyor. Oirenim gö
rüyor bunda. 

reng yeniden OIkesine döndli<ten 
sonra hızla yükseliyor. 1954 yılında par· 
tinin genel sekreteri,  1955 yılında da po
litik bli-o Oyesl oluyor. 

re'l!'ın ilk gözden düşüşü kWtIi- dev· 

rimi sıralarına rastlıyor. T q'ln bu dö
nemde niçin birden gözden düşti4jU bu· 
gün bile yeterince bilinmiyor. Belki Mao' 
nun tarım politikasını kabul etmediği 
için, belki de "kUltUr devrimi"ni doğru 
bulm.dıaı için. Ancak bilinmeyenler bir 
ya.na, bilinen bir gerçek var: O da görevi
ni son derece otoriter bir avırda sii"dil'
düğU. Mao·nun reng'den bir kez şöyle 
y_kındlğ i biliniyor: "Bu adam bana öı· 
müş gitmiş aalar.ıı nasıl davranıl ırsa öyle 
davranıyor." 

Teng'in ikinci tınnanışı birincisinden 
de bOyIi< oldu. 1975 yılında pratik ol.· 
rak Mao'nun yardımcısıdır. CKP politik 
bOm daimi komite Oyesidir. Genel Kur· 
may Başkanıdır. An ık tUm dünyada 
beklenmektedir: reng M_o·nun ya da en 
azından Chu'oun yerini alacaktır. 

Ne var ki  bugün "danlü çete·· olarak 
bilinen grup onu hedef almıştı. Nedenle
ri pek bilinmiyor arnı, hedef Tere'di. 
Terıg'de başta Mao'nun karısı olma). 
üzere "dörtlü" tar.ııfından izlenen politi· 
kadan hiç mi hiç hoşlanmıyordu. Mao· 
nun karısının savunduğu "kaba eşitlik
çilik" canını sıkıyordu. Kitlelerin eğiti. 
mi ile ilgili olarak yine aynı grup ta.rafın
dan uygulanan politikayı kökten yanlı� 
sayıyor, aydınlan karşı takınılan tutu
ma kar�ı çıkıyordu. 

Chu-En-lai'nin ölümünden tam bir 
hafta sonra, T eng eski dostu için, onun 
adım bir konuşma yaptı. Ama Chu'nun 
ölümünden tam üç h.fta sonra d. beko 
lenmeyen gelişmeler oldu. Teng'in yeri
ne Hua Ku.·Feng Devlet Konseyi Baş· 
unlığı görevini geçici olarak illerine al
dı. Bundan beş gün sonra ise propaganda 
mekanizması alabildiğine işliyordu: 

Hangisinde " demokrasi." var ? 

Bir drorıom;k düun bu ekonominin )'ükunü ç�lıen em�kç;ıenn hiç de
'iLM qlJlılonnı, )'oşlı/ıkto ve iş.iz geçen günlerini ,aranti altına olmak zorun
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yoııı,. diler 1r .. m.,ndG mwocU. &.leI'I'" ..... çlWre örrwlr olvyor. l,ç"' . •  me.
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Ten,g Hıioo-Ping 

Teng revizyonimir, kapitalist gelişme· 
den yanadır, Tsian Hsing'in (Mao'nun 
karısı) o güzelim opera eserlerine karşı 
çıkan kişidir. Bu kampanyada, Çin ge· 
leneklerine uygun olarak hayvan türle· 
rinin ansında en çirkin ve korkunç 
olanlarının adları Teng'i tanımlamak 
için kullanıldı. 

reng ortadan kayboldu. Ikinci kez ve 
tam anlamıyla ortadan çekiliyordu. Da· 
ha sonn anlaşıldıjına göre Kanton ya
kınlarında bir yerde sığınmıştı. Kendi· 
sinden yana olan bazı subaylar onu giz
lemlşlerdl. 

AKLANMASı NEDEN GEcIKrl? 

Bugün biliniyor ki Teng'in "hata"larl 
unutuldu. reng, yeniden "atta" uğradı. 
r eng henilz tam anlamıyla ortaya yok· 
ken bile, Teng'in yüceltilmesi kampan-

BUtün bunlanı <aAmen Chu·En·lai·ın 
yerini kimin alacağı gene de çok yön LU 
bır sorun olarak ortada durmaktaydı. 
Pekin'deki yliksek duvarların ardındaki 
köşklerde görünli-d. duıgun bır hava 
vardı. Hil. karar alınamıyordu. Akla 
ilk gelebilecek olan Hua Kuo Feng'in 
tUm yetkilerle donatılmış olarak Mao' 
nun yerini alma isteğinde olmasıydı. An
cak böyle bir durum da yoktu. 

Batılı burjuva çevreler tarafından an· 
laşılamayan da buydu. Devleti kurıara· 
nın "iki kez ölUme mahkum edilmiş" 
birisi olduğuna, 850 milyonluk bir hal· 
ka inandırmanın ne denli güç olacağı 
kavranamıyordu. Ostelik çözülemeyen 
iki soru daha vardı. reng yeni yeni yli<. 
.. Imeye başlayan F eng'i ikinci plana it
meyecek miydi? reng'in Çin 'in gelece. 
ğinin yalnızca .. rt bir mer1<eziyetçillkle 
sağlanacağına olan inancı USlUn gelecek 
miydi? 

22 remmuz 1977 tarihli resmi bildiri 
Tengizmin yazgısının çözüme kavuştu
rulduğunu ilan ediyordu. Işler Chu·En· 
Lai'ın seçtiği haıerınin yararına çözüm
lenmişti. Teng'in adının açıktan açı�a 
duyurulması fazla birşey değiştirmiyor· 
du. Gerçekte böyle bir çözüm yalnızca 
Pekin'deki yabancı gözlemciler tarafın
dan değil, Çin 'deki kadrolar ve kamu· 
oyu tarafından da bekleniyordu. ·'Oört· 
lü çete"nin yargılandığı günlerde başka 
tUrlü bir kanır alınması mümkün değil· 
di. 

Görilnli-de Çin·de işler çözüme ka· 
vuşturulmuştu. Ancak Çin 'In izlediği 
politikanın özünde değişen birşey yok· 
tu. 
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Politzer, partisi ve vatam için 
LE GOAS AN LATıYOR 

(3) 

• Böylece geri dönmeye söz verdiIi
miz yere geldik. Biraz do bu militan ya
şamın 19507er sonrasından söz eder mi· 
aint 

o FlI'S8t kaçırmıyorsun! Peki, Jasaca 
özetliyeyim. 1950 Ydında beq ufak çap
ta ticaretle ueraşıyordum. Bir yandan 
da Universite Naııvelle'de başkanlık gö
revini yapıyordum. Hala da yapıyorum, 
ama şimdiki sembolik birşey. "Fransa 
Bakkallar Sendikası"nda bazı sorunlar 
varmış. Bu çevrede yeterli militan olma
dıl!ından Parti benim bu alanda çalışma· 
mı istedi. KISa zamanda bu sendikanın 
genel sekreteri seçildim. Bu esnaf çevre
sinde benim için yeni olan öereni1ecek 
çok şey VardL Bu arada bazı ek beceriler 
de edindim. örneein gazete çıkarmayı. 
dizgi, baskı işlerini. Bu da ilginç bir ça· 
lişma. Zaten Parti bir üyesini yeni bir 
yerde görevlendirirse, orada ö�eniımesi 

ereken çok şey vardır. 1950 'den 75'e 
kadar sendikanın başında kaldım. Sonra 
göreYi bıışka bir yoldaş devraldL Şimdi 
yalnızca kayıtlı olduA:um hücremde, her 
parti üyesinin yaptıl!ı işleri yepmakla 
yetiniyorum. 

• "Felsefenin Başkangıç Ilkeleri " 
kitabının ön8Özünde yazdıklarınızdan bi
raz daha ayrıntılı bir şekilde, bu kitabın 
yazılış öyküsünü anlatabilir misin? 

o Bak bunun için şimdiye kadar sö
zünü etmedl�im bir başka yoldaştan, 
Rene Maublanc'dan söz etmeliyim. IV 
Henri Lisesi'nde felsefe öiıretmeniydi. O 
sıralarda Parti üyesi de�i1di. Partiye sa· 
vaş sırasında üye oldu. Cesur, yieİt bir 
yoldııştL Vichy rejimi tarafından tutuk
lanan partili parlamento üyelerinin yar
gılanmaları sırasında hiç tereddüt etme
den onlar lehine mahkemede tanıklık 
yapmıştı. ışte ben bu inançlı, uyanık 
marksist sayesinde Felsefenin Bıışlangıç 
Ilkeleri'ni yazabildim. 

Kitabın önsözünde de belirtti�im gibi 
Politzer'in yazdıklarımı düzeltecek za
manı yoktu. Yazdıklarımı kendisine ver· 
di�imde okuyup bana, "tamam, oku· 
dum, devam edebilirsin, oluyor" demişti. 
Ama bütün söy1ediei bu yüreklendirici 
sözlerdi, o kadar. Israr ettim, "bak hiç 
olmazsa kabaca düzeltmeni isterim" de
dim. "Evet, tamam, ama zamarum yok" 
vb. cevaplardan başka yarut alamadım. 
Birgün, Oniversite'de ilerlemişler için 
felsefe dersierini veren Maublanc ile 
metroda sohbet ederken konuyu açtım. 
"Getir bir bakalım" dedi. Ben de kendi-

ölmeye hazı rd ı 
sine götürdüm. Politzer'e de durumu an
lattım. Baublanc Baba ·çok yaşlı olma
masına raemen kendisine böyle derdik· 
benimle çalışmaya razı dedim. O da, "iyi 
ya, birlikte haUedin, sonra ben de bir ba
kanm" dedi. Bir hafta sonra Maublanc 
heyecanla beni buldu. "Dostum mutlak 
devam etmelisiniz, bunu sizden başkası 
yapamaz" dedi. Kendisiyle siz diye ko· 
nuşurduk. Bu ol�an dıiildi. Biliyorsun 
Yoldıışlar birbirlerine "sen' diye hitap 
ederler. "Ben böyle yazamazdım, o anla
şılmaz dIlimin, kendi �retim biçiminin 
mutlaka etkisinde kalırdım, siz hissetti
einiz gibi yazıyorsunuz. Ben böyle bir 
dil kul1anamam,devam, mutlaka devam" 
dedi. Bu arada hatalarımı düzeltti. Onun 

. kurşun kalemiyle dÜZeltilmiş ilk metni 
halii saklanm. Bütün çalışma boyunca 
bana yardımcı oldu. Çalışma 1939'da 
bitti. Politzer'e verme olanaemı ne yazık 
ki, bulamadık. Kurşuna dlzilmişti,savıış. 
tan sonra göremedik onu. Savaştan son
ra Maublanc metnin bende olup olmadı· 
eını sordu. Sava� sırasında karım bunu 
saklamayı başarmıştı. Çok sevindi, PO
Iitzer'den basdı hiç bir şey yok, getir bir 
bakalun şuna, arusına mutlak birşeyler 
yapmalı dedi. Ve böylece metni yeniden 
hazırladık. O gereken düzeltmeleri yaptı 
ve !dtabı Editioos Sociales'e bizzat götür
dü. Bugün Fransa'da baskı sayısı yüzbin· 
leri aştı. Böyle birşeyi ortaya koyabiı· 
mekten çok mutluyum. Kitaptan yarar
landı�ını söyleyen o kadar çok yoldaşla 
karşdııştırn ki. Sonra, bu çalışma ger· 
çekten Politzer'indir. Çalışma yönte· 
minden söz etmiştim. Belki bir kelime 
bile yazmadı, ama kitap onun kafasının 
içindeydi. Ben bunları kaleme geçirdi m 
işte q kadar ..  Fazla duyarlı mı oluyorum 
bilmem ama, eeer Politzer yaşasaydı 
mutlaka önemli eserler verecekti. Ger
çekten büyük bir filozoftu o. 

• Son olarak biraz da Politzer'in ki
şiliginden söz edebilir miyiz? 

o Polltzer Macar kökenliydi. Faşist 
rejim geldiRinden başı derde giren baba· 
sıyla 17 yeşındayken Fransa 'ya gelmiş
lerdi. Sanırım Fransızcayı daha Macaris
tan·da ö�renmişti. Politzer çok iyi ye· 
tişmişti. Fransızca ve ana dili yanında, 
Almanca, İngilizce ve Ispanyolcayı çok 
iyi bilirdi. Fransa'da da parlak bir ö�re· 
nim yapmıştı. Daba 22 yaşındayken ag
regation'u tamamlamıştı. O sıralar daha 
Marksist de�i1di. Marks'ı okumaya 24· 
26 yaşlarında başladı. E�er söyleyiş ye· 

rindeyse, Marksizme teorik bir biçimde 
geldi. Çünkü Marksizmin ne oldueunu 
anlamıştı. 

Böylece Marksizmin kararlı bir savu
nucusu, XVLLL. yüzyıl deyimiyle "aydın· 
latıclSl" olmuştu. Gerçek bir filozof ve 
aynı zamanda iyi bir polemikçiydi. 
Marksist olur olmaz o dönemin ünlü 
FraOSlz burjuva filozofu Bergson'la pole
miklere başladı. "Bergsonizm" üzerine 
sayfalar dolusu yazı yazdı. Hatta bunlar 
sonradan bir kitapta toplandı sanıyorum. 
Savaş döneminde de çalışmalarına de
vam etti. Partinin bu dönemde teorik 
çalışmalıirının durrnamasında katkısı 
olan yoldaşlardan birisi de odur. 

Marksist olur olmaz Partiye üye oldu. 
İşçi Oniversitesinin kuruluşuna katıldı. 
Antifaşist mücadelede eylemlerde yer al
dı. Çok fazla yabancı dil bildieinden, 
onun için sınıflar savaşı tarihin motoru 
oldueundan ekonomik konulara aeihk 
verdi. Bildieim kadarıyla Parti için geniş 
bir dökümantasyon, bir arşiv hazırlamış
h. Partinin o zamanki merkezi 120 Rue 
Lafayetle'e gittieimde kendisini Alman
ca, ıngilizce kitap ve dergiler arasında 
kaybolmuş bir durumda bulurdum. Sa
nırım bu arşiv çalışmaları nedeniyle hiç 
boı zamanı yoktu. 

Ama yine de Humanite gazedesine 
ekonomik makaleler yazardı. Psikoloji 
ile de ueraşırdı. Bu alanda çalışmaları 
sanırun daha önceleri başlamıştı. Sonra· 
dan ekonomi çalışllU!:larına aeıılık ver
mişti. Bunları çalışma kapasitesini gös
termek için söylüyorum. Okuduklarını 
çok çabuk özümiüyebilirdi. Bu çalışma 
kapasitesı Partiye büyük yarar saRiamış. 
tır. Çok az uyurdu. 

Savaş başlaymca askere almdı. Ama 
Parti yönetimi ile her zaman Ilişki için
deydi. Jacques Solomon Ile birlikte. So· 
lomon'dan söz etmedim dıill mi? Yazık 
o hiç unutulur mu? .. Solomon, Lange
vin'in damadı ldL. Işçi üniversiLesinde 
ö�retmenlik yapıyordu. Kayınpederi 
aracıhRıyla o zamanki bakanlardan De 
Monzie ile )lIşkldeydl. De Monzle na· 
muslu bir demokrattı. Paris civarında sa
vaş devam ederken hükümet Sovyetler 
BirIIRinden uçak temini yollarını araştı· 
rıyordu. Işte be ilişki içinde Politzer, 
Franchon, Duelos ve Thorez'in Paris sa-

22. Kongre;de Parti'nin en e.kileri 

vurunaSt için kaleme aldıklan mesajı hü
kümete Hetmiştir. 

PoUtzer daha sonra 'l'Universite Libre' 
dergisinı gizli olarak yaymiamaya başla· 
dı. Bu dergi bile Komünistlerin Nazi 'lere 
karşı mücadeleye daha 1939 ydından iti· 
baren başladıklarının başlıbaşına bir ka
nıtıdır. Politzer tutuklanana kadar 20·25 
sayı çıkmıştı:-

Savaş döneminde ve gizlilik koşulla· 
-rında Partinin önemli ueraşılarından bi

risi de sarurım teorik incelemelerin si.ir. 
düıülmesi olmuştur. Somut olayların 
Marksist-Leninist çözümlemesi, Marksist
Leninist eeitimin devam ettirilmesi için 
bunlar gizlice basılı olarak yayımlaD' 
maktaydılar. Bu konuda Cogniol"un Par
ti yönetimi adına kurmayı başardıl!ı "La 
Vie du Parti" ·Parti Yıışamı· yayınları 
bu yönde aklıma gelen ilk çalışma. Bu· 
rada Parti yöneticilerinin, başka yoldaş· 
lann yazıları broşürler halinde gizlice ya
ymlamyordu. 

. Politzer de bu çalışmalara bütün gü
cüyle katılmıştır. Bu konuda iyi bir ör· 
nek, Nazi teorisyeni Rosenberg'ln Fran· 
sa Millet Meclisi salonunda verdiAl "Kan 
ve Altm, Kan'ın Altın'ı Yenmesi" adlı 
konferansına, Politzer'in "20. Yüzyılda 
Devrim ve Karşıdevrim" broşürü ile ce
vap vermesidir. Nazi teorisi biliniyor. 
"Kan" yani Nasyonal Sosyalizm, ,. Altın"ı 
yani Kapitalizmi yeniyordu . .  Pc-Utzer bu 
yazısında Nasyonal Sosyalizmin sosya· 
Iizm ile hiç ilgisi olmadlAıru başarılı bir 
biçimde ortaya koymuştu. 

Politzer, Gabriel Peri, Decourt, Solo
mon ile aynı anda tutuklandı. Bu sırada 
Partinin teorik organı �'La Pansee" der
gisini ve Decourt ile birlikte "Les Letlres 
Françaises" Dergisini yayınlama çalış
maları yapıyordu. Feci şekilde işkence 
gördü. Bundan sonrasını Aragon şiirI eş
tirmiştir .. 

Sanırım kariSı Politzer kurşuna dizil
meden önce kendisiyle 20 dakika göru· 
şebiloi. Onun anlattıgma göre, "çok sa· 
kin ve çok sevdieı Fransa için, Partisi 
için ölmeye hazır"dı. Ve "mucadelenin 
süreceelne inançlı oldu�undan dolayı 
çok mutlu" idi. 

SON 
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ÖZ YALÇINER • 
• KENAR MAHALLE 

i NSANLARı N ı  H iÇ B I RAKMADıM 
lşıl KASABOGLU 

1934 Y ılınd. ıstanbul'da doğan Adnan Özy.lçıner ilk hikaye kitabını 
1960'd. I'ıınayr .dıyla yayınladı. 1 963't. yayınlanan Sur ,dlı kit:ıbıyf' Sait 
Faik Hikay. Armaganı'nı kazandı. 1971 'd. Yağma kit:ıbıyl. Tüı1< Dil Kuru· 
mu Hikay. Ödülü'nU .Idı. 1972'd. "Yıkım Günleri" adlı kit:ıbı yayınlandı. Bu 
günlerde d. b'ıinci hikaye kit:ıbı "Gözleri Bağlı Adam" yayınlanacak. "Göz· 
I"; Bağlı Adam" kit:ıbında Tüı1<iye'deki Amerikan Os'l";ni korAl ,I,n iki hi· 
kıy. yer .lıyor. Ayrıca 12 Man dönemi ve raılst baskılar konusundı yazılmış 
hikay.ler d. bu kit:ıpt:ı var. Bir d. toplumsal açıdan TIlı1<iy.'nin kapit:ılistleı' 
me sureani anbun bir hikayesi gene aynı kitapta YfS alacak. Hikayeleri" özel, 
liği toplumal çelişkilerin anlatılışında K;;n Miuh öğesinin sık sık kullanılma
sı. 

• Jik hikDyıınizi n� zaman yazdınız' 
Bu hikayeden bu yana, yani öniimiizdeki 
pnlerde yayınlanacak okln "Gözleri 
&1', Adam" adlı kirabırnzda yer olon 
hiJuıyelere deRin ne gibi ,elişmeler. de
'işmeler oldu ,ucer 

o Ilk hikıyem 1953 yılında yayın· 
landı yanılmıyorsam. Ama bu bir baş
IAnglçll. Dahı hikaye ve hlkllYedük bi· 
lincine varmamLŞttm. Yayınlanan bu ilk 
hikayed.n sonra birçok sanal dergisinde 
Kenar Mehılleden Noılar adı aııında kü· 
çük eplzodlar yayınladım. Beni ...,1 hik. 
ye konusunda düşundüren. toplumsal 
konulara e�lImemi saelayan bu küçük 
noUar oldu. HlkayedU�lmin Ilk çıkışını 
ben bu küçük nollara bagllyorum. Hatta 
o yıllarda bu küçük DOllar Maç 'ın da 
dlkkıtinl çekmiş olmalı Id, Ulu. Gazeu· 
slndeld Gün",'sinde benden K�ümrük' 
lu blr yaz.a.r olarak söz etti. Bu dönemde 
Demokral Parti yönetimi baskıyı artır· 
maktaydı. Karanlık günler hızla yoklAşl
yordu. Bu baskı dönemi bizim edebiya· 
ttmJ.Zda gerçekiJstüo.ilük ve varoluşçulu· 
Ra doeru birkayma gösterdi. ŞUtd. lldn· 
d yenı ortaya ÇıklL Ama bu yalnızca 
Demokrat ParU'nin ba.s.kıcı tutumundan 
g.lmiyonlu. O sınıda Balı'nın Varoluşçu 
ve Gerçeküstücü yaz.arlarmda.n başka }'lı
yınlanan kitap yoktu. Nazım Hikmet, 
SabahıItin AU gibi yazarlannsa adlaruun 
bile amlma5l yasaklL Kuramsal kitaplar· 
.. hiç yoktu elbetı... Bu elkilerle bilal· 
y.lerimde gerç.kü&tücü bir lavır görül· 
meye bqladL Ya.lnız bu gerçekiistüm ız. 
VD benim bilalyelerimde bep biçimsel 
olarU kıldı. özde anlattılıım in&anlarda 

yonl kenar mahılle Insanlarında hiç bır 
deelşlkUk olmadı. Konular da aynı bl· 
çlmde yoksul ınsanların konulan olarak 
kaldı. 

1960 Devrimi birçok ş.yi deelştl"'i. 
60 öncesinde Demokral Partl iktidarına 
karşı girişilen ö�end eylenılerinde ben 
de vardun. Bu yüzden 1960 ",nn"ında 
ülkemiz ve üJkemlz Insanları konusunda 
dahı biUnçll bır tavır ıçın. girmiş oldum. 
Bu dönem hikıyedURlme başlangıçıaki 
gerçekçlURe dönüşü de saRladL Artık 
biçimsel olarak da gerçekü&tücü öReler 
hikayelerimde yer almıyordu. 

• Zoten gcrçckı.i.ıtIJcu bir bıçimle /te
nor mallalle i1tlOnlan lııwlanlotılabilirdi1 

o Bunda haklısıruz. Yalnız şu 'w: O 
dönemin edebiyat ortamında gerçekii.s
tüm öRelerden ve VU'Oluşçu havadan 
ben gerçelin, daha \'UNCU, ort.a.ya daha 
belirgin olarak çıkma" ıçın yararlanma· 
ya çalışıyordum. Gene de bu konuda bır 
yanlııa düştüetimü kıhul ederim. Ama 
başta da &öylodieim etken ve elkileri dü· 
şünmenizi de Isterim. 

• Teftltltür ederim. Şimdi de 1960 
'olvo., dönemin; anJotır mwnız' 

o Bu dönemde ''YıRmı'', "Ylkım 
Günled" adlı kitaplarunda yer alan hikı· 
yeleri yazdım. Bu hikayeler ekonomik, 
toplumsal ç.Uşkll.ri knnu ediyordu. In· 
san·toplum i�kiııinl lrd.l.meye çalış> 
yordu. özelUkle çe�kDer aç".ndon 
toplumsal konular hlbyelerde bukm 
olarak görülüyordu. 

• Son kitabtnı.ıo gelinc� ... 

o Son kllabtmtn iistii.ne &öyleyeblle
eeklerim toplumsal konulardı sımf bilin· 
cinln daha çok belirginleşmiş olma,.. In· 
san·toplum Ilişkisinde smır .. ı bakış açı· 
suun hep Ilk planda göz önüne ahnmlSl, 
hikıyelerimdekl g.üşmelerin yenı aşa· 
ması oluyor. Toplumsal açıdan da anık 
bu Slnı!sa1 görüş belirglnUk kazandL HI· 
kayel ... e de buradan yaD5lması doealdır. 

Olaylar sınıfsal biUnçlenmeyi kesldnleş
tirdlkçe yazılanlar da bu açıdan dahı 
açık ve seçik beUriyor. Işte bu tür bir öz 
yanı faşist baskılar karşısında rriicadele 
verme gereeı hikayelerin biçimini de Is· 
ler Istemez açık ,eçlkükl. götürUyor, da· 
ha anlaşılır ve dahı anlamiı kılıyor. Za· 
ten Içtenlikle şunu &öylemek Isterim. En 
gerçeküstüci! göründütüm dönemlerde 
bile anlamsıziıktan ve bulanıklıktan ya. 
na hiç olmadım. 

"Yolcu "günümüz Türkiyesi uyuyanlannı dürtükleme amacını taşıyor 
Geçtiıııniz yıl yönetmenlieını yaptılıı Sacco-Vonzetll oyunuylo !.anıdı· 

Iıınız Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları yönelmen-<>yuncu'lmndan So.aş 
Dinçel i Ekim'de başlayan yenı tiyatro dönemınde Naztm Hikmet 'in "Yolcu" 
adlı yapıtını Fatih ş.hir Tiyatrosu'ndo sahneledl. Dinç.1 oyunda Kurtulu, Sa· 
vaşı Destanı'nı do kuUıııank "Yolcu"yu daha giınceUeştirmiş. günümllz TUzki· 
yesi'nin "uyuyanları"na tam anlamıyla bir omuz atmak Isleml� "Hadi" de. 
miş, "uyolUn artik." 

Anadolu'nun belirsiz bir bölgesinde yük kılarl.ının bile utramadıeı 
blr tren istasyonunda dünya olaylarından ve kendl ülkelerinin sorunlanndın 
tamamen baelarını kopannış üç kişinin öykii&ii "Yolcu". l&!asyon Şeli, kırıLi 
v. makasçı. Gerek artık yaşlanmıŞ l&!asyon ,efi. g .... ıı.e genç makuçı daha 
önc. birçok savaşo kalılmışlar. Bu .. vaşlardan. biri bir gözünü kaybed .... k, di· 
eeri i .. oyatını sakıllayarak çıkmış. Kurtulu, Sa,aşı'nın en hırekeIU günle
rinde dahi bu üç kişiyi yaşıma batlayan ı.k şey l&!asyon Şefi 'nin eUnde bu
lunan maniple'd.ir. Ama niçin kullanılacakla' bu maniple, hiç bir zaman eel
meyeceli biUnen trenin ne zaman gelecetıni sormak için ml'? Yoksa lavatın 
hangi safhasında 91duaunu bile bilmezken tilkümetln ne olduaunu öeıenmek 
için mi? 

Pela bu Iren ıelmez. savaştan bihab ... lotuyonda bu ilç lnun De yapa
uklr? Tobii la bunıda ı..k önemU ",runu birbirleriyle aralarında olan Wfkii .. 
yaralauktır. Bu üç inaıı blrblrltriDl yiyecek, bu arada farkında olmadan ken
dilerini yıpıalacaklardır. &.deki pze&eler niçlD atılmıştır? Yo da ıenç ınat.a. 
Çı l&!asyon ,elinin lwuıyla niçin bu kadar fazla i1ıiJeDlDektedlı'! YoDa an
larında bırşeyier ml nr?". 1lim bwıllr oluşur üç tıflnln araiaruıdak.i bYP 
,enlşlerlıen, dışanda, IUkenlD cIiIer bölceleriDdo .... alabUdlliDee (eII_t. 
tr, ordu çf'tin bır mücadele ft!I'lIIettedir. 

P.ki nasıl uyanauklardr? Sav.şın ta Içinden ÇtkmlŞ, köyüne Izinli ge
I.n aUı bır .. ker uyondırabilecek midir onları? Başla hıyır. Ne demektir sa· 
vaş? K1mle çarpışıyoru.? OIke adına savaşmak ne demek? KeııdJsI kurtulmuş
tur ya yetmez mi'! ... Bu sorular yöneltitiz başla aUı askere. "Hanci avı,?" 
"Benim kırım makısçıyio birşeyler çevıriyor galib ..... budur önemli olan. An
cak uyanacaklardır onlar da. Isteseler de lstem"'l� de uy ... uklardır. Çiinkll 
yaiun bir köyün e,kly ... kapıyo dayonm"tır. Savaştan yonrlalUP soYlun yap
mak Için. ıste .. ı� de lstem ... l .. de uyanıuklardır asker ve .şklya kar'ı ..... 
da. Ama arttlt istasyon şefi ıçın çok geçtır, vurulmuşlur. öl_ldIr. Genç ... 
kasçmm Ankara'da silah robrikısmdo çalışmayo karar • ...ılllnl belirten söz. 
lerini dinlerken kıpayocaktır gözlerini. 

yazının başlılında: "Yolcu" ıiiıOlnılJz 'nJrklyeol "uyuyonları"ru onlat� 
yor. onları dürtüklUyor deml,tlk. Evet dına oyun günlimllz Tlirltlyeoi küçlllı 
bwjuvalarmın durumunu yansıtıyor. MC'yeıw,1 zorlu bır mlleadole ...... U. 
rid..ıevıimd, demoknıllardan blbab .. küçük bwjunlan uılatıyor 0)'IIII, Ne 
zaman uyaıa_ bu lDaıılll'1 HIUer !atlzmlnln bptlarırıa dayandılı auıı u-
cak uya .. n A\muı IOIYII delDOknıllarlDJ mı ıı ... t aı.,.,rı.r7 

SaYat 8Irüyor. _ad ... dorulunda, .... .... payaiiiıııe, r..ı- lı-.., 
So.aş eıııp8')'allmıe Ye r.,.ızme t.,ıydı; o .... ID � ...... .,..,. 
mak. da ll&emlyorlar. ÇIiDkU onları "UrııııIIIn" ıı-...k1 T . ... .......... 
t __ ı dlltlli)'orı.. Ama haf&', ..,......... ( ..... Bo, wııııtiin rafa ka). 
dırıııaam ZI\IWII (aldı. Dıprıda 1_ .... . ....,.,r, lIlI)'Or. yanIODıyor. Çılıırı 
1uıIı ............. n. I'Ild1t1 lnı1oDilden ...,1 IDIıı. Ç ............. I ..... bIııIz. ..  

sant Dlnçol'ln ........ bır telıtlde yııııeuıll "Yolaı" _1IIb '11.-
al (IHkeJı bır D)'IIII. 
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HASAN HüSEYi N i LE SÖYLEŞi 
ısmaıl GENÇTORK 
• Şiir ;" illltnin bOfında olon genç 

ounlara .öyleyecellniz çolı ,ey'''' ol· 
mo'" KIlO do ole, bu konulara deRiMn 
,öl'Üf'mniıi belirtir muiniz' 

" önce, dil... Türkçeyl çok Iyi öji' 
reomeUdlrler, Çünkü, yerlı ve yabaocı 
ustaların da bellrttlkleri gıbı, dilin (şUr) 
yaratıldılı dlUn malıdır, bütUn gizlnl ve 
güdinü ona borçludur; hiç bir dile çevri· 
lemez. Istanbul, ancak ıstanbul'da yaşa· 
nılablUr, Türkçeyl bılmeyenıerin, birkaç 
yabancı dll blldlklerinl göıliyoruz, Dilin 
açısından blç bır önemi yoktur bunun. 

Ildndu; eski ve yenl ustaları çok Iyi 
okumalıdırlar, Bunların güçlerinln nere· 
den geldlIini araştırmalıdırlar, Dizin sü· 
rekllllktlr, kopukluk detıı. Birildm yad· 
unılarak güçlü yaprt konulamaz ortaya, 
GünümUr ozanının sesinde nabız gibi at· 
malıdır bu bırlıdm, 

UçUndiıii; kısa yoldan Une kavuşmak 
ıçın çlR güncelllRe, poUtlk.ldeolojlk kU· 
meleşmelere saplalUp kalınmamalıdır, 
Toplumcu gerçekçlllRln sınırları Iyi araş· 
tırılmalıdır, lşçlm, köylüm, arkadaşım, 
yoldaşım, emekçim demekle toplumcu 
gerçekçi oluomaz! Dlzlnl (şllri) daraitan, 
kımıaştıran, yoksullaştıran herşey, to� 
lumcu gerçekçiURe aykırıdır, 

Dördüncüsü; çok yazmalı, çok araş· 
tırrnalı, yayırnlamakta Ivecen olmamalı· 
dırlar, lç-hazırlık ne derece güçlüyse, ye
terlly�, ortaya konulan UND de o dere
ce güçlü ve yeterli olur. Bu ise, toplum· 
dan uzak düşmemeyl gerektirir, 

Beşindsi; dlzlni kendı kumUarı ve LI· 
keleri ıçınde yaratmaya, topluma malet· 
meye bakmalıdırlar, Bu da yine, toplu· 
mu ve dili Iyi bilmekle, tanımakla olur, 
Dllindeld rltın, o dilinin yaratıldıeı top
lumun rttmldir, 'Meta' .. tma yollan, di· 
lini topluma maletme yöntemi olarak 
benhnsenmemelidir. 

• Önce KaveL. ardımlD" Kızılırmak 
gibi yapıtlarulIzın çıkmolıyla birlikte 
okurio çok "kı bir baR kurd""unuzu bi· 
liyoruz. Ard arda çıkan yeni yapıtlaru1tz 
ve dilerlerinin yeni boıımlan do .öyle
dikimmiz; kanıtlar nitelikte. Sizin böy· 
leıine başarılı bi,. diyalog kurmanızın ne· 
denleri kirrü çevreleree yadırganıTlun. 
çok kim.ıe tarafından da merak ed iImek
ledir. Açıklar muınu' 

" Ozan, gocundurandır, Irldltendlr. 
Ozaıun toplum ve evren karşısındaki 
tavn, peygamberce bır tavırdır. Peygam, 
berlertn yaşam serüvenlerinl Inceleyin, 
ozaniarmklyle koşut oldueu görülecek· 
tır. Toplumun yönetimlnl eline geçlrmlş 
olanlar, her Ikisine de düşmandır, Böyle 
olmuştur, Gocunmak ve Irkllmei<, bir 
toplum ıçın, dlrllik beUrtisidlr. Yönelid· 
ler bundan korkarlar. Yönetidlerle aynı 
hamurdan gelen blrtalam sanatçılar, sa· 
nat maskesi arkasına gizlenerek, başarılı 
aanatçıyı vurmaya, önemsiz ve etkisiz 
duruma gelirmeye çalışırlar. Bu çabanın 
temeUnde "IUIAıl Çıkar ve kıSkançlık 
yatmaktadır. DedlRln gıbı, okurla ger· 
çekten sıkı bır diyalog kurulabllmişsem, 
bunu, toplumun bana verdiklerine .ama 
olumiu, ama olumsuz· borçluyum, Yok· 
sulluk, olanaksızlık, hakslZııklarla ueraş. 
mlŞlılt, hapl.IIk, lşli,Jlk, horlanmışlık, 
partidili<, sendikacılık, gazetedUk, gül· 
mece yazarlıiı, Iıkra, makale, ta,lama 
yazarı" ı  vb, uAraşlar, hem dlllmi ve 
hem de dl:ıJnJmi biledı, olgunlaŞtırdl, Sa. 
natın toplumaaı 1,lerine Inandıklan son. 
radır Id, çok çallŞmayı ilke edindim, 
Blfkalannın el-etek öperek auıldılı ni· 
m.neri ben, dllin uINna, elimin terlly. 
le lıııDl, Yaptılım ltı de llo-köpele kar
,ı .",_ blIdlDl!" 

I,ıa, dlyalotun _ edılen yaıu bu. 
dur, Bu, iYIU zamanda, bana kar,ı dut. 
.. D1ıklarDl dı Dedlllldlr, Dilini 'meta' 

dUreylnde ele alanlar, elbette Id, pazar 
kavgası ıçınde olacaklardır. Daha, yüzde 
yetmişi okuma yazma bilmeyen bır top
lumda, bir avuçluk dizin okurunu kap
ma kavgasırun adına 'pazar kavgası' de
nUmez de ne denillr7 

Şunu da beUrlmellylm: Geniş kitle
lerte diyalog kurmalUn bır nesnel, bır de 
öznel yaru var, Bu koşullar denk düşme. 
Ildir, Kişinin kendisi hazırlnmaz bu ko· 
şulları, toplum hazırlar, 

• Şiirle birlikte gülmece öyküleri ve 
oyunlar yazdıRınızl do biliyoruz. (Gan· 
tedliliniz ayn bir ulroş.) A ncak, bu,gii
ne delin üç gülmece öykü kitabınızin dı
şında başka bir yayınınız olmadı. Bir de 
bazen bu yönünüzün görmezlikten gelin
diline tanık oluyoruz. Bu tür yayınlar,
nızm az oluş nedenlerin; ve bundan son
ra yayınlama)'. düşünüp düşünmediliniıi, 
bu konudtıki göriişleriniıi belirtir mi.i
niz' 

" DoRru, gülmeceyl dilinden blç 
ayırmadım, Ama Iş, kitap halinde çık· 
maya gelince, durum deetşti, dizin ki· 
taplanm öbürterinin önüne geçti, Bu�· 
ne dek üç öykU Idtabı verebildim, gerisi 
baulmayı bekUyor. Gülmece dilisinin bl· 
r:nd, bir bakıma dördüncü Idtabı Bılgı 
Yayınevi'ne verildi ; belki Çıkar bu mev· 
sım. Ardmdan öbürlerini vereceetm. Bir· 
çok kalda birden çalıştıgım, yayımlat· 
ma konusunda da girişken bır kimse ol· 
madılım ıçın, gülmece kitaplarım da 
öbürteri de çıkarnadı günışlRına. Yazıi· 
mamı.ş yapıta yayınevi arayanlardan ol
saydım, şimdiye dek on beş kıtabırn da
ha çıkmış olurdu! 

'Tezekten Terazinin . . '  adlı kıtabımı, 
destekleme amacıyla, bir tiyatro toplu· 
luguna vermiştim. Çeşitli güçlüklerle 
karşı karşıya bulunan topluluk, aylar· 
dan beri gUlUşıRına çıkartamadı kitabı. 
Ne yapayım ben? Gidebilirsem, şu gUn· 
lerde Istanbul'a gidip, basılınayı bekle· 
yen birkaç kltabımı birkaç yayınevine 
vermek Istiyorum. Dedim ya, bu konuda 
.on derece uyuşuRum! .. 

• ane. Sohne taro/.nd4n "Hwırc." 
adı. bir oyununuıun ıahneye 'onuloco
i,nı 61renmi, bulunuyoruz. 80" 0 o)'un 
ço/"molcu,nlZ var mi, )'ODO bu bir dene· 
m. miydi' 

" Hıyır, hayır; deneme IIlan dotll!.. 
Bon, use ıınlarından bart oyun yurııaya 
ç .... m" bır IdllllOylm. Çok oyun ,ör-

düm diyernem ama, çok oyun okudum. 
Binlerce oyun notum, el deRmemJş hal· 
de dwur. 1951'lerde 'zoralım'a kurban 
giden yapıtlarımdan birinin oyun oldu· 
eunu söyleyeblUrlm. 1956'larda da nd· 
yoda Iki oyunum oynandı (Saim Alpago 
koymuştu mikrolona), 1960'Ia gelen ha· 
va beni gazetedUee, gülmece ve lıkra ya. 
zariıgına, çok çok da dizine Itti, partıd· 
Uee, sendikacılıea itti, o yUzden döne· 
medlm tiyatroya. Son zarnanlarda özel 
tiyatrolarm oyun sıkıntısı çekti ii ni gör. 
düm, bıraktlRım yerden oyun yazmaya 
başladım, öndi Sabne'deki 'Hızarcı' bun· 
lardan biridir. Başka da var ... Nereye ve
receeimi henUr kararlaştırmış deetUm. 
Şu gUnlerde birkaç oyun daha bitecek. 

'&reht tiyatrosu yapıyorum' diyerek 
yavarıllRa, kısırlıea, kuruluRa, daha doe· 
rusu, tiyatro dışına düşenlere saelam 
metinler yazmak gerektieine lnalUYo, 
rum. Tiyatroda siyasal·ldeolojlk kümeci· 
ııeln son derece kötü sonuçlar doRurdu. 
eunu son yıllarda yakından gördüm, Gü· 
dim yeterse, anladılım anlamda oyunlar 
yazmak istiyorum. 'H\Zarel', bunlardan 
biridir. öndi Sahne, yeni bir attlım için· 
de. Dilerim ki, yeterli ola�a kavuşsun 
da, bizlerden oyun Istesin!" Devletten 
destek görmek yerine yumruk yiyen 
özel·devrimd tiyatrolara oyun yazmak 
da son derece güç bır �! .. Devrimci ya. 
zarın bir de bu sıkıntısı var. 

• Bugünku Tiirk şiirinin genel bir de· 
'erlendirmaitti yapar mısınız' 

" 011 Iyi, konu seçimi de oiumlu: 
yalnız, konuya yaklaşımda beceriksizilk 
görüyorum. Yani, öfke var, ustalık yok. 
GünlUk olayların gerisinden gıdılıyor. Bu 
da, güncelUgln yanlıŞ anlaşılmasından 
ileri geliyor, Sanılıyor Id, günceli Işlersem 
hemen üne ve alkışa kavuşurum. Olmu· 
yor! 

Dilin, olayların kuyruguna baelandı. 
mı, baRımsızlıi!lru ve gücünü, yanl ışlevi· 
nı yitirir. Çünkü, dlzlnin kendisi olaydır! 
Seçtieı konunun aeırlıRı altında IklbUk· 
lüm olmuş diline dl:ıJn denilebilir ml ar· 
tık'1 

Iklnclsl; yukarıda da beUrltiRlm gibi; 
dilin, kendl kural ve IIk.lertnln dışında 
dutünülüyor, aranılıyor, yaratılmaya ça· 
IlŞılıyor; dllin, .lyasal·ldeolojik kümeleş· 
molere kurban edlliyor, Sanatın lücüne 
yulanılacak yerde, Idtllertn veya kuru· 
1.,Iann, lıilmolodn gUdine yulalUhyor, 

Bu, daha çok da, 12 Mart ile gelen orta· 
mın yaraUıel bir durum. 'Diz;n';n / 2  
Martı' diyebiliriz buna. SevindiRim ş u  ki 
sanatın elee,ı durmuyor, çalışıyor. 

Bır de şuna seviniyorum: Dogrultu 
ıyı!.. OlUn geidiRI yer ve "Rlanılan biri· 
kım, bu öflceye ustahk da gelirecektir. 
diye dlişUnüyorum. Son yıllara deRin or· 
taya konulan Urünler, 'Amerikan pazarı'n. 
dan giyinip sok�a çıkan 'sosyete düş· 
kUnleri'ni ç�rıştırıyordu bana; bugün 
bu etkı yitip gitmek Urere .. Herşeyden 
önce, ozan, neyin ka"ıasını verdıginln 
blllndnde bugün artık. Geriye kalan, 
yalnızca ustallk! 

.. Son çallfmatorlnlz hakkında genel 
anlamda bizleri haberdar etseniz. lutfen. . 

" 1977'nin dizin kıtabı, oyunlar, ha· 
zll kitaplarımın basılması, eskilerin yeni 
basımiarı, vb., Belki djlin i>laRı ... Boyle 
birşey önerllmişti bir süre önce,. Sonra, 
günlük gazetedeld Işim ... Başka tasanla· 
nm da var, vakit bulabilirsem ... 

• Bir de, şu .on günlerde okudulu· 
nuz en _on yapıt hangi_id ir. izlenimleri· 
nLt nedir bu yapıt üzerinde? 

" Çıkalı bir buçuk yılı geçU ama, 
ben yenı okuyabUdim: "Fikrimin Ince 
GUtü". 

Adalet ARaoRlu "vdieim, saygı duy· 
duRum, övUndüeUm bir sanatçı. Yazdık· 
Iannı güwm yettltınce Izlemeye Çalışı· 
yorum, (EkmeRlni yazarak kazanan bir 
kimse ıçın kolay deRildlr bu! .. Yanlış da 
olsa, eksik de olsa, yazarak ayakta kal· 
maya çalışıyorum; sevdiRim yazarları 
vaktinde okuyamıyorum,) Fikrimin Ince 
Gülü'nü çok sevdim. Dilini, anlatım gü
cünü ve özelUeini, insanımızın ve toplu· 
mumuzun Ince noktalarını yakalayışını, 
esprisini, içtenURlni, gerçekçillelni, ço· 
cuksu umullulueunu ve savruklueunu, 
gizlemeye çahştıi!ı acısını ve ö(k.esinL 
Her şeyini sevdim Fikrimin Ince Gülü' 
nün. Bayram'ı ve onun Balkız'ımn "tm· 
ray traray'uu unutamıyorum. Nerde bir 
bal lOngi araba görsem, Içinde bilim 
Bayram var sanıyorum, yi.irelim CIZZ 
ediyor. 

Bir de, çıktıRım bir gende, Beslm 
Atalay'm on beş yıllık emeRi Kur'an çe
ruisini okudum yenibaştan. Gert:kJI ve 
saygı duydugum bir 'Çeviri dlyebillrim. 
özeUlkle sanatçılare salık veririm bu ya· 
pıtı. 
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ORNEK BiR YAKLASIM 

MADEN-IŞ SENDiKAsı GREVI lLE D A  YA
NlŞMA VE YARDıMLAŞMADA OLUMLU 
BIR ADIM: 
27-28 EKIM TARIHLERINDE ANKARA'DA 
TOPLANAN SOSYAIAŞ SENDIKASı Yö
NETIM KURULU, TORKlYE'NLN GENEL 
POLtrlK SORUNLARıNı, ıŞÇı SıNıFıNA 
YöNELIK SALDıRıLARı DECERLENDIR
�UŞTLR. ıŞÇı SINIFI BAŞTA OLMAK 
ÜZERE TÜM DEMOKRATIK GÜÇLERE, 
SOSYALISTLERE SALDIRlLARIN YO
GUNLAŞTlGI BIR ORTAMDA YAPILAN 
BU DECERLENDIRMELERJ YÜRÜYÜŞ 
OKURLARINA SUNUYORUZ. 

• 
''Emperyatizme baaımlı ıerı Tlirldye kıpitalimıl· 

nın ıçınde bulundutu genel bunalım sonucu burjuvazi 
b .. ta 1"'1 ıırulı olmak üz .... tüm emekçi sınıl ve labı· 
kalar üzerlndeld ekonomik ve politik _nı gjder.k 
arttırmaktadır. Bır yandın fiya1lar korkun� bır hızlı 
yüklellr, lJtItçlllk, "'ıgunculuk, _ .... cılık alabl� 
dlRIo' yayguılqırk.n, ülke ekonoınlJinln yenl .. .. ıJ. 
ması iil<; clarbotlZlaıa süı!illey.n ııözd. ledblrler ii� 
nıyor, d" borç arttırılıyor, PLL"LDLLL deterı dÜiiiriilll
yor, l,çl ücreIlerI dondurulmak lIi.nhor. 

Bulo. Ioyım, Işkenc. v. "r.ıli meçbul" siyaa d· 
Dlyetl.rl. led,", ortam: beslenlrk.n Aşkaled. NazI 
yön"'mi ii. Ioplu lıniıaiar günd.me konurken raşlz
min tlımandu'1.lml.5l operasyonu planlı ve mtemli 
bır biçimde sürdünilUyor. Kendı Içimnde ve emper· 
yallzmle .. 1o bır day"""oıı ıçınde bulunan baidm Q. 
nıflar bır yandan devlol ıyg.ını, öjlrenlro kurum ve 
kadrolarını raşlllllOlllnne çabalanru JilrdUıüyorlar. 
öte yandan 'rurIdy. !tçi "rufuun ve tüm .mekçllerln 
g�en .konomik, demokratik .. poIIllk miicad.ı.,. 
.lnl baslo ve kontrol ıltına a1ma çıbııındallr. 

FAŞIST TıRMANıŞ HIZLANıYOR 

Her ZIIDIn olduRu gibi, burjuv"; ÖDceWı.J. Işçi 
.. rulıııı saldırıyor. Işçi .ınıfDlJD Ilerld sendikal har •. 
ketlnl ve öıg\lUerini doRrudan ve dolayh .. Idırılarll 
denetımı IklDl almaya, parçalamıya, yozlaştırmaya, 
üy.leri v. kamuoyu önünd.1d güvenlllrllk ve .. ygml> 
lıru yok .tmeye çal"ıyor. 

Bu IJdU durum Jdu.ıerI dayan�mlZ yqam ko,ul. 
ian ıçınde teslimiyet., kadercillR" lüvenslzlıee ,e 
umut kırıJı.Iı!ına ..ınıkılıyor. YaratıJa.n bu ortamda 
r .. 1Ii tırmaruş giderek hızlandırılırke .. 1 .. lmıe karşı 
olan güçledn ...rı uRratılllllsını, etldJlzleştlrllmeslnl 
de b.rab.dnde ıeılrlyor. 

Buıun, Türldy. I,çl Ilnırının il.rld sendikal har .. 
k.ünln Içine d<qurüldüRü durumun talırllıatı DISK il. 
sııuılı kalmam", dll.r .m.kçl llDı! ve t.abakalann d .. 
mokratlk öıg\lııeom.ledno de yaD51�tır. DISK yö
netimind.1d klvp ··llı!cılIr·lolcuıar" "ıoayalllil.r. 
anthosyaJil&lfır" aruı bır mılcad.le deRiidir Gerçekle 
DISK'I DISK yapan IIk.lerln taldpçlsl 'e mücad.ledsl 
olan loodIkaiann, yöııetldleıin, t.ııuılJdJelin, lşçUerin 

ıutlyeı.d Ile sürdüriilen oporuyon �lmdI yenı bır ... 
madadır. Buıjuyazl lçln badet dün oldulu gibi bugün 
de DISK' lIerld _en. ..nır lçadllnden bo,a1tıp 
ko"",tırmak, .. yırıatıp etk15IzJeştlrınek ve �" 
ml siired Içine ıolmıaktır. Bubed.ldotrulhıluııda bır 
takım ıdımlar ı�tw. Burjunzl lçln yıp� yeol ve 
daba .,..ur ıdımlar etmayı elverl4U hale getlrllınl�ıır. 
G .... d.1d blnlen:e Maderı·l� üyesi ""erlnde liiı!Iilıülen 
bulo, tehdit ye oyunl .... ıudıDdan MESS1n bqlatt> 
'I lnaıılık ıuçu loltavt uygulamııının bu çalkaat�ı 
günl.rle çala,ıııaa bır raslantı detiJdlr. Tlirldyelşçl sı· 
rufının lIerid ... ndlkal harekeUoJn belke�lıi duru· 
mundald AUden·l� .. adla.. ve üye. metal Işçileri 
üzelinde yojluıııştınlan baskıllr, Işçi sınırına yönelik 
g.n.1 saldırınm bır parçasıdır. 

DENEYLERDEN SONUÇ 
çıKARı LMAlıDıR 

Tlirldye'nIn ıçınde bulundulu .konomik ve poll. 
tik bunalırodın Çıkış yolunu, siyası egemenllJd.rlnIn 
ve ııöıniJriilerlnln devaının� daha basıncı ve ",ra dayı· 
nan bır iktldıudı gören ve wn boy ıçık [aşlıml t ... 
gaJıJayan burjuv";ye karşı tüm lIer1d, demokrat IÜÇ 
ve öıgiitlerin ertel.nm •• öncelikli görevi : sorumluluk· 
lInnın blU.nd U. tutum ve tamlanN yenıden v. dddl· 
yolla .Ie almak ve göıden geçirmektir. BurjuvlZl'nin 
bulo ve saldırılarının birbirinden bılım". ve kopuk 
detl� ıym ımaç doRrulıusund. önil'n ılncirln halkı· 
ian olduRu artılı kıvruırnalı ve mucadele bu bilinç le 
öıg\ltlenm.UdIr. 

Anıı.faşlst gil<; v. eyl.m birIIRinin olu�turulmuı 
yolundı diınyadı v. Türkıy.'d. yaŞlOmış i .. den.yl .. 
dn bır daha y .. ıomaması ıçın, d.n.ylerd.n g .... ltIi 
dersler, !Onuçlaı çıkarı)malıdır. Fa.şJzme karşı demok
rasi güçlerinin ortak mılc:ad.lesini .. elayıcı, ilkeli, lu· 
tarlı, yıpıcı tam koymamak; bu blrUlln olu,turul· 
masIDI engelleyici, erteı.yld, IıvsaklaylCl tutum Için. 
de olroa.lt U.rde besabı verll.meyecek ",çlıudır. So· 
mut koşul ve Ihııyıçların ıomut çözümlemelerine dı· 
YlOln öncelIkU gömlerı Ilptarken, "h ... eyl ben blli· 
rlm, benim bllm.m yetedldlr" yaııiıllOdan hızla ııy· 
nlıırak, doeru olan ınlayış ve t .. ır içinde olunınalıdır. 
Kotanlmuı öngörülen eylemlerin platformuou ve 
programını oluştururken bu platformda yer ala .. . 1· 
mu ıer.ken tüm güç ve öıg\ltlerln koıı.ktır Irldesiol 
olU4turmak lerektlRi UDutulmamaUdır. Yıp�mu g .. 
reken iflerio unun. dolm komJlur, d� uvandl. 
detll, tabıoda da dotnı olan llllatıla, kavraı�ır i. bu 
lörevin yerıne ,etlrilmeli zor nmı.yacaJı:tır. En gonlş 
kat�unın .n güçlü y. kalıcı birliRin, dıyao"nwıın o· 
lu,ıundabilme koşulunun bu oldugu unutulmamalı· 
dır. Yıni blrllk, tavanda delil, tabanda Ilı!landıgındı 
ıerç.kten birliktir. 

''Y ukandakl gdnıı;ler "ı�ında SOJlIai·1 S.ndlka 
Yön.llm Kurulu, qllıda belırtılen eunc:eJ, on""UklI 
sorunlar ıçın mUcadel • •  deceglni tum cIomokratik güç 
ve öqilUerin bUglsine 1UILaL: 

- "TıımandınJan Iqiun. M,ql klZlDtlml, de· 
mokratlk nakJaruı korunmili v. l.u.llrillDflllnin YIZ. 
geçılm .. ko,"lu, anti.demokratlk bıılu ye uYlUlaml. 
lan yp onlano .konomik temoUedoe ""I aıiıoodel •. 
dır. Bu nedenle SoJyal·l, Seıı_ tüm demokratlk 
JdU. öııutlerlnln ve IODdlkaIaıuı öııcellkl. kendı \aba. 

nırun ekonomık, demokratik baklannı korumak v. ge· 
U,lInn.k yolunda lIkeU ve kararlı bır mücıd.le ıçınde 
olmalan g.",WIInl, 

"Bu mücad.le ıçınde r .. lzme ve emp.ryallzm. 
kaqı tüm Uerlci d.mokrat güc: ve öqilUerle birlik v. 
dayanışmı � oldutunu beUrtlr. Bu blrll

.
k ve d�. 

y"""mamn leUştlrlJmesl yolunda üzerıne düşen go
...vlerl bilinç ve kararlılıJıJı yedne getlrmeye nlZır ol· 
dulunu ",rgular. 

- "SoJyal·lş Sendikası Gen.1 Yönetim Kurulu 
lokavt uygulayan ve grevdeJd Mıd.n·lş Sendikası Ile 
ve üyesi işçileri. !tyerlerlnd. gerçekl.ştlrllen d.yı· 
nı,ma kampaoyalannın g .... ldUIllnI ve önemlru be· 
nlmser. Ancak .n g.çerll olan dıyanışmı ve yıudım· 
Iqma yöntemının dolırudan yıudım OlduRunu kıbul 
ed.r. Bu anlayışı. TUrkiye Mıden·lş S.ndlk .... yönetı· 
mine ilk elden 50.000 TL vemıeyl kararl .. tınr. Bu 
yold. bundan sonra da güc:Unün elverecelı tüm çabayı 
gösterir, her turlü dayanışmıyı ve dlyaloga açık oldu· 
tunu beUrtlr. Tüm ilerici sendıkı ve dlRer demokratik 
kltl. öıg\ltlerInJ de Mıden·lş erevlerl lle bu yöntemı. 
dayanışmı ve yıudımlqm.ya çaaınr. 

- "Anayasaı bır hak olm.y .... lokavtın suç sayı· 
Iıp yasaldanın ... ve gen.1 erev baklunın yasalqması 
yolunda mücadele etmeyi görev sayar ve tüm demok· 
raUk güçleri bu baklann kızanımı yolunda mücadele· � ye çaaınr. 

- "Sosyal·lş Sendikası MC ıktıdannın rqlst ve 
gerici eRiıım politikasına 'Rltlm kurumlanmn ve kad· 
.olanDln r .. istle�tirilmesin. karşı nı ücadele Içlnd. ol· 
dutunu YUıguIIr. ODTU lşçiı.rinln .konomlk de· 
mokratik mücad.ı .. ini bugüne kıdar oldulu gıbı bun· 
dan böyle d. bu anlay"l. sUrdUrecelinl beUrtlr. 

- "Tlim çalışanların erevU·loplu .ozleşmeU sen· 
dlkalqmı mücadelesini dest.kledlRini, bu müc.deleyi 
y'ren öıg\ltlerle dayanışmı ıçınde oldulunu beUrtlr. 
l�çl-memur aynmı sorununu çözümleytel kararname
run derhal uygulanması yolunda müc.dele ıçınde ol· 
Jutunu vuıgular. 

- ·'!tçl em.kçl ylRınlann Insancı yqamın asgari 
çizgisinin de altındı y .. amıyı .orlandlRı, yasal asgari 
ücretlerin DPT l.aratından dahi yüzde 100 artınıması 
g.rektlRlninin lçıJı.Iandlll şu günlerde: 

''Yasal asgazl ücretinin mlktannın v. Ieoblt yön· 
t.mlnin gerç.kçl ve g.çerll bır biçimde çöztimlenme· 
sini. 

"Yasal \"e eski asgari ücretler arasındaki farkın 
tUm l.şçUerin uerellerine yansıttlmasını talep eder, bu 
yolda mücadeleyi görev sayar. 

- Sosyal·l, S.ndlkal! öncelikle Türkıye işçi sı· 
nılının U.rici sendikal narekellnin örgilw DISK'I ve 
tüm ilericl demokratik kitle örgütünü hedenerinden 
sapıınnaya, zayıflatmaya, bÖlmeye yönelik her Ltirlü 
&ııldınnın karşısınd. olduenu beıirtir. DlsK'1 DISK 
yapan ıını! ve kitle sendikacıııeı ilkelerinın korunma
lı ve geUş!irilmesi yolund. dün olduRu gbl bUlUn de 
gôrev b .. ında oldueunu .krarlar. DISK IIkelerlnı ni�. 
sayan, örgüt Için demokrasiyi. Işçilerin söz ve karar 
sahibi olm .. ı UkOllnl çlRn.yen akunlarlı mucldeltye 
devam ed�lnl, bu mücadelede Ilerici. işçi, yonetki 
ve Rndlkalarla en genif birlIk ve dayanı�ma içinde 
oldulunu bır k •• daba vuıgular. 

"Soıyai·l, Sendıkı Yön.tlm Kurulu yukııdı b,·· 
lIı1enen göniflednl tüm ilerici sendikalann •• dlG<r 
demokratik kltl. öllÜtlev\nin bllllsine .unar" 
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