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DEMOKRATiK KURULUŞLARDAN 
"EMPERYAliZMi N 

SALDıRı t)RGUTÜ NATO'DAN 
ÇıKıLMALıDıR" 

TUM·DER, TtlTED ve IŞçl.KUL. 
TUR Dernegi Giresun Şubeleri, 28 Ni· 
san 1978 Cuma günü TUM·DER Şubesi 
lokalinde "Ulusal BaeunslZlıI< ve NATO" 
konulu bir açık oturum düzenlemişler
dir. Açık oturum, saat IS.OO'de başla
yıp, 2L.00'e dek sünnüş ve dinleyiciler 
tarafından ilgi ile izlenmiştir. 

Açık oturumu TOTED Giresun Şu
besi yönetim kurulu üyesi Osman Tabir 
üncel yönetmiştir. Oturuma, TOM·DER 
adına şube saymanı Nurdoaan Demir, 
TOTED adına şube başkanı Thrker Dik· 
men ve IŞÇI.KULTUR Deme�i Giresun 
şubesi adına da şube başkanı Hüseyin 
Karsiı kattınuştır. 

Oturum başkarn konuya NATO'nun 
genel bir tanımıru yaparak girmiş ve sıra· 
sı ile lşçl.KULTUR, TtlTED ve TUM· 
DER şubeleri temsilcilerine söz vermiş-

baC'lmh hale getltip, bu ülkelerdeki işbil"" 
lik çi yöneticiler eU ile wkedeki demok· 
ratlk toplumsal ",uhuereti sindirmek" 
oldueunu dile getirmişlerdir. 

Konuşmacılar "NATO'nun CIA, 
kontr-gerlUa, büyük sermaye, IMF, geri
cilik ve faşist yönetimlerin desteklenme
si anlamına geldıeini belirterek, "emper
yalizmi n askeri, poH tik ve ekonomi k ör
gütü NATO 'ya karşı çıkılması, NATO' 
yu savunan faşist, gerici ve işbirlikçile
rin gerçek yüzlerinin sergilenmesi, NA
TO, CENTO, ENERJI AJANSı gibi ör· 
gütlerden çunbnası. ikili anlaşmaların ip
tal edilmesi, ülkemizdeki tüm askeri üs 
ve tesislerinsökülüp atllmas� komşuları
nuzla karşılıklı çıkarlara dayalı işbirlie-i 
anlaşmaları yapılması, ülkemizde emper
yalizmin ve büyük sermayenin maşası 
faşist örgütlerin kökünün kazınması için, 
örgütlü birleşik güçlerimizin birleştiril
mesi zorunlulueunu bir kez daha vurgu
ladılar. 

Oç saate yakın süren ve dinleyenler
, 

Ciresur, ',la rlcıııol.-ralik Iwruluşlarm açıl,. ofuru'muıda'ı bi, ccirimıün 
tir. Iki tur üZerinden yapılan konuşma
larda, "NATO'Dun, emperyalizmin aske
ri, politik ve ekonomik çıkarlarını sa
vundulu" konusunda konuşmacılar bir
leşerek, bu çıkarlann emperyalizm açı
sından tehlikeye girmesi ile, NATO'nun 
mli anlamda bir saJdul örgütti haline ge· 
lebildl�ni ve zaman uman da geldi�ni 
örneklerle belirtmişlerdir. Konuşmacı
lar, NATO nun kuruluş amacırun, "dün
ya sosyalist sistemini çeşitli dinleme ve 
gözlerne aygıtları ile sürekli tehdit altın· 
da tutmak, uluw kurtuluş hareketleri: 
ni t;lastumak ve kapitalist ülkelerdeki iş
çi ve emekçi sımfların ba�ımsızlık, de
mokrasi, sosyaUzm mücadelelerini geriie
tip, sindlrmek olduRunu" söylemişlerdir. 

Açık oturumun ikinci turunda ko
nuşmacılar, NATO'nun işlevinin "üye 
ülkeleri askeri, ekonomik ve politik ba
klJ!lda.n, emperyalist - kapitalist sisteme r-vujiCM1i---------
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tarafından ilgi ile izlen,en açık otunım, 
başkanın konuşmalan özetlemesi ile so· 
na erdi. 

BULANCAK TÖB-DER ŞUBESi 
SEçiMLERiNI 

DEMOKRASI içiN BiRLiK 
GRUBU KAZANDI 

'l _._. 

29 Nısan 1978 Cumartesi günü Bulan· 
cak TöB·DER Şubesi üyeleri oldukça 
çekişmeU bir seçime tanık oldular. Şu· 
beyi bir yıldan bu yana yöneten "De· 
mokrasi ıçın BlrUk" grubu üyeler önün-
de çetin blr sınav verdi, ,. 

Seçim öncesi "Devrimci öeretmen
ler" grubu, seçimleri mutlak surette ala
caklarını söyleyerek, şube üyeleri arasın
da'l1eridUee ve devrimcitiRe yakışmaya· 
cak şeklide, yönetim kurulu aleyhinde 
dedikodular yaymaya çallliıyorlardı. 

"Demokratik Merkeziyetçiler" Ise 
tek başlarına Uste çıkaramayacaktarlOJ 
anlayınca, önce "Demokrasi ıçin Birlik" 
grubuna Ittllak öneriyorlar, önerileri tu· 
tarlı gerekçelerle kabul edilmeyince bu 
kez "Devrimci ö�etmenler" grubuna 
Ittllak öneriyorlardı. Bu önerileri de red· 
dedlUnce, her ne pahasına yönetimi veya 
hiç olmazsa genel merkez delegeUklerini 
almak ,Isteyen "Dernokntlk Merkeziyet· 
çiler", taydacı ve Çıkarcı bır zorlama tle 
",.ya1 demok",t ö2retmenlere gldeftlk, 
bunların çok az bır bölümünü yanılttılar 
�endlleri,· Ile ortak bır Uste yapmaya ra· 

ZI etlller. Böylece seçime girecek Uç ayrı 
Uste belli oluyordu. • 

Seçim sonuçları açıklandlRıooa "De
mokrasi İçin BirUk" grubunun 145, 
"Devrimci öRretmenler" grubunun 76 
ve "Halkçı DemokleUar" grubunun 28 
oy aldıeı gÖrillüyordu. Böyıec� "Dem�k. 

rasi Için Birlik" grubu, üyelerin büyük 
bir çoeunlulunun bir yıl önce olduRu 
gibi yine desteeini ve güvenini alarak ye
niden yönetime geliyordu. 

ESKişEHiR TÖB-DER. 
ÜZERiNDE 

OYNANAN OYUNLAR 

28 Nisan 1978 Cuma gecesi Eski
şehir'de 1 Mayıs atişlemesi yapılacak· 
tır .. Afişleme DISK'e ba21ı Eskişehir' 
deki sendikalar ve güç birııgine men
sup demek üyeleri katllacaktu, 

Afişlemeye katılacak olanlar saat: 
24.00 de TöB·DER Eskişehir Şube 
Lokalinin bulundueu Yalaman adası 
denilen yere gelirler, Afişlemenln so· 
rumlusu olan ve alındı belgesini elin· 
de bulunduran Maden.lş yöneticileri 
henüz gelmemiştir. O sırada lokalde 
bu,lunan TOB·DER Başkanı Adnan 
Elçi ve 3 TöB-OER üyesi dışan Çı· 
karlar. Polis toplulueun yanına gelir. 
Eskişehir Ya1isinden direkt olarak 
emir a1dıklanlıı saklaınayan Toplum 
Polis �1üdür Vekilinin emri ile, kala· 
balık iizerinetekmeli, coplu sa1dırı 
olur. Polis unune geleni yerlede sü· 
nırdeınel.te ve dUvJI1ekteLlir. Bu araua 
TÜıi-I;l:.H !;aşi..am ve :3 TUIi-!JEn 'li 
o�ret,:lC:-: ıle (kıvillür V� •• olis arajası· 
Il" ;uırır. �L "i!:ji ı;-iz altma nlı:u:ıı::lıı. 
i1cı,şi feci I:ırul'lı.a:.ır.!..:u "operas
}uı_u,ı" ui:tzat Es;"i�('hir Valisi tara· 
rl,1.;alı yunilul<.!u�lı �,uruşma zal.nlla
rınt:.ı dahi IIlC\'Cullur. 

elIP doneilliilin yeni tayini Eski· 
ş(>llir Valisi,"eınrinl ;ıl1şlemeye çılro
cak kişilerin toplu oldu(!unu ve top

lantı gösteri yürüyüşleri kanuna mu· 
halefet ettikleri i:erekçesi ile verdi· 

POL-DER 
DiYARBAKl R ŞUBESi 

KURULDU 

Pol-Der Diyarbakır Şubesinin kuru· 
luşu ile birUkte, Pol-Der şubelerinin 
sayısı 4j3.'e ulaşnuş bulunuyor, Pol·Der 
Diyarbakır şUbesinin geçenlerde yapılan 
'kongresinde söz alan delegeler, demok· 
rasinin korunup geliştirilmesinde, der .. 
neklerinin de önemli bir yere sahip 01-
duRunu dile getirdiler. Delegeler, bunun 
yamnda, Pol-Der ile, ''Polis·halk'' ayının 
ve çatışmasımn törpülenece�ni, polisin 
halktan yana, halkın gtivenli�l lIe sorum
lu olması gereken bir kurum olduRunu 
hayata geçirmeye Çallliacaklannı belirt· 
tiler. ı. ve 2. MC dönemlerinde yapılan 

Rini" bildirmektedir. 31 kişinin 29 
kişisi rapor almıştu. Bi.rçoAunun ka· 
fası yarılmıştu.Ertesi gün, göz altına 
alınanlar nöbetçi savcı ve hakim hu· 
zuruna Çıkan1u ve ne hikmetse 31 
kişinin nüfus ve sabıka kayıtlarının 
mahkeme tarafından toplanması için 
dahi 6 ay zaman gereklidir. 

Eskişehir Valisi geldiRi günden be· 
ri, Eskişehir'de ömetin Olkü Ocakla· 
rıyla deeil, demokratik kuruluşlarla 
ueraşmaktadır, Aramada bulunan ta
banca Olkü Ocaklannı kapatmayan 
Vali, "yabancı kişiler girıniştir. diye· 
rek ışçi Kültür Derne�ini 1 ay süre 
ile kapatmıştır. 

Yapılan itiraz üzerine tutuklu bu· 
lunan -4 TOB·DER'Ii, başkanları da
hil 3 gi.ı.n sonra tahliye olunurlar. Ya· 
liye göre TOB-DER'i kapatma karan, 
gerekçesi ile devam etmektedir. Bu 
tür oyunlarla demokratik kuruluşlara 
baskı yapmak, MC döneminde dahi 
keşfedilmeyen bir oyundur. Bu olay· 
la, Eskişehir V a1isinin kiml�i ortaya 
çıkmaktadır. Şu an Eskişehir Ceza 
evinde birçok "Ülkücü" Dernek yö
neticisi çeşitli suçlardan tutuklu ol
masına raımen buruann dernekleri
nIn kapanmaması, buna k�ı TöB
DER üzerine gidilmesi, kişilerin kim
liklerini yeterince ortaya koymakta
dır. 

sürgünlerln ve kıyımlann da halktan ya
na polisleri yıldıramedıRım öne süren 
Pol-Der'liter, gerici ve halka karşı bir ku
ruluş olan Pol-Bir'ln faaliyetlerini de ser· 
gilediler. Bugüne kadar bir çok Pol-Der 
üyesinin ülkücü olarak bilinen kişilerin 
fiiU saldulSma uRradıRı belirtildikten 
sonra, bunda Pol-Bir'in tahrikçi tutumu
nun oyrıadlRı rol de l'UlgUlandl .. 

Pol-Der Diyarbakır şubesinin kongre 
&inde üyeler, toplu sözleşmeli sendıka 
hakkı, çalışma saatlerinin gtinde 8 saat 
olarak belirlenmesi, hafta sonu lzinleri
nin belirli bir düzen içinde saptanması 
gibi taleplerde bulundular, Aynca tüm 
delegeler, sıyasal partilerin baskı aracı 
olmamaya kesinlikle kararlı olduklarını 
da vurguladılar. 
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1 MA ViS SÜNGERi 
METiN ÇUlHAOGlU 

önce adet yerini bulsun. 1 Mayıs'ın olaysız geçmesinde, kimsenin bur
nunun kanamamasında katkısı olanları kutlayalım. Gerçi Içişleri Bakanı'nı" 
dediği gibi bir "aşama" değil, ama 1 Mayıs'ı" hem yığınsal hem de olaysız bir 
biçimde kutlanışı, gerçekten büyük önem taşıyor. Bu sevinç ve mutluluğu 
herkes paylaşıyor. Herkes, "demokrasi güçlerinin" yeni bir zaferinden söz edi
yor. Etsinler. Ama bazı koşullarda: En başta zafer sarhoşluğuna kapılmadan. 
"Olaysız 1 Mayıs" ferahlamasının, önemli bazı gerçekleri örtbas etmesine izin 
vermeden. 

1 Mayıs'u bir başka ''başarı'' daha var. Türkiye'de uzun yıllar 1 Mayıs' 
ın işçi bayramı mı, yoksa "çiçek bayram" mı olduğu tartışıldı. Bilinen çevre
ler J "çiçek bayramı" saçmalığını dayattılar. Artık tartışmanın son bulması ge
rekiyor. Son 1 MaYiS'taTaksim alanında bulunanlar, mecni anlamda da olsa 
işçi bayramı ile "çiçek bayramı"nın nasıl içiçe geçtiğini gördüler. Hem de 
maocu terminolojiye pek uygun bir biçimde. Mao "yüz çiçek açsın yüz fikir 

birbiri ile yarışsın" demedi mi? Yazık ki öyle oldu. Mayıs'ın !Sıtıcı güneşinde 
kırlarda yüzlerce çiçek açarken, Taksim alanında da yüzlerce "fikir" ve slogan 
birbiri ile yarışu. 

Buradan başlanabilir. Şimdi, buradan hareketle "Olaysız 1 Mayıs" fe
rahlamasını noktalama, sarhoşluk dönemini kapatıpı temeldeki gerçekleri gör
me zamanı. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin başarısı için, 
sooraki 1 Mayıs'brın nicelik ve nitelik olarak daha görkemli bicimlerde kutla
nabilmesi için bu gerçeklerden kaçmanıak, üzerlerine yürümek gerekiyor. 

Sorular çok. açık .:ılarak ortada. Işçi slntfının birlik ve dayanışma günü
nün, "yüzlerce sloganın birbiri ile yarıştığı" bir gün haline getirilmesi hangi 
haneye yazılacak? Kazanç mı, kayıp mı? "Olaysız 1 Mayıs" sarhoşluğundan 
kW'tulabilenlerin tümü, daha önceki 1 Mayıs'lara kıyasla son 1 Mayıs'ta işçi 
katılımının soo derece düşük olduğunda birleşiyorlar. Bunu nereye işaretle· 
mek gerek? Kazanç hanesine m, kayıp hanesine ni? Bütün bunlar nasıl bir 
tıblo oluşturuyor, neye işarettdiyor? 

Tek tek somut olguların bileşimi, ilginç bir tablo oluşturuyor. Bu tablo
nun türriinU, en genel hatları ile, S Haziran öncesine dönüş çabaları olarak ta
nımlamak rriimkün. Şöyle: Sanki 1 Mayıs'la, S Haziran'dan sonraki gelişmele

rin üzerine1blr sünger çekilmek isteniyor. Mayıs ayının bir günü, nesnel olarak, 
onbir aylık birikmiş gerçekleri devreden çıkarmak için kullanılıyor. örnelin 
bır 20 Mart unutt .. ulrrak Isteniyor. Sanki akıp gitmekte olan bir film durdu· 
ruluyor ye S Hazır"" öncesine "geri döiıUş" yapılıyor. Tablo bu. Peki, bileş· 
kenleri neler? 

Bir kere "solun bölünmüşlüğü" var. Ne kodu çok "bölündüğUne" konıt 
olarak dı'l MoylS gösteriliyor. "Yüzlerce slo","ın birbiri ile y ... ıştığı" Taksim 
mm, kimilerince bölUnmIJjlijğü sinweleyen alan oldu. Ancak, "solun bölün· 
ıriişllJğU", kendı b.şına pratik bir değer ı.şııııyor. BUefsane, gerçek değerini 
CHP imajı Ile blltünleştiğlnde buluyor. "Bölünıriişlük" masalının kaderi, CHP 
ile birlikte. Biri inerken, dileri de iniyor. Birinin yıldızı parladığında, ötekinin 
de ""rlıyor. 1 M_ylS'ı. da böyle oldu. "Solun bölUnıriişllJğü"nü yeniden piya. 
saya sürmeye çalışanlar, 1 Mayıs'ın en büyük şerefini de CHP iktidarına tanı
makta gecikmedıler. Özetle: Bir yanda "bölünrriiş" sol, diğer yanda güçlü ve 
demokrat CHP. Aynı S Hazıran'dan önce olduğu gibi. 

Sonra ayrıntılar var. Görkemiliği, niceliği ve güvenliği bir yana. Bir de 
1 Mayıs'ın fiili kullanlmt var. Pratikte 1 Mayıs, ne yazık kı, yığınların bilinç, 
beklenti ye mUcadele düzeyini, S Haziran öncesine Indirmek için kullanılıyor. 
Bu oyunda rol alanlar için, umut ekmeği yene yene bitmiyor. örneğin Ece
vit'in gerilemesi bile yepyeni bir "umut" olabiliyor. 1 Mayıs'la birlikte Ecevit, 
"sınırsız özgUrlÜk" vudini de unutturina başarısını gösterdi. Ecevit şimdi "sı
nınlZ özgürlük" vadetmiyor. "Sınırsız özgürlük isteme özgürlüğü" vadediyor. 
8u dı kimileri için yeni bır "umut" oluyor. Ama bu blterse başka "umut"lar 

da var. Yirmi küsur CHP'li'parlamenter 1 Mayıs gösterilerinde yer almadılar 
mı? Işte bu da "sol sosyal demokrasi" ya da "ulusal burjuvazinin sola açık ka� 
nadı". Mizamende bunların da yeri var. Tümü birden, "birşeyler yapm,;ık" zo� 
runluluğunu arka plana itip, "birşeyler beklemek" öğüdünün gerekçelerini 
oluşturuyor. 

"Birşeyler yapmak" zorunluluğunu, "birşeyler beklemek" perdesi ile 
gjzlemc girişimlerine alet olan her olay dikkatli bir değerlendirmeye muhtaç. 
1 Mayıs, bir de bu yanı ile değerlendirme bekliyor. Böyle bir değerlendirme 
için ise, elde bazı şaşmaz ipuçları var. Örneğin, işçi katılımının düşüklüğü. 
Neden böyle oldu? Önceki 1 Mayıs'lara onbinlerle katılan işçiler, neden 1 Ma� 
yıs 1978'e yalnızca onbeş�yirmi bin kişi ile katıldılar? 

Çok basit ve birbirine sımsıkı bağlı nedenlerle. Insanların ooşku ye 
heyecanını sürekli olarak diri ve ayakta tutmak en başta "biz kendimiz birşey
ler yapabiliriz" inancının yerlc$rT1esine baAI!. "Ba$k4llarl bl:r.l"", adımıza bIrtey
ler yapacak" beklentisi ise yalnızca çok kısa ömürlü bir coşku ve heyecan 
yaratabilir. Bu gerçeği bilenlerin bajında da burjuvazi yer alıyor. Bilgisini, sol 
görünümlü unsurların beklenti tarlasına ektiği tohumlarla pekiştiriyor. 

Başta işçi sınıfı, kitleler hep bekleyecekler. Örgütlenmek için bekleye

cek. Oesteklemek için CHP'nin ilerici girişimlerini i..ekleyecek. Türkiye'ye sl� 
nlrSlZ özgürlüğün gelmesini bekleyecek. CHP'nin vaadlerini yerine getirmesi 
için "sol sosyal demokrasiltnin partl içi dayatmasını bekleyecek. faşist odak
ların dağıtılması için, Içişleri Bakanı'nın gerçekleri görmesini bekleyecek. 

Peki ama iş yapmak da gerekmez rri? Gerekir. Onun için de 1 Mayıs'tan 1 
Mayıs'a 364 gün bekleyecek. 

Bekleme felsefesi ile kalıcı bilinç, heyecan ve coşku olmaz. Bekleme fel� 
sefesi demek, işçi sınıfının kendiliğinden hareketlenmesine bir biçim vereme
mek, ona bir şey kazandıramamak demek. Çok bilinen bir deyimle "kendili
ğindenliğe boyun eğmek" demek. Türkiye'de beklemed filozofların türTi.i bu 
niteliği taşıyor. Türkiye'de kitle hareketlerine darrwasını vuran sağ sapma, 
menşevizm de buradan kaynaklanıyor. Türkiye'de gelmş geçmiş tüm menş.e� 
v;k çizgilerin, tüm işçi sınıfı edebiyatına rağmen, tüm mücadele ye tartışmala
rı işçi sınıfı dışındaki kesimler içinde odaklaştırmaları da hiç kuşkusuz rast
lantı değil. MenşeYizmin teorisi, beklemeye dayanıyor. Bekleme teorisi de, 
kendi başını iş yapacak bir sınıf olan işçi sınıfın .. ; değil, yine bekleme eiiU
mindeki, kendi başlarına iş yapamız nitelikteki küçük burjuva kesimleri odak 
ve eksen almaya dayanıyor. Oaha açılı: işçi sınıfını, proletarya dışı kesimlerin 
içinde "kaynatmak". Küçük bll"juva düşüncesinin aAır basıp bunun ıerçekıeş� 
tirildiği koşullarda ise hep birlikte "birşeyler" bekleniyor. Yüzlerce slogan 
birbiri ile yarışıyor. "Siyasetler", gövde gösterisi yapıyor. 

Sovyet aliilştırmacı Evzerov'la'l, revizyonistlerin "kitle hareketi" anlayışı 
konusunda önemli bir delerlendirmesi var. Şöyle diyor Evzerov: "RevIzyo
nistler, kitle hareketini, nUfusun diğer kesi""erini proletaryanın Yill1lna kau· 
nacak bir faktör olarak detll; kullanım proletarya dışı unsll"ların havasına 
göre belirlenecek bir araç olarak görürler." (Bernsteinizm'in Tarihi'nden, 
Soci.lism: Theory and Pr.ctice, Ocak 1978) 

1978 1 MaYlS'ının başarısı, hiçbir zaman, içerdiği bu bUyük tehlikeleri 
unutturmamalı. ÇUnkü "olay çıkmaması" madalyonun yalnızca bir yUzU. Oze· 
rinde ayrıca tartışılabilecek bir yUzü. Madalyonun öteki yUzünde işçi sınıfının, 
resmen ve alenen proletarya dışı kesimler ıçınde "kaynatılması" var. Işçi sını
fının birlik ye dayanışma günUnUn, proletarya dışı kesimlerin "havasına göre" 
kullanılması var. Onbir aylık bir diriliş ve canlanma döneminin Uzerine çekilen 
bir sünger, kitlelere verilen bir mi.isekkin olmı tehlikesi var. 

1 MoylS 1978'i gerçekten kutl.y_nl .. , bu tehlıkele ... karŞı d. mücadele 
edecekler. 



TORK/YEDE YIJRIJYIJS 

MA ViS GÜNEŞiNDE AÇIGA 
ı,çi "rufının uluslararası birlik ve da· 

yanıtma gününün büyük bir antifaşi&t., 
antiemperyalist. Idtlesel gösteriye dönüş' 
meııini engellemek için burjuva bUHt
elinden gelen t.üm gayretleri gösterdi. 
Daha mitingten haft.a�ca önce baŞlat.l· 
lan ve "askeri çevrelere yakınlı�ı ile bili· 
nen" bir dergide yankısını bulan "Mayu 
ayında Dolud&n esecek terör rüzgarlan" 
.. fsatuı daha sonra giderek "1 Mayıı'ta 
ıstanbul kana boyanacak" söylentisine 
dönüştürilldü. 

Çingene bohç8Slnı andıracak kadar 
renkli olan kalıt. ziyanı büyük gazeteler, 
o gün ıstanbul halkına sokaklara çıkma' 
ma1anru, hatta mümkünse şehir dışına 
çıkma1anru öıüt1ediler. "Şeytanın kızıl 
çocuktan" aksi t:.akdirde eviere ve araba
lara kadar gelip ıst.anbullulann kanlarını 
içeceklerdi ! 

SERMAYE PARTILERININ TELAŞI 

Burjuva basınının bu "kanlı avantür" 
korosuna burjuva partileri de katıldılar. 
Kimisi yandaşlarına kırlara açılıp bahar 
bayramını kutlamayı ölütlerken, kimi 
de hükümetten gösterinin yasaklanması' 
ru istiyordu. Ama 1 Mayıs günü ıstanbul' 
da kan ak.madı. Aksine "bahar bayramı· 
!U" kutlamak için kırlara açılan faşistler 
yeşil çUnenleri kınruzıya boyadılar. Eti· 
mesıut. 'ta faşistler bir inşaat işçisini alu 
yaraladılar. 

1 Mayıs burjuva basınının ve partileri' 
nin tahmin ve temennilerinin aksine de· 
mokratik güçlerin güçlerini gösterdikleri 
bir ,ekilde kutlandı. Akbabalar gibi olay 
çıkm.&.lllll bekleyenler, bunUn üzerine te· 
laşa dÜ-ft.üler. 1 Mayıs alanında neden 
Atat.ürk'ün ya da Fatih Sultan Mehmet' 
in ruminin tatmınadılını 5Qrdular. 

i Moy" egemen ,mı(Jo"" korkulu ruyaıı O�Lı. 

Sermayenin öz evladı AP'nin başı mi· 
tinei "utanç verici" olarak niteledi. Hü
kl.irrMti.1. May .. 't,a l.t.anb....ı·u t.erketmek 
wl �bri etkiyaya btrakmakla suçladl. 
AP'run batına göre Taksam'de bir kızıl 
ihtilal proVIW yapılmıştı. Koroya serma· 
yenin poıtal kabaraaı da katıldı. Miting
de kızıl bayraklann dolaştırıldılını, o 
lün ıStanbul'da devletin olmawA:uu ba
Rudı. Seı tonlarından Tabim'de kan ak· 

madılından üzgün olduklan anlaşılıyor
du. 

iktidardaki muhalefet Demokratik 
Parti Genel Ba,karu ve ış Bankasının yö
netim kurulu üyesi Fenuh Bozbeyli yeni 
"örevlyı. mUtena_p bir demeç verdi. 

Bozbeyli 'ye göre hükümet. programmda 
1 Mayıs'ın kutlanmaıı yoktu. O halde 
Ecevit. nasıl olur da böyle bir işe izin 
vermi,ti. Hele mitingde Atatürk'ün port· 
remoin bulunmamUl bu suçu daha da 
affedilmez kılıyordu. 

Kronik iktidar CGP ise hem iktidarda 

"Cezacı Osman" 
Olkü Ocaklarının kapatılması istemi, mahkeme tarafından reddedildi. 
Ankara Valisi Tekin Alp tarafından ileri sürülen istem, Ankara Birinci 

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. MHP organı Hergün gazetesi, 
bu kararı "Türkiye'de hakim var" biçiminde değerlendirdi. 

Evet, ''Türkiye'de hakim var". Kim bu hakim, tanımak gerek. Adı Os. 
man Balvek. Adaşı eski Bornova savcısı Osman Kırkyaşaroğlu ile de büyük 
benzerlikleri var. Osman Balvek. "cezacı Osman" adı ile biliniyor. Önüne 
gelene cezayı bastırması ile ünıü.Ni4Sıloldu da Olkü Ocakları Osman Balvek' 
in elinden kurtuldu? Bunu görmek için, "CezaCl Osman"ı daha yakından 
tanımak gerekiyor. 

Birinci özelliği, t972'd�n sonra, bir fikir "suçu" ile ilgili olarak eski 
Tlp'li parlamenter çetin �ltan'ı mahkum ettirmesi. "Cezacı Osman" önce 
bu yanıyla dikkati çekti. 

Osman Balvek, ODTü'de boykot yapan öirencilerin davasına da baktı. 
Öğrencilerin davası görülürken şu ilginç sözleri sarfettiği, davaya katılan. 
lar tarafından biliniyor: "Karayollarında trafik kuralları geçerli olduğu gi. 
bi, hayatın da bazı kurallan vardır. Bu kurallara uymayanlar, cezalandırılır. 
lar." 

ODTÜ öğrencilerinin avukatları, söz konusu davanın bir trafik davası ol· 
madığını Balvek'e hatırlattılar, ama "Cezacı Onnan" cezada israr etti. 

Osman Balvek'in özellikleri bununla kalmıyor. Balvek, bir süre Eski�. 
hir'de, Mihalıççık ilçes;nde görev yap4t. Görevi süresince bölgenin çılar 
çeweleri ile, toprak ağaları ile yakın ilişkiler kurduğu söyleniyor. Yine 
söylentilere göre, Balvek, Mihalıççık'taki görevi sırasında, UnlU toprak ağası 
ve MHP'nin ileri gelenlerinden Gün Sazak ile de yakından Ilişkiler kurmuş. 

Hergün gazetesi ''Türkiye'de hakim Vii" başlığını atmakta haklı. Türki
ye'de gerçekten Osman Balvek adında bir hakim var. Anlara valisi Tekin 
Alp baltıyı taşa mı V\.Irdu dersiniz? 
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hem de muhalefet.te bulunmanın "rdill 
avantajla çok rahat. konu,uyordu. Mi· 
t.ingde kan dökülmemi,ti ama, ya kızıl 
bayrak1ann açılmasına ne demeliydl? Bu 
düpedüz son Türk devletinin temeUerine 
yük_k dozda din_n1h konulma. de
mekti. 

özetle i,çi sınıfının düşmanlan, işçi 
sınıfının birlik ve dayanı,ma günÜDün' 
kutlanmasından çok r&hataız olmuşa 
benziyorlardı. Hele cinayet "ebekeleri· 
nin planlarının tutmamuı bu rahat&ı.zlılı 
daha da artınyor, i,çi sınıfı dÜfmanlan 
bu rahatalZhklarının sonucu olarak bv· 
ıarup 

\
duruyor1ardı. 

FüHRER ALAMAN ILLERINDE ... 

Anarşinin bynalı aermayenin postaI 
kabarıwmn tühren i. olaydan hemen 
sonra "3 Mayıı Türklük bayramını" da 

kutlamadan aRababa1anndan emir almak 
üzere Alaman ellerine .fer diilea.ledl. 
Fübr.r Almanyalı l&flatIor tarafm .... 
hararetlo kar.,wıdı. Hırioti_ demok· 
ratlar ba,buRu ba,taCl etti ..... Tüıb, 
AJn::ııa.a". 'p HIrUtI,..a deılllOkrat.ı.na 
YÖL'eeeI propaeanda teknikleri hakkında 

,ıetiştirdilderi yöntem için blJıi alma,a 
gitmi,ti. Alman HıriItiyan demokratlm· 
nın ise bu konuda Büyük. Alman ımp ... 
tortUIunun Propaeanda Bakaıu Göbela' 
in tekniklerinden yararlandıkları blUni· 
yordu. 

Almanya'daki TWk i,çileri ,. Alman 
demokratları Türke,'in A..ııı.nya leferi 
üzerine ıeni, bir antlfqilt .ötteri dÜ&elı· 
1ediler. Mitinıde Alman derooluaUan ile 
Türk itçileri "Türk., 'o home" dedU •. 
Ama Türk", pek IYılııliBsc. bilmedilin. 
den oı... .erek bunu anlaınadı "' Türki· 
18'18 dönmedi. O .ünlerde Türkiye'deki 

KAN DÖKECEKLER! 
ellibin sopa! 
saklanın! 
kaçın! 
SAWffiACAKLAR! . 

YAGMA EDECEKLER! 



ÇıKANLAR 
"anarıit" olaylarda iee ııözle göriUÜl' bir 
azainıa .. .ndi. 

ECEVIT BULGARISTAN'DA .. 

İktidara geldikten sonra leyleli bava
da ıÖl'en Ecevit de, führer Almanya sefe
riJıj yaptıaı &ıralarda kardeş BuJearistan'a 
ıwmi bir ziyaret yaptı. BuJıaristan işçi 
auııfı Türkiye'den eelenlere şimdiye dek 
pek ,örülmemi, bir karfılama töreni 
yaptı. Fırtınay. nRmeo Sofy. sokaklan 
iki ülke an..smda doetluk ve işbirlili ya
pılmaımın ıerektilim anlatan &eılerle 
çınIadı. 

Ecevit hükümetinin her yaptıAına 
"muhalefetin cezai ehliyeti yoktur" il
k_ ,aretince karşı çıkan AP'run baŞı 
be bu kez konUfmadı. "Sosyalist ülke
lerle i,birliRi benim dönemimde başladı. 
Bunun gerçek aahi.bi benim" bava1ann
d_ydı, Pekçok kişi ao.yaUıt ülkelerle iliş
kilerin geliştirilmesinin Türkiye balk.ımn 
gerçek çıkarlarına uyııun oldulunun far
kındaydı. Ancak bunu kendi kendilerine 
farketmediler. Bu konuda da en büyük 
iş sosyalistler tarafından yapılmıştı. Bur
juvazi ao.yaliat ülkeleri bir gerçek olarak 
kabul etmek zorwıda bırakılmı,tı. 

''SOLCU DGM'LER" 

Evvelki haftalann sonlarına dolru 
Milli Güvenlik Kurulu toplantıSı yapıldı. 
Top1anbda ,enel aÜgenJik sorunlarının 
lı:onutuldulu açıklandı. Ancak Adalet 
Bakanı Mehmet Can 'm da toplantıya lı:a
tıJ.maaı. adalet kurumlanyla ilgili birşey
lerin lı:onutulacatı konusunda yeterli bir 
rıkir 01u.t1DU1.Dl &&Ilaclı. 

YapıJ..ırıuı i.tenenin ne oldulu daha 
sonra açıklandı. Bakanlar Kurulu Milli 
GüveııJik Ko.ıruJU'Dun "t.usiye ettıli" th
ti .. MaJı.lıı:emelerl He i�li konulan gö
rii4tü. 

"lhtiıu Mahkemeleri" anarşik olay· 
ların önlenebilmesi için dw,ünülmüştü. 
Tüm Türkiye'deki YIll1Iç!ar İzmir Altır 
Ceza Mahkemem Ba,kanı iPbi "jet" ol
madıklarından anar,ilı: olaylarla ilgili ka
rarlar eeç ahruyor bu da anar,istlerin da
ha da oeı.aretlenIMlerine yol açıyordu. 
Bu eerelı:çayi ileri süren Ecevit yalnızca 
anar,ilı: olaylara bakacak özel ihtiau 
mahkemelerinin kurulacatını açıklıyor
du. Açıklamalara eöre bu mahkemelerin 
kurulUfunda 'I1caret Mahkemeleri, Baıan 
Mahlı:emelıeri llibi kurumlardan eai.nlene
celıı:ti. 

Eceftt ber .. yl dÜfünmiiftü. Bu mab-
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kemelerin kurulmasıyla Anayasa da ze
delenmiş olmayacaktı. Dolal hakim il
kesine uyularak mahkemeler olWlturula
caktı. Ayrıca bu mahkemelerin daha if
Ler hale eetirilinesi için bir de adli zabıta 
kurumunun eenişleölmesi, modern araç 
w eereç.lerle donatılmaBJ tasarlaruyordu. 

Ecevit bu açıklamayı yaptı, ama, do
Ital hakim ilkesinin naııl olup da bozul
mayacalt1 konusunda pek birşey söyle
medi. Henüz düşünme aşamasında olsa 
gerekti ... 

AP'run başı ise Ecevit hükümetinin 
her yaptıRına karşı çıkmak zorunda 01-
duRunelan ihtisas mahkemelerini abesle 
iştigal olarak yorumladı. AP'nin başına 
göre Anayua DGM'lerin kurulmasını 
öneriyordu. Anayasanın çilnenmesi ön
lenmek isteniyorsa DGM'ler kurulmalıy
dı. Buna başka isimler bulmarun hiç bir 
anlanu yoktu! 

... VE DE TOPRAK REFORMU 

12 Mart dönemnde CGP'li yakınbA'ı 
ile bilinen LLhan Oztrak tarafından hazır
lanan fakat buna rtlRmen meclislerden 
kuşa döndürüıerek Çıkarılan Toprak ve 
Tarım Reformu tasarw 10 Mayıs tari
hinde tümüyle ortadan kalkacak. Nuret
tin Hoca'run leyletim andıran Toprak ve 
Tarım Reformunun hazin hikayesi şöy
le: 

BilindiAi gibi 12 Mart'tan sonra kuru
lan beyin kabinesinde çatlaltın başlama
sına neden olan olay Toprak ve Tarım 
Reformunun çıkarılmasının tehlikeye 
düşmesiydi. Daha sonra kurulan 12 Mart 
kabinelerinde de toprak ve tarım refor
mu baş sorun olma özelliRini korudu. 
Ancak Slnırlı da olsa bir toprak reformu 
çıkanldı. Toprak reformunun eerçek sa
hibi Uhan öztrak bile reformu n y......ıa4-
masından ıonra "artık t.oprak reformu 
kalmadı" diyordu. Yasa öyle bir hale SO
kularak çıkarılımştı ki, yasayı hazırla
yanlar bile onu tanıyamadılar. 

Gel zaman, git zaman devir deRişti. 
Toprak reformu uygulamasına geçildi. 
Hükümette bu e:örev MHP'ye verildi. 
MHP toprak reformundan çok partiun
lık dw,Unceainde olduAundan bu kadro
ları kendi yanda,ları için kullandı. An
cak bu ııralarda ortaya çıkan Güney-Oô
Itu .ulama projesi heuplan altüst etti. 
Sovyetler BiriiRi Güney·Doltu'nun ıulan
maıı için büyük bir projeye katılacaltını 
açıklayıp, bunun temelleri de atılmca 
daha önce topraktan kamulaştırı1dlRı 
halde seaterini çıkarmayan büyük toprak 
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sahiplerinde bir kıpırdanma başladı. On
ce Başbakanbk binası büyük toprak sa
hipleri, çocukları ve karılanyla baQldl. 
Ancak seçim arifesi oldulundan buna 
kimse aldırmadı. Ancak daha sonra bu 
olay boyut. deRiştireU. DP'den toprak re· 
formu meselesi nedeniyle ayrılıp AP'ye 
geçen toprak aRası Musta1a Kıbç bu kez 
de biraz demokrasiyi kurtarmak, biraz 
da topraklaruu kurtarmak amacıyla AP' 
den iıtila ederek CHP ile kurulan hükü· 
mete katıldı. Kıbç, CHP 'den toprak. re
formu dondurulacak sözünü amuştı. 

OONDURULAN REFORM 

CHP vereURi sözü tuttu. Toprak ve 
Tarun reformuyla ilgili Devlet Bakanı 

Dediler ki .... 
1 Mayıs 1978, sağ ve "sol "da çeşitli 

biçimlerde deierlendirildi. Bu deAerlen

dirmelerin bir bölUmü, basına da yansı
mış bulunuyor. Burada, hiç kuşkusuz 
1 Mayıs'a kudurgan sağ gözlüklerle ba· 
kanlardan ve "bizim işimiz" sarhoşlu
ğunun verdiği şımankhkla yeniden sağa 
sola saldırmaya başlayan sözde "sol" 
çevrelerden örnekler verecek değiliz. 
Gazetelere şöyle bir göz atıldığında ilgi 
çeken bazı alıntılar, kimlerin 1 Mayıs'a 
hangi gözle baktığını sergilerneye yeter 
sanırız. 

ESKI GÖZ AGRIM 
1 MAYIS'I DA KORUDU 

"Oç beş bomba patlatıp yirmi otuz 
kişlyi öldürmek; çevredeki damlara giz
lenip makineliyle kalabalığı taramak; pa
nik yaratıp çoluğu çocuğu ezdirrnek g�
rekirdi. Ama olmadı. 1.  Ordu'nun koru
ma ve kollama işlevini özenle yerine ge
tirmesi, teröre fırsat tanımadı." (ılhan 
Selçuk, 1 Mayıs ta Geçti, Cumhuriyet 
3 Mayıs Çarşamba) 

IKINCI ESKI GÖZ AGRIM, 
BIRINCISINI BIR TANISA ... 

'"Ta.ksim alanına en kalabalık grupla 
·DEV-GENÇ katıldı. 1 saat 40 dakika 
sürdü yürüyüşleri. Gençler, 12 Man dö
neminde öldürülen arkadaşlarını unut
madıklarını vurguladılar: " kurtuluşa ka
dar savaş" diye bağırdılar. Ancak bu sa
vaşın somut koşulları, yöntemleri nedır 
ve ne niteliktedir? Kamuoyuna bir Iyi 
açıklamaları gerekiyor." (ılhan Selçuk, 
aynı yazı) 

KABAKlı, MAOCULARI SEVIYOR 

"Ama neden? Madem ki komUnlsttir
ler, 1 Mayıs'ı kutlanıak ötekilerinin de 
hakkı değil mi! Maoeunun ne ekıııı var 

Lenineiden! O şimdi daha ilericI. Hiç ol· 

Enver Akova toprak ve tarım refonnu
nun donduruldutunu açıkladı. Reform 
nedeniyle meydana gelen hazı hakaızlık· 
lar düzeltilecekti. Ancak CHP hükümeti 
bunun ayıbıru da üstlenmek Uıtem.yor
du. Akova mecliıte yaptlRı bir konuş
mada, "toprak ve tarım reformu uye:ula
ması yalnızca Una 'da durduruldu" dedi. 
Kimse de kendisine "balika bir yerde uy
gulama var nu?" diye &Ormadı. 

Sonunda istenen oldu. Zaten pek bir 
şeye benzemeyen toprak ve tarım refor
mu ile ilgili yeni yasa "çtkarmmadılın
dan" eski yasa 10 Mayu tarihinden iti
baren ortadan kalktı. 

12 Mart'la başlayan, Anayasa Mahke
mesinde boyutlanan Toprak Reformu 
macerası CHP hükümeti ile noktalandı ... 

musa memleketi Moskova'ya satmaya
calı d� belli." (A.hmet Kab .. kh, A.ynı.n1-
mız Kabarana Kadar, Tercüman, 3 Mayıs 
Çarşamba) 

ECEVIT BUNA NE BUYURACAK? 

"Eğer Türkiye demokrasisinde BilIent 
Ecevit bir Komünist Partisi eksikliği gö
rüyor idiyse, böyle bir paninin kurulma
sını engelleyen yasaların kaldırılması 
için, yasa teklifi getirirdi. Gerekli yasa 
değişikliklerinin yapılacağını parti prog
ramına koyardı. 

"Her ikisinin de yapılmamış olması, 
sözlerin veya en azından öne slii.ilen ıı:e
rekçenin içtenliği konusunda şüphe ve
ricidir." (Güneri Civaoğlu, Tutarsızlıklar 
Çelişkiler, Tercilman, 3 Mayıs Çarşamba) 

BANA GÖRE 
"PRIMUS INTERPARES" 

"SineISen geçmen 1 Numar.ıh �mı 
gören tUIk, başliidı aikıŞi. Te�v;zyon 
programla"nın 1 nurnaraiı ildamı cUneyt 
Arkın geçiyordu sinema. emekçileri ara
sında. Ve 1 numilralı adam, yUıbinlerin 
içinden biri, bir sıra neferiydi Dolm;ı
�hçe yokuşunu slopnlilr söyleyerek, 
"Sansür'e Hayır" diyerek tırmanırken." 
(Oya Baydar, Yahu Bu Halk Delil ml! 
Politika,2 Mayıs Salı) 

CHP IKTIDARıNıN FARKı". 

(1 Mayıs'taki slogan ve dövızler kas
tediliyor.) 

"Geçen yıl Ile bu yıl arasında bu 
.Iandaki farklılık şuradadır: 

"Demirel hlkUmeti döneminde o du
rumlar "'kip�z kalmıştır. BUSUnkU hUkU
metin valisi ise sözkonusu olayların film 
ve tutanaklarla saptandıjını, gereken ko
vuşturm;ının yapılacağını açıklamıştır." 
(Abdi ıpekçi, Durum, Milliyet 4 Mayıs 
Perşembe) 
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CAUSMA BAKANı ECEViTTEN 

TLHAN AKALIN 

24 Temmuz, Türk.lş tarafından "işçi 
bayramı" olarak ilan edilmiştir ve "kutr 
lanmaktadlr," Bilindi�i gibi 24 Temmuz 
1963'de 274 sayılı sendikalar yasası ile 
275 aaytlı toplu iş sözleşmesi · grey . 
lokavt yasası kabul edilmişti. Bu döne
min Çalışma Bakanı, bugünün Başbaka
nı Bülent Ecevit'tir. 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit döne· 
minde çıkartıJan 274 ve 275 sayılı yasa
Lar için çok şey söylendi, söylenmekte. 
Söylenenler 1966'Laıda başladı. Söyle
nenlerin başında yetki alma işleminin 
sakatlıeı ve bunun giderilmesinin yolu
nun da rererandum oldueu geliyor. ls
teklerin başında bu konunun gelmesi 
gerek Anayasa, gerekse sınırlı da olsa 
274 - 275 say�ı yasalarla işçilere tanı
nan haklann kuUaru1masının engeUen
mekte olmasından. Uygulamada bu en· 
gelleme ilerici . devrimci senmkalann 
dayatmalan ile en aza indirilmeye Çalı
şlldı ve indirildi ama ortadan kaldırıla
madı. Geride bıraktıe-uruz iki dönemde 
ise engelleme doruk noktaya ulaştı. 
Birinci dönem 12 Mart dönemi, ikincisi 
ise MC dönemi. 

MC döneminde Çalışma BakanhRı 
alanı, ortaklardan MSP'nin payuıa düş
müştü. MSP bu alanı die-er ortaklan gibi 
alabildiRine kullandı. En üst düzeyden'
başladı, adım !dan ve kararlı biçimde 
kapıeılara kadu indi. ış müfettişieri 
perişan edilirken "teftişe yetkili" kartIa
n dÜlenleyerek MSP militanlanna daA:ı
l�ıIı. Bölge Çalışma Müdürlüklerinin ta
mamına imam-hatipler getirildi. 

ışçilerin ekonomikodernokratik mü
cadelesi &Çısından Çalışma Bakanlılı ve 
Bölge Çalışma Müdürlüklerinin büyük 
önemi vu. Hem Iş yasasının hem de 214-
275 sayılı yasalann uygulanmasında bü
tün yollar Dölge Çalışma MüdürtüRü'n
den geçiyor. MC ve ortalı MSP bu yolu 
çok Iyi kullandı. Gerek Hak-Iş gerekse 
MlsK kullan�an bu yolla p .... topladı. 

SENDıKACI BAKAN : 
BAHIR ERSOY 

Bu� Çal14Ina Bakanheı koltuRunda 
"Id bir sendikaa otunnakta: Bahir Er
ıoy. Dünün Çalışma Bakanı, 274-275 
aay�ı yasalann ÇıktıRı dönemin çalışma 
bakanı Biient Ecevlt de başbakan. 

ışçilerin mücadelesi iş yasası; sendi
kalar yasaa, toplu sözleşme, grev ve lo
kavt yasalannın de�ıtirllmesl yönünde 
sürüyor. Sürüyor ama deeiştirilmesi yö
nünde. Bahir Enoy'un bakanlıRınca bir 
hazırlık görünürlerde yok. Bu, birinci 
&aptama. 

I kino; saptaına, bu�le llgil� uygu
lamayla ilgili. Başka bir dey�le işçilerin 
Anayasa ve 274 - 275 say'dı yasalarla sa
hip olduklan örgüUenme; toplu sözleş
me ve I;TeV yapma haklannın kullanıl
masıyla ilgili. KuUanma da yollann geç
tiRi Bölge ÇaJııma Müdürlükleriyle ilgin. 
Sendikaa Bak.an Bahir Ersoy'un yöneti
mindeki kuruluşlarla ilgili. 

ESKI TAS, ESKI HAMAM 

Bu�n Çalışma BakanlıRı koltulun
da eski bır sendikacı var. Bölge Çalışma 
Müdürlüklerinden imam-hatipliler alındı, 
yerlerine baıkalan geUrlldI. Geörllen 
başkalan, gidenlerin yaptıklarını aynen 
sürdürüyor. Yani işçilerin örgtitlenme ve 
toplu sözleşme ve grev haklan yine en
geUenlyor. EngeUemenin sürüp glttiRinl, 
uygulamadan örnek vererek açıklamakla 
yara.r var. Yukanda belirtilen iki sapta
maya bir üçüncüsünil eklemek gerekiyor. 
Uçüncü saptarna ıu: 

20 Mart Dlnnlı 'ini hatırlamak yeter-
U. Halırlanmuuıı l,tedlRlmlz 20 Mart 
Dlnnlıl'nIn görkemi de!llL Bu görkemli 
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BAHiR ERSOY'A 

Ecevit'in Çalışma Bakam E,..,y. urmaye ile yanyana 

direniş karşısında pek çok çevrenin tu
tumu: " Aman CHP iktidannm işini güç
leitirmeyelim. Aman eylem yapmaya
lun" oldu. Ayru anlayış, konuyla UgiU 
olaralı, "Aman Çalışma BakanlıRı'nın da 
Bölge Çalışma Müdürlüklerinin de üstü
ne gitmeyetim. ı,leri güç . Bekleyelim, 
dÜlelir nasıl oluna. Şunun şurasında ik
tidara geleli ne kadar oldu ki?" biçimin
de beürdl. 

ÖRNEKLER IçINDEN YALNıZ BIRI 

1şçilerin bir sendlkada örgUtlenmele. 
rinden sonra, toplu iş sözleşmesi yapa
bilmesi için yetki alınması gerekiyor. 
Yetki alma Işinin başlaması, biçilerin ör
gütlü olduRu !endlkAıun Bölge ÇaJııma 
Müdürtü�'ne yazı Ile bqvumıUlnı ge
rektiriyor. Bölge Çal14ma MüdürlüRI;' 
nün sendikanın yazdı başvurusuna ya
zLlı cevabı ikinci aşama. üçüncü Atama 
bu cevaptan sonra sendikanın gazete ila
nı ve işkolunda kurulu sendikalara Çaı
nda bulunmaıı. 

Baııka bir deyııle Bölge Çalışma Mü
dürlüeü sendikanın başvurusuna cevap 
venneden işlemin yürümesi mümkün de
Rii. Toplu Iş IÖLleşmesi yapabilmek için 
alınması gereken yetki konusunda ilk 
numaralar bu noktada başlıyor. 

Bölge Çnlışma Müdürlükleri sendika
lann bu başvurusuna cevap vermek "gö
rev ve yükürnlülü�ünde" olmasına kar
şın bunu savıak.lıyor. "Niçin cevap veril
mlyor?" diye soruldueu zaman beylik 
bir yanıt var: "Böyle bır Işyeri var mı, 
yok mu tetklk ediyoruz." Bu tür yanıt 
verilen Işyerleri arasında lki-üç dönem 
toplu Iş sözleşmesi yapLlmış işyerleri 
oldueu dbi, resmi sayılabilen işyerleri 
de var. 

Bir örnek vermek mümkün. örnekte 
birkaç özellik bir arada. nk özellik, iş
lemln başlatılmasının MC dönemine, 
sonuçlandırılmasının Ise bır sendikacı
nın bakan olduRu döneme rastlamasın
da. öteki bir özellik, bu örnekte bır kaç 
numaranın bır arada uygulanmı, olma
sında bulunabilir. 

Işyeri, Ingiliz Klillür HeyeU. Du iıye
rinde çalııan 24 I,çl Sosyal-Iı üyesi ol
muştur. Toplu I' sözleşmesi yapabilmek 
ıçın yetki almak gereklidir. V. Sosyal-I, 
16 Kasını 1977 tarihinde Bölge ÇaJııma 
MüdürlURü'ne başvuNr. Bu bafvuN ya
ntWz kaluıc. 13 v. 28 Aralık 1977 
tarihlerinde, Böl,e Çalııma MUılürlü\!ü-

nill görevleri de hatırlatılarak iki yazılı 
başvuru daha yapllır. Sonuçta, ilk baş
vuNdan bir buçuk ay sonra 2 Ocak 
1978 tarlbinde yanıt aluıabillr. 

Yanıtm alınması ile birinci numara 
bitmiştir. Sendika gerekli çae-rılan yapar 
ve sonucunda ikinci numara uygulanma
ya konulur: Çatnya itiraz vardır, belge
lenn Bölge Çalışma Müdürl�ü'ne veril
mesi gerekmektedir. Sosyal-ış gerekli 
belgeleri ver.r, itiraz eden Teknik-İş ve 
Türk-Büro belge vennez. Bu durumda 
Bölge Çalışma Müdürtüe-ü'nÜfl yetki ka
ran vennesi gerekir. Bu karann verilme
si gerektiei günlerde eski bir sendikacı 
Çall,fma Bakanı'dır; ve yetki karan ve
dlmez. İrade beyanına ba4vurulacaaı 16 
Şubat 1978 tarihli bır yazı ile Sosyal-Iş' 

e birdirilir. Irade beyanı 27 Şubat 1978 
günü yapılır ve tüm işçiler Sosyll:l, üye
si olduklannı beyan ederler. Nihayet 13 
Mart 1978 tarihinde Sosyal-ı,'in yetkıll 
olduRu bildirilir. Başvuımanm üzerlnden 
dört ay geçtikten sonra. 

Bu dört aylık sürede işçııer toplu iş 
sözleşmesi yapma hak.lannı kullanarn. 
mışlardır. Ama işveren bu dört aylık dö
nemde iş yasasıom kendisine bahşettili 
Işçileri ı, ten çıb.rtn'lli hak .. cuu kulJ ..... 
mıştır. Daha başka öyle örnekler verile
bilir ki, özellikle 15 - 20 işçinin çalılittlı 
işyerlerinde, işverene kazandınlan z. 
man içinde işverenler işçi çıkartma hak
kını sonuna kadar kuııanmışlar ve yetki 
alındıtı tarihte işyerinde hiç işçi bıru
maınışludır. 

Hani 1 Mayıs'a 
gelmeyecektin? 

Dı.tkllndOn ;ız olrmkla birHkle, solun, sosyalizmin Ilcaretlnl yapmaktaa 
b"ka bır endişesi olmayanlar, TiIr1dye'de bugün de VlIf. Bunların önemli bır 
bölümü, "sanatçı" kesiminden. Rekl""larının yapılabilmesi, lsimlerinln duYu
labilmesi için yapmayacakları Iş, 'ÖYleyemeyecekleri .öz yok neredeyse. 

Böylelerinden biri de yıllann Nobel ,., ödüi twı.sı, nam dilikOnU ya. 
zarı Yapr KemaL. Yapr Kemal, 1 Mayıs'tan bir ıkı gün önce ""oru Aydınlık 
gazetesine bir demeç verdI. Demecinde, "1 Mayıs'ta bölücü bır tutumun ha .. 
kim olduAunu, böyle bır gösteriye katılmayacaAını" belirtti. Aynı yaur, doho 
önce yhıe reklam amacıyla maocu cerideyi ziyaret edip "b"," dileklerini" 
ilettiline göre bunda şa,llaCOlk birşey olmadığını düşünenler çılabil;r. 

Ancak Yaıar Kemal 1 Mayıs gliıü Taksim alanındaydı. "Hani sen gelmı. 
YOfdun" diye .oranlan., ipe sapa gelmez ıeyler söylllyordu. OsıeUk y.ıw.n. 
tb. da "sosyalist" bır partinin rozeti bulunuyordu. Bu roıeti neden Aktaiı so
ruldı.ıjjunda, yine pşkın pşkın baktı_ Onlü y ..... ın yanında buluıwılanlin 
biri şöyle dedi:  "Canım Yaşar', bilmezmisiniz; kim roıet yerte o mutb.kı 
tıkacak bir yer builK." 

Işıe Türkiye'nin liılü yazarı böyle biri. Maocul., da böylelerini iyi bII. 
dikleri Için sık sık sayfalarında onlardan Y3.I&Clanıyorlar. 1 Mayıs mı karaıanıı· .  
cak? Gelsın Yaşar Kemal'den demeç ... Sosyalizme küfıi' m ü  edılecek? Hemen 
Yaşar Kemal'e koşulsun. Bilinir ki, Unlü yazar reklam uğruna kimseyi geri çe
virmez. 

Tliri<iye'de kafasıyla, düşüncesiyle ve inançlarıyla ıefessüh eımlş böyle. 
lerini adam edebilmek olanaksız. Harcanan zamana yazık. Yapılacak. tek i,. 
onları sergilemek. Ibred aitm olarak teşhir etmek. KI, yeni, temiz insanlardan 
reklam ıçın ona özenen�r çıkmasın. Insanların ismini duyunbilmesiyle, Ismi· 
nin temIzliği"! koruyabilmesi çOıu uma" birbirine uyuşmuyor. Özellikle 
nam dUşkünü kariyerisder sözkonusu oktuğunda. 



12 MART'I YENMEK' iciN 
MUSTAFA BElGiN 

Oç isim, akla kaplarınıık Uç yılı ge
tiriyor. 12 Mart döneminin en koyu ka
nnllAında burjuvazinin apoletli temsilci
leri tarafından idam sehpasına gönderi
len Gezmiş, Aslan ve Inan'm ölümlerin
den bu yana tım altı yıl geçti. Oç isim, 
en başta bu karanlık dönemi hatıriab-
yor. Cinayetli, t«örtü, anmalı, sıiuyö
neumli üç yıl. Insanla"" birbirine düş
man edildiii, komşunun komşudan ürk
tüğü, ijrenç "ihbar" furyasının damga
sını wrduğu bir dönem,Türkiye üç yıl 
bu karanlığı yaşadı. 

Bugün ise, kimi çevrelerde ı 2 Mart 
karanlığını unutma karanlığı hüküm sü
rüyor. Bu karanlığın temelinde de, ''be
terin beterivar" mantığı ile, bugünün ko
şullanna şükretmek; ı 2 Mart', kalıntıla
rı ile üzerine yüriliıec:ek değil, unutulup 
tarihe gömülecek bir dönem olarak gÖl"
me hastalığı var. Bu hastalık ''ilerici'', 
"demokrat" çevrelerde çok yaygın. 
Mantık, aynı mantlk. Dün CHP'den ve 
liderinden "ileri demokrasiyi" hayata 

geçirmesini bekleyenler eler bugün ay
nı kuruluşa ve kişiye "ileri demokraSiyi 
isteme özgürmiü vardır" dedi diye alkış 
tutuyorlarsa; böyle bir yılgınlığın, böyle 
bir tevekkülUn 12 Mart kalıntılarının 
üzerine yürimesini beklememek gereki
yor. 

Görev yine işçi sınıfının, işçi sını
fının politik hareketinin göre .. ·i Başı 
yine onlar çekecek. 12 Mart kalmtısı 
karanlığın üzerine önce onlar yüriiyecek. 
Sonra yığınlar ve yılgınlar izleyecek. 

Nedir 12 Mart karanlığının kalıntı
lan? 

En başta şu: Bugün 12 Mart döne
minde, burjuvazinin apoletli temsilcileri 
tarafından, düzmece "suç "larla hüküm 
giyen, karanlıkta inen darbelerle tüm ya
şantısını zindanlarda geçirmeye zorla
nan yüzlerce ilerici, yurtsever, demokrat 
ve sosyalist var. 12 Mart döneminde ve 
öncesinde, işçi sınıfı hareketi açısından 
yanlış eylem yapmaları, yanlış yolda yü
romeleri bir yana. Burası o kadar öneml i 

Oç yurtsevere,s ygı 
Hüseyin Inan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ın 12 Man faşizmi tarafın

dan idam sehpasına yollanışlarının üzerinden 6 yıl geçti. 
"Yaşasalardı ne yapMwdl?" sorusunun yanıtını bulmak hayli güç. Ay� 

rıca büyük bir önem de taşımıyor. Çiklkü Inan. Gezmiş ve Aslan belirli ve özel 
bir dönemin isiritleri D\dular. Bugi6ı öyle Isimlerin ortaya çıkmaması, bu özel 
dönemin aşılıp gerilerde barakıldığını gösteriyor. Gelişmenin diyalektiği böy
le. 

Gelişmenin diyalektili, yaşamları, düşünceleri ve eylemleri ile geride ka
lanların unutulmaları anlamına gelmiyor. Inan, Gezmiş ve Aslan'ı iki a.çıdan 
hatırlamak ıerekiyor. Birincisi. üç yurtseveri idam sehpasına gönderenlerden 
hesop sorulması ,çısından. Bu hesap d, ıkı düz.yde sorula-cak. Önce faşizme 
karşı rriicadele edip onu yenerek. sonra da zaferle birlikte özel ve kişisel so
rumlulardan birer birer hesap sorarak. Hareket, bu hesabı, ajandasında sürekli 
olarak muhafaza .dlyor. Gür.'; g.lInce kullanmak üz."'. 

Ikinci olarak, Inan, Gezmiş ve Aslan', bir dönemi tanımak için hatırla
mak gerekiyor. Tertemiz, p .. ıi PJfıl sençlerin "son çare" olarak tutundukları 
dalın da kırılmasından sonra nerelere savrulabileceklerini görebilmek için bu 
dönemı hatırlanıık ge .. klyor. Orglltsllzlllğün, b,şıbozukluğun ve dağınıklığın 
.gelllC\n olduiu bır ortamd" insanlar glivendlkl.ri, irı,ndıkları harekeı y. kişi
lerin d. "Çıkarcı", "kuyrukçu", "karly.rlst" ve "korkak" olduklannı görii"
ler .. ne y..,...lar! IJele genç i .. Ie', hele hele ka�larına sıiillllıyorlargı 

Inan, Gezmiş ye Aslın yalnızca y,şadılar ye gördüler. Y,şayıp gördUk
lerini blllnçl.rinin 5ÜZgecind.n g.çlr.medll.r. Id.olojlk düz.ylerl buna .1_
mlyo'du. üçü d., id.olojik y.ter�zllğln g.drdiği çıreslzll�i, """,.ı, aıılgan
lık ve menliklerl ile yenmeye kalktılar. Paris KomUnInden yüz yıl sonra, Uste· 
lik bir avuç insanla "ıöle urmanmaya" çalıştılar. Baıaramazlardı. Baıarama� 
dılar. 

Inan, Gezmiş ve Aslan'dan geriye kalan c:esır.ı ye 'tılpnlığı sür<\ürebll
rnek buıünün yaşayın d.vrimcil.rl Için d. mümkün. Ama bır tek koşulla: 

. CMareı .. ,ıılpnlık öliüdU milcad.1e bilinci il., örgüı Inancı lle bülU"leşebilir
... Başka ,Imaşık yok. Çünkü 1971 öncesind.n farklı ola"k, günümüzün yerı
lerı, örııüt bilinci ye inancı olmadan c ...... ı .. aıılganlıion da' olamayacağını 
gösteriyor. Inan, Gezmiş ve Aslan'ın dramıarı, örgütsüz cesaret ve atllgaohAın 
milmkün olabildiği bır dönemde yaşamalarondan kaynaklanıyor. Bu dönemin 
·" oIma,.,1 da üç yurt .... rln anısı ıçın .n bUyük "ygı olarak görmek g.r.ki
' yO(. 

Y'şasalardı, büyük bir olasılıkla bunu onlar da göreceklerdi. 

d�iI. üsı.lik d. bu ka"nlığın kalıdarı
nı yok etmek için parmaklarını dahi oy: 
natmayanların, karanlığın Uzerine 'fU'rO
mekten "ya daha heteri olursa" diye 
korkanların, bu yanlışları eleştirmeye ' 
hiç de hakları yok. TUrkiye'de işçi sınıfı 
hareketi açısından böyle yanlışları ele ş
tirmeye, yalnızca onların öz�rliic. hak
kını sonuna kadar savunanların hakkı 
var. Bu anlamda sonuna kadar demokrat 
olanların, tutarlı olanların hakkı var. Iş
çi sınıfının.bilimsel sosyalist hareketinin 
hakkı var. 

Küçük bu�uvaıi bu. N. kadar kolay 
unutabiliyor. Ne kadar kolay bir biçim
de ormana değil de tek bir ağaCi baka- . 
biliyor. Türkiye'de demokrasi mücadele
sinin önünde sayısız görev varken, bu 
mücadelede atılması gereken sayısız 
adım varken, işin içinde birşey yapma
yıp beklemek var diye nasıl tek bir ağa
ci ormanın yerine koyabiliyorlar. Tii"ki
ye zindanlarında yüzlerce ilerici, yurtse
ver varken nasıl onları bir kalemde silip 
sihirli vaadlerle kendilerini avutabiJjyor-
lar. 

Hak almanın bir dayatma sorunu, 
bir zor sorunu olduğu hiçbir zaman 
unutulmamalı. Dayatmadan, bastırma
dan, gücünü, kararlılığını ve azmini gös
termeden kimse sana "demokrasi" w: 
özgürlük hediye etmez. Hangi demokra
tik talep olurSa olsun. Tümü göze göz. 
dişe diş bir mücadeleyi ve kararlılığı ge
rektiriyor. 141 - 1 42.nin kalkmasından. 
siyasi partiler yasasının demokratikleş
tirilmesinden 1 2  Mart hüklinlülerinin 
özgürlUklerine kavuşturulmalarına ka-

dar. . 
Kimi demokratların ya da adı "de

makrata çıkanların" ustaca bir saptır
ması var. Söz, vaad ve beklenti, her za
man en sorrot, en acil görevlerin gizlene
bileceği bir sis perdesi oluyor. Türkiye' 
nin ''banh anlamd'! .sınırsız özgürlüklere 
sahip olmasını" istiyorlarmış. Peki bu
nun için ne yapıyorlar? Bu, "sağa da so-

-

la da karşıyız" myerek mr gerçeklett
cek? Ihtisas mahkemelerinin kurulmasa 
ile mi gerçekleşecek? Hele hele, karŞı 
olduğunuzu söylediğiniz bir dönemin 
darbesini yiyen yurtse\er insanları zin
danlarda tutırak mı gerçekleşecek? 

Oç yuruew:r gencin ölUm yıldönü
münde, "demokrat" olduklarını iddia 
edenleri yeniden sarsmak, silkelemek ge
rekiyor. Yaşamlarının baharında burju
vazinin zindanlarına gönderilen, orada 
kalmaya mahkum edilen çok saym in
san var. Haydi, ne duruyorsunuz? Bu in� 
sanıarın "bağımsız yargı orpnlaruıca ce
zalandırıldıklarını" mı ileri sik"eceksiniz? 
"Bunlar Çıkarsa anarşi yeniden başlar" 
gibi gülünç gerekçeler mi ileri sii"eceksi
niz? Yoksa "demokrasiyi korumak gere
kiyor; 1 2  Mart mahkumlarını salarsık 
burjuvazi ile ararnız bozulur, iktidarda 
kalamayız. O zaman da MC çelir " saf� 
satasın'ı mı ileri slteceksiniz.Belki de 
zehir Hafıye Sükan ile maruf antikomü
nizm tüccarı Feyzioğlu'ndan çekiniyor
sunuz. Peki ama bütün bunlardan sonra 
nasıl "halkçı". Hilerici". "demokrat" ol
duğunuzu söyleyebiliyorsunuz? 

O halde görev işçi sınıfının görevi. 
Gerçekten demokrat olanların görevi. 
Işçi sınıfı ve gerçek demokratlar. yılg., 
olmayanlar 12 Mart'ı ve onun hükümlü
lerini unutnıadılar. Onlara özgürlük veril
mesi mücadelesine girilmeden. kendileri· 
nin de özgür olamayacaklarını biliyorlar. 
Bu nedenle mücadelelerini sürdürüyorlar. 

Gezmiş, Aslan ve looın'In ö'Om yıJ
dönümlerinde, yeni bir silkinişle, 1 2  
MMt karanlığının kalıntıları Uzerine 
yiOiiy.lim. "Siyasi tutuklu" denen ii
renç cimlenin Türkiye'nin politik ve hu. 
kuki sözlüğünden çıbrılmısına çalışa
lım. 

Oç yurtseverin anısına en büyük 
saygı, aynı dönemin mahkumlarının öz
plükleri için mücadeleederek ıÖSt«ilir. 

Tüm " siyasal tutukJu"lan. 12 Mart 
faşizminin kurbanlarına özgürlük! 
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ZEKi KILıÇ 

Bir eylemin öngörülen amaç doğrultusunda işlev 
görebilmesiı daha sonraki adımların atılmasına katkı 
sağlayabilmesi için, hiç bir zaman gözardı edilemeye
cek ön ye temel bir koşula ihtiyaç vardır. Bu koşul, 
eylemin düşünülmesinden, planlanmasına; hazırlıkla
rından, yürütümüne kadar olan süreçte yönetimin tek 
ve muktedir bir elde olmasıdır. Bu sağlanmadıkça, ya 
da bu koşulu" sağlanabilmesi -doğrultusunda sürekli 
ve ısrarlı bir çabanın içerisine girilmedikçe, büyük ka
labalıkları" görkemli görüntüsiiıün dumanları altına 
girmekten öte bir anlam ta$ımaz. Bunun içindir ki, 
işçi sınıfı parti leri, o gün için hastalıklı, zaaflı akımla
rın Oluşturduğu sis perdesi yüzünden eyleme katılan
larca veya katılması gerekenlerce görülemeyen olum
suzlukları gidermek i çin, kısa süreli taktik avantajları 
kaybetme pahasına, yanlışlıklarla yarışmak yerine 
ona set olacak, baraj olacak bir tutumun içerisine gir
mişlerdir ve girmektedirler. 

HAREKETIN SORUMLULUKLARı 

Işçi sınıfının bilimsel sosyalizmi hedef alan parti
lerinin kademeleri ve üyeleri, her koşul ve durumda, 
yapılacak her işte, kotarılacak bir eylerrıie daima söz 
konusu işin veya eylemin kararlaştırılan biçinine ve 

disiplinliliğine,hareketin o andaki yönlendirme işlevini 
üstlenen yöneticilerin tekliğine karşı en büyük sorum
luluğu ve titizliği göstermekle kendilerini yükümlü 
saymışlardır ve yükümlÜ(]ürler de. Bu nedenle, parti 
olarak tek başlarına kotarmayı öngördükleri eylemer
de, insiyatifierini azaltacak en ufak bir girişime karşı 
en acımasız ve müsamahasız tepkiyi gösıerirler. Yine 

bilimsel sosyalist hareketin üyeleri, kitle örgütlerinin 
tek başlarına veya ortaklaşa düzenleyecekleri eylem
lerde, eylem öncesinde ve eylemin hedef ve yönlendir
me ilke ve taktiklerinin saptanmasında elden gelen 
tüm katkıyı yapmaya çalışırlar. Kararlaştırılan biçim, 
saptanan hedef ve öngörülen disiplin, olması gereke
nin altında bile olsa, eylemn öngörülen biçimiyle uy
gulanmasının en samimi ve en tutarlı uygulayıcısı olur
lar. Bilimsel sosyalistler, verdikleri sözün sahibi olduk
larını her fırsatta dışındakilere göstermek ve onlara 
güvenilir olduklarını anlatmak zorundadırlar. 

YANILGILARA BAGU OLANLAR 

Kitle örgütlerinin kuruluş amaç ve mücadeleleri 
açısından politik örgüt i şlevi göremeyecekleri , bunla
ra, politik örgüt işlevi yüklendiğinde doAabilecek acı 
sonuçların neler olacağı hep söylendi, söylenmekte
dir. Yine bir uç yanlışlığa karşı olabilecek en kısa sü
rede önlem alınmazsa, yalnız başına zaman faktörü
nün bile bu yanlışlığı bir başka uç yanlışlığa dönüştü
receği gerçeğinin altı hep çizildi. Ne yazık ki, başka 
ülkelerin bilimsel sosyalist parti lerinin acı deneyler le 
kanıtladıkları yanlışlıkların aynı ölçülerde ve etkinlik· 
lerde olmasa da, dünyanın başka ülkelerinde ve üfke
mizde yaşanılmasının önü yine de alınamamaktadır 

Türkiye'de, özellikle 1966 yıllarından itibaren 
başlatılan kitle örgütlerinin önemini abanma, onları, 
parti önüne alma girişimleri hal.a si6dürüliiyor. 1966-

1971 arası dönemde, bu süreç, bir yanda bir kısım kit· 
le örgütüne parti i şlevi yüklemek suretiyle surdürülür 
ken t diğer yanda, o günkü Tli'kiye Işçi Partisi'nin çe
şitli kademelerinde görev alan sendika yöneticilerinin 
bu yanlış gelişmenin avantajlarını parti hareketine 
karşı kullanmaya başlamalarıyla devam ettiri ldI. O 
günkü ol SK yöneticilerinin büyük bir bölümü, parti 
içinde ayrı bir grup oluştlWmaktan, grupları için imti
yaz istemeye kadar gittiler. Bütün bu gelişmeler bile, 
pani imajının ve gerekliliğinin önerrinin ikinci sıraya 
alınmasına yetmiyordu. Yeni cazibeler, yeni çekim 
merkezlerine gerek duyuldu: Koşulların öngördüğü, 
mümkün kı"bildiği les>1 çalışma ol.nakl.rını, bu 01.· 

HAREKET Y S 
YERLEBiR 

nakları değerlendirebilecek politik örgütün varlığını 
reddetmek; bunun yerine olası, ama tamamen farklı 
ve o güne göre çok daha çetin ve zor koşulların oldu
ğu açık faşist dönemlere özgü başka bir örgütlenme 
gert'kliliği , i llegalite gerekliliği savunuldu, öneriidi. ii
legalite, kendi başına bir "amaç", kendi �)ına bir 
"teori" haline getirildi. Yine illegalite, özel"b,le küçük 
burjuva aydın ve gençlik içinde bir mıknatıs gibi do
laştırıldl. Var olan, gerçek olan koşullar yerine, bu 
koşulların somut tahlili yerine; olası dönemlerin ve 
olası koşulların veri alınarak, örgütlenme ve n"iicadele 
hedefleri saptandı. O zor ve çetin koşulların, faşist 
döneme özgü koşulların doğduğu 12 Man dönemi nde 
ise, o günkü TIp hareketine karşı kullanılan teoriler 
bir anda ya değişti, ya da iflas ettiği açıklandı. 

ILLEGALITE KENDI BAŞıNA AMAÇ OLAMAZ 

Illegalite, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partileri 
için, uygulandığı her dönemde, legal çalışma koşulla
rına kavuşabilmenin aracı olmuştur. I l Iesa1ite, hiç bir 
zaman kendi başına amaç olamaz, olmamıştır da. Yi
ne iIIegal çalışmayı belirleyen toplumun, ya da ülke
nin o günkü yasal düzenlemesi değildir. Yasal düzenle
me önemlidir ama, belirleyici değildir. I l legalite, top
lumun nesnel koşullarının zorunlu kıldığı "geçici" bir 
çalışma şeklidir. Işçi sınıfı partileri açısından sorun, 
şu veya bu tür çalışma şekillerinden birisini mutlak
laştırılmamasıdır. Hiç bir mücadele biçini tek başına 
mutlaklaştırılamaz. Esas olan, her türlü mücadele ara· 
cını kullanmaya hazır hale gelmektir. Nesnel koşulla
rın öngördüğü çalışmayı, mücadeleyi ; yasal düzenle
melerin yapılıŞ· tarihine kadar ertelemek ise, gelişen 
işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketinin önüne en
gel dikmektir. Dün ve bugün, ülkemi zdeki yasal düzen· 
lemelerle, siyasal örgütlen�ye ilişkin yasal düzenle
me, bütün eksikliklerine ve antidemokratik hükUmleri
ne rağmen, dernek1erle ilgili düzenlemeye göre çok 
ileri bır düzeydedir. Ne var ki, hep dernekler kurul
muş, kurulu derneklerin konumu ve etkinliği dikkate 
alınmıştır ama, siyasi partiler yasasının uygulanabilir
liği kenara bırakılmıştır. 

MAKYAVELlZM 

''Teori'' gibi mutlaklaştırılıp öne sUriJIen illegalite 

cazibesi, aynı zamanda özellikle kitle örıütleri içinde 
çalışanları, her türden makyavelist tutum ve manevn.
ları yapabilecek bir konuma geçici de olY kavuştur
du. Bu konum, taraftarlarına yerine gör.e Kemalist, 
yerine göre cuntacı, yerine göre CHP 'Ii veya başka bi
ri olarak kendini gösterebilme "olanağı" sağladı. Kitle 
örgütlerinin doğal işleyiş ve etkinliklerinin artınIma
sında katkı sahibi olarak sivrilip yönetici olunmak ye
rine, kestirme yoldan ve ne pahasına ol .... sa olsun yö
netici olmak " yöntem" olarak seçildi. Bu yanlış geliş
meler, bugün hala devam ediyor. Kitle örgütlerinin 
önerrinin abartılması süreci yavaşlamış olsa da, bu 
yanlışlık yerini bir başka uç yanlışlığa bırakmaya 
başlamıştı': Kitle örgütlerini fiilen önemsizleŞıirmc, 
taraftarlarını kitle örgütlerinin yönetim kadarnelerinn 
dışına çıkartma tutumu ve girişimleri. 

Artık, örneğin sendikal haklar için bir miti", rri 
yapılacak, bu hakların gerçekleşmesini amaç kabul 
eden örgütler kendi yönetim kademeleriyle karar Yere
meyecektir. Verse bile, yönlendirebilece�i, katabilece
ği gücü bilemeyecektir. Çünkü yapılacak bir mi tingde, 
artık şu grubun ve şu "çizginin" taraftarları, örgütü. 
nün öngördUğü işleri deiil, kendi "çizgileri"nin şdle
rinin talimatlarına göre iş yapacaklardır. Kitle örgUt�
rinin çok başlılığına dönüşen süreç, kotarılacak ey
lemleriıt de çok ba.şhhğına yol açmıştır. Böylece, ön
ceden ve muhteme) sonuçlarıyla birlikte ele alınıp de· 
ğerlendirilmesi mlimkün olmayan, eylem sırasında i5(' 
herşeyin yapılabileceği, ama yapı�cak hiç bır işir. 
doğrudan sorumlusunun olamay.cağı, kızgın ve öfke· 
li, fakat hedefe giden yolu belir�z büyük kalab.lıkl .... 
dan sonuçta kimin yararbndığı, 12 Mart dönemnin 
acı deneyleriyle açıkç.ı görülmüştür. 

EKSIKliK VE HATALARı GöRMEK GEREKIR 

Kısaca belirtilmeye çalışılan noktaların ışığı al
ıında gelişmelere bakmak, bu çerçevede ki ıle örgütle· 
rinin bugünkü yapılarını ve eylemlerini deierlendlr
rnek; her sorumlu ve kendisine bilimsel sosyalist di
yen kişi ve kuruluşun gözardı edilmez sorunu olmak 
mecburiyetindedir. 

1977 1 Mayıs'ında burjuvazinin maocu komando
lar eliyle işçi sınıfının uluslanruı daya.nışma gününe 
'" o görkemli mitinge sUrdUrmeye çalıştıAı b.lçlAın 
1 Mayıs 1975·de sÖkUl'" .bl.r.ık G<"Pıındırıl� bi. 



K DUVARLARI N I  
DECEKTiR 

le, kendi başına her demokrata, ilericiye ve bilimsel 
sosyaliste onur ve kıvanç vermeye yeterlidir. 1 Mayıs 
1978'10 görkemli kutlanışından onur duymamak, bu 
anlamda ülkemiz için bu mitingin taşadığı anlamı kav
ramanıak tiıılihsizce bir sınıfsal körlük değilse eğer, 
işçi sınıfı hareketine, demokrasi mücadelesine ihanet
tir. Ama bu durumu, önümüzdeki mücadelenin sağlık
Iığı açısından, kazanımlarımızı korumak ve perçinIe
rnek açısından ve yalnızca ülkemize özgü olrn.aır..,an 
dünya işçi sınıfının dayanışma günü olan 1 Mayi'r'm 

- serçek içeriğine kavuşması açısından eksikliklere; 
hele hele önlem alınmadıAı takdirde daha büyük zaaf
lara yol açacak yanlışlıklar.ı ilişkin değerlendirme 
yapmamak anlamına gelmemelidir. 

1 MAYIS EYLEMI NEDIR? 

1 Mayıs, LÜ'n dünyada politik görüş farklılıkları, 
dini, dili, ırkı ne olursa olsun tUm işçilerin ekonomik 
ve demokratik haklarıyla güncelleşen politik planda 
çözüm bekleyen taleplerinin dile getiıilmesi için katıl
dığı; katılmaları"ın sağlanabilmesi için tüm önlemle
ıin alındığı bir anlayış ve biçimde düzenlenir. 1 Mayıs 
miting ve yiiiiyüşlerinin bu içerik ve biçimde oluşma
sında işçi sınıfı politik hareketlerinin aktif katkısı ol
muştur � olacaktır da. Bu nedenledir ki, işçi sınıfının 
sendikal örgütleriyle, sendikaJ haklar mücadelesi veren 
diğer kitle örgütleri 1 Mayıs'lan" düzenlenmesi so
rumluluğunu alırlar. Bu nedenledir ki. politik hedef 
� perspektifi ne olurY. olsun. partiler doğrudan ka
tılmazlar. kendi bayraklarıyla yürümezJer. Bu açıdan 
ülkemizde kudanan 1 Mayıs 1 978'e bakıldığında TIp' 
in kutlama ön�;nde ve sırasında bu anlamlı günün 
içeriğini' ve bu doğrultudaki amacını ısrarlı şekilde 
belirtmesi ve de bayrağını açarak yüriiyüşe katılma
ma.st, 1 Mayıs geleneğinin içeriği ile kutlanmasına kat
kıda bulunmuştur. 

Işçi SıNıFı NEREDE? 

Sendikalar. 1 Mayas'ları düzenleyip yönettikleıin
den, miting ve yürüyüşe en büyük işçi katılımını sağ
lamak için nWmkün olan bütün çabaları gösterirler. lş

çi katılımını daha önceki yıllara göre daha yüksek ra
kamlara ulaştırmak önemli bir görev ve hedef olarak 
ele aJınır. Ov,a önceki 1 MaYlS'Ian göre işçi katılımı-

nın en tura olması dolrultusunda yeterli çabanın gö'
terilmemesi önemli bir eksiklik sayılmak gerekir. Bu 
eksikliğin daha sonraki 1 Mayıs'larda giderilmesi için, 
önlemler alınmasını, bu çerçevede uğraş verilmesini 
gerektirir. 

Yine bütün dünya işçi sınıflarının 1 Mayıs tören
lerine katılışını hazırlayan ve yöneten sendikalarının 
belirlediği çerçeveye, öngördüğü disipline ve saptadığı 
sOmJt hedefleri uymayan; bu çerçeveyi kımlilya, di
siplini ortadan kaldırmaya ve saptanan hedefler uğ
runda mücadele etmek yerine, eylemi vitrin gibi kul
lanmaya yeltenen her türden go$ist akımın etkisini 
azaltma, onları tecrit etme mücadelesi verilir. Ül
kemizde maoGLI akımın bu anlamda tecrit edilmesi 
olumlu ve önemli bir adım olmakla birlikte, bundan 
sorvaki 1 Mayıs'lar açısından diğer goşast grupların 
nara atan grupçu tavırla,,",n etkisini azaltmak, değer
lendirilmesi gereken önemli bir sorun olmalıdır. An
cak 1 Mayıs 1978 mitinginde, goşist grupların reklam
cı ve yanlış tavırlannın etkisini sınırlamanın ye aide-

rek tecrit etmenin yolu, yanlışlıklarla, aynı yanlış 
yöntemleri kullanarak yarışan kimi anti go,st çevre
lerin tutumu gibi olmamak zorunluluğundadır. 

ÖRGOT MO, "çiZGI " MI? 

1 Mayıs 1978 mitingi ile Ilgin dller bir nokta da, 
kitle örgUtlerinin ve sendikaların büyük bir bölümünün . 
çeşitli şube ve üyelerinin Öl'JÜtleriyle birlikte değil de. 
"çizgileri" ile birlikte katılmış olmalarıdır. Bu du
rum, bundan sonraki gelişmeler ye kotarılacak eylem
ler açısından $On derece önemlidir. Başta sendikalar 
olmak üzere rom diğer kitle örgütlerinde Çalışan yö
netici ve üyelerin. böylesine yanlış gelişmelerin önlen
mesi için çaba göstermeleri gerekir. Bu gelişmenin 
önü alınmalı, sadece 1 Mayıslar için dejll. tüm kitle
sel eylemler . için yönetimin tek atması ve muktedir 
olması amaç edinilmelidir. Aksi halde. her eylemin ge
lişimi, yapılışı ve sonuçları açısından. si6ekli bir belir
sizliği gUndemde tutmaktan öte bir işlev göremez. 

YASAKLAR SÖKE SöKE KALDıRı LACAK 

1 Mayıs 1978'de 1 Mayıs alanında düzenlenen mi
ring demokrasi mücadeldi açısından tereddütsüzce 
üzerine yürümemiz gereken bir önemli sorunun üzeri
nin açılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu da. bi
limsel sosyalizmin bütün terminolojisi ile kullanılabilir 
juruma getirilmesi ve TKP adlı kuruluşun yasallaşma
sı ve yurtdışında bulunan yöneticilerinin ülkelerine 
dönmesi için TIP'nin 1 .  Büyük Kongre'sinde aldlAı ka
rardır. CHP 'nin yöneticileri ve aynı zamanda başba
kan olan sayın lideri ile Içişleri Bakanının anti-komil
nist tıvırları, bu yolda vali/erince vaptırmak istedikle
ri sözde " yasak sloganların" hesabının sorulması giri
şimleri üzerinde de dikkatle durulmalıdır. Sayın Baş
bakanın, sınırı, çerçevesi belirsiz "özgürlükçü" de
mokrasi "repcrtuvarında" anti-kolTilnizm yasallaşmış 
olabilir. Ama toplumun nesnel gelişini , burjuvazinin 
ve onun "özgürlükçü", "özgürlükçüsüz ' tüm temsilci
'!rinin SUbjektif niyetlerini dUn olduğu gibi. bugün de. 
yarın da tarihin akan ve yönü deiiştirilemez nehrinin 
sularında süriiklenlp mutlaka yok edecektir. Hiç kim
senin gücü. bilimsel sosyalist terminolojinin eksiksiz 
kullanılabilir duruma gelmesine engel olamayacaktır. 
Işçi sınıfımızın bilimsel sosyalist hareketi olan Tl61<.i
ye Işçi Panisi ,  kOşullar ne olursa olsun dün olduğu 
gibi bl4ıün de. yann da. anti-komünist olanların sözle
rini ve niyetlerini s.ıhiolerine yaratacaktır. 
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VEDAT SAR 

Toplumlili olayların incelenmeli bu 
olayltm" dışında gelişme%, ak.im� onlar 
üzerinde büyük etkiye sohiptir. Toplum 
bilimleri alanında yapılan derinliline 
araştırmaların 'gemen sınl(larca pek de 
de.tekkınmemeıi büyük bir olasllık14 bu 
yüzdendir. 

B. Brechf (Fıüchtling.gespraech,'den) 

Bütün ile parçası birbiriyle ilişkili. Et· 
kileşim karşılıklı. Bütünü anlamanın yo
lu parçayı anlamaktan, p8IÇayı anlama
nın yolu bütünü anlamaktan geçiyor. Di· 
yalektik böyle diyor. Bireyin saılıg-ı ile 
toplumun salhe, arasında da bir ilişki 
var kuşkusuz. Bütün ile parçasa arasında· 
ki ilişki gibi. Etkileşim yine karşılıklı. 
Buradan �ir sonuç çıkıyor: İnsan satııeı 
denen olgunun iki yönden incelenmesi 
gerek. Bireyin satheından toplumun 
saeııeuıa, toplumun saeııeından bireyin 

sa�lıgına. Buradan da bir sonuç çıkıyor: 
Olgular arasındaki etkileşim bilimler ara· 
sındaki etkileşimi do�uracak. Bu ise sa�
\ık bilimleri ile Loplum bilimlerini birbi
rinden ayııan çizgilerin belirsizleşmesi 
demek. Başka bir deyişle toplum bilim
lerinin kimi verilerini saelık bilimleri 
alanında, satıık bilimlerinin kimi verile
rini �hk bilimleri alanında, saehk bi· 
limlerinin kimi "erilerini de toplum bi
limleri alanında kullanmak olanaklı, gi
derek gerekli. İnsanı konu aJan bilimle
rin yakınlaşmalan şaşırtıcı olmasa gerek. 

Konu ruh saellğı oldu�unda bu etki
leşim ve yaklaşım özel bir anlam kazan
makta. Ruhsal bozukluklarm toplumsal 
yapı ile derin ve kannaşık ilişkiler içeri
sinde oldueu bilimsel yöntemlerle, sayı
sal verilerle ve üstelik burjuvazinin bilim 
adamlannca dahi somu L olarak kanıtlan
mış bir gerçek. Psikiyatri biliminin ku
ramsal ve uygulamasal sorunlan her ge· 
çen gün daha güçlü bir biçimde toplum 
bilimleri alanında aJgılanmakta. Bu so· 
runların çözülmeleri özgül toplumsal 
yaşam koşullan ile ruhsal bozukluklarm 
toplum katmanlanna' gerek nitel, gerek
se nicel daeılırru arasındaki ka,nnaşık et
kileşimin yasalamun bulunması ile 
olanak kazanacak. Gelecefin �lıkJı bi
reyinin yaratılması ve sa4hklı toplumun 
kurulma.sı ise bu yasalann doA:ru olarak 
yorumlanıp bugünün toplumunun eleş
tirilmesi, yannın toplumunun oluşturul· 
mast için kul1amlmalannl gerektiriyor. 

PSIKOLOJ iK SÜREÇ VE 
RUH SACUCı 

lnaanın YlljadıAı psikolojik süreçler 
ilişkide olduklan ögelerle belirleniyor. 
(1) ögelerin birincisi psikolojik süreçle
rln yaşanınalanna yol açan çevre koşul· 
lan, kı psikolojik süreçler bu koşulla
nn yansımalan nilel14inde. ıkincisi or
ganlzmanın psikolojik sürecin algılanma· 
sı sırasında gerçekleştinnektc olduRu 
eylem, ki bu eylem de sözkonusu psikO
lojik türecin kendlsi taraftndan düzenle
nip yönetilmekte Üçüncü eylemin özne
si olarak ınaan. Dördüncü öge.la!' Insan 
organizmasının psikolojik 5ürf ;1edn ııer-
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çekleştirilmesi için özelleşmiş olan or· 
ganlan: Merkezsel sinir sistemi. Ruhsal 
olay ve süreçlerin mateıyalistçe tanım
lanmalan ancak bu dört öge ile ilişkile
rinin tümünün birden, herhangi biri abu
tı1maksLZın gözönüne alınmalan ile OLa· 
naklı. 

Bu ilişkiler üzerine etkiyen her olgu
nun ruh saeııeı üzerine de etkidi�i kuş� 
kusuz.Bu ilişkilerden birinin s�hksLZh
�J bireyin psikolojik yapısınm da saı
Iıksızlı�ını beraberinde getirecek. Söz
konusu ilişkilerin saA:lıklı yürümesinde 
ise en büyük etkenin insan ile çevresi 
arasındaki etkileşim oldueu açık. İşte 
bu etkileşim bireyin ruh �hCı ile onu 
çevreleyen sosyo-ekonomik koşullar 
arasındaki köprüyü kuruyor. Bireyi çev- � 

releyen (osyo·ekonomlk koşuııar Ise do
eaı ki o toplumun sosyo-ekonomik yapı
sının bır ürünü. 

RUHSAL BOZUKLUKLARıN 
SINI FSALLICI 

Uretim araçlarının sahipleri ile bunlar 
üzerinde çalışan kişilerin ruhsal rahatsız
Iıklann .. nedenleri dogal ki bır degıı. 
Çünkü onlan çevreleyen IDSyo-ekono
mik koıullar bır degıı. Degişik bir de· 
y�le smlflı blr toplumda ruhsal bozuk· 
luklar da amıtı.al. Böyle oldulu şimdiye 
dek yapılan bır çok araştmna ile kanıt· 
lanım,. Onlü "New Haven Study" ye 

göre (2) ruhsal bozuklukı... toplum 
katmanlanna "itel ve nicel dafılunı ol
dukça anlamlı. Bunun yanında sözkonu

' su hastalara uygulanan pSikiyatrik teda
\linin biçimi, ruhsal bozukluklann olu
şumunda etkili toplumsal ve psikodina· 
mik etmenler ile hastanın sosyo�kono
mik dUıeyi arasında b�ıntı bulundueu 
istatistik açıdan matematik kesinlikle 
saptanmış. Seçilen örneklernde psikozlu 
bireylerin topluluktaki deeişik sosyo
ekonomik katmanlara daeıtırru şöyle bu
lunmuş: 

Katman Hastaların Hasta 
Dagdımı Olmayanlann 

(9'0) Dagılımı (9'0) 
ı. 1,0 3,0 
2. 7,0 8,4 
3. 13,7 20,4 
4. 40,1 49,8 
5. 38,2 18,4 

n =  1891 n = 236 940 
, p < 0,001 

(Katman sayısı büyüdükçe sosyo�kono
mik dUıey düşmektedir.) 

Sayı1arın istatistik yorumu şöyle: Se· 
çilen öme klemde hasta olan kişilerin de
eişik toplumsal katmanlara daeılunı ile 
hasta olmayan kişilerin yine aynı top
lumsal katmanlara dalılımı arasında is
tatistikaçıdan anlamlı bir fark var. Ve bu 
fark alt toplumsal katmanlara inildikçe 
hastalıklı birey sayısının hem mutlak, 
hem de göreti olarak arttıRını; bu artı
şın basit bir raslantı olmadıA:ını bir veya 
birden çok nedene battı olduRunu gös· 
teriyor. . 

Bu olgunun saptanması dogal olarak 
bir soruyu akla getiriyor. Ruhsal bozuk
luklar sınıfsal, ama neden? Burjuvazinin 
bilim adamlan bu sorunun yanıtını ver
mekten kaçınıyorlar, veya bu olguyu 
burjuvazinin çıkarlarına uygun biçimde 
yorumlamaya yarayacak kavramlar 
geliştiriyorlar. Yalnızca burjuvazinin ge
reksinme duydutu emek gücünün nlteU
tinin d�meslnl veya başkaldırmasını 
önlemeleri gerektigı Içindir ki ııgılen· 
dirlyor bu konu' onlan. Oysa ruhsal bo· 
zukluklann sınıfsal oluşu tüm diler sı
nıfsal olgular gibi öncelikle toplu· 
mun slOtOl oluşunun bır ürünü. Sömürü 
ve gelır dagılımmdakl eıitsizIIk dogal ki 
birinci ve temel etken. Bu ekonomik ta
ban üzerinde klıının ruh sagııgma dogı 
rudan etkiyen olgular gelişmekte. Stres
ler alt toplumsal katmanlarda daha sık, 
ortalama yaşam süresı daha kısa, bireyin 
gt'lecete güveni daha az, birey olarak 
çevre koşullannı detı,tirmekte yetersiz. 
Eı,:ttlnı�izlik. beslenme yeterslzl�i, sal
lık Iıizmetlerinden yeterince yararlana
mama bireyi daha ana karnmda bedeni
nin dıger organları Ile !>eyninln de sag. 

Iıkh gelt1ememesi oIRusu kall'5lnda bı
rakan nedenler. Yüksek d�urganlık, i, 
kazaları, uygunsuz koııullarda çalışma 
vb. gibi bir dizi etkenden söz etmek cm· 
naldı. Ancak hepsinde oıtak yan aynı. 
Hepsi de günümüz kapitalist toplumlan· 
nın mUzmin rahatsızhklan. Ortadan kal
dırılmalan ıçın gereken giri4im tıbbi 01· 
maktan çok politik. 

YABANCıLAŞMA KAVRAMı 
ÜZERINE 

Yabancılaşma tarihsel ve toplumsal 
bir olgu. Sınıflı toplum yapısının doeur
dutu toplumsal ilişkilerin sonucu olarak 
bireyin toplumsal süreçlerin bilinçli oı.. 
rak düzenlenmesine katılaroaması, üreı
likleri üzerinde hiç bir bakımdan etken 
olamaması ve buna bat" olarak kendl 
toplumsal eylemlerinin sonuçlannı izle
yebilmekten yoksun bulunması, toplum
sal gelişmeyi kendi etkenlik alarunın dı
şında algılaması yabancılaşma oIayırun 
kökenini oluşturuyor. İnsanlar arasm.dı
ki ilişkiler nesneler arasındaki itiJikiler
den farksızlaşıyor; insanın gerek beden· 
sel, gerekse ruhsal çalışması ile oıu,an 
ürünler, toplumsal ilbjkiler, kurumlar ve 
ideolojiler kendilerini yaratan insana yı
bancı, giderek onu egemenliRi altına 
alan �çler haline geliyorlar. Sonuç ol. 
rak insan ürettiA:i nesneye, üretim eyle
minin kendisine, diRer insanlara ve gide
rek kendine yabancılaşıyor. 

"ı"i n� kadar çok .,rwt üreli,... 
üretimin gücü lif! kOP'Oml rı. ko.:."" "cM' 
orta,.., kendi.i d� o kodor yoktuUGIr. 
N� kodor çok m�to yoratna It.ndni d. 
bir mda olorak o kadar UCU2:lar. Şeyler 
dünyOlının ortan deleriyı. dolrvdGn 
daıroya orantılı oloralt jnlatllGr düny.ı 
deler.izle,lr. Emelt yarna..� .. ret. 
mu; kendini uc bir m ta o.... ,. 
de üretir - ııe bunu mda �ttill a 
ıerçekleşh·rir. Bu olgu Lo. ir 
ki emelin üretti'i ne.ne - emelin ürünü · 
emegin karşııma yabanC'ı bir şey. hndi· 
ni üretenden balım.ız bir tüç olaraAt di
kilir. Emelin üriinii, bir neıney. "ktarı" 
mış, maddeleşmiş emektir: Em�in "',
neUeştirilmeıidir. Em.,." lerç'*"ştiriJ
meıi emelin neınellttJi"'lmtl� PaL;' 
ti� ihtiıadın e� old"ı durumıardo�. 
lın bu ıerçekl�,meı( işçiı., içın. 
çdlilin yok olmaıı şeklind. gö -
neıne�,me. ne.nenin yok olu 'u ve n'" 
neye Itölelik. mülk ıohibi oltnllk ;., yo· 
bancılo,mo, ba,kola,ma olarak ortaya 



çıkor. Emelin ,.�k"şmııi ,'rç.,tlilin 
öyı,.i,.. bir yok olUfudur ki işçi açlık. 
ton ölme derecııind. yitirir ıerç.kllli. 
Ne"t,�şme öyl"ine ne'Mnin yok olu
,udur ki işçi, yolnız y"'fomaa için d,Iil, 
çol'f1n4l1 için d. çok ,erekli M.n,�,... 
den bil, .oyulur. Em'k, çolışmo ortık iş
çinin o.ncak p,k büyük çabalar horcoyo
rak lle iyice düzendt k"intil'rle ele ıe
çirilebildili bir şey olmuştur. Nliney, 
ıohip o!mok öyk.ine bir yoboncılaşr.uı 
olmuştur ki. işçi iv kodar fazla ne.ne 
üretir. hndiıi o kadar azına 14hip 010-
bilir ue kendi ürününün, sermoyenin ege
meniili alhno ° kodar girer. Bütün bu 
.onuçlar şu tanımlamanın kapsamındo 
tIOrdır: Işçi kendi emelinin ürününe ya
boncı bir M,neyley'miş gibi bir ilişkide
dir. " (3) 

Marks böylece Işçinin kendi em�i. 
nin üri.inLtvle olan ilişkisini ele alarak ya
bancılaşmanın bir boyutunu ortaya ko
yuyor. Üretim eyleminin kendisinde 
oLan yabancılaşmayı ise şöyle açıklıyor: 

"Bir kere çolışma işçinin dışındodır. 
yani onun öz,,' uo"'ıluıa ait delildir. 
Onun için çalışırken kendini olum la
maz, yoklOr, mutlu delil mutsuzdur, fi
zik.1 ve zihin.l enerji.ini serbatçe ge
liştirmez, bedenini harcar ue zihnini yok 
ed,r. Onun için işçi ancak çalışma dı
şında kendine ı,'ir ue çalışırken kendui
nin dışındadır. ColışmadıAı zoman ken
dindedir, çolışırk,n kendinde delildir. 
Onun için çalıştnQlI gönüllü delil, zorla
madır; zorla çalıştırılır. Doloyıııyla bir 
,ere_menin doyurul17\C61 delildir; LO
thce çalışma,"n dışındaki bazı gerekse
melni do�urmok için bir araçtır ... Bii-

� türı bunlcnn ,onucundo inlOn yalnız 
haytıOmai işleulerinde, yani yerken, içer
ken, çocuk yaparken ue olla oua euinde. 
giyiminde ub . •  erbeltçe etkin olabilir: 
lnaıni i,l,ulerinde lv iyice hayuanlaş
m"tr. Haytıamı özellikleri inlOni. inlOni 
özeUUderi hayooMI olmuştur. " (4) 

Sonra da şu sonuca vanyor: 

''Yoboncılaşmış emek böylece şunla
r, 16rç�Jıle,tirm;, olur: Jn.anın türsel 
uarltAınl, h,m dolayı. hem de manelli 
til,.,e' özeUilin� iManın dışındo varlıla, 
birey"d uMoluşunun bir araclnD çevirir. 
Dışarıdaki doloyı u, j�nın man'vi 
özünü, inıanco varl"ını yabancıloştrrd"ı 
gibi, inaJnı kendi bedenine de yobancı
laştırır. IManın kendi ,melinin üriinün
den, hayol etkinlilinthn. tü,.ı varh'ı
nD yabancılaşma" olıUlunun doloy.ız 
bir .onucu, iruanın inMJna yabancılaş
lTlIUıdır. IMan "",I kendi kendiliyle kor
şı karşıya geliyorlO öteki inlOnla da kor
fı karşıya gelmektedir. IMonın işiyle, 
em,'inin ürünüyle lle kendiliyle ilişk;"; 
için geçerli olon, i1l$Onın öbür iManla 
öbür i1l$Onın ,meli ue emelinin ne.n"i 
için de geçerlidir. " (5) 

Yabancılaşma çok boyutlu bir olay. 
Ekonomik yabancılaşma tabanı iilerinde 
yabancılaşmanın tüm dlA:er boyutlan 
yükselmekte: Dinsel, politik, ideolojik 
yabancılaşmadan söz etmek olanaklı. 
öme�in halk kitleleri ile devlet, bireyin 
çıkan ile toplumun çıkan arasındaki çe
li4kilerden politik yabancılaşma kaynak
Janmakta. Ancak bireyin işi lle arasında
ki Ilişklde yer alan yabancılaşma bunlar
dan en $omu t oianı. göze çarpanı. 

YABANCıLAŞMA KAVRAMıNDAN 
i Ş SAGUGINA 

Çalışma bedensel ve ruh.sal biı olay. 
Bu iki bileşen arasındaki ilişki önemli. 
Bu noktada yabancdlJima olgusunu bir 
kez daha düşünmek gerekli. 

Çallfma koşuUannın getirdiei beden· 
.. i h .. ta1ı1ı1ar çok belirgin. Gözden kaç· 
mıyor. Oyıı aynı koşullann kişinin ruh
..ı yapııına da etkidiet kuıkuaız. Be· 
denael hastahklan getlren koşuUar ruh
..ı bozuklukları da getiriyor. Gerçekteo 
saAiıkll bir çallfma düzeninden IÖZ ede· 
bilmek için koşullann bireyin ber ik! 
yönden de saAiıkll kalmuıru ujtlaması 
.... k. 

Plikolojik IIÇldan ujtlıklı bır çalış
mA Id,inln 141 U. özde,leıebilme.i ile 
olonaklı. Birey ltiDde doyum, çeldcl-

lik, geliıme, Dzik,.,1 rahaUık, saygın. 
lık bulmalı. Urettiei üzerinde her ba· 
kımdan etken olmalı. Işi gele�e gü. 
venle bakabilme.inl saRlamaiı. KIşi. 
nin bllfanya, toplumsal yllfamıru geliş· 
tinneye yönelmesi ancak güvenliAinl 
saAlamış olması koşuluyla olanaklı. 
lnsaru emeRIne yabancılaşmadan koru
yacak üretlm di.iıenbıin öncelikle geçer
li kllmaSl gerekli koşullar bunlar. 

IŞGüCüNüN Göçü üZERINE 

tki boyutlu bir olay: Kırdan kente 
göç, ülkeden ülkeye göç. Türkiye'mn 
her iki boyutuyla birlikte yllfadıl!ı bu 
toplumsal olayın etkileri birçok bakım
dan kendini belli etmekte. Olayın her iki 
boyubJ da birey için benzer psikolojik 
sorunlan beraberinde getinnekte. Her 
iki durumda birey için ilk sorun güvenli
Rini ..glayabilme. Iş bulma. GüvenilRini 
saglaması bireyin toplumdan beklediei 
ilk işlev. Kırdan kente göçe n kişi için 
de, yabancı bir ülkeye göçen kişi için de 
ilk sorun ekonomik güvenceye kavuş
mak. Başarıya, gelişmeye, toplumsal ya
şamını olgunlaştırmaya yönelmek bu in
sanlar için lüks. O ancak güvenlikli top· 
lumlann bireylerinin düşünebileceeı bir 
yaşamın amacı. Sorun burada bitmiyor. 
Yine her iki boyutta da benzer biçimde 
beliren bir olgu: Küttür çatışması. Ya
bancı bir ülkeye göçenler için daha q:ır 
bir deyim kullanmak gerek: Killtür şo
ku. Toplumsal izolasyon. Bir etnik gru
bu oluşturuyor olmanın yol açbeı dez
avantajlaı, çevre koşullarını deRiştinne
de en yüksek boyutlara varan yetersiz
lik. yabancılaşma. Hepsinin sonucu 
umursamazlık. Ancak bu kişilerin birey 
olarak davranmaktan çıkıp topluluk 
oluşturduk1annda bu süreci bir ölçüde 
kırabildikleri görülmüş, Kendilerini do
ear doemaz bu koşuııar içerisinde bu
lan işçi çocuktan Ise sorunun gelecete 
uzanan bır kolu. Bir kuşaem yitirilişi. 

SONUÇ 

Ruhsa1 bozukluklar bır yerde kişinin 
doA:a ile çatışmasında yenik düşmesinın 
çevre koşuUarına uyum saelayamaması
nın, çevre koşullarını uyum �layabi
leceeı bır biçimde deRişdrip düzenleye
bilmekte yetersiz kalışının ürünü. Ancak 
bu yenilgide ve uyumsuzlukta tek suçu 
bireyin yetersizlIRinde aramak kişiyi 
çevreleyen koşullann deRlşmezlieini 
varsaymak demek. Bu ise devrimci bir 
y .... yım d�ii. Gerçek de d�U. Hasta· 
Iıkb bir toplum düzeninln oluşturdueu 
koşuUara uyum ..glamakt" güçiük çe· 
ken bireyin bu uyumsuzlueunun gide
rilmesi bireyden çok onu çevreleyen ko
ıuUann deRiıtirilm.,i ile olanaklı. Bu i .. 
soruna tıbbi oiduRu denli politik bir 
yaklllfımı da gerektiriyor . 

(1) Rublmtein. S.L.: Seln und Be
wuutuin, 1962 

(2) HolUnglhead, A.B./Redlich, F.: So
. cial clou ond mentıJl IIIMN, a com

munlty .tudy, ı 968 
(3) Mark., K.: 1844 EI Yazma/.rı, P .. 

yel Yayuı.u� 1 969, ıoy/o 69. 
(4) Aynı klt.p, IGyf. 70. 71 
(5) Aynı klt.p, ,.yf. 76. 

YüRüYüŞ 
okurlanndan --_,--...ı 

Te�uizyonda "Hanedonların Çökü
şü"nü ,d'yenler uardır herhalde. Geçti
limiz hofto Cumo günü gö.terilen bölüm 
dolru.u evler' şenlikti. Antikomüniz
min, bilimM' loI)'oli,zmin önderlerin, 
loygı.ızllAln bu kodarıTıD doA"" u pe .. 

Bir "Lenin" oor örnelin. BDim., 
w."olizmin bu büyük kuromcuımn lle 
önderinin öyle bir "tipleme "ıi var ki, 
inaanlorı "COnDuar adam" demeye zorlu
yor. Lenin'in hı,.... "makyauelizmi", 
''gaddarlrlı'', ''hainIili '' bu .özde belıe' 
.el dizid' bir güzel "rgileniyor. Lenin 
geceleri ''parti Benim " diy, alyaklayan 
bir ruh hCltoal ıonki. ışı gücü bir takım 
insanlaruı kuyu.unu kazmak. 

Televizyon. günümüıde kitleleri et· 
kilemede hayli etkin bir kurum. Bunu 
burjuvazi de biliyor olla gerek ki, zomon 
zaman ince. zaman zaman da bÖYleline 
kaba yöntemlerle .o.yalizm� 80&yaliz
min kurucularını korolamayo büyük 
özen gösteriyor. 

Iyi ama, "özgürlükçü demokrasi" 
nin gereklerinden biri de bÖYleline iA
renç Lle gerçek dışı yayınlaro ekranlarda 
y,r "'rip yrılnların b,ynini yıkamaya 
çalışmak mıdır' 

Seyfi Dolramocı 
ISTANBUL 

Politika gazeteıinde ıoyın Oya Bay
dar'ın 1 Mayıı'o ilişkin bir yazııı yayuı
landı. Yazldo "1 Numoralı Adam " Cü
neyt Arkın 'o do n,deMe öulü düzm, 
gereA; duyulmu •. 

Kanımco Soyın Baydor bÜ)'ük bir 
yanlış"k yoptı Ben şahsen Arkın 'uı tu
tarlı. gerçek bir ilerici old"'unD inonmı
yorum. Arkın'ın endiş"inin ''reklam'' 
oldulu konuındoyım. Kendı.i giinümüı
de ilerici görünm,nin büyük bir reklam 
aracı oldulunu bilecek kadar kurnoz 
herhalde Bir yandan öyle ,öriinmey, 

gayret ediyor, öte yandon ''tehdit aldım " 
bahane.i ile gerici, ırkçı. ftlf;,t içerikli 
{ilmlerde boşroloynuyor. U.telik Arkın' 
ın i 2 Mart dÖMminde ilericilere olu 
dolu&u küfür Ya8drrdıll do biliniyor. 

Cüneyt Arkuı '," ölJflÜlü, b,ııc, mo
ıozinlere, Hey. Hafto Sonu tipi yayınla
ra yakışır. DeRerl; yazar Oya Baydar'o 
yakışmıyor. 

FeMe KocOlllp 
ANKARA 

Son ,;inlerde gazetelerde çarşof çar
şof reklomlor görüyoruz. Yen; bir .üt �,... 
mClI çıkmış, adı da "Miuüt". Görevim 
dolayıııyla, bu Miuiit işi ilgimi çekti. Bi· 
lindili gibi Türkiye 'de .ütçiiliilt alanında 
bjr Puıar Süt oordı. Pınar Süt, Durmuş 
Yaşar ve OluUannın (ooJiyet alanların
dan biri. Mwüt i_, yine bir büyük hal
dingin, Tekfen 'in momulatL 

Söyl,mek iıtedik�rim yolnıaco 
bunlar deliL IlIinç nokta, Türkiye'de 
.üt iireten bir lıamu kunill,u olan Süt 
EndÜltri.i Kurumunun uzun bir IÜ1'Cdir 
""vd, bulunmon Grcu ,eçenlerde y,ni 
bitti. Bu grevin en çok Puıarcılara yoro
dılı 'ÖYleniyor. "Şilıe" ""v old"'u 
.öyleniyor_ 

Bu aÖ)'lentiler yoygınl"ı kaıallmlf
ken bir de A tatürk Orman Ciltlill .it 
fabriko.uıda ırev be,ladı. Bu grev. M ... 
aüt'ün piyeuaya ç,kmM' iZ. oynı döıwnw 
raıtladı. 

Çalı dÜfündü,üci.i old ..... ilan.lnda
yım. Büyük firmalar ne comon piyCllO 
kapmo ÇObClITID giriş",ler, rulıiplerinde 
"euler ortoya çıkıyor. N«1en d,"';n iz1 

Sanınm Yüri(yÜf bu .ıtonuya eliUp 
bdirli bir oçıktılı getfrebilecektir. 

Tufon Karabay 
EsKIşEHIR 
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-DUNYADA YURUYUS 

1 MAYI _______ -----ı. 

DONYA'DA D 
TURNUSOL KAIIDI OLD� 

Işçi sınıfının ve tüm emekçilerin 
uluslararası dayanışma ve mücadele 
günü 1 Mayıs bütün dünyada farklı ko
şullarda, farklı biçimlerde ama aynı coş
ku ve mücadele inancıyta kudandı. Şili' 
nin Santi .. go'sunda Şili'li emekçiler fa· 
şist diktatörlüğün terörüne karşı 1 Mayıs 
gösterilerini gerçekleştirdiler. Türkiye' 
de bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
için yüründü. Moskova'da işçi sınıfı, 
emekçiler bilimsel sosyalist iktidan ye 
kazanımlarını kutladılar. Dünyanın tlin 
emekçileri için barışın temel güvencesi 
olan işçi sm ıf. iktidarını selamladdar. 
Berlin'de emekçiler Demokratik Alman
ya'da faşizmin tarih sahnesinden ebedi· 
yen silinmesi"i, faşizmin çöküşünün 33. 
yıl dönümünü kutladılar. "Ve dünyanın 
her tarafında emekçiler birbirleri için, 
ortak olan mücadeleleri için yÜ'"üdüler." 

ŞlLI'DE YüKSELEN 
MüCADELE BAYRA{;I 

lamladı. Sovyet halkının dünya halkla
rıyla aktif dayanışması dile getirildi. Ya
rının, tüm insanlığın geleceği,  mutluluğu 
ve dünya barışının güvencesi yeni insa
nın, sosyalist insanın simgelendiği Sov
yet gençliğinin gösterileri coşku ile iz
lendi. 

ISPANYA: 
KıRK YIL SONRA ILK DEFA 

BIR MAYIS'TA 
BIR MILYON EMEKÇi 

Şili emekçiıeri, sendikaların ve fa· 
şizme karşı tüm yurtsever güçlerin çağ
rısıyla Santiago'da bir gösteri düzenledi · 

ler. Şili emekçileriyle dayanışmalarını 
somuttamak için dünyanın çeşitli köşe
lerinden gelen yabancı sendika temsilci
lerinin de katıldığı bu gösteriyi faşist 
Pinochet yönetiminin polisi şiddet ve 
terörte dağıtmak için saldırıya geçti. 
300'ü aşkın gösterici"i" tutuklandığı 
bildirilmekte. 

Mayıs Ispanya'da kırk yıl sonra 
çeşitli gösterilerle kutlandı. Madrit'te 
Işçi Komisyonları ve Genel Emekçiler 
Birliği'nin düzenlediği yürilyiişe bir mil
yon emekçi katıldı. Yifiiyüş kolunun en 
önündeki panlcartlı iki konfederasyonun 
genel sekreterleri Marcelino Camacho ve 
Nicolas Redondo taşıdılar. Yürüyüş, so
mut ve ortak taleplerin tam bir disiplin 
ve kararlılıkla ifadesinin örneği oldu. 
Emekçilerin ekonomik ve demokratik 
hak ve talepleri temelinde birleşen bir 
milyon kişinin baş sloganı Faşist Fran
ko rejiminin ei koyduğu sendika J'T'nllarl

nın iadesi ve işyerlerinde sendikal çalış
ma özgürlüğünün tanınmasıydı. 

Birlik, Müoodele, Dayanışma 

TutıJklananlar arasında, Şili'ni" tek 
işçi konfederasyonu CUT'un eski genel 
sekreteri elotaris Blest ile Hıristiyan De
mokrat Partili işçi önderi Ernosto Vo
gel 'den başka, dayanışma için gelen baş
ka like emekçileri de bulunmakta. Ilk 
saptananlar, Hollandalı üç sendika tem
silcisi ile Fransa işçi konfederas,onları 
CGl ve eFOT'ni" gönderdiği temsilciler. 

Güçlenerek, 1973 faşist darbe sonra
sında ilk defa 1 Mayıs'ı kitlesel olarak 
kutlayan Şili direnişçilerinin yükselttiği 
mücadle bayrağı karşısında polis tutuk· 
lananları kısa bir SÜ'e sonra serbest bı
rakmak zorunda kaldı. 

Şili'de gelişen mücadele ve tüm dün
ya emekçil�inin uluslararası dayanış
ması karşısında geri liyen ve tecrit olan 
Pinochet yönetimi, kaırooyuna şirin 
görünme çabalarında 1 Mayıs'ta yeni bir 
adım attı. Bir Ulusal Çalışma Konseyi 
kurulduğunu, yeni bir iş Yasa5lnın kabul 
edildiğini ve keyfi yönetimden ayrılın 
dığını bildirdi. Pinodıet'in bu yalanları
nın içyüzü Santiago'da dağıtılan binlerce 
bildiri ile Şili halkına gösterildi. 

LENIN'IN MOZELESI ÖNüNDE 

1 Mayıs uluslararuı işçi sınıfı bayra· 
mı en kitlesel olarak Moskov.ı'da Kızıl 
Meydan'da Lenln'ln moıelesi önünde 
düzenlenen görkemli törenlerle kudandı. 
Kıııı Meydan'da toplanan milyonlarca 
Sovyet emekçisl işçi sınıfı ve tüm halkın 
iktidannı, sosy�lımln kaı.anımfarını se-
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Anarşıstlerin "Ulusal Iş Konfederas
yonu" w: MaOQJlar bu gösterilerde yer 
almadılar. Ayn, ortak bir yürüyüş dü
zenlediler. Bir milyon emekçinin yürü-

yüşünde uluslarını dayanışma Şili, Ar
jantin, Uruguay, Filistin ve Sahra halk
ları temsilcilerinin de yer almasıyla ayrı 
bir anlam kazandı. 

PORTEKIZ 

Lizbon'un yüzbinlik 1 Mayıs stadyu
mu Entersendikal'in çağrısıyla toplanan 

AFGAN iSTAN ' DA 
Asya Kıta'sında son yıllarda görülen 

önemli deRişiklikler dünyarun en büyük 
kıtasının ulusal ve toplumsal kurtuluş 
hareketlerinin anti-emperyalist ve anti
kapitalist gelişme yönünde güçlenmekte 
olduRunu gösteriyor. GeçtiRimlz hatta 
Afganistan Ilerici güçlerinin Muhaln
met Davut Han yönetimini devirme
siyle kurulan Afganistan Demokratik 
Halk Cumhuriyeti bu geUşmelerin en 
son örne�1 oldu. Asya·dakl bu gelişme
ler uluslararası düzeyde barış, dermk
rası ve sosyalizm doRrultusunda geUş
meleri de giiçlendlnnekte, Ç&glıruZID 
geUşme doRrUıtusuna işaret etmekte
dir. 

1973 Temmuz ayında Afganistan'. 
monarşik düzenin yıkılmaSl, Afganistan 
halkının yaşamını deRlştinnesj ve ileriye 
dönük her türlü geUşmeleri engeDeyid 
yapıları tasfiye etmesi yönUnde önemli 
bir zemin hazırlamıştı. 

1976 yılında Ulusal Egemenll�ln ei· 
de edilişinin 57. yıldönümü vesile,lyle 
devrilen devlet başkanı Davut Han mo
narşik yönetimin adlı olmayan, anak.ro
nlk sosyal Ilişkilere, toplumsal eşltslz
llklere, toplumun ezici bır çotunlu�u
nun sefalet ve yoksuııuRuna, cehaletine 
yol .çb�ı gıbı ulusal baaı""ızlı�ın güç
lendlrilmeslne de elliel olduRunu söy· 
Iüyordu .. Monarşlnln yılulması emekçi 
kltlelerln, antlfeodal, anUemperyalist 
mUcadeıelerhdn sonucu oldulu e1bt W-

kenin içinde bulunduRu koşullardan 
kurtulması Için de uygun ortamı hazır
Iamaktaydı. 

"ÜÇÜNCÜ YOL" ÇIKMAZI 

1973 yılında lşbaşın. gelen yönetim, 
toplumsal. ekonomik kalkıruna ve geliş· 
menln feodal·kapitalist IUşkller ıiirdük
çe gerçekleştlrllemlyec�nI Ileri &Ürm!k 
ülkenin "kurtuluşu" için "Argan ııosya
lizm1" sloganı altında "Afganlotan top· 
lumunun ve Islanun nesnel ve öznel ko
şullan. felsefesi ve kültürü" temelinde 
bır "sosyalist" gelişme öngönnekteydl. 
ler. Ülkenin devrtmcl güçleri Ise blUmsel 
sosyallzm dışında geliştirilmeye Çalışı
lan bu girişimlere daha baştan ıtıbaren 
karŞı koymuşlardır. Devrimci güçler 
bu göriiı;lerin belirli yönleriyle emper· 
yalizme, yenlsömürgeclUee ve feodal· 
burjuva Ideolojlsl birlikteURlne karşı 
olumlu bır rol oynıyablle<elılnl kabul et
mekle beraber, Afganistan'ın kalkınma 
ve gelişmesinin gerçek bir ekonomik ba· 
�ımsızlık, kitlelerin yaşam ve kWtUr dü
zeylerinin yUltaeltllme.ı, liIkenln Insan ve 
dojtal kaynaklanrun tam kullanılmaıı 
Için verilecek bır mücadele Ile gerçekle· 
şe<elılnl, bu mücadele ıçınde lıuanın In
san tarafından IÖmürülmeslne ıon vere
cek yenı sosyal lUşkllerin kurulacaRını 
öngönnektsydller. 

1973 hU1dlmetlnln programı, uluııal 

ekonominin çeşitli dallannın gelişme bı· 
zuun arttD'ılması, devletin dış ticaret, 
para ve ınaUye politikalarının etldnJeş
tirilmesi, vergi sistemlnin modemletti
rilmesi, tarun ve toprak reformu uyeu· 
Ianması, e�t1m .ıstemının yenlden dü
zenlenmesi ve ekonomide devlet .ttö
rünün genişletilmesini öngömıekteydl. 
Ancak ayıu zamanda özel Ermaye ctrl
şlmcıııglnln, kapitallzmin geB,me yö
nünde de önlemler ölliöriimokleydl. 
özel sektörün lUlayl yatırunlarnun 
kontrolü ve kamu .ktörü Ile egUdUm
lenrnesl ve lşblrURI Ila uluııal ekonomı· 
nın gellşmesinln dengelenece� llerl JÜ. 
rillmekteydl. Böylece "merkezi ydnlen· 
dirilen bır tUr karma ekonomı" yanıtd
ması anıaçlarunaktaydı. 

1973 yılı aonruı gellşmeleri ölliörü
len sosyal ve ekonomik önlemlerin me,· 
Cılt toplumsal yepı ıçerısınde gerçelU .. 
şemeyece�nI göstennlşUr. ürotinıln 
yapısı (1975 yılında GSMH 'nın % 60'. 
tarım, yelnuca % 20'si sanayıden elde 
edilmekte, 200 kadar büyllk·lfletınede 
40 bın Işçi çalışmaktaydı. AıtIZanaL .
landa I,. çalışanlann ayı .. 200 bın ka
dar olup, aktif nUtulUO 3/4 U tarırnıI. 
çalışmaktadır/, torun alanında feodal ye
pının kealn egemenllRI, ınaU kaynakla· 
rın yeterslzllıı, % LO'. anCllt ulqan 
okur-yazar oranının dllfüklillU, idari ay
gıtın etklll olll1\a)'llll_ deınoknıllk öq\ii' 
IUklerin yokluau büyiik feodli u_. 



SANnAGO'DA EMEKÇILER 1 MAYIS'TA FAŞIST TERöRE 
KARŞI YüRüDüLER. TüRKJYE'DE BAOIMSIZLlK, DEMOK
RASI, SOSYALIZM ıÇIN YüRüDüLER. MOSKOVA'DA ıŞÇı 
SINIFI, Eı

:lEKÇlLER BI LIMSEL SOSYALIST IKTIDARı VE 
KAZANıMLARıNı KUTLADıLAR. DEMQ�ATIK ALMAN 
CUMHURIYETI'NDE, BERLIN'E FAŞIZMIN üLKELERINDEN 
EBEDlYEN YO.KOLUŞU KUTLANDI. " VE BOTüN DüNY A
NıN HER TARAFıNDA EMEKÇILER BIRBIRLERI ıÇIN, OR
T AK OLAN MÜCADELELERI ıÇIN YüRüDÜLER." 

Portekiz işçi sınıfına ve emekçilerine 
çok dar geldi. " Oevletleşrirmeler ve top
rak reformu kazanımlarını" korunması". 
"işten çıkarmalara ve Hay .. t Pahalılığına 
Hayır" sloganları ile bir araya gelen 150 
bin Portekiıli işçi, emekçi Portekiz dev
riminin kazanımlarının en kararlı koru
yuruları olduklannı bir kere daha kanıt
ladılar. Sosyal demokrat Sosyalist Parti' 
den bir kısım sendikacılann ayrı bir gös
..,; dllıenlemelerine kar,ın 1974 yılın· 
dan bu Yilm Portekiz'de gerçekleştirilen 
en büyük � kitlesel gösteri ile Portekiz 
işçi sınıfı demo'btik ye ekonomik ka
zanımlann korunmiSı, yeni kazanımlar 

ıçın 'K' anffmm blrllk" mlJc,;ııdele tN"n

cini ,ösurdi. 
BOZGUNeULAR Iş BAŞıNDA 
1978 1 Mayıs gösterileri "sol" .tiket· 

li birçok çevrenin işçi sınıfının mücade-

lesine karşı yüzünü bir kere daha açığa 
\'Urdu. Ispanya'da olduğu gibi, Portekiz' 
de, Batı Berlin'de ve daha başka birçok 
ülkede başta maorular olmak üzere çe
şitli goşist ve anarşist akımlar işçi sınıfı
nın gösterilerine btılmadılar. Düzenle
nen yürüyüşleri etkisizleştirmek için ta
rihi misyonları gereği bozguncu eylem
lerini sürdürdüler. Bu eylemlerin en be
Hrginlerinden birisi Fransa'da 1 Mayıs 
yürüyüşUnde çıkan olaylar oldu. 

Fransa'da 1978 1 Mayıs'ı Mart seçim
leri sonrast özel bir anlam kazanmıştı. 
En büyük işçi konfederasyonları CGT \le 
eFOT'n;n, ejitim emekçilerinin fede
rasyonu FEN ile ortaklaşa dUzenledikle
ri gösteri yürüyüşü, "Birlik, Eylem, Hak 
Talepleri" ortık sloganı altında, seçim 
sonrastnda gerici iktidarları meydanın 
boş bırakılmadığını, emekçilerin ortak 

i LERi  A D ı M  
ile baRnaz dinci çevrelerin söz konusu 
önlemlerin alınmasını olanaksız kılacak 
ortamı yaratmasına imkan vermekteydi. 
Uerici güçlerin deoteRi ile yenı cumhurı· 
yetln bu dönemde gerçekleştlrebildieı 
kazarumlar işgünü süresinin tesbiti, asga
n ücret belirlenmesi, işçilere yiyecek te
minlnde bazı özel önlemler ve kadın iş· 
çllerin madenIerde çalı.ştırılması.nın ya
saklaıunası, do�um izni tanınması gıbı 
bakJarda öteye gidememiştl. 

DIŞ ILIŞKILER VE AFGANISTAN 

Arganlstan'ID dU; lüşkilerl de ikill 
bir göriinüm taşımaktaydı. Bır yanda, 
TUrkiye'nln olduRu gıbı Afganlstan'ın 
da baeıınslZlıRıDI tanıyan Ilk ülke Sov· 
yetler BırUeı Ile 50 yıllık bır dostluk ve 

IşblrUel .ürdürillmekte, bır yandan da 
başta Suudi Arabıstan Küveyt, ABD, 
Federal Almanya, Fransa, eanada gıbı 
dünyanın gerici emperyaUst merkezlerly· 
le lUşkiler korunmaktaydı. 

Sovyetler BlrUei Il. karşılıklı Çıkar ve 
IşblrURI anlaYlliına dayanan ekonomık 
ıu,ldler, Afganlstan'da 67 büyük endüst· 
ri kurul",unu gerçeklqtlrınlştl. Sovyet 
yudımı Ile kurulan Kamu sektörü fabrı· 
kaları Afganlstan'ın sanayl üretlmlnln 
a/5 ını "Rlamaktaydı. 

Kapitalist ülkelerin ekonomlk "yar· 
dım"lm I .. çoRu kez " yardım" ın kulla· 
nılacaRı a1am önceden belirleyen, hatta 
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kendi seçtilderi Afganlstanlı mütahifl 
de ismen saptayan bir görünürnde idi. 
Emperyalist dünyanın amacı blr yandan 
ülkenin demokrasi güçlerinin mücadele
lerinl sekteye uRTatmak, bir yandan da 
ülkede baitımlı bir kapitalist gelişme .. e· 
lamaktı. Emperyalizıııln ülke Içindeki 
müttefikleri ise büyük feodal beyler. 
baRnaz dinseL unsurlar ve subaylarıo bir 
keslııılnden oluşmaktaydı. Bu gerid güç. 
ler Ittlfakı 1978 yılına gelene kadar 
Cumhuriyet idaresine son vennek için 
çqltll komplolar düzenledi eı gibi, alı· 
nan sosyal ve ekonomik önlemlerin en· 
gellenınesl ıçın de yoitıtn çabalar harcı· 
yordu. 

EMPERY ALIZME KARŞI 
MUCADELENIN IÇERıCı 

Monarı;i döneııılnde kırsal alan nüfu· 
sunun % 2,1 ini oluşturan 40 bin toprak 
beyl vertmll toprakların % 70 Ine sahip 
lken 1 460 000 köylü ailesi toprakların 
ancak % 30 una sahlptl. 1976 le Çıkartı· 
laD toprak retonnu yuası feodalitenin 
bu gücünü kıramamlŞfl. Bu nedenle de· 
mokrast gIIçlerl ıçın ilkenln başlıca so· 
runu ta.run alanında yaptsal deRişimin 
"Rlanmaııydı. Afgaıılstan'dakl geUşme· 
ler feodalitenln güdinün kırılmaıı için 
olduRu gıbı emperyallzme karşı ınıcade· 
lede de bqarılı olmanın ancak feodal 
gUçler yanında burjuva Ideolollslne ve 

mücadelelerinin kararlılıkla devam etti
ğini �mg.llyordu. eGT, eFDT, ve FEN. 
emekçileri " Hak Taleplerinin Gerçekleş· 
mesi Için 1 Mayıs'ta Birlik, Mücadele ye 
Dayanışma" yürüyüşüne çağırmışlardı. 
Bu çağrıya uyan emekçilerin yürüyüşü, 
düzenleyicilerin disiplinini kabul etme
den yürüyüşe katılmak isteyen goşist ve 
anarşistlerce baltalanmak istendi. Anar· 
şistler, lumpenleı� ve aralarına karıJiilfl 
provokatörlerin etkinliği ile bu "eylem" 
bir anda saldın ye v.m.ıı. hMeketine dö
nüştü. BliyiJc sermaye iktidarının emek· 
çiler aleyhine yürüttüğü politika için 
bulunmaz fırsatlar hazırlayan bu unsur
lar, yürüyüşe katılan emekçilerin karşı 
koyuşlan ile arzuladıklan sonuca ula-

burjuva güçlere karşı bir mücadele yürü. 
tülmesine baRh olduRunu göstennişUr. 
Afganistan'da Davut yönetimin 1978 le
re do2ru geldiRI yer, ülkede kapitalist 
gelişmenin emperyalizmle bütünleşerek 
egemenliei ele geçirmemesi için tek çö
zümün bulunduRunu, "üçüncü yol", "u
lusal sosyalizm" gibi çözümlerin Çıkmaz 
bir yol oldutunu göstermektedir. 

Yeni yönetimin programı konusunda 
ayımtllı bilgller henüz açıklaruruş olma.
makla birlikte, Afganlstan demokrasi 
güçlerinin ülke sorunları ıçın öngördütü 
çöZümlerin blUnmesi, yeni kurulan De
mokrattk Halk Cumhuriyeti devlet ve 
bakanlar kurulu başkanlogı Ile Demok· 
ratlk Cumhuriyet Halk Konsey'I başkan
lıRına Halk (Komünist) Partisi genel sek. 
reteri Nur Muhammet Tarakl'nin getiril
mesi, Afganistan'da tüm demokratik, ile
rici güçlerin baRımsızlık. demokrasi ve 
sosyalizm yönünde ileri ve kalJCI bir a
dım aUıklaruu göstermektedir. Monar· 
şlnln yıkılışıru destekleyen devrlmcl 
güçlerin daha 1973 yılında Cumhuriyeti 
destekletken llk andan itibaren feodali
te ve emperyalizm yanında burjuva ide
olojlsine ve gUçlerine karşı mücadele ge
reeini wrgulamaları, mücadelede sahip 
olduidarı ideolojik netUk Ile "Mgan "'i· 
yalizml" gıbı üçüncü yol arayışlanna ka· 
pılmamaları, devrimin nesnel koşuHan 
yarunca öznel koşullarının da hazırlan
makta olduitıtnun bır Işaretidir. 
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şamadılar. T.rtipler, diSIplinli ve kar.ırlt 
emekçiler tarafından boşa çıbrıldı. 

YEN I BAŞARILARA oOORU 

1 Mayıs 1978 tüm diiny • •  mekçil";. 
nin birlik ve mücadelesinde k.arwtıhkJ� 
rının ve daYiilnışnalannın so".,t bir ifa
desi oldu. Ingil ..... örneğinde oIdı.ııJu 
gibi buı ülk.lerde ilk defa olarak 1 Ma· 
v.'ın v-a iKi b.vram. 01-* taNnd .. , 
1978 yılı gösterileri, dUnyanın dim emek
çilerinin yükselen barı" öıplük, de
mokrasi, !niımsıılik ve sosyalizm müc� 
del.lerinde yeni başarıların müjdecisi 01· 
du. 

Afganlstan'da Ileriye doRru atılan 
bu adım tüm demokratik, ilerici barışçı 
güçlerin de bır kazaıumı olduRu gıbı böl· 
gedeki- bundan sonraki gelişmeler içinde 
beIWeyid olabilecektir. özellikle Belü· 
chf:lll kıı:rtt4luş mücadelesi başta olmak 
üzere bölgede yürütillen ulusal klİrtulıu; 
I'Iiicadeleleri Afganistan'daki bu derrok· 
ralık geüşme ile güç kazanacaıto gıbı mü· 
cadelelerin sosyal IçeriRI de sosyalizm 
doRrulturunda olumlu yönde etkilene
cektIr. 

Bölgenin gerici güçlerinln ve emper
yalizmin ise bu gelişmelerden telaşa ka· 
pılrnaları, komple glrişimlerinl artbıma· 
laruu beklemekte doRa1dır. Bu nedenle 
Afganlstan Halkı Ile tüm demokrasi, ba· 
rış güçlerinin akUr dayanışm8.Sl önem 
kazanmaktadır. "Hükümetlerin deRiI, 
devletlerin tanınması esastır" diyerek 
Faşist Pinochet yönetimine arka çıkan 
emperyalist güçler daha ılındlden komp· 
lolarına dayanak hazırlamak Için yenl 
Afganlstan Demokratik Halk Cumhur!· 
yeti'nl tanıma�a yenaşmamaktalar. Em
peryaUzmln bölgedeld jandarması Iran 
Ise şimdiden "çevrelendlRlni" ileri sü· 
rerek silahlanma yarışında temposunu 
arttllBeaRını açıklamış bulunuyor. Çın 
Ise Afganlstandakl sosyalizm yönünde
ki bu gelişmelerden duydulu rahatsız· 
hRı saklanuyor. Ancak Mganlan halkı· 
nın mücadelesı ve tüm demokrasi ve ba· 
dış güçlerinln dayanışD\Ul ii. emperya· 
Uzm tezgahlayaca�ı oyunlar boşta kal· 
maya mahkumdur. 
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NAZıM HiKMET'iN BORCLANDIRILMASI 
• 

KEMAL SULKER 
Nazım Hikmet'le IIgW yeni bir kitap 

yayınlandı :  "Korkunç Adli Hata ve Nı
zım Hikmet'in Özgli'lük Savaşı .. " Ya.z;ırı 
"Avukat Mehmet Ali Sebii<" Bu önemli 
kitapta Nazım'," suçsuzluğunu belirten 
makalelerini yeniden yayınlamada ve ek 
değerlendirmelerle kamuoyuna sunmadı 
yarar gören Sayın Sebii<., kişisel değer
lendirmeleri ve tahlilleriyle bir durum 
yargılaması yapıyor. Ancak asıl önerrii· 
si, Nazım Hikmet'i 200.000 lira vekalet 
ücreti karşılığı olarak borçlandırıyor ve 
ruislerinin bu borru ödemelerini önem
le istiyor. Doğrusu biz bunu yersiz bul· 
duk. 

VEKALET üCRETI 

Vatan Gazetesi yazarı olarak konuya 
. eğilmekle Vatan Başyazarı Ahmet Eni n 

Yalnan tarafından görevlendirilen Se· 
bük'ün, avukat olarak yaptığı girişimler 
aslında önemli idi. Ancak 1949·1950'de, 
politik bir konu nedeniyle Ankara ve 
Bursa'ya gidip dönmeler için ücret söz
leşmesine girişimler karşılığı olarak 200 
bin liranın bir aYlıkat tarafından yazıl
masını o yılın normal "ücreti vekalet'e" 
oranla astronomik sayıyoruz.Nazım Hik
met, Mehmet Ali Sebük'ün gönderdiği 
"ücret sözleşmesi" karşısında şöyle de
mişti: 

"Katlandığınız zahmetlerin, madde
ten olsun karşılığını ödeyebilmem için, 
milyoner olmam dahi yetmezdi. Yolladı
ğın iZ ücret sözleşmesini imzalayarak geri 
gönderiyorum. ücret miktarını ben sap
tayamayacak kadar size k<t.rŞI borçlu
yum. Onu lütfen siz saptayın. Ve ben 
tahliye edilir edilmez, borcumu ödeme
ye başlayayım." (a.g.y. s. 189) 

Demek ki, Nazım Hikmet, ödeyebile-

ceAi bir vekalet ücretini öngörrriiştü. 
Makalesi, fıkrası baŞına. 1938'ler önce
sinde 15-20 lira alan bir yazar, bir hafta 
sahnelenen bir piyesi için 10 liradan az 
ücret alahi len bir şair, koca bir kitabı çe
v;rme karııhiiı ( 1 949'da) kendisine 300 
lira ödenen bir sanatçı, aYlıkat ücreti 
olarak çok çok 5-6 bin lira verebilirdi. 
Kaldı ki 1949·50 yıllarında ağır cezalık 
bir davayı başından alıp Temyjz'e kadar 

götüren, !ayıtlalar yazan, duruşmalara gi
ren bir avukat 3-5 bin lira vekalet ücreti 
alırdı. 1950'nin 1000 lirası, bugünün en 
az 10.000 lirasına bedeldi .  1972'lerde 
bile önemli politik "davaları alan çok ün
III avukatların istedikleri vekalet ücreti 
100 bin lira idi ve bunu alan, ya da bu 
miktarı isteyen avukatlar, kendi meslek
taşları arasında "masal kalYamanı" gibi 
anılıyor ve istenen para " tahiş ikret" 

olarak değerlendiriliyordu. 

SEBüK'üN "GÖREVLERI" 

Nazım Hikmet'in boş bıraktığı ...eka. 
let Ileretini Sayın M.hmet Ali Seblll<'lin 
200.000 lira olarak doldurması, hem de 
1949 yılı için, en azından güveni ' iyiye 
kullanmama sayılabilir. Ve Nazım Hik
met, ödemek istediği vekalet ücretini 
hiilii yaşasaydı ve Türkiy.'de kılsaydı, 
imkanı yok ödeyemeyecekti. Bu bakım
dan bugün Mehmet Ali Sebik'ün Nazım' 
ın "Açık Booo"sunu ortaya atması, her 
halde meslektaşları arasında e�ştiri ko
nusu olacakt .. sanırım. 

Sebük'm kitabında lizerinde önemle 
durulması gereken çok daha dikkat çe
kici bir olay var. Bunu, avukattık kural· 
lan, meslek sırrı ve meslek ahlakı açısın
dan ele alacakların da bulunacaAını uma· 
rım. Olay şu: 

Nazım Hikmet, af yoluyla özgürl(iü
ne kavuştuktan bir sil'e sonra "Nazım 
Hikmet'in avukatı" sıfatını kullanan-Sa
yın Sebük'ün yazıhanesine Macaristan 
Viskonsolosu AntUYan Reek ile Çekoslo
Yakya K �nsolos Yardımcısı Dr. Etibor 
Bybar giriyor. Daha önce kendisine gön
derdikleri ve Nazım'a verilmesini istedik
leri bir mektubu alıp almadıAını soru
yorlar. Sebük, mektubu aldığını, ancak 
Nazım'ı göremediği için veremediAini 
söylüyor. Gelen diplomadar mektı.bu 
geri istiyorlar. SebiJ<., vermiyor ... 

Oysa, Çekoslovak Yazarları federas
yonu'nun gönderdiği anlaşılan mektup, 
Nazım·ı dinlenmek ıçın Çek banyolanruı 
davet ediyor, Nazım'ın bu daveti kabul 
etmesini istiyor, nitelikte imiş. (a.g.y. 
s. 243) Fakat, Sebük, mektubu Nazım'a 
verecek .yerde, kendiliğinden Ermiyet 

Güçl üden yana olmak 
HiLMi ÜSTÜN 

"Biraz daha, biraz daha devrimci çiz�ye getiremez misiniz şu Varlık 
dergisini?" diye soruyor bir okuyuQJ bir derginin okur mektupları köşesinde. 
Ekliyor sonra: "Biz okurları üzüyor bu derginin böyle bir' çizsi izlemesi. Bir 
z.amanlar çok. iybir çizgisi vardı." Diyor bu okur. 

Bizi de üzmekte bu der&inln son �Yrl. Gerçekten esld yıllarda önemli 
bir Işlev yıpu bu der&i. Vuını"" .. epey önemlı ki�p '" bır yıjın da yazar 
kıundırdı. A"" soIYadın u""n yürüdü, nmanı. birlikte çok şey delişd 
yurdumUZda '" dllnyada. Bu değlşlml ... e .yak uyduramay""lar yerinde .. yan· 
I .. geriledi .. Blinüınüzde geri y. da tutUQl bır çiz&inln siO'dllrilclllerl oldular. 
A"" bizi ... 1 üzen bu değil. Bu �vır buı kurumlar .. buı klıller Için dol.ı· 
dır. Pek çok kışı .. kurum geleceğini daha da pnnti .Itına alabilmek Için h •• 
kim sınıfın saflarında yer alırlu. ÇUnkO ıöriböne baktıklarında hakim sınıfı 
güçlü gilrtlrler ve bu gücün hiç değişmey.cellnl, giderek daha da artaı:a#ını 
ummak pbi bir y""llgı içine dilşerler. Bu dol.ı. V.nılııı d. ol .. dol.l. Bizi 
.SlI üzen genç bir okurun bir okur mektupları köşesinde "Biraz daha d.vrimcl 
kılamu mısınız şu Vırtık derJlslnl?" diye yakınmısı. Evet biz asıl buna üzülu.. 
yoruz. 

OzüntOmUz de şundan kaynaklanıyor: Vartık dergisini deYrimci olarak 
görmeyi istemek d.mek C.HP .ni sosyalı.t bir parti olonk ıörmeyı ı.temekl. 
aynı anlama geliyor bir yerde. Bu yamlı.,,,n önemini kavrayan sosyalfstler na. 
sıl ki C.H.P. dışındaki sol partiler. yönellyorl .... d.vrimcl dergi okumak Is ... 
yen okurbrın da izleyecekleri yol bu olmalıdır. ÇUnkU bugUn yurdumuzda sa
yıları az da olsa, şimdilik yetersiz de olsalar birtakım devrimci dergiler yok de
lildir. Epey d.vrimcl dergi var piyasada. umanı. daha da çolalacaktır. N. 
var ki bu dergll.r """,Illkı. zor koşullar altınd. çıknıak� olduklarınd.n sayfa 
sayıları az, baskıları kusurlu, yazar kadroları genış delildir. Sanıyorum işte bu 
olumsuzluklardan dolayı bu okur sorunları net bir biçimde göremedilinden 
devrimci dergi okumak i.teğini &id.rmenln yolu olar.ılc Varlık pbl .konomlk 
yap�ı güçlü bır deriiiye yöneliyor ve onun biraz d.ha devrimci olmasını düşıı;. 

. 
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yor. Bu �vn JÜÇlüden yana olnlak denilebilir iilicak. GilçIOde� y .... olmak 
iso önce kişinin k.ndl kişiliğini yadSlmasına '" daha sonra da silçllInIln boyun
duruluna slrme.inl .... ç.ld.ıtirebillr iilicak. Biz bu yazıda Varlık derıfslnl 
çok tutucu, &ericl bir der&i olar.ılc oerBil.mek istemiyoruz. Varlık cıerıııı pç
miştekl llretdklerlyl . ..  ,mdlkl y",""yl. oIduk� demokrat, llerId yan"" 
ol"" bır derBi. N. var kl kıpıtalist lIretlm lIitkllerlnln baskısı altmcIa b"unan 
ülk.lerd. kllltUr ve wıat da b.,kı .ltında bulunmakta. Bu baskı wıat ve kllltO
rtln olulturdulu bir kitle bulun""kta. Bu kitlenin istemlerine yııııt verebile
cek y.y., orpnları ve y.yınevlerl .... ç.ğl ortay. Çıkmakta. Bu ııorçeidlklln 
yli'IlyOn pek çok y.yınCl, yazar ve bilim .damı bu &örevi sa-dllrmekle IOÇInıf. 
nı saAlam;ık�. 

Elbetteki bu yoz bir killiir ve ..... t olacaktı'. D_In kendisi yoz olun
c:.ı kUltllrtlnlln .. ..... tının da yoz olması dOt.l. Bu olumsuzluk hll .... loeIır. 
A"" k .. ılma yön .. mI olarak da .. çilecek �vır önemlı. Bu ta ... da hiçbir u· 

lTIiIL1 varol.n olu .. uzlukl."ı ufak ıetek yeniliklerle _lenk, tamir etmek 
y. da bu�uvuinin hlmmctine .ıjınmak ol""mah. çllıım yolu bu deliL. çıı. 
zımu yine devrimci id.oIojlnin bilimsel yasa ... yiln .. mlerlnde aramak .... klr. 
Kesinliki. belli kı burjuvulni! bize ",ndulu belirli bir ıınof .. belirtI bır kesl
mini! çıkarl_rın. uy ..... n .... ş bır dünya IÔfÜlIiıU ..... "." 1IrtInı.. Bır de bu 
dünya IÖIÜŞÜne kırıı ",rilmek" 01"" bir mllcadele var. Bu mOcadoleyl lllm 
yeryüzünde oldulu glbl lşçl .U1ofl ve onun yillldaşlan siO'dUrily .... VapılKlk Iı 
san.t .. kUltUr nıIlc:.ıd.l.mlıi soyut bır mllead.1e oIonk ele almayıp, IIÇI "'I
fının vermekte oldulu mUcadel.yle lç.ç., y""y.na ıölllrmek, .1Ir_k. Ke· 
sin çözüm bu müc.d.l.nin s,",unda .Ide .dlı.bllecekllr. Bır ııtin .. çokton bır 
halk kUltllrü ve bir halk sanatı dolacaktır. 

Şimdilik bırakalım buı k.simler k.ndl kendilerine yuıp çlıslnler ve ç.' 
Iıp SÖYle�nler. BirBIin Içlnd. yaşadıkları toplumun onları kusacaılı kesindir. 
Vapılacak Iİ, ilÇI ıınıfı ıdeolojisine In."."ların II"leceğ. bU&linden huırlık 
yapmalan � yandaşlannı burjuva kUltiJriJne yem oIlNktan s.ıkınmılMl, ko
rumaları onları diri nıtrnaları ... 

______ ______ ... I���� a=� C�I��I�la� D�I ��.�I�==I ... . � ...... I .... I .. �_ ........ � ........ _ 



VE ilGiNC iHBARLAR 
Müdürü Kemal AYlIÜP'e gönderni ş .  D.· 
ha önce Nazım için yuıhanesine gelen 
bir diplomatı yine AygUn'e ihbar etm ş. 
Ve "anlamlı" bulduğu bu başvuruları 
"günü günUne" Emniyet Miktürü Kemal 
Aygün'e bildirmeyi görev bilrnişl (a.g.y. 
s. 243) 

Nitekim, bu olaydan bir hafta kadar 
sonra yazıhanesine girdiği vakit, kapı al
tından atılan bir mektup bulmuş. Çe
kosk>v.ıkya Viskonsolosunun daha önce 
Nazım'a verilmesini istediği içerikte bir 
mektupmuş bu. Sebük. mektı.bu yine 
Yekili olduğu Nuım Hikmeı'e Yerecek 
yerde, yine Istanbul Emniyet Müdli'üne 
"Muhterem Kardeşim Kemal Bey" hitit
bıyl. göndermii. ('4l.y. s. 244) 

AVUKATLAR 

Sayın Mehmet Ali Sebiic.'ün bu tutu
mu, her halde geniş bir kamuoyunca ge
rektiği şekilde değerlendirilecektir. Ve 
hattı Ahmet Emin YaJman'ln isteği üze
rine Nazım'ı" ...ekaletini almasının ger
çek nedenine de ışık tutacaktır. Bu ko· 
:ıuya sorvadan değinmevi zorunlu bula,: 
nk, şimdilik "Nazım Hikmet'i" özgür-. 
lük Savaşı" kitabınd. dikkatimizi çeken 
bir iki nokuya daha 'değinerek bu ilk 
eieştiriırizi bitirmek isteriz. 

Bilindiği gibi 1938 Harb Okulu du· 
ru:şrraSlnda Nazım'ın avukatıan, Fuat 
Ömer Keskinoğlu ve Safvet Nezihi Bö
liitbaşı'ydı. Bu iki değerli avukatın Na· 
zım'b, herhaI"4Ji bir arkadaşlıkları yoktu. 
O dönemn ünlü, cesur avukatlarındandı· 
...... N.:ı.m'ın MMepl Ç�mak'ın iste
jiyle mutlaka mıhkum edltec:qi de ar
tık bilinmez bir " sır" değildir. O ortam
da Nazım'ın beruti için ellerinden gele
ni ppn1lşı.,dl. Ama, daha önce verilen 
"mıhkum edin hükmü" rrahkemede ye
rine getirilmişti. Bu olayı Sayın Sebük, 
Fuat Ömer ve Safm Nezihi'yi suçlar, 
hiç değilse kınar şekilde kitabına şöyle 
geçiriyor: 

"Bu ağ ... hüküm onandıktiln sonra 
SafYet Nerihi dosyadan elini çekti. Bir 
daha Nazım Hikmet onunla ve Fuat 
ömer'le yeni bir ilişki kurmadı." 

Bunların YUllmasının Sebük'e göre 
bir anlamı olmalıydı. Nitekim, rahmetli 
.vukat ırfan Enin KÖ5enihaloğlu ile il· 
gili olarak da. Sayın Sebük şunları yazı
yor: 

"Irf.n Enin KÖ5enihaloğlu ... 1938 

yılında Nazım aleyhine Donanma Askeri 
Mahkemesinde açılan davada avukatlığı
nı yaptı.  Bu dava da 20 yıl mahkumiyet
le sonuçlandı. Yargıtay (Ja bunu onaylil· 

• 

dı. Nazım Hikmet, bundan sonra Köse· 
mihaloğluna, avukat srfatıyla bir görev 
vermedi. Bu itibarla 1949 yılınd. b.şla· 
yan Nazım Hikmet'in özgli'lük savaşına 
avukat olarak katılrradı . ... Bazı yayınlar 
bu savaşta da, Köserri haloilu'nun Na· 
zım'ın avukatlığını yaptığını yanlış ola
rak aksettirmi şlerdir. Bu, gerçeğe aykırı· 
dır. ÇiiıkU Nazım'ın bu saVa.şu benden 
başka awkatı ve yardımcısı olmamıştır." 
('4l.y. s. 298) 

GöREVLERINI VAPANlAR 

Sayın Sebük, Strf kendisini övmek ve 
belki de kendi eliyle vekalet ücreti ola-

• rak y.zdığı .strononik 200.000 lirayı 
hak ettiğini ispatlamak için üç hukuk· 
çuyu suçlamayı, onları küçüitmeyi, saf 
dışı etmeyi görev saymştır. Anak ger· 
çek, yazdığı gibi değildir. Çünkü, .vukat 
ırfan Emin, Nazım Hikmet'in umumi �
kili idi. Nazım'ın haksız yere ma.hkumi
yeti basının konusu olacak ortama gelin· 
meden çok önce, Nazım adına pekçok 
yasal başvurul.r yaptı;  Ankara'ya gide· 
rek bakanlarla görüştü, yeni başwrular 
hazırlayıp N�ım'a imzalattı. Sayın eşi 
Piraye Altınollu'ndan ayrılmak isteyin
ce de yine ırfan Emn'j genel vekili ola· 
rak duruşmaya gönderdi. Piraye Hanım· 
efendi vasilikten ayrılınca, Nazım'ın va
sisi olma şerefli görevini üstlendi. Zaten 
Nazım 1938 duruşmalarıyı. hüküm giy· 
dikten SOfYa başka davası olmadığı için 
ırfan Enin'e mahkemelerde görev düş
medi. Bütün yaşamı boyunca Nazım'a 
beş para almadan, sadece yol parasını 
UnBn UnB" a�ak sawnan bır Id_list 

olduğu için; sivil mahkemelerde Nazım', 
beraat ettiren bir avukat olduğu bilindi· 
ği için; askeri yargıtaya Nazım'ın avuka
tı olarak katılmak isteyince hakim bu is
teği reddetti�i için; ceza hukukunda es
ki hukukçuların "ırfan Eni n Maddesi" 
dedikleri bir madde bulunuyordu. Israr· 
la aynı sanığı savunan bir avukatı askeri 
mahkerreye almıyorlar, mahkemenin lis
tesinde adı bulunan awkaltardan birini 
seçmesini sanığa söylüyorlardı. Nazım'ı 
bunca yıl savunan ve ölünceye kadar da 
Nazım Hikmet'in umumi vekili srfatını 
taşıyan ırfan Emin KÖ5emihaloğlu için 
yazılan bu satırları çok garipsedik, hatta 
kınadık. 

Nazım Hikmet'in özgürlüğe kavu�ma 
sürecinde Türkiye'de ve dünyada binler
ce örgüt, on binlerce insan üstüne dUşeni 
yaptı. Bunlar a�nda ırfan Emin de 
vardı. Hem ırfan Emin, Deniz HarpOku-, 
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lu duruşmasında da müdafi olarak ha· 
kimce kabul edilmemişti. Bu bakımdan 
onun 20 yıl hüküm giymesinde bir kusu· 
ru da yoktu. Yüzlerce hukukçu, yazar, 
gazeteci, sanatçı Nazım'ın affı ve özgür
lüğe kavuşturulması için çok etkin sava
şım vermişlerdi. Uluslararası örgütler 
Cumhurbaşkanınaı Meclis Başkanına, 
Adalet Bakanına, �ına başvurular yap
mış ve af' kanununun çıkarılmasını bir 
olgu haline getirmişlerdi. Böyle olduğu 
halde, Sayın Sebük'ün özgUrlük savaşın· 
da "benden başka avukatı ve yardımcısı 
olmamıştır" diyebilmesi, sanırız fazla ve 
haksız bir övünme ruh halidir. 

Sayın $ebük, kitabında komüniune 
inananları da töhmet altında bn.kan bir 
inancını açıklamıştır. Bu da haksız ve 
yer�z bir yargıdır. Sayın Sebük diyor ki: 

"Nazım Hikmet'i sawnduğum için, 
bana komünist dediler. Vurulan bu dam
gayı yirmi sekiz yıldan &eri bir tli'IU al
m,mdan silenıedim. Oysa ben komünist 
olsaydım Nazım bana davasını teSlim et· 
mezdi. Çünkü yapacalım sawnmalar bi· 
limin ve hakkın dqil, ideolojinin ürünü 
olacak ve etkisiz kalacaktı. Ve Nazım, 
bundan yarar değil, zarar görecekti. Ay· 
rıca korn;nist olsaydım, adli amir olan 
komutan, Nazım'ın avukatı olarak beni 
kabul etmez, savunma yaptırmazdı. çün
kü o dönemde her avukat, askeri mahke
meye girip savunmasını yapamazdı." 
( •. g.y. s. 306) 

SEVGIVE ISTEKLI OZAN 

Görülüyor ki, Sayın Sebük askeri 
mahkemede savunma yapmaya her avu
katın alınmadığı gerçeğini pek ala bili
yor. Böyle olduğu halde, rahmetli ırfan 
Emin'i 'Nazım'ın davasını almamakla' 
suçlamanın altında bir övünme duygusu
nun yattığını da açıklamıştır. Aynca ve 
önemlisi, komünist olanların avukat ola
rak bilimin ve hakkın değil, .. de"" bir 
ideolojinin sawnma.sını yapacakları suç
lamasında da sakınca görmemiştir. Batı
d. çok görüldüğü gibi komiinin partisi 
üyesi pekçok avukat, hukuk bilimrıe 
önemli katkılar yapacak eserler bile yaz
mışlar ve çok ünlü savunmalarıyla sanık-

ların beraatlerini sağlamışlırdır. "Alnın· 
dan silemediği bir damga" nedeniyle bir 
kısım meslektaşlarını suçlaması da anla
şılır bir değerlendirme delildir. 

Nitekim Sayın SebUk'iiı "çeşitli yön· 
leriyle Nazım Hikmet ve vasiyeti" bölü
milnde ( •. g.y. s. 311 ve devamı) yer�z, 
gereksiz, yararsız konulara ·nedense
önem vermi Ş ve Nazım'ın "güçlü ve sev
giye istekli bir ozanın" kendi kendini 
tarinin yoluna gidişiri iddiaya kalkış
mışt ... Marksizmi anlamaya vakit ay.,.· 
mayan'bir felsefe hocasmın gerçek ve bi
lim dışı yargılarına yer w:rmeden çekin. 
nıemiştir. Krimnoloji uzmanı Sayın 
Mehmet Ali Sebük'ün Nazım 'ın özgUr· 
lükleri savunmasıyı. ilgili değerlendirme. 
sinden bir bölüm alarak bu yazımızı $O
na erdiriyoruz. Sebük'üo yazdıklarını 
okuyalım: 

..... Nazım'ın komünizmi, insanın yal· 
nızca hıyvansal gereksinmelerini karŞıla· 
maya yönelik bir rejim saydığını da Siln· 
mıyorum. Şimdiye kadar ortay. Çıkar· 
dığı yapıtlar bunun tersini göstermekte· 
dir. Buna karşın Nazım, genellikle kıs· 
kanç .bir kişiliğe sahiptir. Çok az olan 
kusu-Iarı arasında bu da vardır." 

Bu 'kusur'un ne olduğunu yine Se
bük şöyle belirtiyor: 

"Kızkardeşi Samiye Ya1trım da. Na· 
zım'ın bu huyundan söz etmiştir. O ka· 
dar ki, hapishaneye girdiği nman, en 
yakın arkadaşı olan Balaban'dan kendi
sini kıskandılım ve bir kez olsun onları 
tanışırmadığını söylemiştir. Bunu da. 
hapishanedeki gelenek ve görenekler'e 
çok bağlı olan hükümlUlerin ten bir yo
rumuna neden olnaw.k 'çın VaIIIN' 
olabilir. Çünkü ülkemizde, kızkardetin 
namusu. erkek kardeş için başta gelen, 
önemli bir sorundur ... Onun için, Nuım 
hapishane ye hükümlülerin bu konudaki 
psikolojisine uygun davranarak, kızkar
deşi Samiye'yi herkesten kaç .. ",." •. n 

('4l.y. s. 333) 
Nazım'ın işte 'çok az olan kUl..,.' bu 

im ş! Hayret doğrusu ... 

• Korkuç Adli Hato lle Naz.m HilltMf' 
in özgürlük SaUOfI, Cem Yay. YCIZCU'I: 
Auukat Mehmet Ali Sebült, 364 .ayfa 
60 Uro. 

işçi KULTUR DERNEGi 
r$ �ları 

" DÜNYADAN VE TÜRKIYE'DEN 
, DI:;VRlMCI MARŞLAR VE TüRKüLER " 

• HER HAFTA BIR NOTA 

• LS NOTAlıK ı .  ALBOM 

• 1. AlBOM AIIONE BEOELI: 60 TL. 

• ABONE HARICI TEK ISTEKLERDE 
300 KRŞ.lUK PUL GöNDERILMESI 

( VAZIŞMA ADIlESI 

i • . , • 
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Proletarya diktatörlüğü sosyalist 
teori ve pratiğin belkemiğidir 

"PROLETARYA DI KTATöRLO
M sözcOM YERINE Işçi sı
NıFıNıN EGEMENllGI, HEG&
MONY ASI VE POLITIK YÖNET� 
MI GIBI TANıMLAR KULLAN
MAKLA, YENI YÖNETIMIN 
MARKSIsT IÇERIGl VE özO 
DEGlşTIRILMlş OLMAZ" 

. E.'ıels, Mults'm "Fransada ıÇ Sa
vaş" adlı yapıona yazdıRı önsözde şöyle 
diyordu : "Dar g�1ü sosyal demokrat
lar. ıon zamanlarda proletarya diktatör
ıügü sözcülünü duyunca "ölümcül bir 
kcwkuyla" titremel'e başlıyorlar. Baylar, 
proletarya diktatörlükünün ne oldulunu 
biliyormusunuz? Paris Komününe bir ba
km. İşte bu bir proletarya diktatörtü
Rüydü." 

Günümüzde de burjuva ideolog ve si
yuetçi1erine, dar görüşlü sosyalisUere 
şöyle demelte hakkınuz vardır: "Paris 
Komünü'nün zaferi sürekli olsaydı ne 
gibi sonuçlar verecelini merak nu edi
yOrsWlUZı öyleyse Sovyetler BiriiRine 
ve onun 60 yıl içinde ulaştlRı dorukla
ra \'e Komün fikirlerine hayat veren sos
yalist ülkelere bir bakıverin!" 

PROLETARYA 
DIKTATÖRLOGONDEN 

KORKUYORLAR 

Asbna bakılırsa bu 'baylar" halka 
ulusal ve &osyal özgürlük geüren prole
tarya diktatörlüRünün rolünü çok iyi 
biliyorlar. Ve bu nedenle Pl"Ple,J.arya dik
"_tödüllü denildilti zaman kapitalistler 

ve onların ideologları dünyanın sonu gel
dili hiasine kapılıyorlar. Gerçekten de 
proletarya diktatörtüRü onlann, siyaset, 
ekonomi Ye kültüre egemen durunıları
na, ayrıcalıklarma son verecek, emeQ:i 
sömürüden kurtaracak. kapitalistleri ve 
onların ailelerini, emekçilerle özdeşleşti
recek politik sistemdir. İşte bundan do
layı, burjuva ideologlan ve müttefikle
ri sosyal demokratlar, revizyonistler, 
Marksist kuramuı bu temel kuralıru akıı
lardan silmek için ellerinden geleni yapı
yorlar, "çoRulcu1uRa aykm, anti-de
mokratik bir politik yönetim biçimi" 
olarak göstermek istiyorlar. 

Proletarya diktatt:r1ü�ü ve onun ta· 
rihsel bir gereksinme olduğ:u düşüncesi 
ilk defa Marks ve Engels'in ortak yapıt
ları "Alman ideolojisinde" ortaya atıldı 
ve Komünist Parti :\!anifestosunda geliş
tUilell . 

MARKSIZMIN KURUCULARı 
NE DIYORLAR ? 

MarUizmin kurucuları, bu yapıtların
da, a) yönetimin ele geçirilmesi ile devri
min mganik bir birlik hallnde olduRu, 
b) diktatörlükle (ıını( egemenllAi), de
mokrasinin aynı olgunun iki yönü olarak 
birbirlerinden ayrılmazbRı, c) bu yöne
timin (hem diktatörlük ve bem de de
mokrasinin) toplumun komünizm yo
lunda ileri hareketinde ekonomik ve kül· 
türel nitelikli "bir dizi önlemin gerçek
leştirilmesinde ya1ruzca bir araç oldu
Ru" görii,lerini belirleJiler Marks ve En
gels o dönemde, sistemin içeri�inden, 
kendine özgü biçim'-er alması olasıbQın
dan, örgüt ve eylem ilkeleri ve benzer so· 
runlardan söz etmiyorlardı. Lenin 'in de
yışiyle, �larks utopyaı.ya kapılmadan kit
le mocadelelerinin deneyiminden bu so
runların yaNtuu beklemekteydi. 

Tarih yeni deneyimleri sunmakta ge
cikmedi. 1848-1861 Fransız Devrimi, es· 
ki devlet tn!kanizmasını yok e�mek ıe
reAinc, Paris Komünü i&8 eski mttkaniz
manın ne ile deAi,tirilmesi gerekti ei ko
nulanna 1f1.k tuttu. Paris Komünü erne· 
lin erieç ekonomik kurtuluşunu aaRla-

yacak politik bir biçimdi. Paris Komür..ü 
işçi sınıfının, halkın bütün katmanları 
yararına toplum.saJ öncülük yapma yete
neRine sahip tek ıınıf olarak saygınlık 
kazandıRı ilk devrimdi. Komün "Ftanaız 
toplumunun bütün saRlam unsurlarırun 
gerçek temsilcisi, dolayısıyla gerçek bir 
ulwa1 hükümetti. ii Geniş boyutlara ula
şan b:'" ·'emokrasiydi. Milletvekilleri seç
menh-" önünde sorumlu olup, her zaman 
deRiştirilebiüyorlardı. Hakimlerin duru-. 
mu da böyleydi. ERitim parasız oldu. 
Komün üyeleri dahil bütün görevliler iş
çi ücretlerine eşit aylık karşılı�ında çalı
şıyorlardı. Bütün ayrıcalıklar ortadan 
kaldmlmıştı. Bunun için Marks ''Paris' 
teld kaderi ne olursa olsun, Komün bü
tün dünyayı dolaşac::aktıı!" diyordu. 

EKIM DEVRIMI VE 
PROLETARYA DI KTATöRLOGO 

Proletarya diktatödülü, Ekim devri
mininde silahı oldu. Devrimin ilk "po
litik" evresinde (7.11.1977'den ·18.ı. 
1918 'e kadar) geçici burjuva hükümeti, 
devlet yönetiminin merkez ve yerel or
ganlan, bu arada kurucu meclis feshe
dildi. FAki devletin baskı mekanizması
nın ara araçları olan ordu, polis, mahke
meler, di�er cezalandırma organlan, bü
rokratik yönetim aygıtları daA:ıtıldl. Es
ki yasalar yürüklükten kaldınldı. Rusya' 
nın O dönemdeki ekonomik ve kültürel 
gelişiminin özellikleri, sınıf mücadelesi
nin şiddetli oluşu bu geruş kapsamlı sü
recin biçim. yönı..m "e tempo_unu be
lirledi. Eldm Devrimi deneyinrl ı burju
va "toplumsal" aygıtları (burjuvazi ve 
büyük çiftlik sahiplerinin toplumsal ör
gütleri) da Rı tı lmadan sosyalist devri
min sonuna kadar gerçekleştirilemiye
cetini kanıtlıyor. Devlet aygıtı da, bu 
örgütlerle birlikte sömürücü suufm ge
nel yönetim mekanizmasını oluşturdu�u 
için dı-aıtıldı. Parti yönetiminde devrim
ci halk, esld politik mek.anizmayı redde
derek, bu kuruluş ve örgütleri, köklü 
düzenlemelerle sosyalizmin kurulmasına 
hizmet eder hale getirerek kullandı. Es
ki kooperatif aygıtı, teknik ve yaratıC! 
aydın birlikleri ve bazı küçük burjuva 
toplumsal kuruluşları varlık!annı sürdür
dü. Yapı.aal >ıe YÜiltemsd köi..lü düzen
lenmelerle yeni toplumun kurulmasına 
etkin biçimde katılmalan saRiandı. E
kim Devriminden bu yana yer alan 60 
yıllık gelişmeler l\larksizmin Proletarya 
Diktatöılü!tü düşüncesinin doRruluk ve 
bir objektif gereksinme olduRunun inan
dırıcı kanıtıdır. 

PROLETARYA DI KTATÖRLOGO . 
VE DEMOKRASI 

Proletarya diktat.örlülü ile ıoıyalist 
demokrasi diyalektik bir birlik içinde
dir. Bir yönetim biçimi olarak çok yön
lü bir olgudur. İlişki haliı:uje bulundu�u 
toplunual grup, slNf ve soıyal katman
lara göre, şu veya bu belirgin nitelik ön 
plana çıkar. Proletarya diktatörlüQ'ü ba
zı katmanların düşmanca eylemlerine set 
çekerken, çolunlukt.aki sClyal grupları 
yönetırken, üretimin çeşitli kesimlerin
de çalışan kollektiflere yön verirken çe
şitli yöntemlerden yaraılanır. Genellikle 
inandırD'ıa ve ikna yöntemi uygulanmak
la birlikte, karşılaşılıın direnişe göre, çe
şitli ölçüde baıkı yöntemlerinoen de ya
rarlanılır. Bunun için prolet.arya dikta· 
törlülü, halkçı, yaratıcı, kurucu olduA'u 
gibi ııyru :umıanda emekçi ylRınlarl eRi
tici bır yönetimdir. 

Burjuva ideologları bu nedenle işçi sı
nıfı yönetiminin bir "dikta" ve "totali
ter" rejim olduRunu ileri sürerek. emek
çileri yarultmala ve korkutmaya yelte
Dirier. Doa.ı olarak, emekcller UUJDOO 

EVRENSEL TEORI K SORUNLARA TÜRKr
VELI oKURLAR IçiN DE AÇıKLıK GETI RMEYI AMAÇ
LAVAN VOROVOŞ, BU SAVıDA BULGARrSTAN KO
MONıST PARTisi ARAŞTıRıCıLARıNIN ÇAlıSMALA. 
RINDAN VAPTI�I BiR DERLEMEVI OKURLARıNA SU
NUVOR . 

da da bu propagandanın etkisiyl� işçi 
sınıfı yönetimini tek yanlı, metafizik, 
açıdan ele alarak, onun ya1ruzca baskı 
yönünü görenler bulunmaktadır. Ger· 
çekte iee işçi sınıfı yönetiminin temel 
işlevi baskı yapmak dean kutinaktıı. 
Sosyalist ülkeltır yönetimi incelendi�in
de temel eylem.i n  ekonomik ve kültürel 
alanlarda yürütüldüaü, bakanlık, komi te 
ve kuruluşların politik-baskı eyleminde 
bulunmak için deRil, ekonomik ve kül
türel ödevteri gerçekleştirmek için ku
rulduau görülür. Ayrıca proletarya ta
rihsel göreviN belirli ölçüde baskı uygu· 
lamadan gerçekleştiremez, baskının be
lirli bir "nılısal ni teliRi vardır, sosyalizm 
düşmanlarma karşı uyeulanır. Baskı ile 
demokrasi sıkı bir iüşki halindedir. Bas
kı so5yalist demokrasinin kurulması için 
gereklidir _ Baskıya genellikle demokra

siyi sa�lamak ve saR1amlaşt.ırmak için 
başvurulur. öte yandan saRlamk , güçlü 
ve geniş demokrasi uygulanan baskının 
biçim ve ölçüsüne de etkide bulunur_ 
Proletarya cUktat.örIUaü bU dinamik an
layış ve gelişme perspektifi içinde ele 

alınmalıdır. Sömürücü sınıOranı ortadan 
kaldınlmasından sonra, zaman içinde, 
onların direnişi giderek azalır ve etkinll
aini yitirir, buna koşut olarakta baskı
nın şiddeti azalır, biçkimleri de�işir ve 
proletarya diktatörtüRü işçi sınıfı parti
si, genel halkın politik örgütüne dönü
şünce baskıya tamamen son verilir.  

KIM, NEYI SAKLAR? 

Burada ortaya şöyle bir soru çıkmak
tadır. Burjuva yönetimi, azınlıRın ço
tımıak üzerinde diktası olsa da "demok
rasi" olarak tarumlanıyor da, biz halkın 
ezici çoRunluRu için demokrasi olan 
proletarya yönetimine "diktatörlük" di
yoruz Bunun yanıtını sorunun içeriRin
de aramak gerekir. Burjuvazi. yönetimi
Nn sömürücü ve diktaya dayab içeri�ini 
gizlemek amacıyla yönetimine "demok
rasi" damgası basarken, komünistler, yö
netimJerinin belirli bir gelişim evresinde, 
başkalaruun emeRini sömürenlere karşı 
diktatörlük oldultunu söylerler. Oysa, 
bu diktatörlük Ilerici, devrimci, hüma
niıt içerik ve amaçbdır. ıkinci huswta, 
demokrasinin kendisini, halkın ezici ço
AunluRunu ve emekçileri korumak için 
güçlü bir araç olarak belirli bir devtet 
yönetimine eereklinme oldultu unutul
mamabdır. Devlet bu siıtemde yeni top
lumun kurulmasında ana araç olarak ö
zel bir yer alır. Ancak devlet gibi karma
şık bir sistemin nüvesi, motoru, itici gü
cü işçi aınıfUlIn öncüsü olan Marksist
Leninist Partidir. 

ışte bu nedenle proletarya diktat.ör
lülünü karalamak isteyenler, yönetim n 
bir partinin diktası sonucanda yozlaş
tıRıru ileri sürerek, bilimsel soayal.&it par
tıNn yönetici rolünü ı.istlenmesinin ge
rekli olmadlRıru öne sürerler. Bunda lü
dü1en amaç proletarya diktatör)üRünün 
özüne bir darbe 'ndirme iıtetidir. İşçi 
sınıfı ve do1aylllYla onun dlktatörlij�ü 
ancak ıdeolojık, politik ve kuramsal ey
lemle öreütIeşme ve pratikle birtik saR
lama yeteneline sahip. Marksist-Lon!
nJıt bir parti ile yenJ ya,anun kurulml
IiI kooaUanıu cöıll.mleyiıı, een�lleştirip, 

öngörebiür ve 
'
tarihi görevini eerçekleş

tirebiür. 

GENEL, EVRENSEL 
ILKELER TARTı ŞıLAMAZ 

Dünyarun belirli bölaelerinde müca
dele koşullarının birbirinden son dere
ce farklı oluşu, ulu.sal ödevlerin i:iqüllü
Rü, sosyalizme giden en kestirme yolu 
bulma çabaları ve belki de bir!e,en dün
ya gericiliRine karşı mücadele de ıı:enel 
koşullar "kurabndan" sapılması, dün-

-- ya devrimci süreçlerinin gelişim yasa
lanna gereken önemin verilmemesi ve 
bunlar..ı belli bir ülke veya bölgede bir 
yere kadar "deRiştirilmesi" işçi auııf. 
yönetiminin niteliRi ve proletarya dik
tatörlüRü konwunda görüş ayrılıkları 
doAuran nedenlerdir. Bunun dotal bir 
uzantw olarak aonınların incelenmesi, 
genelleştirilmeli, fUdrlerln formüle edi� 
mesinde farkblıklar ortaya çıkabilmek-
te ,  hatta bazı hallerde beUi bir ülke
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mektedir. Fakat buna karşın kesinlikle 
dotı'ulanmış, genel kurallara dayanan il
keler bulunmaktadır. Ekim Devrilrinden 
bu yana geçen 60 yıllık dönem ve sosya
list ülkeler gelişimlerinin pratiRi, somut 
biçim ve kurumlann çok çeşitli olması
nın yanısıra devlet yönetimide proleter 
niteliRin korunmaundaki ııenel evrenael 
ilkelerin geçerliliRini tartışılmaz biçim
de göstermektedir. 

Devrim mücadelesinin, zaman içeri
sinde hangi biçimlerden yararlarulmaa 
gerektirdiRini gÖltereceRi düşüncea dol
rudur, fakat bu biçimlerin de kendililin
den ortnya qıkmaıuu beklemek bir � 
nılgı olur. İşçı IlnIfı partisinin .men
kendi deneyimleriN ıı:enelleştirmeyi 'ft! 
bunları öteki ülkelerin deneyimleriyle 
karşılaştırmayı, mücadele koşullarını, 
devlet ve sosyalizm kurma biçimlerini 
araştırma, bulma ve planlamaları eerek
tirir. Bu biçimler soıyaUSt. demınin ıe
liel yaaa1anrun, sosyaDst cumhuriyet, 
proletarya demok:ruisi ve diktatörmA'ü
nün genel belirtilerinin 'u veya bu tekil
de somut bir uyaulama.. olmalıdır. 

BiçiM DEGIL, 
öZDEN VAZGEÇiLEMEZ 

Bazı ülkelerde "proletarya diktatörlll
Rü" sözcüRü yerine I,çi aınıfırun "cıe
menli�i" "hea:emonyuı" 'le "politik yö
netimi" elbi tanımlar kullanılmakla yeni 
yönetimin Marksiıt IçeriRi ye özü deliş
tirilmiş olmaz. CaRdaş ulw.lararaal du
rumda çeşiUi ülkelerin iç koşullan ara
sında önemli farklar varken, yönetimde
ki işçi &ınıfırun politik öraütünün içerik 
"kazanması"nm biçime de belirli n\ians
lar ıetinnesi daAaIdır. Bunun için biz, 
işçi sını (ının politik yönetiminin adı ve 
biçimleri konusunda tartı,maya girme
yiz. Fakat biz, proletaryanın politik yö
netiminin iç.mRinl, "'u veya bu biçim
de" önemli yön1erinden yoklun bırak
mak ve özünü oltıfturan ıoıyalist yö
netlm biçimine aa1dmnak I,teyen bur
juva ideologlaııyla, "du kafalı fOIyal 
demokratlar" ... yalancı MarkauUede 
ula baldıl,amayı.a. 
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