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Malatya'ya yeniden dikkat! 
17-18 NIan olaylanndan ııonra Ma· 

latya'da bır .. bze olııun ııaldnle,,"eye 
bııılayao ortam. lIOn gIioIerde bu�uvazl· 
nln yenl oyunlan Ile yenlden bulaııdırd· 
maya ço1qılmaktadır, Gerici ;içler. 
JdUIk yönlended Ile Cqlat odakiaria ara. 
lanndılOrumsuz grupçuklaım da bulun. 
duıu aol ketim bır kan banyo .. lD' zor· 
lamakta, bu amaçla çOflIU provokasyon· 
lar düzeniemektedir, 

SALDıRı ODAKLARı 

Gerici ;;çledn plaolan. çıban billlan 
olarak lledcl ötrendledn egemen oldu. 
Au okullan Işaret etmektedir. öme!!ln. 
dıtandan ortaokul bitlrme .... vlarm. gl. 
ren ö�ndler arıuıııa aokulan tııılal 
mlUtaoiar. okullarda olay çıkartmak 
ıçın Ilerici �nclleri tahrik etmeye 
bııılamqlardır. Bu provokuyonlann 50-
nucunda Gazi Lllellnde çıkan olaylarda 
bır �ci bıçaklaruırak öldüıülmüştür. 

19 Hazlran'da ile yenl L!!1ırdar ı.z. 
gıılılaııııu4lır. Bu kez. bill hedet ERitim 
Enatiülaüııdeld ilerici ö�ndler ve 
e!!ltim kuruodannm tııılsl mlntanlar· 
dan teırdzleomellnl lsteyen okul yöneti. 
cIleridlr. Bu yönetidlerin. tııılsl güçlerio 
hışmm. çekmesi için aynca nedenler 
de buıumı: .. :_�da. Bunlar eRitim enlti· 
tü\erlne yenl tayın edIlml,ler. MC dö· 
nemleriode okula aıırunayan ö�ncllerl 
okula almuılardır. 

Bu ko,ulIardat 11L111 ;içler eRlllml 
engeneme yoluna başvunnuşlardır. Bu-
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nun üzerine yönetim, IÜl'ekli olay çıkar
maya ço1qan bu ö�ndleri okuldan 
ıızaklqtırmıya. bıııka okullara naklet· 
meye bqJarnuıIardır. ışı. aon otaylan 
yarataolar. <RItim e .. titiiJünden uzak· 
Iaş_ bu ö�ndlerdlr. 

SALDIRiLAR YOQJNLAŞIYOR 

19 Hazıran akşamı e!!ltim enatllüsü 
müciir ve yöneticilerinin lojmanlan 
bombalanmıştır. Olayın ilginç yam, loj· 
manların hemen yanında. II merkezin
den uzaklaştırılan Pol·Bir üyetl po1We. 
d görevlendirildiRI Siiner Pob Kan· 
kolunun bulunmaada. 

Lojman bombalamasmUl yanısıra eti
tim enetitua.i müdürü ve yöneticilerinin 
bulunduıu bır takai kuqun Yalmuruna 
tutulmu" ancak ölen yı da yaralanan 
oiouıroı,tır . 

20 Hazlran'ı 21 Hazıran', baRlayan 
gece. tqlstler geml azıy' alrnuılardır. 
Ayıu gece. eRitim enatitiiJü ö�tmenle· 
tinden Muıt&za ıçen'in Kernek maballe
IIndeld evlnl baan ra,lstler, ö�tmen 
kapıyı açaiken oIlablannı ateşUyom. 
Içen. göAsIIDe Isabel eden ku"unlazla 
omya yılılıp kahyor. Murtaza ıçen. öl
müştür. 

21 HAzIran günü, ıehll öRrelmen 
Murtazı Içen ıçın y.pdan cenaze töre· 
nl. MaIItya'da demokraıık gUçledn ka. 
raddık ve "Imlerlnl .. rglledlkleri bır 
gösteri haline geUyor. Cenaze törenlne 
katdan kalabalık sayısının 10 blnl"ma· 
ii. tııılzme kllljl güçlerin vadıRml ve et
ldııllRlnl göstermektedir. 

MALATYA YENIOLAYLARA GEBE 

22'yl 2S Hazıran, baRlay,n geoe ra· 
,mler bir günlük aradan sonra yeniden 
görevlerine soyunuyorlar. Bir memurun 
yine Kernek mahallesiııdeki evi kuqun 
yaRmuruna tutuluyor. 23 Hazlmn aba
hı Cqistler halka ve okullanna gllmek I .. 
teyen ölrendlerln Uzerine saldırıyorlu. 
Daha ıonra Sanal Enatilüsü. Iqlı ıopalı 
bir .. ldırı lOnucunda harabeye çevrili
yor. Aynı saldırıda t&fiatler poUelere de 
.. Idırmuılar. 10 kadar poBs yanllnıru,· 
lır. 

Nihayet 27 Hazıran günü patlak veren 
olaylarla, Mal.tyı'nın yenl bır bUyük 
provokuyona süıilklenmek IstendiRi or· 
taya çıkmuıtır. 

Olaylu. Tıcaret Llaeıi'nde eRttiml 

engeUemek Isteyen t"iat ndUtanlara po. 
Han müdahale etmesl üzerine patlak ver
mlştir. Saydan üçyiizü bulan bır grup, 
kendilerini engenemek Isteyen polslerin 
iizerioe ate, açmıı;. pollsten yaralananlar 
ohnuşbJr. 

Ç,tııma sürerken, daha önce patla· 
yan bir bomba sonucunda ölen Hamlt 
Fendoelu'nun otımluAu binada yen! bır 
bombanın patlalılması. olaylano nud 
bır tertip olduRunu açıkça göstermekte· 
dır. Faşist güçler. yenl tertipler ıçın 
Ölenlerden de yararlanablleceklerlnl. bl· 

lInçıiz halkı tahrik ıçın beylık yön!em· 
ler düşündüklerinl açıkça göstenııl,tir. 

Olaylan çıkaranlann ve elelıqdık 
edonlerln flljiatler olduıu herkoı taıafm· 
dÜı bilinmektedir. Içişleri lIakaııı da 
bunu açıkça &Öylemektedir. Ancak otay· 
iano adaRı durumundaki UlkU Oc:ııtlm 
MaIItyı ,ubeslnl, dI_t !lti. vb. bu· 
lunduRu ıçın kapatan yetldllerln, aynı 
gün Töl>-Oer'1 de "yaal< yeym bulun· 
duıu" gerekç" Ile kı.p!ltmaluı. blr zlb· 
.nlyeti açıj!ı çılwınuı halumından 
,i\glııçUr. 

Sosyal Demokrat 
Dekan'ın 

yeni marifetleri 
VURUYUŞ okurları. Anbnı Uıı ...... Ioal� Fll<1I1oal debııııııdllıaıı.. 

_dar. Bugüııe kadar yaptıklanıım tiinliııU "Uerlciilt .. aciuıa, ........ çII 
demo_l" admı yapı.tıru &Öyleym bu ..ıua. .., ııtıoJerdo ,..,Id .. dIIıkatIeıI 
ÜEerlnde toplamaya ha,ladL 

Okulda cın gUvenlltlnden ... etmek mlmkUn detılkoa.lÜ'lIIllt b_ 
riobı de çet\tU enlOlleınelerine uRmen okumaya çalıolayao III_CIW Dow 
taratından key!l bır biçimde ,",çlarup cezaluıdınlmakta_. can 1Ü'_1IIıJt. 
rlnbı ..,lInmalı ıçın Idareye ha, .. ran Iii .... CU •• dew tarafmclan, ölnnbnl 
enıelledlklerl ve can lÜ'eıılItInl ı.bllIteye dütürdliklerl lçln mahbmeye mll� 
yorlu! Bunun duımda bır çok lIedcl öR_ci de dew'ın k.y11 kanılan -u. 
cunda okuldan uzakla,tırılmı, buluıımattadır. . 

Bu anıda cereyerHıden klml olıylar da lllrencUerln gö&lerlnden kaçm_. 
tadır. Ellerinde .Uahlan, Ilerici öRrencOerl açıkç. 1ıutaooya _yan cqbt 
militanlar. nedenle bugüne dek hiçbir cezaya çarptmlmamı,lardIr. Bunlum 
kimlikleri dekan tararmdan bllinmKbıe kı"m. haklarmda hiçbir I'lem yapd. 
mamaktadır. 

VaptıRı ı,lerde "öoerk Univenite" kavramını gelIşUreceRlnl lddla -. d. 
kan'ın bu yoldaki "adırn"an da ııııınçtir. Iık adım lin_teye bır k_olun 
kurulmuı olmuştur. Bu karalkoldı 2 komiler Ile 60 kıdar polll ve Ild _ 
görev yapmaktadır. öRrencUer bergün okiıııanna girerken tapeden lırnIIa 
�yorlar. GUn11ik gazetelerinin bile okula Iokulabllmesl m_le oluyor. Bi> 
uin bunlar olurken. Iodcl·Cqlıt �rencUerln tutumlanoın ho,görll ue kaıı;ıla. 
rup ıdeta d .. teklenmeal de UglnçUr, 

"özerk ve demokratik linlv .... lte .. kavramının gellştirllmealne haşka lI&ınç 
örnekler de bulunmaktadır. Yönetim kurulundan çıkan1an bir katarla ölren
clledn klinülerle ilişki kurmaları yasaklanmı,. ilişkinin ancak dekanta·kuruta. 
bileceRI belirtilmiştir. Bu kararla. öRtencilerin k.ıı.ü\erde görev yapan lIer1d. 
d�mokral öRretim Ilyelerl Ile ılışldleri kOlnmek, öRretlm Ilyeal-öjtrencl bUt!Oı. 
luRU koparılmak laı.nmektedlr. 

ıtte slze bır ",oıyal demoral" dekan. Kimbilir. belki de .... R lOI)'al de
roomt"tır! 



GELiŞMEK iÇiN 
DEÖiŞYiRMEK GEREK 

Metin ÇUlHAOGlU 

Çevresini etkileyip değiştirmeyen, kendisi de gelişernez. Bilimsel sosya
lizmin temeli olan tarihsel maddeciliğin ortaya koyduğu gerçeklerden biri bu. 
Insan, doğa ile ilişki içinde. Doğayı etkiliyor. Doğayı etkileyip değiştirdikçe, 
kendisi de gelişiyor. Geliştikçe, doğayı dıha çok etkiliyor. Doğa üzerinde da
ha büyük bir egemenlik kuruyor. 

Tarihsel maddeciliği" ortaya koyduğu bu gerçek, yalnızca insan-doğa 
ilişkileri için geçerli değil. Gerçi üzerinde yeterince durulmuyor. ama aynı 
gerçek, siyasal hareket, siyasal mücadele için de eşit ölçüde geçerli. Siyasal 
harekette, çevresindelıi insanların düşüncelerini etkileyip C!eğiştiremeyen 
"sosyalistler" bir adım bile öteye gidemiyorlar. Hayattan kopuk bir sosya
lizm, pratikte" kopuk bir bilinç olamayacağı için. Bu nedenle medreselik ki
tap kurtları gerçek sosyalistler olamıyorlar. Böylelerinden sosyalist değil, pa
pağan oluyor. 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Boran'ın vurguladığı bir nokta var. 
"KitJelere asıl verilmesi ve yerleştirilmesi gereken şey, tüm olay ve olgulara bi
li",*1 sosyalist açıdan - sınıfsal açıdan - bakabilme, izah ve çözümler getirebil
me veya getirilenleri anlayabilme yeteneğidir, ve bunun sonucu olarak verili 
somut koşullarda bilimsel sosyalist açıdan doğru tavırların alınabilmesi, doğru 
davranış ve eylemlere girişilebilmesidir. Sosyalizmi öğrenmek ve 'bilmek bu 
demektir. Ve ancak bu anlam ve biçimde sosyalist olunduğu z;ımandır ki, sos
yaizm sadece zihinsel düzeyde bir fikirler sistemi ve inanç olmaktan çıkar, in
sanların gösterdekleri tepkilerde, giriştikleri eylemlerde maddesel güce dönü
şiir. Kitlelerde bu dönüşüm oktuğu zaman, tarih değişir." (Sosyalistler ve DiP, 
YüRüYüŞ, Sayı: LSl) 

TIp Genel Başkanı Boran ın bu sözleri üzerinde uzun uzun düşünmek 
gerekiyor. Daha da açarak ve ayrıntılarına inerek. örneğin 'tüm olay ve olgu
Iara böyle baktığını iddia eden çok kişi var. Gerçekten böyle mi bakıyorlar? . 
öyle ise çevrelerini etkilemekte neden bu ölçüde yetersiz kalıyorlar? Bunlar, 
tartışılması gereken sorular. 

önce TiWkiye'de kendini sosyalist sayanları ele almak gerekiyor. Sonra 
da bunların kahlarının iç dö�mesini incelemek. Pek çok "sosyalist·, aydının 
k.ah.stnın içine yönelik böyle bir gözlem, hemen şu sonucu veriyor. Bilimsel 
sosyalizm, bunların kafalarının içindeki farklı ve sosyalizme yabancı düşünce
lerin yanına bir misafir olarak gelmiş. Yeni bir misafir ya da bir sığıntl. Bilim
sel sosyalizm, kafanın içindeki diğer düşünceleri silip süpürmemiş. Kaflyı 
bütünü ile değiştirememiş. Kafanın içinde, _'unlarla birlikte owruyor. Her 
birlikte geçinip gidiyorlar. Kafalarda kemalizm, populizm, milliyetçilik, OIP' 
cilik vb. var. Bütün bunların yanında bir de sosyalizm. 

Bu düşünce bulamacı, sosyalist hareketin tarihindeki pek çok "kadro" 
için ge. çerli oldu. Harekette dönekliği, sapkmlığı, yılgınhğı, nefessizliği ve 
htpsinden öte kısırlıj:ı yaratan unsurlar arasında böylesine bir kafa yapısının 
hiç kuşkusuz önemli yeri var. Böyle bir kafa yapısı ile "tüm olay ve olgulara 
smıfsal açıdan bakabilmek' mümkün dej:iI. Bir tek çözüm var: Sosyalizmin, 
kafanın içindeki diğer tüm misafirlere yol vermesi. Onların tümüne egemen ol· 
ması da değil. tümünü yok etmesi. 

Peki, bu nasıl olacak? Sosyalizm nasıl sosyalist ' kafaların tek ve 
mutlak egemeni olacık? Insanla doia arasındaki iIi�kiler, bu sorunun yanıtını 
da ortaya koyuyor. Doğayı etkileyip gelişen insan gibi, sosyalistler de ancak 
çevrelerini etkileyerek bilinç, düşünce ve deneyimlerini geliştirebilirler. Baş
kalınnı değiştirerek kendilerini geliştirebilirler. O halde, sırada, "hangi araç
la" sorusu var. 

Tek bir araç, tek bir yol var: Politik çalışma. Türkiye'de en az bilinen, 
en az kullanılan silah. Sosyalist harekette, bu silah bilinmediği, kullanılma
dığı için mUc.a.dele tırihlnin birikim ve deneyimleri kıSlrlaşıyor, papaian
lık tohumları oraya b\.l'aya ekiliyOl". Bu silahı kullanamadıkları için başka
larını etkileyip dejiştiremeyenler, kendilerini de geliştiremediler. 

Politik çalışma, ama nasıl? Hangi koşullarla?" Bu soruların yanıtını geti
recek iki ipucu var. iki hayati kOşul. Bunlardan birincisi, sosyalizmin, yalnızca 
belirli sıcak dönemlerde dej:iI, yaşanılan her gOn, durgun ya da hareketli her 
dönem için bir şevk ve heyecan unsuru olabilmesi. Böyle bir heyecan olma
dan, sosyalizm için böyle bir coşku duymadan ve nihayet bunu her saat ilik
lerinde hissetmeelen politik çalışma olmaz. Yalnızca, yısak savma olur. 

Insanların sosyalizme baj:lılılının, inanç ve karvlıhj:ının çeşitli ölçüt
leri var. Ve Türkiye'de sosyalist hareket ilginç bır özellile sahip. Belki de dün
yanın başka hiçbir ülkesinde gÖrillmeyen bir özellik. Insanların sosyalizme 
balhlıj:ının, inanç ve kan.rlılıj:ının neredeyse tek ölçütü ha,pisane ve işkence 

olmuş. Insanların kaç kişiyi etkiledij:i, kimleri sosyalist yaptıj:ı, nereleri ör
gütlediği geri planda kalıyor. Sözkonusu olan, neredeyse yaJnızc" işkenceye 
dayanılıp dayanılmadığı, hapisanede dağıtılıp dağıtılamadıj:ı. Türkiye de ölçü
tün bu tek yanlıltğı nereden kaynaklanıyor? 

Yine tek kelime ile politik çalışma fakirliğinden. Politik çalışma geliş
memişse, günlük hayatın ayrılmaz bir parç� haline gelmemişse; bilinç, inanç 
ve kararlılığın tek ölçütü hapisane, işkence ya-da 'kavgada ustalık" olur. Ve 
bundan da önemli bir gerçek var: Günlük politik çalışmaya dökülmeyen, poli
tik çalışma ile bilenmeyen ve . güç dönemlere" saklanan bir heyecın ve coş
ku, her zaman kısır ürünler verir. Fire oranı artar. Dağılmalar, çözülmeler ço
ğabr. "Sol memenin altındaki cevahir"; en gUç dönemlerde bile kMa.rtmayan
ların, mutlaka ve mutlaka en olağ_n dönemlepele bile azim ve coşkularını ko
ruyabilenlerden, günlük politik çalışma içinde yoğrulanlardan çıkması, bunu 
açıkça gösteriyor. Unutulmamalı: Direnç, bir inat meselesi değiL. Kesintisiz 
bir bilincin ve coşkunun ürünü. 

Birincisi, bu. Politik çalışma için önce sUrekli bir heyecan ve coşku ola
cak. Ancak. önemli olan bir ikinci nokta daha var: Öncü kadrolarta yığınlar 
a.-.wndaki bağların, köprulerin kurulabilmesi. Bu olmadan, yalnızca 'yığlOla
ra ulaşma" edebiyatı yapılır. Somutluktan, dolayısıyla hayattan giderek uzak
laşılır. Peki, yığınlara uzanan somut köprü nerede? 

Bu köprüyü, yığınların içinden sivrilen politikleşmiş, ama bilinçsiz un
surlar oluşturuyor. Sorun, bunlar aracılığı ile yığınlara ulaşabilmek. Yığınla", 
bu unsurlar aracılığı ile kazanabilmek. Ancak burada bir başka önemli sorun 
daha ortaya çıkıyor: Sosyalist kadrolar, yığınların içindeki bu politikleşmiş 
unsurlarla kar ,..ılaştıklarında, bir bakıma kendi benzerlerini buluyorlar. Ara
larında çok da önemli sayılmayacak nicel farklılıklar var. Her ikisi de kafala
rına sosyalizmi ek bir misafir olarak almışlar. Her iki kesimin kafasında da. 
sosyalizm, yabancı düşünce tortuluının ya(ıırda bir yere sahip. Sosyalist Qd- . 
roda,. bilimsel sosyalizm daha ağır basıyor,'an !a kesin egenwn değil. Yine de 
politikleşmiş unsura kıyasla, sosyalist kadronun kafası daha homojen bir niıe
liğe .. hip. Politikleşmiş • .". blliıç.iz .... urdı iııe, lWının Içindeki misıflr sı· 
ylSl hem çok faZı., hem de bunlarilhepsi içiçe geçmiş durumdı. Bır kö",cıe 

.sosyalizm var. D iğer kö�lerde j,e OIP'cilik, goşizm, kemalizm, �ıhepcııik. 
milliyetçilik...b. at oynatlyor. 

Bu yapıları sonucunda, sosyalist kadro ile politikleşmiş unsur, birbirle
rini bir ipte oynayan iki cambaz gibi görüyorlar. Yine bu yapı sonucunda, sos
yalist kadro, "bilinç götürmeye" gittiği yerde, bir rakip ya da "can dilşminı" 
bulmuş oluyor. Ipler, klS3 bir süre sonra kopuyor. Sosyalist kadro, nutuk atı
cak daha "bakir' bir kitle aramaya koyulurken, politikleşmiş unsur da çevre
sindeki etkinliği ve birikimi boşa harcamaya devam ediyor. 

Çözüm nerede? Sosyalist kadroların politikleşmiş ama bilinçsiz unsur
ları bir rakip ya da ayrı bir "siyasi" çizgi" olarak değil. eğitilmeye ve yönlen
dirilmeye muhtaç kişiler olarak görmeleri ve onlara böyle yaklaşmaları çözü
mün en önemli adımını oluşturuyor. Bunun için de ideolojik yetkinliği geliş
tirip, dar "siyaset' tartışmalarından kurtulmak, tırtışma konularını çeşitlen
dirmek, somut olgu ve hedefleri vurgulamak gerekiyor. Türkiye'de sosyalist 

lıareketin gelişip güçlenmesinin güvencesi, somutta_ ve tabanda, bu ikili ilişki
de yatıyor. Sosyalist kadro kUsUp gitmeyecek. Göreli UstünlUğünden YOlrarla
narak, karşısındakini etkilemeye ve değiştirmeye çalışacak. Kendisi de, ancak 
bu sayede gelişebilecek. Ancak bu ikili ilişki sayesinde hem politikleşmiş un
surların hem de sosyalist kadroların katasında halen misafir bulunan tinl tor
tular silinip yok olabilecek. Daha girişken, daha militan ve ideolojik Olçıdan 
daha :;elişkin sosyalistler, böyle ortaya çıkiıcak. 

Türkiye'de sosyalist hareket için bir benzetme yapmak mUmkün. Yol 
venneyen, yol vermesi için aj:açların kesilmesi gereken kesif ormana, cangıl 
denir. Sosyalist harekette, koskoca bir cangılın ortasında kUçücük bir alan te
mizlenmiş. Herkes, bu kUçücük alanadoluşmuş, ilerlemek için yol açmiı.k yeri
ne hiıbire tartışıyor. Temizlenmiş alanın darlıj:ı, tartışmaların kapsamını da 
daraltıyor: Faşizm tehlikesi, demokratik güçlerin en geniş iş ve eylem birliAi, 
CHP 'nin ne yaptığı, bir sonraki 1 Mayıs'ın nasıl olacağı vb. vb. Somut müca
dele Ollanı genişlemeden, ideolojik dUzey de yeterince gelişemiyor. 

TUridye'de sosyalist hareket, gündemdeki sorunun ne olduğunu biliyor: 
Baltiıyı bpıp, cangılda yol açmak. Geçit vermeyen cangılın dört bir yanına 
saldırmak. Tabi bu kOçUcük alanda gevezelik edenleri kendi başlarına bıra
kırık. 

, 

f 
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DÖNCŞü OLMAYAN Güç Işçi sıNıFıNıN TOPLUMDA A(';IRU(';INI 
GIDEREK DUYURMASı. Işçi sıNıFıNıN POLITIK HAREKETININ SOZ· 
DE "ALMAŞIK"LARI BIRER BIRER AÇI(';A ÇıKARTıP YOLUNDA Yü· 
RüMESI, EGEMEN ÇEVRELERI TELAŞA SüRüKLüYOR. BEyLIK YA 
DA YENI TüM OYUNLAR, BU GELIşIMI DURDURABILMEK IçiN PI· 
YASAYA SüRüLüYOR. 

iMTivAZlI 
SUClUlAR 

-

Temelde işçi �nıfının öl"fÜtlenme ve 
- politik hareketini ensellerneyi, kesintiye 

uRratmayl ve butmnayı amaçlayan em
peryalist ve yerli işbirlikçili büyük ser· 
maye mihraklannm binbir tezgahla ör
dükleri profesyonel cinayetler, şiddet 
terör, ve tertip mekanizmalan, sistemli 
bilinçli bir mantlk.l kUliuda, faşist bir 
darbe ş&rtelini indirmeRe çabalıyor ... 

Geçtiltimiz haftaya dayanan olaylar 
dizisinin son ha1kUl, bu yaııp.yı bir kez. 
daha doRrulamakta gecikmedi. 

Ve azgınhkw oraya vardırıklıld, pro
fesyonel cinayet şebeke1erinin yol ve 
yöntemleri, faşist tırrnanışm kendi man
tıksal kurgusunun sahneleri haline geti
rildi. 

Nasıl ki, cinayet erbaplan, kan kuı
turduklan tabanca1aruu işledilderi cina
yetten ıonra bir köşeye .tutarsa, Türki· 
ye deki faşist ihaleyi yüldenenler, aile al· 
bümünden seçtikıeri fotoAnOan iptal 
etme�e başladılar ... 

DoRu ve Güneydoludaki tahrik. için 
Malatya Belediye Başkanı Hamit Fend
oRlu nasal gözden çıkanldıysa, gelişme
lerin basamaklan yeni yeni fototraf
Iarın iptaline kadar vardırı1dl ... 

Yeni tahrikler için 12 Mart rejiminin 

görevlilerine bir miktar kıymak ,ereki
yordu. Sıra ordunun tahrikine gelmişti ... 

VATANA KIMLER SAHIp ÇıKıYOR 

DotrulO bu ya, Türkiye Cumhuriye
tide kimin ne kitap okuduRunu bilecek 
kadar görevini hakkıyla yapan, bolu
dan geçen "ruı' gemisine ba.kırn eınü.m
&eyen 'komünistleri" izleyecek kadar 
görevinin bilincinde olan "t.tihbaratçı1a
nn" ne yaptıklan üzerindeki meraklar 
da yoRun1aşmaya başladı Türkiye'de. 

Geçtilimiz hafta Cumhuriyet gaze
tesinde yer alan bir yuıda 'istihbarat-
çı1ar" için şöyle bir satır da vardı: 

LO- ıÇ güvenlik iıtihbarat kaynaklan
nın da önyarıw.z çalıştıRını söyleyebil
mek zordur ... 

,. 

Gelişmelerin bütün olumsuzluklanna 
karşın belki de tek olumlu yam, bu "iı
tihbaratçı1a.nn" artık kamuoyunca da 
malwn hale gelen fonksiyonlandır. 

Bqkentte artık dolmu,1arda "Kara 
kalesine kızıl bayrak çekni.e· hikaye. 
ve bununla nelerin amaçlandıtı konu
şulur hale gelmiştir. 

- Acaba kimler Süleyman Demirel' 
in kulaRına 'Canım hükümeti dütünnek 

____ Dı' ekonomik i1iskilerdı ___ _ 

_____ 0111 kısim önceligi ____ _ 

Maliye Bakanı Ziya Müeuinoğlu, dış ekonomik ilişkiler alanında yeni 
düzenlemeler öngören bir kararname hazırlandığını açıkladı. Ingiltere'de Çı
kan"financial Times" gazetesine bir demeç veren Maliye Bakanı, yeni düzen
lemeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak, "ihracat yapan" sanayicilerin 
yabancı bankalardan doğrudan borçlanabileceklerini vurguladı. Maliye Ba
kanı'na göre, sanayicilere bu olanağın tanınması, Türkiye'nin sanayi ürünleri ' 

ihracatını arttırmak yolunda önemli bir adımdı. 
"Finandal Times"ın haberine göre, sanayi çevrelerine yakın kaynaklar, 

aralarında Koç Holding, AEG ve otomotiv firmalarının bulunduğu bazı üretici 
kuruluşların ihracat finansmanı için görüşmeler yaptıklarını belirtmekteydi
ler. Sanayicilerin, ithal girdilerinin döviz gereksinimini ihracatla karşılamaya 
hazırlandıkları kaydedilmekteydi. 

Yabancı bankalar, ihracat yapan Türk sanayicilerine kredi açmayı bir 
süreden beri önermekteydiler. Yabancı bankalar, "satışda ödeme önceliği" 
esasına göre kısa süreli ihracat finansmanına kıtkıda bulunmaya hazır görün
mekte idiler. Buna göre. bir ihracat bağlantısı yapıldığında. Türk satıcıya kre
di açılacak. kredinin geri ödemesini ise yabancı alıcı yapacaktı. Türk satıcı· 
ya açılacak kredi, bu satıcı tarafından gereksinimi olan ithalat için kullanıla
bilecektı. 

Yeni düzenleme, sanayiin finansman darboğazına çözüm getirme yolun
da oldukça ileri bir kapitalist anlayışı sergilemektedir. Bu arada beraberinde 
ağır bir bedel de getirmektedir. Kamu, önemli bir döviz kaynağı Uzerinde de
netimini yitirmektedir. Özel kesim, gerçekleştirdiği ihracattan kuanılan dövi
zi bütünüyle kendisi için kullanabilecektir. 

Böyle bir düzenlemenin. Türkiye'nin dışa bağımlı sanayiinde yapısal bir 
değişiklik gerçekleştirileceği yolundaki sözlerden geri çekilme anlamına gel· 
diğinde kuşku yoktur. Bütün öncelikler, mevcut sanayiin finansman sorununa 
tanınmıştır. Uluslararası finansman kuruluşları ile sürdürtllen görüşmeler de bu 
doğrultuda gelişmektedir. 

Birleşik Amerika'nın en büyük iki ticari bankasından biri olan Citibank 
ile sürdürülen görüşmeler ilginçtir. Citibank, uluslararası para piyasalarında fa
iz oranlarının hızla düştüğü bir ortamda, yüksek faiz ödemeye hazır Türkiye 
puannı ele geçirmek için yoğun bir çaba içindedir. Türkiye'ye yeni kredi aç
mak ve borçlarını erteleme k için oluşturulan konsorsiyom içinde önde görün
mektedir. Bunun dışında kendi başına da kredi açmayı önermiştir. 

Çitibank'ın açacağı kredinin tutarı henüz belirlenmemiştir. 100 milyon 
dolardan başlanmış, 150 milyon dolara çıkılmıştır. Bugün ise, LSO milyon do
IJr nll, 250 milyon dolar mı pazarlığı sürmektedir. 

(itibank'ın girişimlerinin ilginçliği, kredinin tutarından çok biçimine 
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ilişkindir. Kredi, Citibank tarafından krediye değer bulunan kuruluşlara bU
yük bölümü geçmiş ithalat borçlarının ödenmesinde küçük bölürril ise yeni it

halat taleplerinin kırşılanma�nda kullanılacaktır. Böylece, yabancı bankalar 
ile özel kesim kuruluşları doğrudan ilişkiye girmiş olmaktadırlar. Ancak, açı

lan kredi bundan yararlanan özel kuruluşların yanısıra Devlet tarafından da ga
ranti edilmektedir. 

Devletin yUkUmIUlUlu altında olmakla birlikte, kredi olanaklarından öı.1 
kuruluşları yararlandırma girişimlerinden biri de Dünya Bankası'na aittir. 
Dünya Bankası, proje kredilerinin yanısıra, bUyUk bir olasılıkla Eylül ayında 
Türkiye'ye 100-150 milyon dolar arasında program kredisi sağlayacaktır. An
cak Türkiye, bu krediyi de diledili gibi kullanamayacaktır. Yeni ithalat talep
lerinin karşılanmasına gidecek kredi için Dünya Bankası uzmanları mal dUıe

yinde belirleme yapmışlardır. Belir.nen malların bir kısmı kamu, bir kısmı ise 
özel kesimin gereksinimldir. 

Kamunun, giderek hızlanan bir süreç içinde ithalat Uıerlndeki deneti
mini yabancı finansman kuruluşları ııe birlikte özel kesime devretmekte olma
sı, sanayi sermayesinin egemenlilını kopinazcasına perçinlemeye yöneliktir. 



iltiyona çıkaralım hadt.e, öllün 100 ki
,i, bu iş bitlin" ClSlltwnı iletınifıerdi? 

- Acaba Alpulan Türket'in bir yan
dan buı para babalanyla nüfuz!u kişiler 
aruuıda meldi dokumalıılın eab.bı ney
di? 

Ve vata.ndqlar bun1an evlerde i dol
mutlard., if yerlerinde konutur hale eel· 
mi,l_reli de "iJtihbaratçı1ar"m kulaA'ma 
ptmemi,ti! ... 

Geçtilimiz haftarun Sab ıünü akşamı 
Anayasa Mahkemeu de tertiplerden 
rwıibini aldı. Hükümeti dü,ünnek yolun
d. bomba1anmadık bakir alan kalma
malıydı! ... 

Anayua Mahkemesinin bombalanma
ıından IODfa Başkan Kani Vrana'nın 
"Bu v,at.anın aahipleri vardır' ,eklindeki 
sözleri uyıu!aoan tertibin bo,. gitmedi
lini cösterlyordu. Fa.şilt mihraklar Ana
yua Mahkemeıi Başkanının sözlerini 
pek helenmişlerdi: 

- Elbette bu vaıanm sahlpleri vardı! 

TüRKEŞ'IN HATıRLATMASı 

Vatan. sahip çık_nlar, elhak devlete 
sahip çıkıyorlardı, "devlet güçlerine yar
dımcılık • Kirişimlerini üst noktalara var
dınnı,1ardl ... 

Biran önce belli yerlere d.veaye çı
kan1m.abydl ... 

lcazetli aanık Alpaalan Türkeş de 
Çartamba &ünü yap�ı bum toplantı· 
ımda "vatan borcu"nu hatırlatıyordu: 

tt. Ecevit hükümetine direnmek vatan 
bOl'cu" idi! .. 

Türke" Milli GUyenlik Kurulu top· 
lantwrun yapıldılı IÜn buı "hatırlat
ma1arda" bulunuyordu ... 

Milli Güvenlik Kurulunun Çarşamba 
günü yaptılı toplantıdan bir gün .onra 
Perşembe IÜnü TÜlkeş bu kez Milli Gü· 
venlik Kurulunda konuşulan konulan 
açıkbyordu: Türkeş'e göre, İçişleri 
Bakanı, Milli Güvenlik Kuruluna bir plan 
ıunmuştu. Gerçi:. Türke, bu haberin 
buı gazetelerde yer aldıRun ileri sürü
yordu ama o "buı gazeteler 'de kendi 
gazeteleriydj. "Başbul" bu kadar ince
likleri de öRrenmişti artık!.. 

İçi,leri Bauru Ozaydınb'nın Milli 
Güvenlik Kurulu'na ıunduau plan neydi 
acaba? 

Türke,'e ba1u1ıraa plan ' aatı ezip, da· 
ha ıoora ıola kar,ı mücadele etmeyi , 
öncörüyordu! ... 

ERer .niyenin yüzde bir parçaay
la Türke,'in IÖYM!diklerinin dotru oldu· 
lu vuayıla bile özaydınh bile bona· 
da '101" muameM!. ,ören bir talum ip· 
liz .paz1ann ilk çözümde bile '''R'' 
i, yaptııını .. ptamı,tı. 

ŞIDDETE DEVAM MESAJı 

Allmda özaydınb nın büyük bir 
olaaWı:la pla.nında yer a.1an '&4l'fl _Rı 
da, a,U'l .olu da ezelim" ,eklindeki !öz· 
leri TÜlke, tarafından bazı rötü,lula di· 
ıedili ıibi tercüme edilmi,ti ... 

Ve TUrket, litabb güçlerine kuvvet şı
rmp etme zorunluluiunu duyuyordu. 
Şöyle lÖylüyordu: 

ii- önce "iı ezmek, .onra .olla mü
cadele etmek düttinceai çıIıınhktır, adi
Iilttlr,04aaılık.ır ..... 

Artık Demirel - Türke, ikili. nin par· 
tilerini ve lilahlı IÜÇlerini tetik üzre tut-

ma taktikleri, çözülmelerini önlemek 
için yakın bir ıı:elecekte "hükümeti dü
şünnenin ' üstesinden ıı:eleceklerini bık
madan u .. run.dan tekrarlama1ar1 gereRi 
kamuoyunda da bilinmekteydi. 

Türke, Çartamba günkü basın toplan· 
tııında bu konudaki ,ibeyi veriyordu. 
TRT'den duyulmaıı, baanda da yayın
lanmuayla şifre gerekli yerlerde deRer· 
lendiriyordu. Şöyle diyordu 

". Bu hükümet dü,ürülecektir. Naııl 
dü,üriUecelini yakında ıı:örününüz ... ' 

Bu şu anlama "eliyordu. 
, . Şiddete, cinayete devam . .  ' . 
"Vatan kurtancıbltına" oynatı1an ro-

botlar şifreyi gereRince delerlendiriyor· 
lardl ... 

Taı.,i! �u arada Türkeş'in de sözlerin 
düz anlamı," .oranlara cevıp vermesi ge
rekiyordu. Bu da, geçtiltinıiz Cuma gü
nü Tercümın dı Yavuz Do04t a ulaştı· 
rdan bir mizansenle ıatlaruyordu. 

Donat'ın yaZlBJ,na ıı:öre, Türkeı; bir 
toplantıda hükllinetin nUll düşiiriilecelti· 
ni anlatmıştı! .. 

- Bazı CHP'liler durumdan memnun 
deRiııerdi, kendileriyle lrtibat kurulmuş
tu ... 

RAKIPLER ORTAYA ÇıKıYOR 

Bu arada CHP'nin kadim akıl hoca1a· 
rıdan biri de, Türkeş'in ifadesine göre 
Cumhurba,kanlıRına talip olmuştu!... 

Beni cumhurbışkanı yapın, ben aize 
bizim içimizden adam sökeyim" demiş
ti... 

Bütün bunlann, gözlerden önemli bir 
şeyi kaçırlmaya yönelik oldu tu akıldan 
uzak tutuluyordu. 

Aslında TÜlkeş, "hükümetin düşürül· 
mesi" sorununu anlattıltı gibi delil, an· 
lattılı gerilimin şifre deReriyle hükümeti 
düşünneye çalışıyordu .. 

Görünürdeki tabloda ortada suçlular 
fing atmaktadırlar ama istedikleri silah
lı eylemi yapabilmekte, TRT'yi kullana· 
bilmekte tertip ve tezgahlan en son geri' 
limle kullanma serbestisini alabildiRine 
işletmektedifler. 

Bu gelişmelerin ardında hazırlanan 
bir başka oyun daha vardır. Buna ilişkin 
açık belirtiler de İzmir'den gelmi,tir. 

M Bitlis Senatorü Kamran inan, &cm· 
baharda yııpılacaltı bildirilen AP Kurul
tayında Demirel'e rakip çıkacaRını res
men açıkladı. 

İnan "AP'nin eıki iÜcüne ulaşması 
için kendisinin göreve talip Olmuı gerek
tilini" belirterek, öteden beri "BuiÜn 
yann" beklenen haberi verdi .. 

Büyük aermayenin, CHP'nin, her ne 
hikmeı.e 101" diye bilinen kanadını 
keıme, AP'nin de "beyaz oy" içinde 
kalacak liıtedYM! CHP'nin ıövdesi.ni 
monte etme heubı ilk iiriinünü vermiş 
yyılabilir. 

Burada, "eHP'nln lurpılan kanadı ne 
olacak" ıoru.u akla ıı:etebilir. Büyük. aer· 
maye manyetilinde elbette bu kırpılan· 
lan da büyük ıörevler dÜljmekt.edir! ... 

15-16 yıl önce toı çıkan "Çalı,anlar 
Parti..ııi ' pekala bortlayabllir ve üzerine 
düşen "tarihi ıı:örevi" tca etmele başla
yabilir!... 

Birbiri içinde yumak ıibi görünen 
oyunlar ul.ında bir lIntf' ezme, dolandır· 
ma mantılı içinde pek açık, pek hantal 
biçimde aıntmak.tadır. 

I,çi sınıfının siyasal hareketini ve 
onun örgütü Türkiye Işçi Panisi'ni he
def alan polis provokasyonları, son za
manlarda yeni bo� utlar kazanmaktadır. 

Son günlerde Istanbul da çe,itli kit· 
le örgütlerine "esrarengjz" mektuplar 
gönderilmektedir. Bu mektuplarda 
Türkiye Komünist Partisi adını taşıyan 
kuruluş ile TIp arasında kurulan "dost· 
luktltan söz edilmekte, kitle örgütlerin
de gelişen olaylar, polisiye bir zihni
yede istismar edilmeye çalışılmakta
dır. Kide örgütlerin'" gönderilen bu 
mektupların altında bir de ' TKP-TIp 
Bağlama-8irleşme" imzası' bulunmak
tadır. 

Olayın bir tenip, hem de açık bir 
polis tertibi olduğu o kadar açıktır ki, 

-kimi örgütlerin adları bile doiru dürüst 
bilinmemektedir. Söz konusu mektup
ta, Bank-Sen 'in adı, Bank.lş olarak 
geçmektedir örneğin. 

YüRüYüŞ, dağıtılan bu mektup· 
lar konusunda, Türkiye Işçi Partisi 
Merkez Haberalma, Propaganda Vt Sa-

CHP'nin Ulufeli Erleri Kim? 

sm Bürosu Sekreteri Gündüz Mutluay' 
ın görüşlerine başvurdu. Mutluay, bu 
konuda özetle şunları söy�di. 

"Bu türden mekn.ıp, bildiri, guete
lerin ortalıkta dolaşması, yeni bir olay 
değiL. Bulanık suda balık avlamaya ça· 
Iışan çevreıer bu tUr yöntemlere her 
zaman başwnnu,lardır. Amaçları, ki· 
mi kitle örgütlerindeki geli,melere da· 
yanarak, polisiye amaçlar için blOI bu· 
landırmaktJr. 

"Türkiye i şç i Panisi 12 Mart önce· 
sinde de bu tür olaylarla karşılaşml,tJr. 
Birinci ve Ikinci Büyük Kongre unce· 
sinde, parti yöneticilerini taklit eden 
yazılar yayınlandı. Partinin çeşitli ör· 
gütleri ve kademeleri adına sahte açık
lamaidr yapıldı. 

"Kanımca bu yazı, 12 Mart öncesi 
örneklere kıyasla daha acemice bir 
oyunun ürünü. Türkiye Işçi Panililer 
için her zaman ve her olayda, Pani'nin 
resmi açıklamaları ve yayınları Parti' 
nin resmi politikasını gösteren tek kay· 
naktlr." 

Dedilerki ...... . 

"CHP'yi savunmak bize düşmez. Onun ulufeli erleıi, iktidar zimmetinden 
gözdeleri vardır, savunmayı onlar yaparlar. Biz ne otobiis mürettebatmdaııız, 
ne Çarşamba toplantıları kıdemlisiyiz_ Onlar cansiperane sawnmaya geçerler. 
Bizim bu işe karışmamız, benzer yönterr,in CHP'ye de bula,mamaSldır. Onun 
içindir ki CHP, var gücüyle bu karalamanı" üstüne gitmelidir." (Mehmet Ke
mal, Cumhuriyet 29 Haziran Perşembe) 

Senin Hesabın Ayrı 
"Kurtuluşa kadar savaş diyenler, 12 Mart döneminde muide belli bir SlIa

yönetim bölgesinde olup bitenler için, hedefiniz benim, ben .. BnJon o bulun· 
duğu görevin ve görevlendiril"ği vaziferıin hakkını vtl'enleri, bir hesııbınız var
sa beniml. görün o hesabı. Evet, beni hidef .1 ... .. (FoIk TIlrün, AP Ortak ıru
bundaki konu,milSlnmn Cumhuriyet 29 Hazinn Perşembe) 

Umudumuz Deniz BayUlI 
"NtI'ede Halk Partısı'nin yurtsever, TüricJOk ve Türkiye Için barı, koymu, 

mensupları? Nerede Deniz Baykal'lar, bu gidişe dur demeye yeminli ve bMI 
mebus ve ",natÖl'Ieri? Bizim yürtjinıiz y.ınarkerı bunca cinayet ve teslim eyle
mi karşısında daho niye duruymar?"(Başkmt Günlüiü,Son H.vadl., 27 HiIlI' 
ran Salt) 

Bu ısmet Paşa Mer.l" Nereden Çıktı? 
"Garp Ceplıesl komutanı I.met Paşa kalk da gör .. Atatllr1<'Un en yak .. sıl"" 

arkada� Miral.y ısmet, aç gözUnü de bak. Ikinci Cumhurbaşkanı ısmet ınönü, 
Loun k.hramanı ınönü, kalk, kalk, kalk da gör Pembe KöşkUnü ... 

"Satıyorları Pembe Köşkün bahçesini ponelleyip, par,.ııeylp ""yorlar. 
"Uyan ısmet Pış.a uyan ... " (Ulur Mumw, Cumhuriyet 24 Haziran Cumar· 

tesl) 

''Sak dedim, Deniz'l, Hüseyin'i, Yusuf'u kurtarmak isteyerıla- var. Ba,tlls
met PaŞoil olmak üzere birşeyler yapmak isteyenlerin i,ini zorlaştneak hiçbir 
şey yapmayın." (ılhan Selçuk, Cumhuriyet, 27 HiIl;"n Salt) 

Çalın da Nazlı Hanım Doya Dova Dans Etsin ... 
liKtevlıler, dansa, etlenceye, müzıle çok. dU�Un.1 fakat ne yazık ki orkest· 

ranın garip bir adeti var; her parçadan sorva bir dakika duruyor, ayrıu S ,arkı 
söyledikten sonra, LS dakika Istirahat ediyor." (Nazıı lııcak, Trrciinan 27 Ha· 
ziran Salt) 

Ulufecl ,Olmayanı Bir Yazar 
i1Hemen düşüncemizi söyleyelim bu hDklmet en Inşu asayı, ol.nak üzert> 

önemlıbazı konularda ciddi ve elle tuwlur başarı gösterememiştir. Tartı,mi 
minderine "ükimetin ömrü' yerine, 'hUkimetin icraatı' getirilirsc, fcevit ve 
arkadaşları gerçekten cev.ıp vermekte zor duruma dü,ebllirler. Ama gereki· 
yorsa zor durumlara dU,melidirler de .. " (Teornan Erel, Günaydın, 29 Huira.ı 
Perşembe.) 
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Lefkoşa'nın blrçok slyual çekişmeye konu ol· 
muş Ercan Havaalanına inince ilk dikkati çeken gö
Nntülerden biri bıyn.klar oluyor. Alanın her yanında 
Türkiye'nın, karşı tarafta da YunaDistan'ın baynıklan 
görülilyor. 1959 tarihli Zürlh Anlaşma,mda Kıbrıı 
Cumhuriyeti'nin bir bayraeı oklueu, ancak bunun ya
nı sıra ıkı topluluRun bayram gtlrıJerlnde Türkıye ve 
Yunanistan bayraklmm da kullanabUeceeı yazılı. 
Ama bugün Kıb ... Cumhurıyetı'nın baynıRUla ne Ada· 
IıIann deyişiyle "Kuz_y Kıbrıs"ta, ne de Lelko,a'nUl 
çeşltU yerlerinden götüleblldlll kadarıyla "Güney 
Klbrıs" ta rastlamak mümkün. 

Baynıklarla başlatılan, başka şeylerle sürdürülü· 
yor. Lefkoşa'nın alanlarında, soKaklarında, amUarla, 
zaferin "süngünün ucunda" olduRunu söyieyen vedz 
'Ve 'resmi" duvar yazılanyla. Bir de, Lefkoşa'nm orta 
yerinde, her gün sabahın kör kara.nlılında, madeni gü. 
rillliilerle ortaı.ıR ı birbirine katan müezzin. islam dhıl
nin ne kadar etkili okluRunu bütün rumlara kınıtla· 
ını,ş oluyor. Böylece, !ok sık söylen�1 gıbı, Osmanlı 
atalann yaptıitı bataya dÜşülmemiş, Türk ve Islam ön 
ve ınaneleri muhafaza edilmiş, bununla da kalınma
mış, bir de üstelik sabah tatlı uykusunda küffann zih
nine nakşedilm.iş olunuyoIf. 

üRETEMEYEN, üRETTICINI SATAMAYAN 
BIR EKONOMI 

,I Zater süngUnün ucunda" olsa ya da ezanı muharn· 
medi ka1irin kulaemda çın çm ötse de ne süngü kann 
doyuruyor, ne de ezan. Sün�den ve ezandan, her şey
den önce yeme, içme, giyinme, bannma gereksinimle
rini karşılamak: zorunlu}u"lu var. BiH.min ve hayatuı 
kanıtladıj!ı bır zorunluluk. 

Büyük bır bölümü Lelkoşa'nın Haspolat diye blli· 
nen sanayi bölgesinde oma.k üzere, 1974'ten sonra 
lımlardan birçok sanayi kuruluşu kalmıŞ. Evlerin, 
dükkanlann, meyve bahçelerlııin yanı sıra deRişık 
ürünler üreten fabrikalar. BaşlangıÇta, bir yandan yu. 
karda sözü e<lllen zorunluluRun gereli olarak, arna bir 
yandan da "�rnIar yapar da 'l'llrkler yapamaz ını" de· 
Dilerek hemen bütün fabrikalar işletmeye açı.J.rruş. Bu: 
nda ilginç bir gerekçeden daha söz ediliyor. Kuzey 
Kıbrıs'ta kötü bir sözcük olan "ganimet" yerine yeni 
ve o kadAr kötü göri.iruneyen bir başka sözcük yaratıl· 
mış. " Suluntu 'i denillyor. Bu fabrikalar ve içlerindeki 
maldne-ekipman1ar da buluntudaô sayılmasın diye bir 
an önce el konularak işletmeye geçilmiş. Ama hem 
pazar sorunu, hem teknik bilgi ve beceri ek&iklili, bü
tün bu işletmelerin son derece düşük kapasitelerde ça· 
bştırılmaSlDI zorunlu kılıyor. Birkaçı dışında hemen 
hemen bütün bu işletmeler yüzde 20-25 kapasiteyle 
çalışıyor. Hatta bazılan hiç çalışmıyor; sadece kurulu 
makinelerin asgari bakımı yapLlıyor. 

Büyük bir bölümü Leftoşa'da, bir bölümü de Ma
gosa'da bulunan bu fabrikaJar, 1975 yılında bir kamu 
kuruluşu DiteURinde kurulmuş "Kıbrıs Türk Sanayı 
lşletıneleri Holding Ltd. Şii." tarafUldan işletiliyor. 
ŞiIketin işlebnesennayesininyiizde 50'si "Kıbns Türk 
Cemaat Meclisi Konsolide Fonu"nun elinde. Sermaye
nin öteki yansı Sümerbank (yüzde 20), Makine Kimya 
Endüsuisi (yüzde 10), Pet-Kim (yüzde 5), T.Ziral Do· 
natım Kurumu (yüZde 5), T. Süt Endüstrisi Kurumu 
(yüzde 5) Ile Et ve Balık Kurumu (yüzde 5) !arafUldan 
paylaşLımış. "Holding"in kuruluşundan sonra tesis sa· 
yl51 azaltılarak bir bö lümü özel sektöre devredilmiş. 
1976 sonunda da 20 kuruluş daha özeL sektöre bıra
kılmış. Böylece, başlangıçta rastgele parçalanması ön
lenen sıınayl ''buluntuları''nın, planIı bır biçimde özel 
enere verilmesi gerçekleştirlllyor. 

Sanayı Odasına ka},th, 5 ve daha fazla Işçi çalış· 
tıran 860 işyeri var, Bunlann büyük biI bölümünün 
"Sanayı Holding" ve kooperatifler eUnde olduRu söy· 
leniyor. Kıbrıs'ta Türk kapitalistleri 1958'den aonra 
sanayı alanına girmeye başlamışlu. 1958·1964 yıllan 
araanda tekltil ve be&in sanayü (un, meş." bat, vb.) 
dallannda Türk kaplta6stlerlnin yatD'unlan olmu •. Bu 
kapitalistler 1964·1974 yıllaruıı rum kapltaUstlerlnln 
"siyasi ve ekonomik ambargosu altında geUşmelerlnln 
durdu�u dönem" olarak götüyortar. 

Tıcaret Odasına kayrtlı 1800 tüccann 500'ü Ihra· 
"alçı. Bu tıcarı ışletmelerin büyük bır çoRunluRu IId· 
üç Idşi çalıştıran kü.çük Işletmeler. Aslmda, "Kuzey 
Kıbrıs 'ta ticaret burjuvazisinin egemen durumda ol
duRunu söylem"ek mümkün. özellikle, 1974'ten sonra 
"buluntular"uı daAıtılması yoluyla ticaret buıjuvazlıl· 
nin palazlandınıdılı görülilyor. Bu daRıbm sırasında 
yüksek bürokratlann kendilerlne ve yakınlanna önem· 
ii Çıkarlar saRladıRı yolunda Uedcl örgütlerce kanıtlar 
ortaya aWmış. hg!nçllr, Ticaret Oduı da ''bulunlular''· 
ın ehil olmayanlara daRıWdı�ml, bugünkü ekonomık 
sıkUltdann bır nedeninin bu olduRunu lIed süıilyor. 

TanJIl alanında da "Cypfnıvex" adı altuıda ve 
yiiıde qO dolayuıda "kamu payı' Ile kurulan bır tu· 
nınc.,'�1 pakttleme lşletmesi.Avrupa ve Arap pazarlan
'lll onemli saYılabilecek ölçüde ihracat yapıyor. Ancak 
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KORKU 
DAGLARI 

BEKLiYOR 
Kıbrıs halkı pek çok meyve ve .. bzeyl bulaınıyor. 
Kıbrıs'ı çocuklar birkaçı dışında hemen bütün mey
veleri sadece ders kitaplannda görüyorlar. 

"Kuzey Kıbrıs"m dış ticaret açıitı 1975'ten 1976' 
ya yüzde 269 oranmda artıŞ gösternı1ş. Ancak, dış g
<arette Türldye'nln paymda bır azalma <Ritimi gözle· 
Diyor. Dış tıcaret açıitUlda Türldye'nin payi 1975'te 
yüzde 84 Iken, 1976'da yüzde 53'e düşmüş. 

üCRETLER, ENFLASYON, IşSizLiK 

Aalında "Kuzey Kıbrıs"a ilişkin istatistik veriler 
yok denecek kadar az. Ancak bır takım tahminler ya· 
pılablliyor. ömeRin, Tıcaret OdasınUl tahminlerine 
göre, 1974'ten sonra Gayn Salı Muıı Hasıla'ouı yı1hk 
artıŞ hızı ortalama yliıde 2,5 dolayında. 1964·74 dö
neminde bu hızUl yüzde 8 dolaylannda olduRu tah· 
min ediliyor. Yine aym tahminlere göre, yıllık enflas
yon hızı 1974 öncesinde yliıde 10 dolaylanndayken, 
bugün yliıde 50'ye ulaşmış durumda. Fiyatların düze· 
yi de çok yüksek. ömeRin, Lelkoşa'da konut kiralan 
Ankara'dan a,aRı kalmıyor. 

ücretlerin düzeyıne Ilişkin .. Rlıklı verı de yok, 
Ancak, sanayi işçilerinin önemlice bir bölümünü Istih· 
dam eden "Sanayı Holdlng"te ücret düzeylerı ,öyle: 
1976 'da ortalama 2.500 TL. olan ücretli peraoneUn 
aylık btüt geliri 1977 'de 3.000 TL'ya yükselmı,. Aym 
yıllar Için maaşlı per",neUn aylık geUrl iae 3.000 . 
3.500 TL. dolayında. 1977 yılı sonunda toplu sözle,· 
me yetldslDi kazanan Ilerici "Devdmcl Genel.l, Sendi· 
kaSl" 1978 başlannda ımzaladıAı toplu sözle,meyle 
yüzde 42 oranında ücret artışı saRIamış. Buglinlerde 
kesirıJeşmesı beklenen asgarı ücret ıçın Ilk karar giin. 
lük 120 TL. 

Bunlann yanı sıra, işıizDk de hızla artıyor, çalış. 
ma BakanhRının kayrtlanna göre Mayıs 1978 ıonun· 
dald kayıtlı Işsiz sayısı bir ay önceye oranla yliıde 34, 
geçen yılın Mayıs ayı sonuna oranla da yüzde 81 artış 
göstemıiş. Mayıs 1978 sonuna kadar Çalışma Bakanlı· 

O Z  

Mesut ODMAN 

Rı·na· bildirilen boş i ş  sayısı I se  aym tatlhteld ı,ıız sa· 
yısmtn ancak dörtte biri kadar. 

Artan I,SıZUk 'Kuzey Kıbrıs'"lı ı,çllerln batka Ü). 
ielerde çalışmak zorunda kalmalama yol .çıyor. Bu· 
giin ''Kuzey Kıbrıs" Için de bır ' göçmen ı,çller" lo· 
runu ortaya çıkmış durumda. örneKln, l,çi göçünün 
önem kazandıj!ı ülkelerden biri olan Libya' da Kıbna'lı 
işçiler öııemU ..,runlarla karşılaşıyorlar. Llbya'dalı! 
Kıbrıı'lı göçmen ı,çllerln en büyük .orunlanndan blıl, 
ücretlerlııi üç-<lört ayda bır, o d. grev ya da bqka tiir 
dlreDişlerle alabilmeleri ve bu olaylar urumda _ 
ve saldırılada karşı kartıya kalmaian. Kıbna buuımda 
"Llbya'dalı! Türk işçilerinin Drunı", "Gnv_ Kaqı sı· 
iahh Aakerler" gibi başlıklara artık alı. alı. <Ullanıyor. 

"ANAVATAN"IN YARDıMıYLA .. , 

"Kuzey Kıbrıs" birçok balwııdan, Tilrldye nın 
çok küçük ve çok kötü bır kopy .. durumuna eellrll· 
yor. Yaalanyla, kunırnlanyla, y_ıIan oorurılanyla. 
"Türldye BüyükelçDlRI Yardım Heyeti" diye aruiuı 
bır kurum, Türldye'de Kılınl Itlerl Koordlııuyon Ku· 
ruluna bath olaıalt çalı,ıyor; Tlirldyo bUtç.ane bor 
yıl kcıoacak ödenelderle tekrdk ve .yıi yerdım, .,....,. . 
Ivedl durumluda, proje anma ııret! 0_ 1 
nılIyon TL. yardım _Rlay.hIlIyor. 

Tilrldye'den aatlanaıı "yerdım"lardaın biri do ıııı. 
fu. yardımı, ''Kuzey Kılınl"m nllflı .. 160 bine YeUı 
tahmin edlDyor. Yine tahminlere (Öre, 20 bın dolo· 
ymda asker var. Bır o kadar d. Tlirldyo'den (Örıılerii· 
mil göçmen bulunduRu Ilrniıyor. TIIrklyo'deıı IIlen 
ıöçm_nIer örıemU ıoruıılaı: yarabyorlar. Bır Uz, \Lo' 
nelllkle, 1'iirldye'de d_ üretici bır yqamduı kopulı: 
topluluklar gönderIByor. Buıılaı:, çojlu yerdo Kıbrıs'ta 
devletten aldıklan 1.200 TL. dolaymda para yardı· 
mıyla, hlZır ylyerek geçlnlyorlar. Daha dojlntlU, Ie<;� 
nemiyorlar ve buradan bır taiam IonnıIar doluyor. 
Hırsızlık, adam öldürme gıbı .di aıçlar çojlalıyor. 

HER ÇARŞAMBA YAYIMLANIR 

Moskovo çizgisinde ve 
--.. _- porolelinde bir porlidir)) 

eTP güdümünd. iııi aı.hı.n 
bir politika gütmektedir. 

Moocwulr: Her Yerde EmperyoUzmln Hi.lm.Hnd. ı 
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"1974'ten ön'" liy...ı clnay_n bqka cinayet bU· 
..... dlk .. diyor Klbnolılar. 

Göçmerılıtr k.ndl )'q1DUl aJı4kaııJık1anıu blrlkte 
ııetlrlyorlar. Kıakaııçbkla korumaye çaJı4ıyorlar. Bu 
yüzden buı �ç durumlar ortaye çıkıyor. ömetlo. 
RUıııWdaıı kaiarı "bıWııtıı" .... r bu göçmeıılere de 
.. rilyor. "Buluııtıı" ..- Içlode "buluııtıı" çama. 
,ır ıııaklrıelerl de .... LIIoI kızlar IotlUerlnde .. ..  
dolqıp bu ilir oIetlerln kuiiarııimuıııı öpUyorlar. 
Ama, lıaItamıı bem ıtınIodnde. bu ıon liltem ıııOıııne· 
Ler Içeride lEeri örtiilü dUNrUn. kapılarm öııüııde ka· 
dmiar, ıkı \ullanm liIÖLDO oturttuklan taz_ ç •. 
mqırlarmı kaynatarak, ovalayaralı:, tokaçlayaralı: yıkı. 
yorlar. Böy" &ÜııJerde o mahalleye glrerılıı at çıkabl· 
IecetIDl ldmae prarıtl ed.mlyor. Maa" dOlaymda 
böylo bır mahallenln bakkalma gazoz datıımaye ııe' 
lon, om. böylo bır ç_ır gIlBine rutlayan bır kam· 
yon ,ofdıüD.in canmı zcx kurtardılı Kııx.'m her ya· 
nında anlablıyor. 

Göçmenior aracılıilıyla llmıç edUen bır batka ,ey 
d. t,,_. AIlıııda tqlatler lçlo Ideolojlk olarak ba· 
zır bır ortam çok önoelorden beri vu. Klblıı'lo yıllar· 
dır Ild yaniı olarak atır bır şoven, mlmy.tçl bava esti· 
rlllyor; mlWyetçl. tqlzan örgüU.nmeler ,.Iştırlllyor. 
1960'lon önce RumIar arumda EOKA kunıluyor, be· 
m.n udmdan "'nidt Mukavemet T.,ldlatı" (TMT) or· 
Ioy. çıkıyor. Her lldJIııde d. Yuııaıılstan ve TUrldye' 
de mlDter. tqlzan örgütlorln rolü ve yöniondlrldllll 
söz konUlU. TMT'nln uoblomlnde, .çık ucu yultanye 
dotN bır .yla yıldızııı lEerlnde iri bır bozkurt var. 
Klbnolı "mücohlt"r"lo örgüUl bu. 

'I'Uık1ye'den göoderUen göçmenler aıaanda çok 
ayıda MHP'lı oldulu Klbna'm yorD ballu tarafıııdan 
lÖy"Dlyor. Bunlarm oylanyla Denktaş'm .. çDm"'ne, 
aldınlanyla t"iIt bukı ve terörün ''Kuzey Kıbrıs"lo 
da .. UrIlmeıılne yudımcı olduklan bWnlyor. 

"KUZEY KIBRIS'IN SABANCI'SI" 

BUUln bu koşullar altmda, ''Kuzey Kıbr ... . 1o aınıt 
mücadele" daiılı .. rt biçimler almaye b"lıyor. Sınıf 
mbdelollDln blçlmlerlnde. örgiitleoıııe .. rlnde zen· 
ilinDkler ortaya çıkıyor. 

Ramlz Manyera'yı Kıbrıs'lo bOmey.n yok. "Ku· 
zey Kıbııı 'm Sabancı'ıı" diye blUDlyor. Ildnd adam 
anlamınd •. Çok renkU bır Idtmee, Klbrıa'm tam kapa· 
.. tayle çalışan birkeç Itletmellnden biri olan bır kola 
fabrllwına, Türldye'de UroUlen otomobiller dışmdald· 
lerln Ithali yaakken bor .y ıkı merced., Itbal ._ 
Daklana _hip. Aym zamanda, t,verenler Federuyo
nunun da batkam. Aqunlan lçUII v!aldDln mlktan 
ilt;-dört -ii ,eçince çok açık IÖZILL ve çok ho, 
.. bbet olmalda Unlü. D.nktaş·m Ulueal BlrUk Partlll' 
DI d_kleyen bu kUc;Uk Sabancı, ''Kuzey Kıbns'lo 
.. ırı bır ıosyallzm" oldulunu IÖyliyor: 'Sosyal patla· 
malarm e,lIlne ,eUncllRlnl" durmadan tekrarlıyor. 
SendikalarlD her bakımdan çok g.U,tlllnl, ..... yUn 
geUıım"'nI önioyecek kedar geti,UIInl dÜfÜnUyor. 
Htiklinet Uyelerine Ye ordu komutanlarına Uqı lOn 
derece .. ylJlı ve yakın olmaya özel bır önem verdlll 
IÖyleDlyor. 

Manyera'nın te .. bbül eUCUne v. öz�aune IUıı· 
idn olarak anlatılan ömeklerden blrl ,öyle: 1976'10 
!uNnçetl ıımıml fazla ohıyor. Bır kamu kunılu,u 
meyve lUyu Uroup çok dllfllk ftyetla plyaay. sürüYor. 

Manyera'nm kala atıflan dÜfUyor. Bunun Uzerine, 
Manyera bu meyve lUyu ıımımlnln bu fty.tla atış 
eiirdürlllÜDO LLIU edecetlne W,ldn "blD_I" projeler 
bazırlattmyor. Meyve lUyunun ftyebna ıkı kez yüzde 
100 oranında zun yapıImaJıııı aRlıyor; atışlarmı dU· 
türüYor. Daba ıonra, yakınlanna bır tırma kurdurtup, 
TUrldye'den meyou Itbal .ttlrlyor. Bır de bu ilir bukı 
kuşllUld., yerlı meyve "'YU tıımüy" ortadan kaIJa· 
yar. Ama mey .. ithal eden 1Iıma da zarar etmeye 
ba,lıy ... öyleyE, Many ... ·nın Io,ebbül eUCUııÜ yeDI· 
den harekete geçırm ... eer.k. öy" de yapıyor; zarar 
.den itrma bır kamu kuruluşu olan ETI'ye (EndUllri 
ve Tıcaret Itletmelerl Şlrk.tI) d.vrediUyor. Manyera' 
dan Türldye·d.ld aaabeylerlnlıı btlo öRreneceaı bır. 
,eylenar. 

EMEKÇi öRGÜTLENMELERI 

''Kuzey Kıbns"lo I,çl aınıtmm Dlcel eel,lmlne 
ıu,ldn aRhkh verllor yok. Ancak, on bln dolaymda 
ıondl)<alı I,çl olduau IÖyleDlyor. ''Kuzey Klbrıa"lo 
bır I' yeası olmadıilı balde büUln çalışanlar oenellkah; 
toplu IÖzIe,me ve em yepabWyorlar. özeWkie ıon 
yıllarda I,çl harek.U oldukç. bızlı bır g.l,melçlode. 
Bu yıl·1lk kez 1 Mayıs kutlanm.ış v. Lefk ... ·dald gÖl
tariye Uç-döıt bın Idşl k.tılmı,. ölrend ııençlik ıçın· 
d. de tqı.t örgllUenıne .. rIn kuşllUlda Ilerıd örgütlor 
de ortaya çıkıru,. 

Sendikalarm biiyük bır böliimü üç federasyon lçlo· 
de örgütlenmlt. TIIrk-Sen 1955'lerde, 'nidt.Runı ç •. 
tışmasının alevlendlrlldleı dönemd., Türk ltçt10rlnln 
Rum I,çllerlyle aynı oendlkalaıda örgütlonmelerlnl en· 
geUemek lçlo kuNlmu" 'nidt·It üy .... Bunu övünç 
payı çıkararak lÖy"rk.n, D.v·It·lo DISK'e ıu,ldl.ri 
olduaunu bır Ihbar olarak aktanyor. Tabanını yltlren 
bır .. ndlka olduau lÖyleDlyor. 19J7 yılında "Sanayl 
Hokllng"te y.pılan Ilk referandum uyeulamasından 
yenlk çıltrııış. Dev.l, 900 dolaymda oy alırken, Türk· 
Sen'lo oylan 1oo'ün altmda kalınış. Şu malaıda 6 bın 
keder üyelı oldulu lI1D1hyor. Kendı Iddlalan 12 bın 
üyeleri olduau yohında. Bu� ... kadar hlç bır ö ... mU 
er" y.pmamış. Denklq'm uıueaı B1rUk Partlll 'nden 
.. çUmI, Ild mlU.tveldU var. Her tınatlo "komUn1zmln, 
LenlndRRlo Kıbrıs'lo alıp b"ıru ptUllnd.n" yakııu. 
yor. Many ... .... syal pallarna"dan,onlar da "anar,1 
ve koroUn1zm patlamumdan" söz ediyorlar. 

Dev·It (D.vrlnıd Itçı Sandıkalan Federasyonu) 
IId .. ndlkedan oluşuyor. lld .. ndıka da 1974·lonlOn· 
ra kunılınuı, 1976'da da tederasyon olarak blrl.,ml,. 
IId-uç bın liyeU Dev.l, DlsK·I. W,ldler kunmış du· 
rumda. 

ilerici Sandıkalar Federasyonu (lSEF) ile Ocak 
1975'den bu yana kuruluş ItUD&l1Dda. Oç bın üyeU 
Kıbns Türk Amme M.muılan Sendık ... Ue 600 kedar 
üy." olan Ilkokul ölretmenleri Sendikasının bır an· 
y. gelın ... yle kurulacak . .  Kuzey Kıbns"m .n etkln 
sendikal öıgUUerlnden blrl olan K..T. Amme Memurla· 
n Sendlk ... 1964'10 kuNlmu" O zamanld adı deli· 
,Ik: "Kıbrıs Htikürnetl Türk Memurlan Kurumu." Ku
rulu, amacı da bugUnkU Türk-Sen 'in kurulu, amacına 
benziyor. 1970'te bu&ünkU admı alıp ıondlke nlteUl1 
kazanlyor. YöneUmlnln UerleDerln eUne geçltı i. 
1974'ten ıooraya ruthyor. Sendlkanm DISK IIktılerI 
ve Sosyal·It tüzllaund.n yararllnılank bazırlanan yenı 
tüzUau sınıf ıondlkacılılıru .... alıyor. Son zamanlar-

da memurlum yuu ma kamu kellınlnde çalı,an Itçl· 
lerln d. üye yazılmasıııa b"laomış. Geç •• yd yıptıaı 
blr·1kl ay ııUren v. bUkimeU ıraraaıı em, bu .. ndlkanm 
mücadeltd DlteUllnl ve &ücünü gÖlteren bır örnek. 

SIYASAL PARTILER 

''Kuzey Kıbns"te döıt 'lyaeal partl var. BunIarm 
Uglnç yaıılanııdan biri, dördünün de CHP procramı 
çlzgl.lode programlara ahIp oImalannl karşılık, 
çok tarklı .lyaeal çizgileri teırıaU .tınelorl. 

Ulueal Birlik Partl11 1976'da Denklq'm bıtkan· 
htmda kUNlınU,. MHP kenedı aaır basıyor. Denklq' 
m otlunun yönetlmlodeld bu kanat ''ZlIl1an''.dlı bır 
�Uk &areteye sahıp. UBP ·1 1976'da yep"" .. çim. 
lerde oYlann yüzde 53.7 ',Inl alarak parlamentodak! 
aandaly.l.dn yüzde 75'ln1 .le ııe� ve 30 millet
veldU çıke.mı". Oç istifadan .. nra buııtın 27 mlll.t .... • 
IdU vu. 

Halkçı Partl (IIP) 11975'de kUNlınuş. Siyesal 
partll.r y .... m. göre kunıırı,u, lik parti. Bqlwıı 
Lefk... mlU.tv.1dU Alper Orlmn. Saçınılerde ild 
mDl.Iv.1dU Çıkerm", bunlarm biri daba ıonra TKP' 
y. ,eçmlt. 

Toplumcu Kurtuluş Partl .. (TKP) 1976'da 1OÇim. 
lerden hemen önce HP' den aynlan1arca kUNlmu •. 
Ba,koru Lefk... m1Uetv.ldU Alpay Dwduzan. Sa· 
çlmleıde ylEde 20 OY alarak 6 mIIletv.1dU ç __ , 
daba ıonra UBP'derı aynhm ikl ııılilelv.1dUnIn de ka· 
tılmasıyla �u ayı S'e yli<ielmlt. 

Cumhuriyetçi 'nidt Partlal (CI'P) "Kıaoy Kılma" 
m en ııoIda yer alan paıt:ial. 1970'de "DIrııoklor 
YMU1·'n. göre kUNlrnUf. � baskılarla, kııqı kar· 
,ıye kalıruş. Cumhurbetkaıılılı yardımcılıiı lIÇLmLe
dne katılan o zamanld parti bqkaıu MLIIW �· 
lu, .n kaba ealciınlardaıı, erıııetıomeı...ıoa lO11ZII, 
ElçilIIe çıılnlıp tehdit _nk edaylıttaıı uzakiqio • 
rılın". CI'P ton .. çimierde oylanıı YI&da 13'ıaıı 
alarak 2 mW.t .. 1dU çılwıriıt. Şlmclld batkam lAf· 
k ... m1UetveldU özker ö.p. �'dan IIdnd 
mlı.t .. ldUn1n ,.ıroell llIIInç. Çünkü � KılırıI' .. 
en tutucu böıııeaı olarak biliniyor. Aynee, .. çimler •• 
raaııda edaylan hUbıda "AKEL'cIdIr, bant harekalı 
aleyhine mlUn, dlEenlemlttlr" (Ibi pnJllOlll1dalar 
yııpılmış. ''Kuzey Kıbm"lo belki de ''komliılllllk'" 
Ion daba etklU olarak kullarulan R1çlarns, "Kumcul 
olmak", "Rumlarla Itblruaı yapmak." 

MAOCULUK ILERICI HAREKETIN 
KARŞıSıNDA 

''Kuzey Klbns'\a1llerlcl harekaU" ııeUııIyor. Itçl 
sınıfı hareketı canlılık göstermeye bqlıyor. BUUkı 
bUDlar korkuyu dallıard. beldeUyor. Ama um 
Kıbrıa'm oldulu keder, balta.dah. da tazlasıyla, ''Ku· 
zey Klbns"m da _ olarak bır kilt;ük burju...ıu 
ülkeal _, kilt;Uk burjuvazlnln ııayıca ve nltaUkçe 
etldn olması, birtakım butalıklann kolayca bulaşma· 
ana yol açıyor. 

Bunun en Çarpıcı ömeRI, özellikle 100. aylarda 
türey.n maoculuk. Bu aytalarda küpürü göriierı pu
te, öRretmen .. ndıkasının yeym orpnı. CI'P'yt des· 
tekledılı bllln.n Dev-lş'te "Devrlmd mubalotet" edı 
altında ortaye ç ıkım meocnlarm ealdırılarma aaytala· 
nnda yer vedyor. DotNdan dotNya Dev·It·e eal· 
dmyor. Dev-ı, ona eevap veriyor. Daha ıonra ötret
m.n ıondlk ... Dev·I,·1 d • •  tlayarak dotNdan CI'P'y. 
Moıkova'cı ve AKEL'cI dlye saldıııyor. 

MaoculuRun bu provokasyonu C'W De TKP ara
sındald UBP Iktidarına korşı d.mokr.Uk it ve &ili; bl ,. 
uaı çalışmalan IÜrerk.n, balta tom bır seçlın anlqınıı· 

'sına ulaşılırk.n çıkıyor. O,telik, Uedcl kamuoYunun 
kuusı, bu ıkı partlnln bırlıkte eeçlın. ııIrm.l.ri duru· 
munda UBP' yı esaslı biçimde ııır.ahll .... lderl yolun· 
da. Ama maocu ealdınlann arkasında bazı TKP 
mlU.tveldU.rlnln adlarmm da dedikodu konUlU olma· 
ıı 1,leri kanştmna, çıkmaza ıoklna tehllkMınl yaratı
yor. Kıbm'lı DeneDer bu provok.uyonun ÖOÜDe ,eç
meye çalıtıyorlar. 

DenebUine, ''Kuzey Kıbns"ta eıemen smıOann 
korkusunu haklı çıkartacak maddi temeller vu. Ama 
buradak! U.ricl harekeUn tüm 4cIa\un.. ı,çl aınıtı 
harekeUyle baalan &üçIU deRII. Bunda bukılarm ve 
engellemelerlnı Ada'nın bugUnkii durumunun rolU 
YU. Ama Ada'da yıllardan beri emparyallzmln v. Tür· 
klye Oe YunanIBlon'm gerici &ilI;lerinln yar.ttıklan 
alır milliyetçi, şoven ortamm da e�lert söz konuıu. 
Aynca ''Kuzey Kıbns"tsıd Uerlcl harek.Un Türldye 
Itçl sınıfı harekeUyle de baalan &üçsl&.Türldy. ilerici 
harekeUnln lwtalıldan ise çok çabuk ve etklll bl· 
çlmde yayılıyor. 

BUUIn bu olumsuzluklar d. korkuyu hAll daRla· 
no anımda bekletiyor. Ama ne oluna olıun, Kıbnıh 
Ti.I.ık.1er arasında artık o eski dlkendz gill bahçesının 
geri ,eUrIlm .. 1n1n pek kolay olmadıRı .çık. 
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!lll 
• , . . , Sendikal hareket : 

Sosy.ılist hıreked durdurmayil, engellemeye, Sil
bote etmeye çalıpn akımlar anımda, ideolojik öz 
açlSuıdan eski-yenı ayırımı yok. Işçi sınıfının politik 
hareketinin karşısına yüzyıl önce çıkarılan gÖrilşlerle, 
bugün çıkarılanlar arasında özde bir farklılık yok. 
F .. 1dıhk, y.lnlZca biçimde. YüRüYüŞ'Un dahı ön· 
cekl saydMında belirti ldiği gibi, yüzyıl önce Marks ve 
Engels'i" karşısına pefuk ve bastonları ile çıkıp, "bu 
koşullarda" işçi smıfını" bağımsız politik hareketine 
gerek olrmdtim. söyleyenler, yUzyl1 sonra, işçi sınıfı 
sosyalistlerini" karşısına kravat, ceke.t ya da parka ile 
çıkıyorlar. Terminoloji olarak söyledikleri arasında 
IMk olabilir. Ama öz, kesinlikle aynı. Tek kelime ile: 
"Bekleyin, sonra ... 'i 

Burjun ideolojisi , biçim ve terminoloji olarak 
kendini yeniieyebiliyor. Buna kuşku yok. Ama, bur· 
juva ideokljisinin, kendisini öz olarak yenilemesine 
olal1il.k bulunmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu ne· 
denle burjuvui işçi sınıfı hareketinin karşısına eski
miş silahları cilalayarak çıkmaya çalışıyor. Evrensel 
ölçekte açığa çıkan, deşnre olan silahlar, tek tek üL
kelerin pratiğinde yeniden üretilerek sosyalist hare· 
ketin karşısına çıkarılıyor. 

Bu iş, belki de beceriyle ustalıkla yapılıyor. An
cak, biçimdeki hiçbir ustaliğın ve becerinin özdeki es
kimişliği örtbast edemeyeceğini de bilmek gerekiyor. 
Bu nedenle sosyalist hareket, bir yandan karşısına Çı
kan engelleri yenmede evrensel ve tarihsel birikime 
dayanırken, diğer yandan eskimiş silahların üzerine 
sürülmeye çalışılan" güncel" cilaları kazımaya çalışıyor. 

MARKS, ENGELS VE GüNüMüZ 

Işçi sınıfının sendikal hareketi ile Rolitik hareketi 
arasındaki ilişkiler, öteden beri tartışma gündeminde 
yer alan sorunlar arasında. Bugün, revizyonizmin ve 
oportünizmin önde gelen temsilcilerinin ideolojik ça
balarının başında, en genel anlamda Lenin'i Marks ve 
Engels'den ayırma g;rişimleri geliyor. Hangi konular
da? Hemen hemen her konuda. Bilimsel sosyalizmin 
tarihsel bütünlüğünü bozmaya çalışanlar, her konuda 
olduğu gibi, sendikal) hareketle politik hareket arasın
daki ilişkiler konusunda da Marks ve Engels'i Lenin in 
karşısına çıkarmaya çalışıyorlar. 

Sendikal hareket ile politik hareket arasındaki 
ilişkiler sözkonusu olduğunda, en başta yapılan bir 
büyük çarpıtma var: Işçi sınıfının sendikal hareketinin 
giderek politik bir nitelik kazanması, bu hareketin 
kendi başına politik hareketin yerine geçebilme olası
lığı olarak çarpttılıyor. Lir başka deyişle, sendikal 
hareketin politik nitelik k.a.zanması, "politik hareket 
haline gelmesi" biçiminde çarpıtJlıyor. ' Anarkosen
dikalizmin temelinde bu var. Sendikala'rın politik iş
levler kazanabileceğini söyleyen Marks ve Engels in 
karşısına, işçi sınıfının politik görevlerinin odağı 
olarak Parti zorunluluğunu \lurgulayan Lenin'i dikme 
çabalarının altında da bu \lar. 

Marks, 1871 Kasım'ında F. Bolte'a yazdığı mek
tupta, sendikal hareketin politik bir nitelik kazanması 
üzerinde duruyor. (Marks, Seçme Yazışmalar s: 328-
329) Bu noktada açıklık için önce tarihsel, sonra da 
nesnel kimi özellikler üıerinde turma zorunluluğu Of
taya çıkıyor. 

Önce tarihsel durum. Marks \le Engels, burju\la 
denimleri döneminde yaşadılar. Bir başka deyişle, 
Marks \le Engels'in döneminde henüz barutunu bütü
nüyle tüketmemiş burjuvaziye karşı, köylülük başta 
olmak üzere en geniş emekçi kitlelerle ittifak sorunu 
've bu sorunun ortaya koyduğu ideolojik görevler ye
terince ağırlaşmış değildi. Sosyalist harekette yandaş 
güçler çoğaldlkçaJ hareketin teorik göre\llerinin arttı
ğını \le karmaşıklaştığını unutmamak gerekiyor. Teo
rinin önemi ve teorik çözümleme zorunluluğu, müca
deledeki güçler ara.sendaki ilişkiler karmaşıklaştıkça 
anıyor. Teorinin önemini, tüm sınıfları kapsayan teo
rik çözümlemelerin taŞKiığl ağırlığı vurgulamak için 
önce bu nesnel durumu belirtmek gerekiyor Bu ko
şulların, Lenin döneminde ne ölçüde değiştiğini ayrı
ca belirtmeye gerek yok. 

MARKS VE ENGELS, 
SENDIKAL HAREKETI ABARTMADI 

Ikinci olarik, çok daha büyük bir önem taşıyan 
nesnel durum üZerinde durmak gerekiyor. E\let, Marks 
\le Engels'in dönemi, tarihsel olarak Lenin'in döne
minden farklı idi. Ama bu farklılığa karşın, Marks \le 
Engels, hiçbir zaman, sendikal hareketi, ne kadar ge· 

ESKIMI 

KULLANANıN 
lişkin olursa olsuh, bizatihi politik hareketin kendisi 
olarak gÖrmediler. Marks \le Engels'de, gelişkin bir 
sendikal hareketin, politik hareketi yarutabi��i 
görüşünü bulmak mümkün. Ama en gelişkin sendikal 
hareketin, politik hareket oldulu görüşünü bulmak 
kesinlikle mümkün değiL. Marks'ın sendikal hareketin 
politik bir nitelik kazanlllilS4 konusundaki görüşlerini 
istismar etmeye çalışanlara karşı, Lenin şunları söylü
yor: 

"Bazılarının sandığı gibi, Trade Unionculuk (sen
dikacılık M.Ç) politikayı tamamen reddetmez. Trade 
Unioncular her zaman bir miktar siyasi propaganda 
yapmışlar, siyasi nitelikte mücadele yürüımüşlerdir, 
ama sosyalist mücadeleye yanaşmadan" (Lenin, Ne 
Yapmalı, Sol Yayınları, s:41 dipnot) 

Burada, en ilerici bir sendikanın politikasenın bi
le, sosyalist mücadele olamayacağı açıkça ortaya Çı
kıyor. Peki, neden böyle? Sendikaların tabanıarının 
bileşimi bir yana. Bunun dışında çok açık bir cevap, 
çok açık bir neden daha \lar, Tabii bilimsel sosyalizm
den haberi olanlar için. Bunu şöyle özetlemek müm
kün. Sosyalist hareketin özelliği, politika ile bilimi 
birleştirebilmesi. Dar anlamda ' bilimSeı politika" 
yapması değiL. En eniş anlamda bilimi, politikaya 
yansıtabilmesi. Sosyalist harekette politikayı burju\la 
partilerinin taşra politikasından ayıran nokta burada. 
Sendikal hareketteki cambazları, sosyalist önderler
den ayıran nokta da burada. Bilim olmadan'politika' 
olur. Ama bilim olmadan bilimsel sosyalist politika 
olmaz. Sosyalist harekette teorinin \le teori taşıyıcısı 
aydınların rolü de burada ortaya çıkıyor. 

Aydın düşmanlığı, bunun için bilimsel sosyalizm 
düşmanlığı anlamına geliyor. Teori düşmanlığı, bu
nun için ilkesiz \le bilimsiz sendika cambazlarının baş

· lıca silahı oluyor. Tek kelime ile, sosyalist görün{4> 
gerçek sosyalizmden kaçmak için. 

yor. 
Şimdi, bunun kanıtlarını ortaya koymak gereki-

BILIMSEL SOYUTLAMA OLMADAN, 
SOMUT POLITIKA OLMAZ 

insanların somut gerçekleri hergün, her an yaşa
maları ile bunların temeline ve özüne inebilmeleri çok 
farklı olaylar. Somut gerçeklerin altındaki genel yasa· 
ları bulmadan, bilimsel politika olmaz. Bu nedenle, 
somut gerçekleri yaşayan işçiler, kendi başlarına bi
limsel sosyalizme ulaşarnıyorlar. Ve yine bu nedenle 
işçi sınıfıı bilimsel sosyalizmden ve politikadan ko· 
parmak isteyenler, sözde temsil enikleri 'kitle"yi, 
aydınlardan koparmak, dolayısıyle teoriden ayırmak 
istiyorlar.Pratikte uvriyerizm (işçi dalka\lukluğu) bi· 
çiminde ortaya çıkan akımın özünde bu \lar. Özde, bi
limsel sosyalizm düşmanlığı \lar. 

Uluslararası işçi sınıfı hareketinin önde gelen 
isimlerinden Fransız Madesisti Georges Cogniot şunları 
söylüyor: 

"Marks, olguları o.,c somut durumları betimlemek· 
le yetinseydi, örneğin kapitalistlerle işçiler arasında 
kabaiıktan; doğru, göriinüşte demokratik hatta dost
ça bir tutuma kadar gidebilen son derece çeşitli iliş
kileri saptardı. Ama bu ilişkilerin özünü oluşturan 
şey, gene de değişmez. Bu, sömürüdür. Rejimin bu 
özünü ortaya koymak için, sıkı bir teorik tahlil, sis
temin yasalarını ifade eden soyut ka\lramlar gereki
yordu. Hangi bilime bakılırsa bakılsın, yasa olarak, 
duygularla algılanmış tek bir yasa bulunmayacaktır. 
Yasaları saptamak için, gerçekliğin daha derin bir kat
manını yansıtan bilimsel soyutlama kullanmak gerek" 
(Çaj:da.şımız Karl Marks, Bilim \le Sosyalizm Yayın la
n ,s : 109) 

Cogniot, bunlan bilimsel sosyalizmin ortaya Çıkı
.Şl için söylüyor. Tarihsel maddeciliğin nüvelerine 
daha önce ulaşan işçi Joseph Dietzgen'in, teoriyi 
Marks \le Engels gibi bir bütünlüğe ve sisteme ulaşı..a
mamasının nedeni de: bunda gizli. 

Ancak COp1iot'un değerlendirmesi, eşit ölçüde, 
bilimsel sosyalist pofitika için, ideolojik \le teorik mü· 
cadele için de geçerli. SosyalizfT"ô.oı. temel teorik ilke
lerinin çok önce açığa çıkanimış ·olması. bir ülkede 
verilen mücadele açısından kendi başına yeterli değil. 
Bu ilkeleri o ülkenin pratiğinde yeniden üretmek \le 

izlenecek politikayı saptamak için, bilimsel soyut
lama yine gerekli. Somut mücadelede soyut çözüm
leme olmadan bilimsel sosyalist politika olmu. Bu 
yüzden teori ve aydınların işlevi, yalnızca bilimsel 
sosyalist teorinin doğuşuna ilişkin bir zorunluluk ola
rak ortaya çıkmadı. Teori ve aydınlar aynı zamanda, 
sosyalist mücadelenin v«ilmesinde de zorunlu ve 
önemli bir işle\le sahip. Yine bu yüzden, anarkosendi
kalizm ve umyerizm ile bilimsel sosyalizm birbirin
den ayrılıyor. En becerikli sendika cambazlanmn ve 
politika kurtlannın aklı, o ç«çeve içinde kak1lkça bir 
türtü bilimsel sosyalizmi kavrayamıyor. 

SENDIKALIZM VE MILLIYETÇ iLIK 

Bu genel anlamda. milliyetçilik ile ideo&ojik ye· 
tersizlik 'le pngmatizm arasında kopmaı bajw v'U. 
Kesinlikle belirtmek gerekiyor: Ulu .. 1 daıgörilşlülÜ· 
ğün ve milliyetçiliğin beslenme kaynağı, her uman 
teorik gerilik \le ideolojik yetersizHk oldu. Şu yı da 
bu nedenle teorik geriliğe, ideolojik yeıersizliğe mah
kum akımlann, eninde: sonunda milliyetçilik baUğI
na saplanmalan hiç kimseyi şaşrtmamah. Teorik ge. 
rilik \le ideOlojik yetersizliği yapıSal olarak bünyesinde 
barındıran sendikalizmin \le umyerizmin hem ilk hem 
de son duraklarından birinin de ulusal dar \canlılık ve 
milliyetçilik oluşu, bu açld� doial Iw-şılanmalı. 

Neden? Yalnızca iki almaşık olduğu için. Teorik 
çözümleme yeteneğinden yoksun bir hareket için 
uluslararası deneyim, ya üZerinde genzelik ve şablon
culuk yapılacak bir veri, ya da hiç mi hiç dikkate alın
mayacak bir gerçek haline gelir. Türkiye, enterrwyo· 
naliz m adınayapılan gevezelikler dönemini, şabloncu
luk dönemini kimilerinin sayesinde yaşadı. Şimdi bu 
dönem, yerini ikinci almaşığa,entemasyonalizmdiiş. 
manı dar kafalılığa ve milliyetçiliğe bınkmış görüRi· 
yor, 

Aynntılara inebilmek için Lenin'in şu sözlerine 
dikkat etmek gereldyor: 

' Sosyal demokrat hareket (sosyalist anlaymız 
M.Ç.) özünde uluslararase bir harekettir. Bu Sidece $0· 
venizmle mücadele etmemiz gerektiği anlamına gel
mez. Aynı zamanda genç bir ülkede yeni b3$layan ha
reketin ancak öteki ülkelerin tecrübelerinden yararbı
nabildiği takdirde başarılı olabileceği anlamını da ta· 
şır, Bu tecrübelerden yararlanabilmek için bun1an sa
dece bilmek, ya da en son kararları kopye edinmaek 
yetmez. Gereken şey, bu tecrübeleri eleştirid bir ıöz· 
le inceleyebilmek \le bunbrı bağımsız olarak deneyim
den geçirebilmektir, çağdaş işçi sınıfı hareketinin ne 
muazzam ölçUde büyüdüğünü, kollo .. . ynlchğı", tak· 
dir eden kimse, bu görevi yerine getirebilmek ıçın ne 
bUyUk teorik gUçlere ve siy.,; tecrilbeye (.ynı .......... 
da devrim tecrübesine de) muhtaç olduğunu anlaya
caktır." (Lenin, Ne Yapmalı, s. 33) 

Lenin'in deiindiği anlamda enternasyonalizm, 
ahntıda da görüldüğü gibi, e\lrensel deney birikimine 
iman tazelemek anlamına gelmiyor. Evrensel birikimi 
"kopye etmek" anlamına gelmiyor. Bunlann ciddi bır 
biçimde Incelenlp deneyimden geçirilmesi .... ı.mı� 
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seliyor. Bu nasıl sağlanacak? 
Hiç kuıkusuz, Lenin'in de ..belimiği gibi "siyasi 

tecrube" ve "teorik gUç" ile. Bu deneyim ve güç yok· 
sı, geriye, iki çıkmaz yol kalıyor: Birincisi Enternas
yo�lizm gevezeliği. Böyk: bir gevezeliğin ve kopyacı
lığın ÖnYÜ uzun değiL. ıJ zaman ikinci yol ortaya Çı
k.tyor:Entemasyonal birikim ve deneyimlerin bütünü 
He reddedilmesi ve sözde "gerçekçi" temenere oturan 
bir milliyetçilik. Sorun bu açıdan ele alındığında, bi
limsel sosyalist teoride" uzak bir sendikal hareketin, 
kısa bir dönem içerisinde enternasyonalizm gevezeli
ğinde" milliyetçiliğe savrul�. hiç kimseyi Şaşırt
mamalı. 

TüRKIYE: NEREDEN NEREYE 

Güoomüzün gelişmiş kapitalist ülkeleri He kıyaı
lındığında, Türkiye'de sendikal hareketin ilginç bir 
özelliği var. Batlıda, uzlaşmacı ve işbirlikçi sendikal 
hareket , Herici sendikal hareketi iz�di. Uzlaşmacı 
sendikacılık, ilerici sendikal hareketin sapık bir yan 
üriJnü olarak ortaya çıktı. Türkiye'de ise durum daha 
farklı. Türkiye'de sel"dikal hareket, iktidarın ve burju
vazinin güdümündeki örgütlenme�r biçimnde ortaya 
çıktı. 1950 öncesi sendikacılığın özü, bu. Türk-Iş de
neyiminin özü de bu. 

Türkiye'de sendikal hareketin kla�k diyebile"'Ai· 
miz bir gelişim süreci yaşamarN..SI, başka sorunları da 
birlikte getirdi. Satı'da uzun bir dönem içerisinde bir
biri peşisıra ortaya çıkan ilerici sendikal hareket, sınıf 
uzlaşmacısı sendikacılık, anarkosendikalizm ve işçi 
dalkavukluğu TUrkiye'de göreli olarak kısa bir zaman 
dilimine sıkıştı. Belki de bu sıkışma sonucunda, ilerici 
sendikal hareket, sosyalist hareketin bir yan ürünU ola
rak ortaya çıktı. Satı'daki deneyimin ıersine. 

Bu özelliğin ilginç sonuçları var. Sendikal hare
ket sözkonusu okh.ığunda, çeşitli �pmalann ve akım-

ların kısa bir zaman dilimi içerisinde birbirini izleme
si, bir uçtan bir Uta savrulmaların yaşanması, bu so
nuçlardan birini oluşturuyor. 1911 öncesinde sosya
list hareketle özdeş görünmeye özellikle dikkat eden 
sendikacıların, 8-10 yıl içinde önce "tarafsız" kılıkla
ra blrilnilp, sonra sosyalist örgüte karşı açıktan sabo
taj girişimlerine başvurmalan, Türkiye'ye özgü bir 
olay değiL. Satı'da yok, ama tarihin yine benzer bir 
biçiminde sıklŞtığl Rusya'da var. Lenin, bunu şöyle 
özetliyor: 

"Bir zamanlar, günümüzün likidatörleri, sendika
ların Parti sendikaları olmalarını ve Parti'de resmen 
temsil edilmelerini talep ederlerdi. Bir zamanlar Na
rodnikler, Demiryolu Işçileri Sendikası'nı programla
rına resmen sadakat yemini etmeye zorlar1ardl. Günü
müzde ise her ikisi tam zıt Uta $lvrulmuş, tarafsızlığı 
savunuyor. Onları buna zorlayan, politik konumları· 
nın zayıflığıdır." (ColI.ct<d WOrks, Ciiı: 20, s. 141) 

DISK yöneticilerinin önemli bir kesiminin 10 yıl 
önceki ve bugünkü konumları "politik zayıflığın" in
sanları nereye savur.ıbileceiini açıkça gösteriyor. Tür
kiye'de burjuvazinin sendikalar üzerindeki sıkı deneti
minden söz ettik.Bu denetim, burjuvazi için "iyi" 
malzemeler, "güvenilir" insanlar sağlıyor. Buna, poli
tik konum da ek�ndiğinde, "bUyük" sendika llderle
rinin kısa stirede savruldukları noktaları anlamak daha 
da kolayla�ıyor. 10 yıl ön", 53. madde ile sosyalist 
örgütle " temsil edi�n" bir çizginin daha sonra " taraf
sız1ığl''ı ondan sonra da işçi sınıfının politik hareketi
ne karşı açıktın sabotaj girişimlerini ı savunması, bu 
nedenle kimseyi şilŞırtmıyor. 

SABOTAJA ÇANAK TUTANLAR 

Türkiye'de burjuvazinin genel olarak sendikal ha
reket Uzerinde kurdulu dojrudan ya da dolaylı dene
tim mekanizması bir yaN. TUm olup bitenleri buna 

botlamak, hiç de ıerçekçl deliL. Bunun y ..... da tu
tum vo "oyi.m"lori 110 burjuvazinin oyunu". çanak 
tutanları, burjuvaziye son kozunu oynaya,cak koşulla-
rı hurl.yanlan d. dikkate .Imak ı .... kiyor. 

Tı.klye'de Ilerici sendik.1 h .... ketteki "wm.z· 
lık" dönemı, en açık, en kaba. bir a,narkosendikalizm
i. lçlç.seçti. Anarkosendikalizırin Wm ..... ""'1 özel· 
likleri, bu dönemde birer bir.r .. rııilondi. llorfciHk, 
hattı. sosyalizm a,dına. hericilik ve sosyalizm adına ya
pılan anarkosendikalizm, önc::ü olarak sivriten işçi li
derlerinin ya yozla,şmalarına, ya da sendika,l hareketin 
dışına atılmalanna yol açtı. Sosyalizm adına yozlaştı
rılanlar1a, yine sosyalizm adına sendikal hareketin 
dışına atıliniar nesnel olarak işçi ltit�ıinden kopanI
mış oldular. Birinci kesimdeki�r "öncülük" ve "s0s
yalizm" a,dına ideok>jik ve pratik olarak işçi lOtlesin
den koptular. Ikinci k.simdekilor ise, fiziki anlamda. 
Işlerinden ve sendikalardaki görevterinden olarak. 

Anarkosendikalizmin en büyük tahribatı da bura-
da. En açık biçimde şöyle özet�nebilir. 

. 

"Anarkosendik�lizm, işçi sınıfı Nreketinin ge
lişmesini, balımsız bir sınıf olarak işçi sınıfının tümü
nü ilgilendiren bütün sorunları bir kenara iter. Teori
nin yerini laf kalabalığı, devrimci lamanhk alır ... 
Anarkosendikalizmin ortaya Çıktığı dönem, devrimci 
eylemde bulunma ayncalığını, işçi sınıfının sadece en 
bilinçli kesimine layık gören 'eylemli anıhkIM 
teorisinin boy gösterdiği dönemdir. Işçi sınıfmın 'bi
linçsiz' denen büyük kitle�rine karŞı u,kınılan bu hor 
gönne tutumu, kaçııılrnaz olarak en ileri işçilerin tec
rit olmalarına yol açmış ve kendileriyle birlikte kit�
leri de sUruklem.leri". ensel olmuıtur. ' (CGT Eski 
genel sekreteri Benoit-FroncOOn un 35. Kongre'deki 
konuıma�, May� 1965) 

Türkiye'de "DISK imajı ' altında sorumsuzcı ya
pılan oper.ısyon da bundan baıka birşey deliL. Zıı 
görünen uçların ortaklığı burada da ortaya çıkıyor. 
Bir yanda bayağı bir işçi dalkavukluğu, öte yanda i�
çi kitlesini koyun sürusti gibi gören "eliti,t" bir yak
laşım. 

Türkiye'de sendikal hareket, ilericilik adına" sos
yalizm adına böyle yozlaştI'"ıldı. Kimi sorumsuz ha
varilerin de katkıları ile. Tümünün katkısı ile, üç..c::lört 
yıl içinde böyle bir miras yaratıldı. 

Bu mirastan kim, nasıl yarar1ana.w? 

BURJUVAZI PUSUDA BEKLIYOR 

Burjuvazinin iştahını kabartan bir mirilS. 
Türkiye'de, genel hareket içinde ve aydın kesi

minde populizm, uvriyerizme böyle dönüştil. Sorum
suz grupların, son üç dört yıllık "çalışma' ları ile dö
nüştü. Anarkosendikalizmin geldiği bu noktadan son
ra gündemde ne var? 

Türkiye'de siyasal hareketin görevleri, sendikal 
hareketin hedef ve perspektiflerine iı:ıdirgendi. Sorum
suz grupların üç dört yıllık 'çalışma " Ian ile sosyalist 
hareketin hedefleri daraltılirak, sendikalar düzeyine 
indirildi. Türkiye'de sosyalist hareketin hedefleri da
raltılarak, sendikalar düzeyine indirildi. Türkiye'de 
sosyalist hareketin ajitasyon, pro�a ve teorik 
çözümleme alanındakisayısız gÖl"eVıeri bir yana b .. akı
larak, üç beş konu gevezelik vesilesi haline getirildi. 
Anarkosendikalizmin geldili bu noktadan sonra gün
demde ne var? 

Kısacası, burjuvazinin ajanları ve sorumsuz grup
lar işçi dalkavukluğunu yayarak, önder işçileri kitle
lerinden soyutlayarak, sosyalist hareketi sendikal 
harekete, somut politik çalışmayı da sendika,l çalış
maya indirgeyerek ilerici sendikal hareketi, burjuvui
nin kurduğu tuzağın önüne getirdiler. Pusuda bekle
yen burjuvazinin de katkıları He.  

Şimdi burjuvazi kendisine ' sunulan ' bu ikram
dan yararlanma yollarını arıyor. Çoktan tUkenmiş, dü
rÜımüş deftenerini 1911 öncesinde bırakmış kimi ay
dınları bilmemne partisinin "sol kanadını" garnitür 
olarak kullanma yollarını arıyor. Usta olduju "u
manlama" yı unutmadan. 

"Zaman" ne zaman gelecek? Bunu belirleyecek 
olan, yalnızca burjuvazinin tercih�ri değiL. YıUardır 
her tUr sabottja göğUs geren sosyalist hareket, bu bey
lik ama etkili tahrip kalıbına karşı da tedbirterini alı· 
yor. Böyle girişimler, TUrkiye'de işçi sınıfının politik 
har.ked için yeni deAII. 

ESkimiş silahlar, kimi zaman kullana.nın elinde 
patlar. 

M.Ç. 



Dördüncü Be, Yıllik Plan Stratejisi 
hamltındı. Strateji hazır. Yalnız, henUz 
Yüktek PlanllSnl Kurulu ile Bakanlar 
Kurulu'nda e� alınmış delil Bu durum, 
Strateji iııerinde lart14maJann baıılaya· 
mlY'calı anlamına gelmlyor. Basuıda 
duyuNldutu kadanyla tartışılm ... 
baıılatıldl.BaıılablmA5I gereldyor. Ama 
alla tartıımaJann !özü edılen kurullar· 
dake görüşmeleri etkileyeceeınl umaralı 
doRU. Bu kurullardaki görüşmeler. kaçı· 
nılnlAZ olarak dışardan etkilenecektir. 
Bl5lndııld larbşınaJardan da. Strateji· 
'nln tartışılm .... ın ortaya Çıkaracaııı 
bqka sonuçlar var. ilk akla geleni. 
bu�ne kadar bu g1bl tart14ııı.o1araJw.. 
II tarafsız kalmıı ve IIÇI ve emekçi kit· 
Ielerln IlgIslzllklerlnln kınlmıısı. 

Plan. Stratejisi ya da benzerleri sınıf 
mücadelesi alaru dışmda düşünülemez. 
Son onbeş yılhk uygularnalar bunu açık 
olarak ortaya koyuyor. 1963·1977 dö. 
neminde planlanan yatırımların gerçek· 
leştilUen mlktannm dörtte üçü özel sek· 
tör tarafmdan gerçeklelUrUdl. En ızm· 
dan bu olgu Uzerlnde durmak gerekiyor. 
Planlı dönem, özel .. ktör ıçın bir bayli 
özendirid olmuş. Dabebqkalan da var. 
Geçmiş uygulamayı dej!lI. Stratejıyı 
gözden geçirmek gerekiyor. Strateji. 
Tiirtlye'n1n 1979·1983 döneminde ger· 
çekleşmesl beklenen gelişme d�ruJtula· 
nna "ık tutan bir belge nıtelllnde. 

MüMKüN OLMAYANı 
YAPMAVA ÇALıŞMAK 

Döniiııcü Plan Stratejsl'nln ild ÖZel· 
IRI vu. bid. kapilahmin gdşme ııüre· 
dne ayak balı olan, bu aürecln hızmı 
_n ılarboeazlarm g1derllmeainl. orta· 
dan kaldırılınumı amaçlaması. Iddialı 
bır özelUk. lkindsl dabe da Iddialı. Gel· 
ıen kapilalirmin d�al sonucu olan 
olUDllUZluklarm " önlenmesine" çah.ş. 
mak. Bu ikl özellik de kendi içlerinde, 
bndl baıılarma olarıakaz unaçlardan 
kaynaklanıyor. Yalnız. kendı bqlarma. 
tek tek gerçekleşt1rileblleceklerlnl yu. 
saymak- bile sorunu çözmüyor. Çünkü. 
iki özeWk. bir noktada, birbirtyle kaÇı' 
nılmaz olarak çelıecek. çeti�ıyor. 

Çelşkl. sadece Strateji' nın deen. Çe. 
litki, !Osyal demokraSnin çelişkisinden 
kaynaklanıyor. Yukarıda &özü edilen on 
beş yıllık deneyım göZöoone get1rlldıel 
zaman, ıosyal demokraanin üstesinden 
gelemeyeeej!1 işlevler üstlendlei görii1ü' 
yor. Dartıoııazlar kaldırılacak. bu yap> 
lırken, dolrudan bunun bir lODUCU ola
cak olan olumsuzluklar da önlenecek. 
Darboeazıu. Türkiye kapilatizmlne ait. 
OıUmsuzluklar. kendilerini doRrudan Iş· 
çı ve emekçi kitlelerin omuzlarmda bi,· 
aettirlyodar. Ya birt. ya Ölekl. Ikisini 
birden amaçlarnık ise oklukça iddialı. 

BAZI SOMUT AMAÇLAR 

En temel "umut"lardan baıılayabm. 
Tanmdan &anayie kaynak aktanımasının 
mekanlzmalannm etkın bir işlerl1Ö'e ka· 
vuşturulm .... buna baelı olarak da ÖZel· 
Ukl. temel gıda maddelerinin ftyal ut14' 
lannın ll11ırlaıunUl ö�öıülmektedil'. 
Böylece. bir yandan ..... yün kuUandıRı 
tarunIBI maddelerin ftyatlaruıda erlış ol· 
mam .. sallanacak, öte yandan da ücret 
utışlarmı kamçılayan lIyatlar genel dü· 
zeyi denetlenftek ücretler dizginlenecek. 
tir. SanayHn, kapitalizmin gelişmesi üc
retlerln bukı altında tutulmas ne ger
çekleştirileceeı öngörülüyor. Sanayle 
kanak aktanıru. bir darJ>oeazm "çöZü· 
müne" yönetik bır girişim. ücretlerin 
bukı altında tutulmaa i&e olumsuzluk· 
lan ortadan kaklıran bir gelşme delil. 
Olumsuzluklan artırıcı bır geHşme. 

Stratejı'de tarundan sanayle kaynak 
akt&nmuun etkinle,tlrilmesinin yaru aıra 
aktarılacak kaYnaR" da büyütii1mesl g.· 
.. kUeı belrtllmektedir. Bunun çözüm. 
ise toprak refonnuna e,Uk edecek gUçlü 
bır kooperatilleşmede göriilmektedlr. 

DAHA Ivlsl OLAMAZ MI? 

Yukanda anlananlar, Stratejl'de gö
rülen çeB,kllerdm .. dece bırkaçı. Ilk 
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" KAPiTALiZMi 
DOZEL TMEK" 

.öze çupanlan. Okudukça verıU"li\\il\\'����� 
kaqılqı1ıyor. 
unsur, "Naaal?" 
sorunun yanıtını 
aramak birız da 
hill. "vaIanoever" 
mak gerekiyor ... 

Benzer uyumsuz1uklar Imalat .... yü 
için de söz konusu. Bir yandan sennaye 
birtklııılnl. büyük ölçekli yatırunlan hız· 
landırmak amaçlanmaktadır. öte yan· 
dan da, halk se ktörüIi.i hatırlatan çok 
ortaklı halk girişimlerinin ÖZendirilme· 

SI. banka kaynak.larmdan dabe genış kit· 
Ielerln yararlandırılm .... batla banka si.· 
temi ve .ermayesi üzerinde kamu denetl
mlnln artaılmaa öngörübnekted1r. Saa· 
teji. birçok yönleri ii. ne tarafa baktıtı 
belli olmayan bır görünüm vermektedir. 

Bu"'ndulum mahOıı.da, I.y. ,;.ren 
bi'*oç moocu ,.nç buI"",,yor. BUfÜM 
Irotlar oromudG h.rhanll bir OLD)' ce,.
yon �tm�dl. Chrçl "lrlr","md.n dola)lı 
00... ·�ı.Uyonllt" .b. ılbi .. ,.tI4T y •• 
".,tırdı� oIu)'or. Ama kW d. yo,'
miLL daha u.,; oIUfundan. ÜI.rim. p'" 
,.,."' .... rnıyorlcır. 

Bu çocuA:ların bır öa.UlliM dl"",t 
•• ttim. Tarhfıyo"....;ClUdP uertm."ine. 
"yonn bu A:onudo ... na "."...n fCdre
e.fiz, o ZOm4n 6Örce.lcliniı" dly. çılap 
"" yorlar. Son oiorak )'N bir tDrlIfm4 
tonueunda Ir�ıp litd"r, bır 1Ir1 ,un .on
nı elUrlnd_ buı p,n"", .. ldl".,. 

SöyWdllılcri ,.ydu: ı.ı..rıd4run D.· 
mr Ç.,Dt F.brl"",,"ın .... I/y.�. ır.nı. 
blllt 'Wılndo. doho yübd Imlt. Bu d. 
8ocr.1.t,.,rln ,..,.11 ·�t.U)'on.t ve 1ö",6· 

. rlicü" oldu"larını tI).t.,;yOl'mUf. DOM 
no llÖyı.y.blllrı.rnıI, ... 

Bu be_Ik. kendililinden. bır belirl· 
IRI de birlkte ıeörme_. Belıll 
unaçlar bedeneylp. bu yönde IODIIII 
önlemler g .. ,örmemok. blllÜ" kadar 
göriilen planlama uygulamundan ayni· 
munak demektir. 

.. ı... noı... ...... II_le _". .� 
.... don .... boiıınn ç""'m<I!IıIvM"'" .11-
i".... lıOtI tii/iıtq • •  ""tti. ".._. 
S""".ıı. BIrIIII'ııdon pel70l """"-'""ı
.II du),mUfIar. H.m .. h,..,...,: O ...... 
ol .... S"""._ petrollL. B.1m petro
Ubniil: bU. )'.ı.r_. "" dGIIG .. ı.r ...... 
Al' .... bıuılıını 66 ... "Ilny. hpaoıııdG 
M_ırın ... PoIony.ı ...... . leıırn_ M 
IMYoIllt lilIt.lerrl. "..... ,."." ,,_ 
.. /diII.ı 66_yomıUf. H.",.,.. _ . 
pIyon oldu dly ••. Aı1ııntiıı 'do" NIL"" 
bat""'l _H_. Böyle y __ � 
fa'lnGm. 

M_uluIun __ 66"'- _t 
.tın ... Çln 'in d., poIJtj ...... .......... . 
.I,,"tt. lıl .onuiIu. DerrJ. .,.. bu .. .
da yopıy"""""". B.n TIP'", __ o 
d.n Y .. rt .. D1/nıI.'yıdo loliyo"' ... ..... • 
yorum. Toorl� , ... �ç.ı.rl bu do,.,ı"dj 
yoy .. 1ıırdon buleb.lliyorunı. 

Dem" letod/llın. M.""ul.,. '_ 
m_.ı. M. d.rıı/n.ln d.,., u/lıll ,.(e. 
ooyılo .. .... böyı. ... uaU. ".ç""n "· 
""nln .,,,,",,, .. do b;o.lIIt ö .. rni _ 
,.'IIelıle .. yer uerll .... lrllr. BııııIcriı ..... 
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• Sibel GüNSEVINÇ 

SOOYaLIat bareketta. kenamlan açık 
ye net bır biçimde kunyabllrııek, dot· 
ru çınDtnlemele", Te aonuçlara ııiatabil· 
monln bqlJca kOljuDanndan bidlidlr. 
Kanunlar ı&eliode açık le Det olma
yaniarm, tutarlı çe bilimle. ıoouçlua u. 
�ırıaIan da oiaııakaııdır. 

Tlirldye'de özelliltle demolaui, bur· 
juva demokrula� burjuva devrimieri gı. 
bi kanamlar iöz konUlU olduaunda. 
ıçıklıta daha büyük gerek duyulmakta· 
dır. Ge"'k burjuvazinin. gerekae sapık 
akımlarm en çok Çarpıtbklan kavnm· 
larm bqmda ee1en"demokrul" kavra
mı ikednde önemle durma zorunlululu 
bunden dotmaktadır. 

BUim.1 aooyaIIzınde. kanamiann ud 
diEeyde ele alınm ..... gerekir. önce. 
ber kavnm. belirli bır zaman boyutuna 
IIIbIpllr. Bllimoel soayalizmln kavnmia· 
n. ıtallk (duralan) kalıplar delilclr. Tı· 
dboel geHtimie birlikte geliıIp ıenginle· 
.ırıer. lkind olarak. kanamiann lçed· 
tınln ıyru zaman dilimi ıç;,d.inde. s0-
mut ko,ullan gö .. göderdlli çe,ltlllltl 
de göz önünde bUlundurmak gerekmek· 
tadir. 

En çok çarpıtılan. oablp oldutu bo
yuUardan en çok soyuUanan kavıamıar· 
dan blrl olarak, bu yazıda genel hatlan 
lle demokral kavramını ele alacaıaz. 

iKi BOYllT 

Demotrui kanamı, burjUVazinin 
yt&Jelltl Ue birlikte yay�b. Bu�u· 
.azI. egenıen1llinl perçinieıııek iiıere .... 
mf ip"', ver4l1 dÖDlmletde, demom
ai kevnııııııa bat vurmu,lur. $onn. bur· 
junıl. Iktidarmı aııI!lama batladı. Bunu 
bqardıklan sonra. kendı demokrul an· 
"'Ylfıru bile hayata geçirmedi. özetie. 
.. II domoknllk bukılar ve uygulama· 
lar. burjunılnin kendı demokrasisini 
YadJUıWı Ile b"laırııttır. Buna k",dık 
demokraliye, buljuvazlnbı smıt dÜ4manı 
olan ı,çl sınılı bı,tan IlIbaren sahıp çık· 
mlftır. 

Dolayısıy .... .. II demoknllk etılim· 
ler ve �, tqIzm10 tarih ahneslne 
, çıkıtı lle b"lamıyor. . 'Bu baskıların. 
anll demoknllk etılinılerln. burjuvazi· 
nın Iktidara gel"ine de k uzanan bır gee.' 
m"l nrdır. Deterlendirilmesi gereken 
:raınan boyubı da budur. 

Kanam.ın açllmılUu gerektiren Ildncl 
nokta. bır ve ıyru zaman dilinıl lçedsin· 
deki çe,IUlllkle liglUdIr. Belirli bır za· 
man kesiti veri amdıAmda, söz konulU 
elilimlerln ve bukıların tek tek antı de· 
moknllk yualardan açık r"lst rejimle· 
re dek uzanan bir çe,IUUiill bulunmak· 
tadıro Daha da ıomutu, ömeRln günü
müıde. bır IngUtere. bır Fransa ' . •  ; bır 
de ŞU! _. iran örnelderl vardır. Bıın· 
larm limünde. anll demoknllk uygula· 
maiar detl"k ölçWerde geçerUdlr. 

VERILEN DEGIL 
KAZANıLAN HAKLAR 

KanamJ.ann, .nılaal özlmnden ba
tırnsıı oionık ele alınmalan diter bır 
büyük tabUkedlr. Genel olarak geçerli 
olan bu tehlike, demoklul konUlUDda 
özel oiank bUyDtnektedir. BeUd de e· 
Dıl&a1 özünden en çok aoyuUanan kav
nmiardan biridir demokrasi. Bu soyut. 
lamanın gelirdltı yaııılgılar ve oniann 
gelirdltı dÜf kmklıklan. tarlbe ber dö
nem damgumı wnnu,tur. 

Demokrasinin ve do"'yısıy'" anll de· 
mokratlk glrI'lmIlrIn ııınıCaaL özünden 
.,) .oyut ... nınasuı., Ilitkin bır batka nok· 
ta daha vardır. Bu d. demokrasi dÜfma· 
ID. demoknaıyı kılicı ve glldüld .. llr1cl 
elilimlerln tekelie�me Ile .ortaya Çıttıtı· 
nm sanıimuıdır. Kimilerince kepltallat 
geUtlınin tekeile�me öncesi dönemı "de· 
moknllk" bUlunmaktadır. 

Gerçekten de. demoknal dütmanlıtı· 
nın tekelci kapitalimıle birlikte ul"bIP 
yenı boyutlon. nitelik .. ı deliıimi yad .. 
oımak olanaksızdır. Ancak bu. biç bır 
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,ekilde demoknainin inkAruım tekeld 
kapıtalızm Ue birlikte bqlarlıtı aniarru· 
na da gelmemektedir. 

Yukanda IÖZÜ edılen ilke .. ı yanılgı 
günDtnüıde çe,IUI blçlmierde kendını 
gösteren hatalı gÖlÜflere de yol açmak· 
tadıro TebDetme öncesi burjuva top
lumlannı "demokratik" saymak, ortaya 
Çıkı,lyIa birlikte I�çl sınıCınm bu de· 
mokraslyl veri aldıtmı sanmak demek· 
tır. Bır bqka deyifle. genel OY hakkını. 
&rev hakkını ve batka haklan, topluma 
burjuvazinin bizzat salladıtıru sanmak 
demektlr. 

Demoktutyi genLı;letme görevlnin 
""çı &ını!ına düfmedltl" biçiminde 
beliren görüş de. k.ynatmı buradan al· 
maktadır. Günümüıde kimlleri tanfın. 
dan ileri lÜrÜIen bu görüşlerin dlter· bır 
kaynatı da. tekelci kapitalizmle bırlıkle 
demoknal milcadele.inin "artık" bütü
nüyle geçedliltlnl yltlrditlni. "artık" 
demokraUk deRil, tek başına ve yalnızca 
" anU kapitallat mücadele" nln söz konu
su olduıunu sawnan Troçldıt anlayış
tır. 

Böylelerine göre, bwjuva toplumla
arında ,tallk. hiç deli�meyen bır burju· 
vi demokraallı vardır. Bu, bir kategori 
olarak ortada durmaktadır. Bunun kar
�lIIDda iae batka bır k.tegod olarak pr.,. 
Ieter demokrul vardır. lkind kategodye 
U"'Imak ancak devrimle mümkündür. 
Arada hiç bır ilerleme. geliı;me iöz ko
nUlU detlldlr. Böylece. "I,çl sınlO de· 
nıokrasinin ıırurlarını geniı;letın.k ıçın 
delil. devrım ıçın utn,ır" Uiründen IÖZ· 
de keskin ama 'eylemdepaalllat bir gölÜf 
ortaya çıkmaktadır . 

Böyle bir anlaYltın, açıktır kı sUreç 
kavnını Ile hiç bır IUtkl.1 yoktur. Ya· 
nı diyalektik yak"',ımdan çok uzaktır. 
Soıyallzm ıçın mbdele lle demokrasi 
ıçın mllcadeleyl. buniann aynlıeı ve bl .. 
l�l çerçevesbtde göremeyen bir anlayı,
tır bu. 

Lenin, "Burjuva DemokrasW ve Pro
letarya DemokraJiai Uzerine Tezler"de 
bu görUşe kar,ı çlla:naktadır. Lenin "dr.· 

moiı:rulnin gel"m .. l" olgusu üıerlnde 
Bnriı bır biçimde durmaktadır. Bundan 
harekeUe, demokrul mÜC8deıesl ne 101-

yadat milcadele ansmdaki birliiii özeUe 
,öyle vurgıılaınaktadır: Demokrasinin 
geı"nieol. sını! mllcadeleainin durak .. · 
yap küllenmesinı gerektiren bır olgu de· 
tildir. Tenine, burjuva demokluisl ge-
1"lIkçe. sınıf mllcadele.1 daha klZguı. 
daba açık bir nitelik kazanmaktadır. I,. 
çı &ınılının dı�mda kalan emekçi YIIm· 
lar Için. lOI)'aliıınin hedenerl daba açık 
bır biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Bununla blriikte Lenin, demokıul 
mücadelesinbt zorunluluıunu vurguladı
Rı karlar, bu mücadelenin muUüa ve 
mutlaka I�çl sınırırun polillk örgüilen· 
mesine tabi kılınması zorunluluAunu da 
vurgu"'mıştır: "B"lıca ve temel görev!· 
miz. iı;çl amlCının politik gel"mesinl ve 
pollllk örgüUenme'inl hlZ .... dırmaktatır. 
Bu gö .. vI geri p ..... !tmek ılteyenier. 
bütün özel görevleri ve mücadele yön
temlerini bu aslı göreve tabı kılmaya red· 
dedeUler. yanlıt bır yol izlemektedirler 
ve harekete ciddi zararlaı vermektedir
ler." (Lenin. Toplu E.,rler. ingilizce. 
cllt:4 •. 369) 

YÜZEYDE TANıMLAR 

Kitaplarda. IÖZIUlderde demoknal 
belirli bir biçimde 1anırn"'lUr. örnetln 
halkın kendı yönelicilerini .. çm .. � bu 
anlamda "aımlıtm çotuniuta uymuı" 
gıbı. 

Derinieme.ine bır yaldqım. bunlann 
"tanım" olmadlRml gö.termektedlr. 
Çürıtü .ÖlZU edilenier. belirli bır kuru· 
mu lrdelemekten çok, onun puUkteki 
"Ieyl�inl .nlAtmaktadır. Seçlınl ... azın· 
htm çotunluta uymuı vb. demoknal· 
nin pnllktekl "lerIIRln. ııı,kln konUlar· 
dır. 

a halde tanımı ba,ka yerlerde ara
mak ge .. kmektedir. OmeRln. toplum 
d12enlerlnln genel yapısmda. Her top
lum dliz:enlnde, belirli bır amır ikUdu
da bulunur. ıkUdan ellnde bulundt'nn 

auııfın. bu Iktidon bqkı sınıf ve _i· 
iarla pay",şabUdltl durumlar dı olur. 
Ancak burası, "ln özünü etkUemez. 
Çünkü. Iktidar pay�ımını ratmen. dÜf' 
manını karş� belirli bır .ınır bu Iklldaıa 
belirleyici damguını vunbUmektedlr. 

Bund. üıerlnde durulması ge .. ldl bır 
başka k.vnm dab. ortayı çıkmaktadır . 
Diktatörlük. DlktatörlüRü de IÖZlük an· 
lammda, keniiine yüklenen olumaız 
çııi!rışırnlardan' arındırank ele almak ge· 
reldyor. Şu anlarnda: Diktatörlük. belirli 
bir .. rutın ıkıldan demeklır. Iktldardakl 
sınır. bu ıkıldan çe"UI biçimierde �UI"'· 
nar. Iktidarın bizzat kendl.ı. diktatörlük 
anlamını ta,ımaktadır. Çünkü ıııııIIı top. 
lumlann &ını! ikUdarlarında. belirli sınır· 
iann cilterlerine karşı dlktatörlüRü söz 
konusudur. Bu dlktatödütün kUllaruI· 
ma biçimleri detl,1k olabilir. Demokrul 
de. bu anlarndı. iktidardaki sını!ın Ik· 
lldarmı kullanma ve liirdiiıme biçimie· 
rlnden biridir. Yanı. diktatörlütün 
uygUlanm. biçimlerinden biridir. 

Belirli ko,UIIarda. Iklldardald anı!. 
elindeki olanaklan, EÇimler ıonucuoda 
iktidarmı liirdürebllecek bir biçimde 
kullanabUiyar. Seçimler .,nucuoda 
Caıklı partıler Iktldaıa geleblllyor. Ama 
iklidardakl .nı! det"miyor. Böyle ko
,Ullarda. deınokrul. .nı! Iktldarmın 
kullanılış biçimlerinden biri olarak orta· 
ya çıkmaktadır. 

Ancak .. çimierin yapıimuı. demok· 
raa Için gereklı kıstaalardan yalnızca 
bırı.ıdir. Buıjuva diktatödüRü. burjun 
demokrulsi yöntemi Ile liirdürUlI'}"" ... 
seçimler dışı kıstulara da bakma zorun· 
lUlutu vardır. Yine bu iaataaiar aracılılı 
Ue burjuva deınokrull!nden lWıgI ölçü· 
lerde sıpıldıAmı gözlemek de mWllkün
dür. 

Bu kıIta.sIann neler olduluDI, bilm· 
sel soıyalizmin demokrU. taıumı ortaya 
çıkannaktadır. Bu çerçevede, demokra· 
siyl beUrIi bır diktatörlütün kuiiamiına 
biçimi olarak Uk plandı tanım"'dıklan 
sonra ma şuna geliyor: En genel anJam. 
da burjuva demokru1snln özellill, bur-. 
juv. demokraal! kOljullannda iktldırda· 
ki sını!a karşı olan .. nı! ve tabak .... nn. 
b.tunslZ bir politik güç batine gelebll· 
melerinin mümkün ahl,udıtr. Demokra· 
si kavramına y�ırndı bu noklaya 
dikkat etmek gerekmektedir. 

KAVRAMLARDA NET OLUNCA 

Türkiye'de "devrlm matejlli" adma 
ortaya !ÜrUlen saçmalıkiann. Yanlıt 
göıüş ve deterlendlrrııelerln maaında. 
temel kavnmlu üzerinde oet ve açık 
olrnarun payı büyüktür. Bu&(in, Iol)'a
LISt milcadelenin tüm kaçkınlan. en kü· 
çük bır güçlükle karşıla�tıkiannda dı· 
renç ve neresıeri tükenemer, "Sal bur
juva demokraSsi" bıyallerlnl kunııJar. 
dır. Bunlara göre, burjuva demolaUai, 
en küçük bir bukının olmadılı, burjuva 
iktidarlarnun neredeyoe aoayadat örgüt· 
lenme ve mücadeleyt "te,vlk ettikleri" 
bır demoknsldlr! 

Onlara hatır"'tmak gereidr kı. dünya· 
nın hiçbir kapitalist Wkesinde böyle bır 
demoklaal yoktur. Tarihte hiçtir dönem 
de olmamı,tır. Bunu hem iylnlyetıe kav
umları yanlış delerlendlrenlere, hem de 
yılganlık ve tembelliklerinin mazereti 
olarak ayru kavramlan çarpıtmaya ye)te 
nen�re yeniden hat.ırlatmak gerekiyor. 
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AVRUPA'DA FASilM 
"HORTLATILMAK 

iSTENiYOR 

Bab Avrupa ülkelerinde SOl! yıllarda 
emperyallst iDkelerin b"ta CIA olmak 
üzere gizli servislerinin de destetiyle, 
yenl Nız; ya da yenl·raşlst örgütler 
etkintiklerini artırma çabasmdalar. Için. 
de bulunduklan ekonomik, sosyal ve si
yasal bunalımlara çözüm bulmakta aciz 
kalan büyük sermaye iktidarlan, emekçi 
halkın yaşam koşullannm ber geçen gUn 
kötüleşmea sonucu, halkın tepkilerini 
başka yönlere kanatlre etmek. dlreni4 
hareketlerini saptırabilrnek için, yeni
flfist hareketlerin örgütlenme ve ey!em
de bulunmalanna göz yumuyorlar. Hat
ta bu bareketlerln yaygmlaşmasıııı teş· 
vik edici tutumlar takmıyodar. 

Son olarak, geçen hafta, 27 Haziran 
salı gUnü Paria'te. ıSpanyol. ıtalyan ve 
1'Tan5lZ faşisUerinin ortaklaşa düzenle· 
dikleri gösteri bu gelişimin yeni bir 
ömelinl oluşturdu. ıtalyan "Sosyal 
Hareketı "(MSı). ıSpanyol Fueıta Nue· 
va ve Fransız PFN adh faşist partileri. 
Paris'te Mutualite salonunda "Euro
sal" ya da daha dolru deyışle "Euro· 
Faşizm" hareketinin "temelini" atmak 
için bir toplantı düzenlediler. Amaçla
rmın iee, bwjuvazinin keti'ettiRi bir 
"Euro·komünlzme" kııılı tepki oldulu· 
nu IÇıkladılar(!) 

En başla FrIllJ\Z Komünist Partisi 
olmak üzere, ilerici, demokratik. parti ve 
dIIer kunılUşlar. bükümetten "Insanlık 
dÜfmaru" olaral< belgelenen r"lzmln 
bortlablmaıma yol açacak böyle bır 
toplantıya izin vennemerini Istediler. 
Emekçilerin haklan sözkonusu olduR'un
da. örgütlenme ve Jöz öz;;rıülünü ko· 
layca unulabiien. toplantı yaak:amada 
"gerekçe" bulmaklakı "maharetlyle" la· 
uman GIscaıd Hükümeti "toplanb özgUr· 
Iügiine .. ygı" gerekçesiyle. Insanlık dUş· 
maru !atlzlnln açık toplantı yapmasına 
ilin verdi. bin vermekten de öte, top
Iantmm "güvenlk kuvvetlerinln güven· 
oeai altmdı oldUlunu" Ilan ederek rı· 
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ViETNAM HALKıNı KiMSE 
KARALAYAMAl 

Geçtlllrnlz hafta Içerisinde. bütün 
kapltallJt dünyada hıber ajanslan, VIet· 
nam Ilkeri kuvvetlerinln 70 bın kişlilt 
bır orduyla Kaınboçya sınırını aşarak 
60 km.lik bır alaru Işgal ettlll haberinl 
geçiyordu. Ertesi gUn lae haber. Vlet· 
nam'm Kaınboçya'yı Işgal etti II blçl· 
minde gazetekırde, radyo ve televizyon
larda yer alıyordu. Haber ajanslannın, 
Vietnam'ı bütün dUnya halklarına saldır
gan olarak tanıtan haberlerinin kaynaeı 
Ise Amerika'nın sesi radyosu ldl. 

Haberlerin gerçek olmadıR ı lusa za
manda a.nlaşıldı. Bizzat Amerikan resmi 
makam1an, Amerika'nm Sesi Radyosu' 
nun haberinin gerçek olmadıemı açıkla
mak zorunda kaldılar. Ancak bu olay. 
emperyalistleri ülkelerinden kovduktan 
sonra, sosyalizm kuruculuRunda ileri 
adunlar için büyük bir mücadeleye giren 
Vletnam balkmı ve Vietnam halkında 

şlstlere. tüm azgmltklarmı ortaya dök· 
meleri ıçın cesaret verdi. 

Gerek r"lstlerln Insaıılı#a meydan 
okuyan bu tam, gerekse bi..iyiJk termaye. 
nln OOküınednln r"lstlerden yana .. r 
tutarak iıönlünde yalanlan açıj!a vuıma· 
sı Iiltede tüm demokrallk güçlerin. işçi 
ve emekçi Yılm1a.nnm nefretini kazandı 
ve protesto edildi. 

F"lstlerin toplantısının old uRu gUn, 
FKP ve CGT. dl�er sol parti. hareket ve 
kuruluşlarla birlikte. yirmibin kişiden 
fazla katılımm oldulu bır protesto yü· 
rüyüşü düzenlediler. ı,çl ve emekçilerir 
faşizme geçit vermemede 
kararlı olduklaruu 
göaterdiler. 
YürUyiişçüler 
a.ra.smda, 

simgelenen ıooyatlrml ber rıratla kara· 
lam&k isteyen burjuva propagandaanın 
bır kez dahı ıçti!a vunılmuına yaradı. 

öte taıaftan. Vietnam 'm ltn1r anIa" 
ınazltklannın mllzaterelerle. banııçı yol· 
dan çözmek Iateyen önedierine ya�. 
mayan Kamboçya'run ıl1rekH olarak Lı
nır bölgesınde olay çıkarank. bwjuva· 
zlnln Vietnam halkınm 1d,lUllnde lo .. 
yatlrml karalamak ıçın malzeme hazırla· 
tnaii da dikkati çekmekledlr. Nlteldm. 
sınır bölgesınde Kaınboç likeri gUçle· 
rinln çıkarltıklan olaylar yanmda. Kaın· 
boçya yöneticileri de uırarlı bır biçim· 
de Vietnam aleyblne propagandalannı 
da aünUiımekte\er. En lIOn olarak, 
Pbnom·Penh Radyosu, 25 Haziran'da 
Vietnam'm Kamboçya hükümetine karşı 
hükümet darbesi düzenledllinl Iddlı et
mişti. 

Kaınboçya yöneticileri izledikleri bu 
potitlkayı hal<lı göaterebllmek ıçın çeşit
li destekler anyorlar. Bu destekler ara· 
sında eski devlet b"kanı Slhanouk'da 
yer alıyor. Phnom·Penb Radyosu Çar· 
,ambı geceai. Shlnouk'un Vletnam'm 

Hitler Faşizmlne karşı mücadele eden 
"Eski Muparlpler" örgütleri özellikle 
dikkati çekiyordu. Hükümet iae raşlstle· 
rin topiantısını binlerce pols ve zırhb 
araçla " koruyarak" görevini yerine ge· 
tirdi. F"lstlerin gUventilini salhyıcallZ 
diyerek Paria'te ııkı bır arama. hüvlyet 
kontrolü operasyonu lle i,çi ve emekçi 
kitleleri yıldırmayı ımaçlayan baakı 
yöntemlerinl .. rgiledl. Ama Paria emek· 
çllerl yiirUyilşten sonra dı Pads'ln çeşıt· 
II meydanlannda toplanarak, hükümeti 

ve faşistleri protesto ederek, 
f"lzme geçıt 

vermeyeceklerini 
kanıtladılar. 

---- ----,--------------------�� 

daıbe ııırıtlmlne �I Hliltlmetl d_k· 
IedlIlnl bildiren bır me_lı da yıyaılodt. 
Ancak meajm uıınç yönü ilki dnlet 
bqlwıının. h_ii deatetleyen m_o 
jmdı "_. ıı!rl4lm1nl radyndan duydu· 
lunu' da bellrtıııeslydl. Böyı .... vıeı. 
nam' .. Kaınboçyı'da bır darbe dllıeıle
me" olaymm da gerçek olrnadtlı. biçbir 
Inandırıcı iwııta dayaıııııaclılı dı bır ha· 
tunılfade edilmi, oluyor. 

Vietnam 'ı �I yiiıütülen propapıı. 
daya ve Vietnam halkınm Iiltelerlnl ye
nlden In,ı eımelerlne engel kampanyaya 
Çın Halk Cumbudyell de yenl yenl LO· 
runlar ortaya çıkarank katılınatla. Son 
olaral< Çin. Vletnam'da yerle,mI, ve 
kendl lznlyle Vietnam uyruluna geçml, 
Çin'lllerI geri çalırarek yenl bır geq\n. 
i odalı yarattı. Ancak Vietnam halkına 
ve onun IdllJlIlnde blUmael ıooyallzıne 
�I yiiıütülen karalamı ve .. bolaj giri. 
timleri. bangl göıüntüde ohına 01Jun, 
dünyanm tüm Derid ve demokratlarmı 
kıııl1l11lda bulacaktır. Vietnam haiianı 
karalamaya, yohından aptırmıya biç· 
Idm .. nin IÜOÜ yetmeyecektir. 

UlAYıN FETHiNDE 
ULUSLARARASI DAYANISMA 

Sovyetler Blrlill'nln 10. Be, YılIıt 
Planla beBrlenen. uzıym banııç� amaç· 
iaıta lnıIIanıJmuı programı bqanyla 
IÜrdUıülmekte. Bu b"anIt ve lnauhlı 
yenl ufuklar kazandıran çalışma1arm II· 
glnç ve önemll bir özellili de. Sovyetler 
BlrlRl'nln yiiıüttüIU bu çalışmalara di· 
Rer ıooyallst ülkeler bilim adamlarmm 
da katılabilmesine olanat sallanm ... 
Sovyetler Bırııi. uzaym rethlnde .. d� 
sooyatist ü1kelerie delil. tUm u1ua1aria 
IşbirliRI yıpmaya hlZır oldUlunu çeşıt· 
i vesllelerle kanıtlıyor. Amerıkan Uzay 
Araştırmacıianyla yapılan lşblrUIi bu 
konuda Iyi bır örnek. 

Sovyetler Blrlill'nln uzay Ile Ilgli 
yiiıüttüIU Çalııma1ar IIÇI RDIfmm ulu .. 
lararası dayanışm ... ve lOoyallat Işbir· 
liIinln yaşamı geçlrilmeslnln yenl bır 
alanı olarak ıomutlanıyor. Bir ay önce 
Soyuz 28 aracı ile uzaya giden iki koz
monotlan birisi Çekoalovak Vladimir 
Remek'tl. 27 Haziran'da uzaya yollanan 
Soyuz 30'un ıkı kozmonotundan birisi 
Polonyalı Miraslav Germoszewsk1. 

Sovyet kozmonotu K.l1mouk ve Po
lonyalı Germo",evskl'yI taşıyan Soyuz 
30 aracı, uzun aıredir uzayda başanyla 
yöıüngesinde görev yapan SaUut 6 lata .. 
yonundaki kozmonotlar Kovelenok 
ve Luantchenkov lle bulu,arak çe,IW 
deneyler yapacaklar. Uzay alanında lo .. 
yallat IşbirliRInin bu örnekleri lleride:d 
çalışmalırdı dı lÜrdürUlecek. Gelecek 
uzay uçuşunun kozmonotunun Demok
ratik Alman Cumhudyed'nden bır koz· 
monot olacalı ,imdiden beUrlendl. 



----------------

Dostluk Ukelerinin 
tahrifine izin veri lernez 
Tilrldye Başbakanı Ece'ril'ln Sovyet

ler BIrIIII geziJI ıkı ülke anandaki Illı' 
Idleıl önemlı boyutlarda geBşllrecek 
olumlu ıonuçlam ulaıtı. 

Tilrldye ve Sovyetler BirBII anan· 
daki mşldleıl çaRdaş uluslanma geUş· 
melere uygun Ilkeler ışıRmda deleılen· 
dlren, Iwşılıklı güven v. ulUJ81 çılwlua 
.ygı anlayışıyla, ııa". ıçınde birarada 
yaşama. yumu,ama temeBnde lşblrıeı 
poUtlkuının MUIanrU belirleyen "Slya· 
aal Belge" ber ıkı ülke balkmm özlemle· 
ı1ne uygun dÜ4mekfım de öte, iiim dün· 

. yodo uluslararas lşblrUl1 ve banşa kat· 
kıda bulunabUecek nltelkler taşıyor. 
Slyaıi Belge yanında. Tilrldye ve Sov· 
yetler BlrUII halklarmm Iwşılıklı çıkar· 
ianru gözeten ekonomık. killtürel lşb!rU· 
Line yöııeUk yenı anlaıma ve protokol. 
lerde ge<çekleŞtırlkli. Tilrldye'de Uerlcl 
ve demokrallk güçler. en başta Işçi sını· 

.. lımızm poBtlk hareketı TIP olmak üze· 
, re bu geUşmeleıl olumlu ve Ileri adımlar 

oluak deleılendlrlp. deatekledUer. 

öNEMLI OLAN 
YAŞAMA GEÇIRMEK 

Tilrldye I,çl sınıfmm politik bareketl. 
bu olumlu geUşmeleıl delerlendirirken 
ulqllan IODUÇ1ann uygulanma.suım, ya· 
, .. o geçlıllm""nln temel bır SONn ol· 
dulunu da vuıguluyoolu. Sovyetler 
BIrBRI lle lmzalAna.ı Slyaıi Belge v .  ". 
Ler aöZIe,meler. ancak Ilkeler aıilaıruan· 
nı yltlımeden. özünden boşaltılmadan 
ekll.t8z uygulanına. i,çl ve emekçi bal· 
kımız ıçın kalıcı kazanııııiar olabilirler. 
Bu açıdan I,çl sınıfımızm poUtIk hare· 
kell bu amaçlar ıçın mücadele elmenln 
tiiın Ueıld. demokrallk �çler ıçın bır 
gö"" olduıu ... bellrtlyordu. Gerçekten 
de UDUtulnwn.aa gereken, Ecevtt'ln Sov. 
yetler Bıruıi gezl!i önc:eoinde okluıu gl. 
bl ıonruında da başta büyük Ilnjlı basın 
olmak üzere, aermaye çevrelerinin. Slya
aai Belge ve diler anlaımalum Ukelerl· 
nın unuttuNlmaa. çarpıtılması ıçın yo· 
lun çabalar hareadııııdır. Çok deRI,1k 
blçlınlerde ortaya çıkan bu çaha\u. IId 
ülke balkmm kaqı1ık1ı çıkadarma oklu· 
tu gıbı. uluslanma banş ve işbirliIi or. 
tamını da .bote elmele yönelk olduk· 
larmdan dikkaUe izlenllmelerl. açı#a Çı' 
lwı1malan ve mücadele edilmeleri gere· 
ken konulu olarak iiim demokıaıi güç. 
Ieılnln Iwşıııııda görev olarak dumıak· 
tadır. 

Sermayenin Tilrldye ve Sovyetler Bir· 

UII anandaki iU,klleıl IIk ... 1 düzeyden 
uzakiaşbrıp. kendi sınıfaal çıkaılan doe· 
ruJtulUnda yönlenditerek, l1d ülke halk· 
lannUl sosyal, ekonomik, kUltürel gel,
meleri amacmdan saptırmak ıçln batvur
duklan yöntemler üzerlnde dikkatle du 
rulmalıdır. 

ILIŞKILERIN TEMEU 
"DENGE" HESAPLARI OLAMAZ 

Herşeyden önce .ermayenin Sovyet· 
ler BirUll lle dostluk ve IşbIIURl Iıı,ldle· 
ı1n1 çaRımlım uluslararas geU,me ııüıed 
dlrultulUndan soyutlayıP. kendi du. Il· 
nıfaal çıkartan açlllDdan güncel SONnla· 
rma çöZüıııler bulmada bir araç olaru"< 
göıme politikasayla mücadele etmek 
gereldyor. Böyle bır poUtlkanm ıu,ldle· 
rin geU,lJlIS\nln en öııemU engeU oklu· 
Runu unutmamak zorunludur. Sermaye 
Tilrldye-Sovyetler BIIUII m,kllerlnI 
kendı amaçlarıyla sınırlı tutmak Ister· 
ken, '!\irkiye'nin bu lU'ikilerde attılı 
Ileri adunlan emperyalist ülkelerle mşld· 
leılnde öıı!iııe çıkan SONnlar kaqısında 
bırkoz. şantaj vesilesi olarak ku\laııılabl· 
lecek bır "denge" poBllkası olarak gör· 
mek istemekte ve yalnızca bu amacıyla 
amırlı tutlDAya çalışmaktadır. 

Böyle1lk1e. bır yandan. kendi hesap· 
lannca, Türkiye'nin ekonomik buna1ıin· 
larm çözümü ıçın Sovyetler Birlill'nden 
kaynak ve destek elde edilirken, emper· 
yalist ülkelerden de be6.rli ödünlerin 
Sovyetler BlrUII'nI "kullanarak" elde 
edileblleooRl kanısı uyandırılmak Isten· 
mektedlr. Böyle bir politika gerçekçi 
olamayacııi!ı gıbı. temel amacın Tilrldye 
emekçi balkıkm yannna olan l,birUII 
ve dostlulun, gerçekleşmesine set vur· 
mak oldulu açıktır. 

Sermayenin emekçi halk.ıınızm çıkar· 
larma ten dÜ4en bu tiir oyunlannı boz. 
mak. Siyaıi Belge'nln ilkelerinin yaıama 
e\uılka\z olarak geçiriluesini BlRlamak. 
m,klleri daha da geliştirmek ıçın müca· 

dele etmek bu nedenlerle güncel bir g� 
rev olarak beUnnektedir. 

INCE ANTI-KOMONtıı.IE OIKKA T 

Aynca sennaye ba.suunın Sovyetler 
BIIUll lle lUşldlerl yansıtırken kullandılı 
Ince anllkomünlst yöntemler ve Iç l"'U, 
tlka h_planna dıkkat etmek gerekmek· 
tedir. Türkiye'de çok satan sennaye 
basını Ecevtt'ln Koslgln Ile görü,melerde 
"elde" ettiklerinin sonradan, Sovyet 
"teknll)1en ve bürokratlan" aracıtıııı Ile 
engeUendll1 ancak , • Ecevit'In 
kişlael müdahalesl Ile durumun tekrar 
dUzeldil1 propagandasını da dikkatle de· 
lerlendirmek gerekmektedir. Böyle bır 
propaganda Ile "I ir taşla ıkı kUi bırden 
vuNlmak" IJtenmekte. önce. Sovyetler 
Bırıııı'nın uluslararası ıu,kller poUllka81' 
nm Ukesel temellerele deRi i de, taydacı, 
keyfi karadarla belirlendılı gıbı Ince 
antlkomUdzm hesaplan ile, Sovyetler 
BlrUl1 ve sosyaUzm karalanmak Isten· 
mektedir. Ayrıca bu "ön yatll'un" Ile 
kendilerine de Ileride Imzalanan belg6ı' 
lerdeld Ilkelerden sapılması ıçın ,Imdi· 
den TUrkiye emekçlleri karş1lUlda daya· 
nak noktası. hazırlanmu Istenmekte. 
Ildnd olarak da Ecevit'In kişillIlnde ya· 
ratılmak Istenen ""muclzevi" adam, kar· 

şJllDdaki1eri kolayca ikna eden " üstün 
kışı" senaryosuna devaıııJılık kazandırd· 
mak çab ... da delerlendinneleıl arasın· 
da yer almaktadır. "NATO'culan NATO 
7lrvesinde kendisine haynn bırakan 
Ecevit. şimdi de Sovyet yöneticilerinin 
hakkmda geldi" propagandUl 'rurIdye iç 
siyasal yaşammda bir yatırım olarak tez· 
gahlaomaya çalı,ılmakta. 

KIBRIS SORUNU 
T�ATLARLA ÇÖZüLEMEZ 

Böyle ıkı temel üzerınde yüklelen 
tahrlfat poD.tikasanm en üst düzeye yan· 
sıması I .. bizzat Hükümetin de gayıeöy· 
le Kıbl1l sorunu konusunda 8Omutlan· 
maktadır. Sennayen1n "Dunım"cusu· 
nun ku11andıııl aözlerle SovyeUer; Ece· 
vtt'in "ikna gücü" lle Kıbrıs sorununu 

' ''enternasyonllize etme poDtikasmdan 
vazgeçml,lerdlr." Bu oözlerln albnda 
başlıca ıkı amaç güdülııoektedir. BlrlncIJI 
Kıbrıs konusunda Sovyetler BirliII 'nın 
Türkıye'yı "deatekledill" Imajı yaratı· 
larak, Kıbrıs sorununu emperyallzmln 
istemleri doerultu",nda çözme poUtlka· 
SUla işçi ve emekçi halkımızın da deste· 
llni anmak; IIdncIJI Ise. Kıbna .oru· 
nunu "enternasyonalize" edenln "dış 
güçler" okluRu kanısını yayarak. Kıbrıs 
sorununun öZiinü, kitlelerin gözünde 
Çarpıtmakbr. 

Sermaye ve hükümet çevıelerl Sov· 
yetler BırUeı'nın Kıbrıs &oNnuna bakış 
lçlSııml dellşöll yalanını. ortak bildiri· 
de ,Kıbrıs konulU Ile Ilgin olank geçen 
''Klb{ıs Türlt ve Rum toplumlan araan· 
da ol�u ve yapıeı görüşmelerda, ban,,· 
Çı yoldan, Kıbns'ın egemenlilIne, 
ballI!lIlZlı#uıa. lopnk bülünlül!üııe ve 
baelant16lZlıIma saygı ....ıan ve Ada'da 
yaşayan her Iki toplumun meşru hakla· 
rına uygun olacak. banş içinde yaşam· 
lannı satıayacak bır ,eldlde en aüratli 
biçimde çözümlenmesi gerekllRI göri!· 
şündedlrler" sözlerine dayandırmakta· 
lar. Bu sözlerde Sovyet göri!ılerlnln 
deRI,1l Iddiasını haklı çıkartacak hiçbir 
unaur 'bulunmadıııı gıbı. Türl<ıye'nln 
,Imdiye kadar Sirdlirdül!ü polhlkayı 
haklı çıkaran bir husus da yoktur. 

Kıbns If'lrununun ' topluınlararaa 

1wşı1ık1ı göıilşmelerle çözımıenınell" 
göıilşü Sovyetler BlrUII lçbı "Y"ni" bır 
göıilş deRUdir. ''Ulualamuı ......ıum 
kuvvete bqvuNlmadan Iwşıhklı miiza· 
kerelerle çöZülınesl" ve "ulualann kencll 
kodederını kencllleılnln tayın etmeii" U· 
keler!. Sovyetler Bırıııı ve blUmaei ana
yalzmln banş ıçınde bır arada yaş ... 
poBtlkalumm temel ve detl .... yen 
ilkesidir. SONna. BM çerçeveolnde ve 
bu ıkı ilke temeUnde çözüm .......... 
emperyalizmen geçmıtte olduıu gıbı. 
Kıbm halkmm kendı kadeılnl kendili· 
nın tayın elmesine engelleyecek çöoii· 
mü dayatması tehdidine karşı, en haklı 
bII çözüm biçimidir. Ayrıca ortak BU· 
dirI'de yer alan başka huaıılar blr bütün 
olarak ele a1ındıemda. Sovyetler'In Kıb· 
rıs konusunda göıli,lerlnl "deRlştlrdlRI" 
demagojisl bütiinüyle lDu ediyor. NIte· 
kım. ortak Bildiri 'de ıkı ülke aruındald 
lUşldler temeUnIn "Birie,miş MWetler 
örgütü Yaaıı amaç ve Ukeıeri lle, Ama· 
po GüvenBk ve l,blrUel KonI ....... aa· 
nuç belgesi ilkeleıl ve kunUama uygun 
alirdilrülıııesl" geretlne lşaret edilmekte· 
dir. Bu gerekler yeılne gellılllrae Kıb· 
na sorununun çözUmUnde BM karada· 
nrun uygulanmasının temel okluıu or· 
taya çıkmaktadır. 

T�AT VE SAPTIRMA 
ÇABALARıNA KARŞI MüCADElE 

GöREVDtR 

Kıbrıs kODUlU etrafında yantıtmak 
IJtenen demagojl ve tahıllaUann do 
.çıkça gösterdiII gıbı. Sovyetler BlrUl1 
'le Dostluk ve t,birBllnln gerçekle,me. 
SI. Ilkelerln tahıl! edilmesi yoluyla da 
engellenmek Istenmektedir. Türkiye'de 
sermaye çevreleri TUrkiye ve SovyeUer 
DirUeı arasında karşılıklı çıkaılan ııygı 
temeUnde, b�r ıkı nl\(e halkıoUl yaran 
ıçın lşbirUllnln ve doot\uk lUşldlerlnln 
gelişmesini engenen",k ıı;ln büyük çaba· 
lar sarfetmekledır. Bu�uvazlnln anll· 
komUnist, antlsovyet propagandalarma 
kaqı uyalUk olmak ve Türldye • Sovyet· 
ler BırUeı anlUlda Imzalanan Slyaıi 
Belge ilkelerinin. özlerinin boşaltılma· 
sına Izin vermemek, bu ilkelerin ekslkaz 
uygularunuı için mUcadele etmek önem· 
n ve sürekll bir görevdır. 

YIIRIIYIIŞ · 4  TEMAtuZ 1978 · 1 3 

i 
i 

. i 



i 
i 
i 

i 
i 

KEMAL SüLKER'IN DAHA ÖNCE DERGIMlZOE ÇıKAN BIR 
YAZısı üZERlNE,NAZlM'1N AVUKATLARıNDAN MEHMET AU 
SEBüK'TEN BIR MEKTUP ALDıK. SEBüK'üN MEKTUBUNU 

Niiiiiii;;';;� 
borclandırılmamıstır 

i i 

Sayuı Metin Çulhaollu 
Yürüyüş yazı işleri müdürü 

De,.,rnizde Kemal Sülker inız<uile yayınlanan 9.6.78 tarih tN! 14-16 «Jhife
.inde "Nazım Hikmet';n borçlandın/J1UW ve ilginç ihbarıar" be,ı.klı )/0%1)10 
kar" baıı" kanunun 19. rrıaddui gerelince cevap 1uıkk,m, kuUaruyorum. Bu 
konudtıki yazımı. ı.tonbul tıüront'ZO tukdim ettim. 

Kitabını. okumak fırlOnTII buldulunuz zaman, bu konudaki eleştirilerin ne 
kadar yerıiı ve hak.ız oldulun" .iz de ImlıyoCGkıınlZ. Sayın Kemal Siilker hu
kukçu ve ID1UIlçı olmadığı için, yaptıı. eleştirilere fazlaca deler vermeditim
den. ceuoplarunı çok kuo kutim. 

Yazar oldulumdıln, mahume yoluna OO,I.I"rmOOım. 
Ilginizi rico eder derin .aygılarımı takdim ederim. 

Sayın Kemal Sülklor, henliı yaymlan· 
mış olan "korkunç adli hata ve Nazım 
Hikmet'in özgürlük savaşı" adlı eserimi 
kıymetli dergınizde eieşöriyor. Ve Na· 
zım Hikmetti borçlandırdılımı ilen sü· 
riiyor.Bu, tünü De gerçek dışı bir iddia· 
dır. Ziza böyle bır iddiayı hiç kimse, 
hatta Nazım Hlkmet'in vaıisleıi dahi Ue· 
n &ürmemiştir. 

Bu konuda aydınlanmak için Nazı
ının bana yazd�ı 27.11 950 tarihli mek· 
tubu okumak yeter de artar. Gerçi, sa
yın Sülker, bu mektubu yayınladı. Fakat 
kendlsini yalanlayan pasajlan eleştirisine 
almadı, kasten atladı. Nazunm daktHoSlI 
lle yazılmış, kendisi tarafından imzalan· 
mış ve başgardiyan tarafından görülerek 
mühürlenmiş olan bu mektup şudur: 

Bur", hapuhan.eıi 
27.2.1960 

"Muhterem Mehmet Ali Sebük Bey, 

''Mektubunuzu bu giin aldım. Karşuı
lını hemen ııeriyorum. Girişölniz YOLLOL 
girişimler. girişilmeıi mümkün olon en 
dolnı girişimlerdir. Teşekkür ederim. 
Katland"mu zohnıetlerin maddeten ol
.un karfılrlm ödiyebilmem için, milyo
ner olmam dahi yetmezdi. Yolladllınaz 
ücret .özleşme';ni imz.oloyorakgeri gön· 
deriyorum. Cad miktarını ben ıopta
yamıyacak kadar . ize karş, borçluyum. 
Onu lütfen .iz ıoptııyın. Ve ben tDhliye 
edilir edilmu borcumu ödemeye boş
loyayım. Bu, yuk0rd4 do .öyledilim gi. 
bi, bir milyon lira dahi 0110, .izin yap
hlınlZ namlUlU. düriilt bilim adamı 
yardımı korşıirAi. maddeten bile karşı
,,,, delildir. Doıtlulnuza, inlOnl"ınıza 
bir kere daha teşekkür ederim. 

"Mehmet Ali Beş. hokkm. lle adaletin 
ortaya ,,!kmOl' için giriştiliniz .allOşım
don biriıi olan benim daııamda mUZIJffer 
olocalınlZa lle Mn; özgiirlülüme kaııuş· 
tunnaklo, Mıııgili ülkerne, haklw ve adale
te bu vuile ile de bir kere daluı hizmet 
etmiş ' oloccılınlZO eminim. Saygılonm, 
lle en iyi dilekleriml :  abul edin aziz iii· 
tad. 

Nazım Hikmet Ran 

Sayın Silker, Bu me ktubu yaymladı. 
Fakat bir kıammı atladılı için, üinünü 
buraya aktarmak zorunda kaldun. Ta Id, 
Na.ıım Hikmet'in avukatma karşı bes1e
di�1 temiz ve Içten duygular yanında, ... 
yın Sülkerin .ubjektif dÜljlincelerinln ne 
denlı ters diqtü�ü ortaya çılwn. 

Nazım Hikmet'In arzusu i.iıerlne ko· 
nuşulmuş olan ücreti. sonradan kendlsl 
de onaylamış ve bu ücret sözleşmesi kat
lanarak dosyuma konulmuştur. Aradan 
28 yıl geçmesine ratmen, bu alacak ne 
Nazımdan, ne akrabaJuından ve r:.e de 
yurt diŞında oLan .. arlılerinden istenmiş
tir, DeQ:U yalnız vekAlet ücreti, o ı1önem 
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Nazımın allUkah 
M.AILSebiik 

için zaif olan bütçemden harcadıA'un 
mahkeme, dava ve gezi masraflan da 
kimseden talep edilmemi ve almmanuş
tD'. Bu suretle Nazım'ın bana venniş ol
dutu bu tarihi ve göıiilrnemlş ödül. ye· 
ter ödeme sayılmıştır. Bupdan başka 
Sülker, hukukçu ve sanatçı olmadıtı i
çin, vekilet ücretlerinin 5 yıllık zaınıı.n 
aşunı süresine tabi oldulunu ve 28 yd
dan sonra istenemlyeceAini de düşüne
memiştir. Nazımı seven, hak ve nasafet 
kaidelerine batb bir İnsanın beni övme
si gerekirken, tam tenine yermesi ve 
suçlaması neyi gösterir? Bunun takdh:i
nı, d�erli okuyucuianmıza bırakıyo
rum. Bu parayı isteseydim, blrikmlf o· 
lan teli! haldarından Nazarnın bunu bır 
çırpıda ödemesi zor olmayacaktı. Görü
lüyor kı, Sayın Sillker, fuzuU bır mUdahU 
biçimi ve güya varislerin haklannı koru
yormuş pozu ile, bana haksız yere sal· 
dımııılia ve mesiektaşlanmı kı.şkırtına#a 
k.alkışmıştır. 

Yine sayın Sülker, kendi iddiaSıDa gö
re, çok daha dikkati. çeken bir hawuızı 
yakalamıştır. Bu, avukatJık kuralları, 
meslek sım ve ahlakına da uygun deAii· 
miş. Yazıhaneme ulrayan soıyaUst ülke
lerin diplomatlanna Nazırnın adresini 
vemediRlın ve onların bıraktıtı mektup
tan söz ebnediAim için beni suçluyor. 
Veneydim, onların Nazıınia Ilifkl ku ... 
masma neden olmuş olurdum. Bu ise, 
Nazımm yenıden siyasal polisin eline 
düşmesi sonucunu doluracaktı. Ondan 
sonra, ben de artık kendl!!ini kurtara· 
mazdun. Bu konuda, kltapta genış iZa-
hat vardır. 

. 

Eleştirinin avukaUa bölimlinde, SüL· 
ker, awkat Nezihi Bölükbaş lle Nazımın 
vasisi ırfan Emın Köaemlhaloj!lunu .uç· 
lad�uru iled sürüyor. Kitabımdaki bır 
kısım pasajlan almış, onIan öven ve hak
kını veren satırları atlamışbr_ Kitap o
kundu�u zaman Sülkerin ne denlı ta· 
rafsızlıktan aynidıRı ve Iddiaiannın ha· 
yal üiünü oldllRu görülür. 

Nazım Hlkmene yaptıltımız özgürlUk 
savaşı prognıımmı hiçbir kesiminde Kö
aemihalotlu'na görev vedlmemlşUr. Ve
rilseydi, maarafiardan da pay airnaaı ge· 
rekirdi. Bu konuda da, Nunnın bana 
yazd�ı 3.11.60 tarihU mektubunu oku· 
mak yeterlidir. Burada Nazım benlm tek 
avukatı oldulumu açıkça kanıtlamakta
dır. "'te mektup: 

"Muht,rem O.tad. 

Buna hapuhone.1 
3.11.960 

''Mektubunuzu aldım. Son makaknl
&i de okudum. Yalnız ovu.ohm oImanı.ı 
dolOyı.ile de'i� bir yoao LI' bilim adamı 
olarak do adli hatanın ııe bII' yurtlofUla 
ı 3 yıldır haJu'" yere çektlrllen uc bun-

dan dolayı feCOlJh katmerwşen bir if
kencenin .ona erm«; için giriştiliniz yi
'itçe IOlIOşımm hayr:an'yun. Tefdlrür 
ederim. Mihnet lle şükranlanma .unarım. 

Nazım Hikmet Ran 
Kitapta, Nazım'ın tek avukab oldu· 

�umu kamUayan başka mektuplar da 
vardır. Fakat Sülker, Kö .. nılhaliıillu· 
nuo, Ankara'ya glderek Cumhurb8Jjkaru 
Oe de görüştüAlinU bır kitabında yazmı.ş· 
sa da, bu iddianın da gerçekle en küçük 
bir ilişkisi yoktur. ınönü yainız benlm· 
le görüşmiiştür. 

Sayın Silllrer, bu kitabın hazırlanma· 
sı ııi.iresince sık sık yazıhaneme ueranuş 
ve basılmadan önce bütün formalan 
okumuştur. Tashih işlerinde bana yar
dım etmiştir. Hiçbir noksan ve hatadan 

AMATöR 
SPORCULAR 
DERNECl'NE VE 
4. KURULUŞ 
YıLDÖNüMüNE 
GELEN TOM 
IZLEYICILERE 
AÇIK ÖZüR 

söz etmedi. Benl övdü. Bqlıkta yapb· 
Aım ıeteUilr, dlzglde unutulmuş. 

Saym Sülker, ... elce yayınl.lılı 
''Nazım Hikmet dOlYW" .cDı kitabında, 
Vatan gazetesinde Çllmnş .. LdU hatayı 
meydana koyan 10 adet makalemilzln· 
.iz aktarmışbr. Bu yazıianmı ıonıınauz· 
ce parçalamış ve bölmiiştür. Aldırmodım 
ve kanun }'ollmnabaşvurmadım. Benl 
ldtabmda _ övdü. Fabt aynı yazı. 
ian kendı kitabıma alıp d�erieııdlnll· 
R1m zaman beni, .. dan ,eylerle hem kı· 
nadı bem suçladı. Dıaer kıııaınaian ille
dnde dıırınaAa liIlum görmüyorum. Ziza 
daha ziyade, beni hukukçu ve ..... Içı 
olanlanıı _leştidIeri Ilglloıo !uIr. 

. M.AlISolıülı. 

Gecenize katılmak için söz verdillım ve du amaçıa .. danıe
yin ıStanbul'dan yola çıktığım halde yakıt ve trafik yi1zOnden an
cak smt 23.IS'de salonun önüne varabildim. 

Amatör Sporcular Derneği gibi tutarlı bir kuruluşu sözünil 
tutmamış duruma düşürdilğOm için kendilerinden, ve sözibne gO
ven d uyarak geceye �len izleyicilerimden derginiz araahğıyla özOr 
dilerim. 

lik olanakta tekrar birlikte obnak ve kendimi atrettirmek 
umuduyla. 

MEUKE DEMlRAC 



AJ ilPROP Şi iR  
Ahmet AKSOY 

Şiirin görevi nedır! . 
Soruyu bu biçimiyle yanıtlamak mUm� değll.llk .Ide 'klmin 'I iri' olduAu· 

nu, klmln ad.,a ve hangi amı.çla ortaya çıkıtıını belirlemek prek. 
Bu yaz"'" Inceı.yıp lç .. lk .... öı.lllk1.· biçimine ılışkın öneri >e eIe,tiri se

drmeye çalıpcaiımız Jllr, lıçi ve emekçi srnlfve tabakaların şilridir.SCI'u wl 
yanıtlarımız bu temele ({ayanacaktlr. 

Şimdi yanıtlayalım: Şiirin görevi. bu�uvaıly. kar" _ilen mlkodol.de ı,· 
çı sımflnln yanıbaşında, onun� birlikte dövüşmekdr. DUnyayl tanıma, kavra
ma >e onu delı,tirme araçlarınd;ın biridir ,n.. DUnyayl dellştirebllmek ıçın. 
LO. önce onu k.vramak g .. ek. Bu p.klillk .-..ı konum ye ııı,kıı .. ln sağlıklı 
bir çöıUmlemeslnl ı ... unlu kı ..... Vöntem. lşçi gnofı ldeolojl,iyle ,ilahlanmak· 
tır. Ama sadece dUnyayl kavramak. bu ilişkII .. karmaşagnı doğru olarak çö· 
ıUmlemek y ..... 1i değil;en uygun şekilde bunu y.nslbnak. biçimlendirmek d. 
.... klyor. 

GUnUmliı ,Iiri · TUıldy. lçin konuşuyoruı· genel olarak aydın kesim. hitap 
eder durumdıd ... Arı dil kullanımına iilŞlrl özen, Imgelerin ve karmaşık çalrı
şımların yolunluiu, vb. etkenler i sözkonusu şiiri algtlamada ortalamanın 01-
dukç. liıerl.cje bır eğltlml pekıl kılıyor. Van"ı",. bu şıır ·yine ",nellilde· 
kitlei ... delil. tek tek kişilere .. ,Ienmektedir. Altı çlıllecek noktalardan biri 
bu. 

Emekçi sınıflMın şiri • •  mekçl gnoflara yol g_melldir. EmekçII .. tara· 
fından kavranmalı, benimsenmell, kullanılmalı; bu yüzden eğiticiliği"iı yanı
wa, estetik daywn açısından da yeterince yüklü �malıd ... 

Konuyu daha derinlemesine inceleyebUrnek amacıyta şiiri -yazılı ve sesli 
OLMak ayrımlamakta yarar var. Yazılı şir, sesli olank okunduğunda hemen ve 
kolaylıkla kavranamay.n; yorum için dUşUnmeye. tekrarlanmay. pek duyu· 
lan. im!l'leon vb • •  Çl .... � yüklü bır ,irdir. T.mel il.tişlm """'i yaııdl'. Se,Ii 
şüne temel iletişim aracı olarak sesi kullanır. Bu nedenle açık, an.,dI. kavranı
labIlir bir yapısı vardı,. Konuşulan dilil yaşayan sözeliderini kullanır. Konu
sunu y.lın biçimde Işler. Sad.ce kişiler. delil. daha çok kalabalıklar •• yı�ın· 
ian .. slenir. 

Işte bizim şirimlı bu Ikincisidir. Hedetimlı sadece tek tek kişiler. değil. 
ama yığ ........ kalabalık ..... ulaşmak. onlaro kolkol. aynı tilrl<Uyü söylemeye. 
halay ç.kerek dövüşmeye ç;ıA .. makhr. Ajitprop şiir bir meydan şiiridır. 

Ritm. ajitprop şirin kursUsunda önemli bir yer tutar. Bu şiIr kolaylıkı. 
belleklere kalınmay •. kulaktan kulağ. ivedilikle yayılmay. uygun olmalıdı,. 
Kısa, açık, ritmik; içeriği somut ve ÇMpıa!.. 

Şiirin kltI.lerle bağ kurabilmesi için. belirli araçların kullanımı gerekli. 
Bunlardın biri, folklor. Özellikle 'Anonim Halk Edebiyatı'nın Incelenmesi 
IOÖIIi ipuÇ .... 1 >e oI.naklar ",tirecektir. Bunun dışmda 'A"k Edebiyatı' ve 
ı-ekke Edebiyatı', biçime. ilişkinbazı noktalar., açılmasını; sözlü edebiyatın 
� azından- biçimtel dönüşimlerinin, tarihsel gelişimiyıe gözlerimizin önUne 
.serilmesini sağlayacaktı". Bu tür araşuma ve incelemeler (varolanlar ve yapı
ı.cak oI.nlar) sağlam bir sliıgoçten ",çirilerek ,Istemadıe edilmelidir. Bu. 
zor bir çalışm;adr ve kişisel ç;ab;ılarla üstesinden gelmenin oI;anaA:ı yoktur. An
cak ortıkl.şa. örgütlü çalışmayı. başarılabilir. 

Ajitprop şiir kollektif şiröor. Ama koll.ktlf ı1ir. şu >eya.bu sayoda şairin 
masa balIna geçip berab«ce şiir yazmag de§ildir. Şiiri biçimlendiren; ,özcük· 
lerini, dızelerini, belirleyen bir ve ;aynı kişidir. Ama o şiirin lRtiml, biçimlen
dirmenin öncesini ve sornsanı da kapsar. Konun\l1 seçimi ve Içerlline ilişkin 

2. SAYıSı ÇıKTı 

tartışmalar; blçlmlendlrmode dıkkat .dllmesl pekero noktaların belrlenmesl; 
biçimlendirmeden sonra. bu biçim Uzerine yapıı.cak �y.nklen de· 
�.lenelrilmesi v. yine o .ynı kışı tarafından yenid.n biçimlendirme ... Bu ka
dar da değil! SöakOllU5U şiirin toplumda yarattı�ı tepkının Izlenlp delerlenell· 
rilmesi . ..  tepkilerin yenı çalışmalar ıçın veri haline �önUşdloilmesı... Vlne 
ıor ışı Vlne dl,ipllnll .. örgütlü ... tık çalışma peğl! .. 

KoII.ktlf çalışmanın yararı şurada: klşi"'l beceri v. yetenekleri blrl.ştire· 
rek. başarıyı alabildiğine yoğunlaştırmak .. Bunu sağlamak ıçın. tiyatro ala· 
nında benzer bfr yöntem kullanılmaktadr. Once konu seçllir; yaptSl, sınırları 
kab. çizgileri. saptınır. Ikinci aşamada oyunıdo�açlama(l ) oIarak canlandı,ı· 
il'. konuşma v. m1mlkler kayda g.çlrillr. Oçlincll .şama. oyuncuların ve o
yunl. ilgili diğ .. kişi vo yöneticilerin ortık eleştiri ve değerlenöormelerini sun· 
duk .... ı toplanbd ... Bu ilk aşamalar birkaç k.ı tekrarlanabIIir • •  klendler. Çı· 
karma ..... dellştirmeler yapılı,. Sonunda oyun yazıy. dökülUp tekst biçimini 
'11'. Oyunun sahnelenmesinden ,onra i .. seyircllerioieleştiri ve değerlendırme· 
lerı derlenir. 

Bizim önerimiz -kaba hatlarıyla- ;aynı çalışma yöntemini içermektedir. An
cak dah;a z<X'dur. Ön bilgilerin topl;anmasa, değedendirme, sunum, toplurmal 

.I.ştirinindeğerlendirllmesl gıbı çalışmalar · tiy.ttonun keneiliğinden sağladı· 
Iİ 'oYWlcuların birar;ada oluşu, seyirciyi. ynm ve yüzyüze ilişki oI;ınaklan'n;ı 
sahip oIunmadl�1 için· çok daha ",niş ve güçlü bır örgütlenmeyı p.kli kı ..... 

Ajitprop şir. ad.,d;ın da anlaşolabileoeğl gıbı (ajitısyon1'r_nda) belli 
ölçüde ,Iopncı bır karak ..... sahiptir. Ama bunu. slupn şir olarak tanımla· 
nan ",ro yüzey",ı • •  kl.ktik v. k .... denemelerle .ıdeğ .. tutmamak peklr. 

Ajitproıi şir. biçlm",1 oI.rak. uzak ",çmlşln yan"ır •• yakın ",çmlılmlzin 
mr .. ını da delerl.ndirmelldlr. Bu konuda düşülmesi olası bır kol.ycılık.n"· 
yışı var: Içerik. kencfi biçimini belirl •. Doğru elbeL Ama. konuy. lllşkln esld 
deneyıerın ara,tırılıp delerlendlrilmeslnl şu >eya bu ölçüd. mldetmenln öırü 
oi.maz. öte yand;ın • •  yrınhlarm ıçınde boğulup gitmek te blrbaşka yanlış� 

APtprop şirin iç .. lğl -özel olarak ta· poIltlkdr. Vığınlan blrllğ •• day_ş· 
may •• Partl'nln öncliiliğlinde ortık mllcadeley. çağl'ır. Ama bunU "opn şi· 
rin ya .. nlı�ın •• Mğlığına dlişmeden yapar. Ajitprop şıır yay..,.. delil. ka ... 
şiridlr. 

• 

Açıktı' kı şimdiki denemelerin ne denlı başarılı olabileceği çok su ııÖtJLre
cektlr. Ilk çalışmalar. biçimlendirme. 'unum >e öı.lllk1. toplumsal eleştirinin 
derI.nmesi bUyük en",lIer1e kar" k ... "yadl'. Am. disiplinli bır kararlılıkla 

ıorlam;olıyıı bu en",lIeri. örgütlü çalışmanın .şamay.cağı engel yoktur. Allt· 
prop şiir de fabrikalarda. tırialarda. m.yd;ınlarda "II'Ç bır bayrak gıbı dallı'· 
la .. caktı'. 

Not: A}tprop ,'ri kk biçim 0rIarCM delil. ama mutl4b kuUanılmaa ,.,.kll 
�r biçim ol4rok önerdilimizi bdrbn,ktc yarar uar. 

(1) DoIaçlamo: Oyunculann belirli. bir me"'" bal" oilrıÜıızIn. lçı.nndea 
�ldill gibi O)'namalorı. 
C.')Şimdilik bu konuya derinlernam. tirm. oItıqımrz yole. Batka ya.nlan
muda gerek bu Itonu)'u., ,.,..". Brecht'in ,irini. Sovyet,.,. Br"''''' '!'ro
ktkult" dcıwylntUlrI ,lirl, 00. ine.laı.". çallfOcallS. Bu uc "Itırin Iro,...'" 
blze yardımcı OI1nÔII lItey.n nodotionn 1c000na.l lS  .... rilflrin� dütlince, "IIrt 
uc .om ut yardımlarını bdliyoru.. 

cem yayınevi 

� 
kemal özer In 

YENI YAP1TI 

geceye karşı 
söylenmiştir 

ŞIIRLER IS lira 

sen de katı lmalısın 
yaşamı savunmaya 
3. BASıM 10 lira 

kavganın yüregi 
ŞIIRLER 10 lira 
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i LKEL ÇÖZÜMLEMELERDEN 

GilniOnlEde TUdly.·de lOI}'I1Iat hareketin elderek 
&üçlenlp topluma atutıtmı knymuıııı eneelley.n çe. 
ıtm Caklöıler buluıımaktadır. Bu Caklöder aroıııııda. 
IıIIIıruıeI oooyaiiit ölreönın öZüııüıı d<>lru bır biçimde 
kavuıwnaınuı, buradan hareketle \"aIı4mlların adeta 
bir alırlar dlyaıocu IWIııt a1ması da vardır. Tut"ma 
1Dar,1II .e kanaDı karg ...... en b .. ta ıdeolojık gedll· 
tın ürünüdlir. Tek b .. ıno çöZim oimamakia blrlllrte. 
'rurItlye'de 1CIIy.lıat dU.Üllcoııln centmHI ve ıdeolojık 
diiıeyln yiikaelmea\, bUCüıı ortalljlı kaplayan toz du· 
manın araIaıımaaıııda �nemll bır rol oynayacalı.tır. 

Peld. bu netl .. me ıı...ı allanacalı.tır'i Bunun yolu 
hiç ku,buuz kendinl lCll)'al\lt .. yanlarm .. leılne.ld· 
taplıldarmı kapanıp lCIIyallzml ciaha ıyı ölrmmeye 
çal"nıaIarı dolUdir. SooyaIIst harekette. 1d.00ojlk dü· 
.eyln yiikaelmOlI açlllDdan büyUk zorunluluk. blUm· 
011 oooyJIIat öRretlnın kltl.l .... daha büyUk ölçüde ula· 
tablbn .. kUr. BUbnaeI ICIIyIllzmIn "coııiı ,ellten bır 
ölreti olm.uJ"Dın nedeni de zaten ıomut hayatla ve 
Idtlelede _kU bır abtved, ıçınde bulunııwıdır. 

TEMEL EKSEN ORTAYA ÇıKıNCA 

TU'tUjm& ve tozduman, ber ülkede, hareketin ber 
evresinde görülebilir. ömeRln Ruaya'da 18001edn ıo
nunda Markalımın Ruı aydmlan I1'&IIDda yaydm. dö
nemlnd. d •• 1917 D.vılml·nln adfeslnde de belIrU 
lartı4ma1ann. hatta karg....... bulunduRunu söyle· 
mek mimküııdlir. Ancak nitelik olarak bakddıRmda 
bIrInd dönemdeıd lartı4ma1ar1a. 1917 ·d.n önceld: 
ciaha doIruou 1902·1917 uuı taıtlfmalar arumda 
bellreln farldılıklar bulunacaktır. Bır batka deYltle. 
18001edn ıonundald alırlar diyalogu. 1900'üıı b.· 
,ından ıtıbaren ymnl ana temel beUıleylcl •• net bır 
eklenln çevresındeıd \aU unaudara .e bu eklenl bed.f 
alan tIıtIfınaIara bırakmlftır. Bunun nedeni. m ba,ta 
ideolojinin Ylilmiara lnelıll ... 11 ve bu bUUlnI .. me ... 
y .. lnde belirliln vi tem.1 çizelnin yı da eklenln orta· 
yı çılırnuıdır. 

TIlddya'de de 1960'tao IDnıa. önceld blılldme da· 
y .. an 'rurItly. "çı Partili hareketı. blllmOlI ooeyaIlz. 
mi dar ıydm ç .... lednln lartı4ma konUlU' olmaktao 
çıkarıP �enlt yıjzmlara yaydıRı içindir Id. um kavram 

KOLAY 
ÇÖZÜMLERE 

Flkret GDNEŞ 

KEMALIZMIN. TORKIYE1.1 
AYDıNLAR HATTA SOSYALIST 

KADROLAR OZERINDEKI 
ETKINLI�I O ÖLÇOLERE 

VARMıŞTIR KI.  BURJUVAZI 
SOSYALIST HAREKETLE 

MOCADELEYDE, BAŞKA BIR 
IDEOLOJ IK SILAHA BÜYOK BIR 

GEREKSINIM DUYMAMIŞTIR. 
40 YIL BOYUNCA TORKIYE 

BuRJUVAZIsININ EN BÜYOK IDEOLOJIK 
SILAHı, KEMALIzM OLMUŞTUR. 

1960'LARDAN SONRA. KEMALIST 
IDEOLOJI SAF BiçiMI ILE DE�IL. KILlK 

DE�lşTlREREK I LERICI HAREKETIN 
KARŞıSıNA ÇıKMA ZORUNLUL�UNU 

DUYMUŞTUR. 

karg_m .e lartı4ına anar,1s1n1n ortaamda ıemel 
eklen. tem.1 taıtlfma odIRI baiiııe g.lebllrnlttlr. Be· 
UrU bır eklenl olmayan tartlljmalarla. belirli bır .klen· 
den kayııaklaıwı ya da ona k",ı yönelen tartışmalar 
arumdakl farka bu açıdan dikkat elm.k gerekir. 

KıSıRLIK VE TEKDOZELIGIN KAYNAKLARI 

Bunun en önemll kanıtlarından blıl d •• ıdeolojık 
lartı4ma1ann boyuttan .çıımdan. 1960 önceal .e ıon· 
ruı dönemı birbiri ii. kar,� .. tırarak ortayı Çlkanla· 
1ıIIIr. ilginçtir: 1960 önceal dönemde. lCIIyallll hare· 
ket. döneldedn. aapkmlann UCak tefek cöriitlm dı· 
,ında. ,enel olarak hareketin Içinden ciddi bır lde· 
olojlk aa1c1ırıya ulrarnadı. Tutlfmalar. Id,Oer. dav· 
ranışlar lEerlnde y<>lunl .. b. Bu Oelnç durum. ud ne· 
denle IÇlklanablUr: Blılncll� ooeyaI\Jt hareketin Idt· 
1.I.re y.tednoe In.nıem .. � ıdeolojık geU,m.yI de 
önemlı ölçUde kurulmuş. dÜfÜllceyl kım\atbrınış· 
tır. Klaırlaşmlf dU.ÜlloeI.ı1n. coııiı bır lartı4ma or· 
tamı y .... tamayacatı lae .çıktır. 

İkind nede6 ile daha da öoemUd1r. Kema1Jzm.ln, 
TUdlya11 ıydmlar. hatta lCIIyallst kadrolar lEedn· 
deld etldııllll ° ölçliere _tır Id. buıju.m ..... 
YaUat hareketle mücadelede. bıtka bır ıdeolojık olla· 
ha büyUk bır cereblnm duymamııtır. TIIddYe buıju· 

vazlslnln40 yd boyunca en bUyUk ıdeolojık .Dah� Ke· 
mallzm olmuştur. Bu nedenle 1920-60 aruındald lde· 
oIojlk tartlflDl kwrtıRma. loıyaUat hareketin Ideolo
jk plandaıd y.terllllllnln ve tekURnIn bır cöatergell 
olarak deRU. hareketinin tab ... yeydamarnuının ve 
KeıııaUSt ideolojinin etldnllRının bır IODUCU olarak 
bakmak. gerekir. 

Bu tek dIEelik 196010 bırlıkte kökünden detı,m .. 
ye b .. ıanu,tır. SoeyaIIat hareketin. deb. önce gör!i· 
meyen boyutlarda genlt Ylilmiara (bliUIn ekolklUd .. 
rlne kar,ın) y.ydmayı b .. lamaIı. bem ...... 1 011· 
rak. bem de buıjuvazlnln öznol nlyeUed ıçııından. 
loayaUat hareketin kart_m. çıkarılacak .Dahların çe. 
,Itiliiiiini artırnıa zonınluluıunu d<>lurmu,tur. N .. · 
nel olarak. hareketin cen" k .. bnlere yıyılması. küçük 
bıujuv. lCIIyaIIzınlnl, ,o'lzml bır yandan kendılllın· 
den gündeme getlIlıkenl öte yandan öznel olarak bur
juvazi tek allahı Komazlbne yenı görUıılknler eldeye· 
�k bu kendU!#1nden ceU,meye k.tkıda bulunmu,tur. 

BURJUVAZININ ANA SILAHı 

Ancak. dlkk.t edllme.ı gereken bır nokta daba bu· 
lunmaktadır. Id.olojlk bulanıldıRm &rtIfma . .... yaIlst 
hareketin kaq_ma ber reoklen .llalun Çıkanllnl.lilDI 
kartın. bUUIn bu çe,ltllUk yine tek bır od.I •• Komı· 
llzmln modeml .. tldlm\ı blçbnl olan MDD'clllle yö· 
n.ltlbnlttlr. Bır be,ka de)'i4I •• 1960 önceelnln tek •• 
mutlak ıdeolojık ıDabı olan Komallzm. 1960 IDnruın· 

da kılık detı'tI .... k, ke_den taıkiı 16- çe. 
ıtm çlzıılled çaldp çe..ınoı ... lIIaIı lıaIIııO coımı.llr. 

TUrldye bıırjuvazlalrıln _ aiiaiıı Kemalizm, et. 
tlzm olarak. cuntaahk olarak. MDD'dUk, CHP·cDIIı. 
hatta ııo,1zm olarak kılık deti'Uılp lOIYaIIOt hareu. 
tın kartıana çıbıılırıattadır. Çlinldl IOI}'I1Iat __ 
en "Ince" biçimde vurmanm ..... oiarat bor dö_ 
ber yenlo "kendlll de dndmd olan". kOll_ "cIn· 
ılmd" göllerebllen araçlar tullamlıııottır. ÇöElknleme 
yetenettnden yokoun ıydmlar. bu aöede "acı" göıüt
Iede • kOlIlrmedeıı ve rahat çözlknlere varabllme 
kolaylılıru bulm .. lardır. 

BIR öRNEK: CEPHE 

ömetın buCüıılln TIlddye'lInde ICII)'aI\It _ 
olarak Ol'Iayl çıkıp "empeeyallzme tar,ı tek cepiı." 
nın TIlddye ·d. Ilk kez kurtul .. ..... ı _da turuI· 
duıunu lÖyleyerder. bu rahatlıldan yararlananIanIı. 
bkel çöZlknl.melenlen. kolay çöZimi .... _. 
�urtui.. .. ... mda emperyalizme kartı dÖWÜfODlOll. 

tak cepbe" nın unaırian olarak cörmek, BbıI bır çö. 
ziinlemedlr. Böyle 1Ik.1 bır çöZimleınenln, "aynı cep
benin güııümlEdede turulmuı" elbl kcQy bir çölÜ-
me ,öliirülıneolııde Iae. ___ bır yan yoktur. 

Kurtul .. ....... da emperyallzme .... ı _ mU. 
cadeleyl belirlemek bqka t"Y. bu mıadeleyl ..... · 
Im bilinçli oı.rat oi .. turulmu, bır cephe'nln ııuır
ian olarak gömıek bqtı ıeydir. Oopbe, ıdeolojık te 
politik olarak fartiı k_ .. öııtıtleıtn Kmut 
bir bedef etrafında. beUrU bır ıırocnm ça __ de 
ve tek tek bilinçli poIItlkaiıır .... ucwıcla bır anya .. . 
meled ile ortaya çıkar. Cepbe'nln ulllUllan ...... da 
kartdıldı Oltld . .... ıiıidı aniqma te oetakiqa b_f 
saptama _. ,  Bu ıçıdan hakıldılmda, _lif .. 
... mda bir "cepbe"oIn oi .. tulunu. bele _ bır 
"tek cepbe''nln Ol'Iaya çıttıam IÖJlemek, Fııııııs 
buıjuYl dndmlnln de bır copbe 110 COIÇoldotUtınl 
iddia elmeye benzer. Cepbe IÖldIIiOıUn _k bir Içe· 
ıiil vardır. Kendlllllnden ol ...... _ .... ....... 
be" bele bele tek cepbe adın .. .... _. bu kaftIIDI 
ç_tmattao batka bır anlam Iqımaz. 

GERÇEKLERDEN KAÇiLMAZ 

ıdeolojık ye_ ve politik hare .. _. _ 
tıot harekette mutlaka .. ıiması ..... n oorwıiar. Bır 
bunlan .. mak Için çaba cö-.. var; bir de bu po 
dllk ye yetenlzllll neredeyot bır "fazilet" baiine cetl· 
renler. Iııtncl CNptakller. ,mlik .. yelonlzllll . ..... n· 
duklan göıütladn •• _Idanıııa tek &üvenceal, tek 
,.rekçeal olarak cöırne et\lbnlndel •• Varlıldannı .. 
tezlednl haklı çıtarabl1nıek ıçın. gerçeldeden kaçını 
yoluna bqvuruyoılar. 

KoırıaııZmın. MDD 'cllllln, Quıtaalılm kollan bu· 
&ün gerçek Içerik .. anlaırundan OOYUUanırUt cepb..ı. 
ilk ee.ezeUld.d Ue lOl}'l1lat hare .. tln kar' .... çıkan· 
lıyor. Ilkel çözlknlemeler .. bunlara dıyanan kolay 
çöZimler. adım ıdım yol alan lCIIyallll hare .. tIn kar
,_o "1,12 yapılacak it beW. alı neyle ul""1ollu. 
nuz" demek ıçın çıbnlı1Or. 

ıdeolojık mücıdeledıo .önoe ına dÜfmanı. lOIIft dı 
bu dütmanın ana bedefleılnl beUdemek ... ldyor. 
AnadÜf.man bıujuvıızl onun badeli de"çl ııımfınııı bl
Lım .. polıtık harekeunı dıırdurmattır. Anı dÜfman. 
IDI bedefe yönelık oiiabını çok çe,ltll nnldere boya· 
yarak lCIIyallst hareketin k", .. na çıkanyor. 1971 
önelinin on hakim nnll olan MDD'dUk. ıto yaradılı 
göriilmU. olacak Id. bup ' UDD'cWk olarak plyuııya 
_ektedir. 

Tut"malann ve k&rpfIIIID artı,ına ptnıamat .e . 
UzUlmemek gereldyor. Bu&üo ylkeyde görileıı dılı· i 
nıldık. gev_IOt .. kar_; .... temel .. bellrloylcl ' 
çizelnin netle,tlRlnl cöate .... veıllerdir. Harekelin ek· 
ıonl ve odatı elderek açık bır biçimde nrtaya Çıkmak· i 
tadır. 
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