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Faşizm in Nitelimi E km ek Patronları 
Çirkin O yunlarına  
D evam  ed iyorlar

Gün geçmiyor ki okullarda öğren
ciler dövülmesin, fabrikada işçiler 
tutuklanmasın. Ve yine gün geçmiyor 
ki grevler "kanunsuzdur" damgasıy
la  engellenmesin. Ezilmişliği konu 
alan film lere, tiyatro ve halk ozan
larına sansür makas vurmasın. Fa
şis tler artık klasikleşmiş oyunlarıy
la  halkın aklım karıştıram ıyorlar. 
Çünkü halk artık bu olayların yüzler - 
cesine gözleriyle' şahit olmakta.

Faşist kargalar, emekçi halkın ve 
ilerici yurtsever aydınlar m üzerine 
akbaba gibi saldırmakta. Gazetelerde 
sık sık görüyoruz: "Tuzluçayır'da o- 
laylar çıktı. Öğrenci ve velilerinden 
yirm i kişi yaralandı." "ADMMA da 
komandolar öğrenci ve velilerine sal
dırdı. "Mitinglerde yollar kesilip sa
dece gençlerin değil halkın da üzeri 
başı aranıyor. Gazetelerden b ir baş
ka haber : "Türkiye İşçi Partisinin 
şeref konuğu olarak Türkiye'ye gelen 
Şili halk sanatçıları Esenboğa hava 
alanında jandarmalar tarafından çev-

UNUTULMUŞ ŞEHİR

Doğunun unutulmuş b ir köşesi o- 
lan Tunceli yedi ilçesi ile birlikte 
yoksulluğa terkedilm iştir. Anadolu' 
nun çeşitli tarih i zenginliklerini ve 
doğal güzelliklerini içinde barındıran 
kentimize sanayi yatirim ları yapıl
m ası b ir yana uygarca yaşamın g e re 
ği bazı imkanlar dahi yoktur.

İlçelerim iz içinde bulunan OVA-
_ _ ~ f  J  hııİHHj  ı^ı
^/lKvePERTEK’te y ö i, \roKtor-,7cxcar^' 
madiği gibi lisesinde öğretmen de 
yoktur. Milletvekilleri Tunceli ilçe
lerini dört yılda b ir  ancak seçim za
manı uğrak yeri yapıyorlar.

Seçimlerden sonrabir bakam veya 
b ir parlam enteri buralarda görmek 
mümkün değil.

Biz Türkiye S ınırları içindeyiz. 
Fakat bu devletin vermesi gereken 
hizmetler kentimize, insanlarımıza 
verilmiyor.

Sadece fakirlik, sefalet veyoklu- 
ğun her çeşidi var.

Söyler misiniz bu nereye varacak?

rilerek  sınır dışı edildiler," Arka
sından da Türkiye İşçi Partisinin o- 
layı sadece İçişleri Bakanlığına çek
tiği telgrafla protesto ettiği-yazıli. 
Hani Türkiye' de faşizm kapalı idi. 
Hani serbest grevler yapılıyor, mi
ting ve gösteri yürüyüşleri düzenle
niyor, ilerici oyunlar sahneleniyordu ? 
Bunun ismi mi kapalı faşizm?

Faşist baskılar m senaristlerinin 
MC ve tosuncukları olduğu herkesçe 
biliniyor. Bu sonuçların tahlili ise 
biçimsel b ir kalıpçılıktan öte gide 
miyor. Bu tiir bir tahlilin, Tür ki -  
ye'deki faşizmi neye benzetmek is 
tediği meçhul ama faşizmle mücade
lede kimin kuyruğunun tutulacağı o r
tada. Sonuç olarak şu mı belirtebili
r iz . Bütün dünyadaki sosyalist hare
kette olduğu gibi, faşizmin niteliğini 
ve omınla mücadele şeklini emekçi 
öncüler ve ilerici yurtsever aydınlar 
belirleyecektir. Kuyruk tutanlar de
ğil-

MACİT UÇAK/ANKARA

TÜRKİYE KİMLERE KALDI?

1976-1977 öğrenim döneminde ya
tılı okul imtahanına girip te  kazanan
ların  dertleri giderek artıyor. Bizim 
nahiyeyi örnek gösterecek olursak da 
ha gerçekçi oluruz. Çünkü oluylarm 
içinde yaşamaktayız.

Doğankent nahiyesinin tüm orta
okul mezunları Trabzon'da okumak
tadır. Çoğu öğretmen okuluna girmek

— y * ——** - l^ ıA  J**vÇ*r jibLıyoixcu- Zaten m eaeleoe ourada 
başlıyor. Öğretmen okuluna girmek 
isteyenlerden tüm kayıt şa rtlarıb ir 
yana itilerek öncelikle Ülkü Ocakla
rından yazı getirmesi isteniyor.

Fakir köylü çocukları ne kadar 
zahmet çekerlerse çeksinler "solcu 
oldukları" gerekçesiyle öğretmen o- 
kuluna alınmıyorlar.

Bu durum karşısında tüm köylü 
kardeşlerimizin faşizmin okullarımı
za uzanan elini kırmaya çağırıyoruz.

DOĞANKENT'ten B ir Grup 
Devrimci Adına/ARİF ÜNLÜ

Sendikamızın, 22.10.1976 tarihin
de 5 işyerinde kademeli olarak baş
lattığı GREV, b ir avuç sömürücü ek
mek patronunun çirkin oyunları sonu
cu mahkeme kararı ile ŞİMDİLİK ka
nunsuz sayıldı.
' B izler, haklarımızı almak için 
başlattığımız GREV'inyasalarauygun 
olduğuna inanıyoruz. Mahkeme kara
rının temyiz yolu açıktır. Burada ka
ra r ı  veren hakimin tarafsız olmadığı
na inanıyoruz. İşte mahkeme kara
rının patronlardan yana olduğunun 
ispatı:

"YUKARDABELİRTİLDİĞİ GİBİ, 
KONU GREV KARARININ TUTANA
ĞIN TANZİM EDİLDİĞİ 17. 8.1976 TA
RİHİNDEN İTİBAREN 6 İŞGÜNÜ İÇİN
DE TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ
DİR" (Mahkeme Kararından)

"GİRESUN EKMEK SANAYİİ İŞ
VERENLERİ SENDİKASI BAŞKA
NI YAŞAR Kİ RKHASANOĞLl ( 
VERENLERİ SENDİKASI BAŞKANI 
YAŞAR KIRKHASANOĞLU ı 7 .8.1976 
TARİH 90/1 SAYILI GREV KARARINI 
23. 8.19J6JJ^^fflNDE SENDİKA BAŞ 

TcAnTo LARAK ALMIŞTIR TUTANA 
ĞTN TANZİMEDİLDİGİ 16. 8.1976 TA
RİHİNDEN İTİBAREN HESAP EDİLDİ 
Ğİ TAKTİRDE TEBLİGAT KANUNUN 
ARADIĞI 6 İŞGÜNÜ İÇE -«İSİNDE YA
PILMIŞTIR ■ ’ (Mahkeme kararından).

Yukarda belgelerle açıkladık. 
Mahkeme, patronların, grevin yasa 
dışı olduğuna dair iddiasını reddet
m iştir. Bu durumda grevimizin ya
sal olduğuna dair karar verilm esi 
gerekirdi.

Görülüyor ki k a ra rı veren hakim 
kendisi ile  çelişkiye, düşmektedir.

B ir yandan Türkiye Gıda-İş sen
dikasının aldığı GREV KARARININ 
yasalara uygun olarak işverenlere 
bildirdiği belirtilirken , diğer yandan 
işveren lerin  huzursuz olmasına gün
lü raz ı olmadığı için grevin kanunsuz 
olduğuna k ara r verm ekten çekinme
m iş tir  . Kanunlara saygılıyız. Ancak 
serm aye sınıf ma ve yandaşlarına lfer- 
şıyız. Hukukla uzaktan yalandan ilgi
si olanlara ve hukuka saygılı olanlara 
soruyoruz: İşverenin iddiasını redde
den hakim acaba hangi kamın madde
sine dayanarak, hangi düşünce ile bu 
k ara rı verm iştir. A yrıca 275 Sayılı 
Yasa hükümlerine göre GREV kararı 
alan işç i sendikasının bu grevi ne 
zaman uygulayacağım işverenlere bil
d irm esi zorunlu değildir. Bu konuda 
açık b ir yasa hükmü yoktur. İşçi sen
dikası yasal sü re içinde aldığı kararı 
istediği zaman '>ygulayabilir.

Sömürüye karşı, insanca yaşama 
uğruna, haklarım ızı alm a uğruna, da
ha güzel b ir  dünya kurm a uğruna ver
diğimiz mücadeleden bizler.i hiçbir 
güç alıkoyamaz..

Haklarımızı alıncaya kadar müca
delemiz sürecek tir.

S igortasız İşçi ça lış tıran , vergi 
kaçıran, sağlık şa rtla rın a  uygun ol
mayan işyerlerinden söm ürü sağlayan 
b iz leri söm ürerek yaşayan ekmek pat
ronlarından hesap  sorulacaktır. Bizi 
ne baskı, ne zulüm yıldıram az.

Grevimiz b itm em iştir. Biz mah
kem e kararına  uyuyoruz. Yargıtay 
k a ra rı kesinleşinceye kadar grevimiz 
askıdadır.

YAŞASIN HAKLI MÜCADELEMİZ 
KAHROLSUN SÖMÜRÜ VE SOL

GUN DÜZENİ

S a h ib i : Cenan B ıç a kç ı
Genel Yönetmen : A ydın  Köymen
S o ru m lu 'Y a zı İ ş l e r i  Müdürü : Ender Y iğ i te l

"GREV KARARINDA BAŞLAMA 
TARİHİ BELİRTİLMEMİŞTİR BU 
HUSUS DA NAZ ABA ALINDIĞINDA 
GREV KARARI VEREN SENDİKANIN 
DEVAMLI OLARAK İ ŞVERENİ HU
ZURSUZLUK İÇERİSİNDE BULUN
DURMAYA HAKKI YOKTUR " .(Mah
keme kararından)

DİSK/TÜRKİYE GIDA-İŞ
SENDİKASI-GİRESUN ŞUBESİ 
EMEKÇİLERİ

DÜZELTME

"YUKARDA ZİKREDİLEN SE
BEPLER MUVACEHESİNDE GREV 
KARARININ TEBLİĞ TARİHİ OLAN 
23.8.1976 TARİHİ İLE GREVE BAŞ
LAMA TARİHİ OLAN 22.10.1976 TA
RİHİ ARASINDA GEÇEN UZUN ZA
MAN NAZARA ALINDIĞINDA BAŞ
LATILAN GREVİN YASAYA AYKIRI 
OLDUĞUNUN TESPİTİNE........ YAR
GITAY YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE" 
karar verilm iştir. (Mahkeme kara
rından)

Geçen sayımızın 3 . sayfasında ya
yınlanan "Burjuvazin in  İçten Fethi ile 
Sosyalizm" b e jl ik l i  yazının 3. parag
rafında b ir  satır dUşmUştUr.

Doğrusu şöyle o lacaktır :
"Ancak bu desteğin b il inçi i b ir des

tek olmadığı ve k it le le r in  N az i örgütü 
içinde h içb ir söz ve karar hakkına sa
hip olmadıkları da başka b ir gerçek. 
Bu k it le le r in  desteğini almada en etkin 
unsur ise propaganda id i. "

D ü ze ltir, özür d ile r iz .

Adres : G. M. Kemal B u lv a r ı ı ı 2 / ı 8 ,  Maltepe/ANKARA 
T e le fo n  : 29 ıO 42
B askı : D a ily  News O fse t D ağıtım  : H ür-D ağıtım

ABONE ŞARTLARI : 
A l t ı  a y l ı k  : 100  TL 
B ir  y ı l l ı k  : ı7 5  TL)

sa y f a ( 5 )
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GENÇLİK ÜZERİNDE
SAĞ VE SOL OYUNLAR

aydın köymen

Türkiye bugün çıkmazda bulunan b ir  düzenin 
doruğunda yaşıyor. Bu çıkmaz m dayattığı ça r
pık, sağlıksız yaşam/ koşulları, düzenin ege
men güçleri tarafından /Türkiye halkına normal 
yaşam koşull^rvm arak sunuluyor. Sağlıklı bir 
yaşamın, insanca b ir  yaşamın ne olduğunu bi
len bile yok.

T ürkiye'de yaşayanlar için aylar, hatta yıl_ 
la rc a  işs iz  dolaşmak olağan. Asıl garipsenen 
iş  bulmak. Ve işsizlik  her geçen günle beraber 
daha da yoğunlaşıyor. ı MC iktidarının damga
sını taşıyan 1975 yılında 1 milyon 862 bin k işi
lik işs iz le r ondusuna 334 bin kişi daha eklen
dikten sonra, bu yıl da 332 bin kişilik b ir a rtış  
olm ası beklenmekte. Resmi rakam lara göre, 
Türkiye'de halen 2 milyon 448 bin işs iz  var.

Devlet Planlama Teşkilatının bulgular ma gö
re  Türkiye, Meksika, Güney Afrika ve Malez
ya gibi ülkelerle b irlik te, dünyada milli gelirin 
eşitlikten en uzak biçimde paylaşıldığı ülkeler 
arasında yer almakta. Tesbitlere göre, Türki
ye'de 2 milyon’533 bin emekçi ailesi var. Bun
la r Türkiye'deki ailelerin  yüzde 37*sini oluş
turuyor. Yaratılan “m illi gelirden aldıkları pay 
ise  yüzde 31.9. Yine aynı tesbitlere göre, s e r 
maye sahipleri ile , serbest meslek mensupla-, 
rının ailelerinin sayısı ise  sadece 731 bin Tür
kiye'de. Bu 731 bin aile, toplam ailelerin  yüzde 

\  10.7 'sini oluşturuyor. Toplam milli gelirin ise 
\yüzde 33'ü bu ailelere gidiyor. İstendiği kadar 
I Türk milleti bölünmez b ir bütündür densin. 
/T ürk  milleti ikiye bölünmüş en azından. Bir 

!  yanda zenginler , öte yanda fakirler.
Türkiye bugün, dünyada sağlık koşullarının 

en geri olduğu ülkelerden b iris i. Türkiye'de do
ğan her yüz çocuktan beşi, yeterince beslenme 
diği, sağlık denetimi altında bulundurul madiği 
için 1 yaşına gelmeden ölüyor. İnsancıl b ir  dü
zen için korkunç olan bu durum, Türkiye'de ka
nıksanmış. Kimsenin umrunda değil.

Bugün Türkiye, özellikle genç kızlar a ra
sında fahişeliğin en yaygın olduğu ülkelerden 
b iris i. Emniyet kayıtlarına göre, sadece 1975 
yılında 12 bin genç kız kaybolmuş. Bulunamı
yorlar. Oysa, nerede oldukları belli. Ya İs
kenderun'da, ya da İstanbul'daki beyaz kadın 
pazarlarm da satılıyorlar. Bu işten zengin ol
muş büyük tüccarlar var. Evet, Türkiye'de 
"insan sa tışı" son derece yaygın. Tedbir öne
ren  yok. Aksine, bu iş  genelevlerle devlet ta
rafından bile güvence altına alınmış.

Türkiye, yeraltı ve yerüstü doğal kaynak
la r bakımından zengin b ir ülke. Ama bu kay
naklar verim li b ir şekilde işletilip, elde edi
len gelir Türkiye halkının refahı için kullanıl
mıyor. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü doğal 
kaynakları yabancılar ve yerli işbirlikçileri 
tarafından yağma ediliyor. Yaratılan gelir ya
bancı serm ayedarlar ve b ir avuç işbirlikçisi a- 
rasm da bölüşülüyor.

Türkiye böyle. Bu çarpık kapitalist düzen 
devam ettikçe de böyle olacak. Geniş halk kit
lelerine yoksulluk ve sefalet dağıtan bu düzen, 
b ir avuç serm aye sahibine, toprak ağasma r e 
fah dağıtıyor. İşlerin  böyle devam etmesinde 
sadece bunların çıkarı var. Dolayısıyla tüm 
haksızlıklar, eş itsizlik ler yalanlarla örtülme
ye çalışılıyor. "B ir elin beş parmağı bir ol
maz" gibi tekerlem elerle yoksulluğa, fakirli
ğe gerekçeler bulunuyor. Düzenin ahlaksızlığı, 
k işilerin  ahlaksızlığıyla açıklanmaya çalışılı
yor.

"Böylegelm işböylegider" deyip, haksızlık
la ra , baskılara, türlü  çirkinliklere katlananlar 
çok elbet Türkiye'de. Ama bövle gitmeyeceğine

inananlar, inanmakla kalmayıp dünyayı değiş
tirm eye, güzel b ir  dünya yaratmaya çalışan
la r  da var. Bunların başında da gençler geliyor.
Ve özellikle de öğrenci gençler___

Gençler, haksızlığa, çıkarcılığa, ikiyüzlü
lüğe, yalana, çirkinliklere karşılar. Ana ve 
babalarının insanları alçaltan, sömürüye, zor
balığa dayalı kokuşmuş dünyasını yadsıyorlar. 
İnsana insanlığını yitirten, insanı yabancılaş
tıran , insanın insanı sömürdüğü b ir toplumda 
yaşamak istem iyprlar. Gençler adaletli, ahlak
lı, yalansız, sömürüşüz güzel b ir dünyanın; in
sanların insanlıklarına kavuşacakları, b irb ir
lerine saygılı ve sevgili olacakları, eşitlik, öz
gürlük içinde kardeşçe yaşıyacakları b ir barış 
dünyasının özlem ini çekiyorlar. Türkiye'de bu 
özlem, eyleme dönüşmüş durumda. Ve kesin
likle b ir  isyan, örümcekli kafaların yorumla
dığı gibi, kuşaklar a r  asındaki bilinen b ir ça
tışm a değil bu. Z ira, hastalığın nedenini doğ
ru  teşhis etm iş durumda r*jvrimci gençliğin ey
lem i. Ve yine devrimci gençliğin eylemi, tek 
kurtuluşun sosyalizm olduğunun bilincinde.
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GENÇLER

ADALETLİ/AHLAKLI/YALANSIZ

-Sö m ü r ü ş ü z /Gü z e l  

BİR DÜNYANIN/ 

KARDEŞÇE YAŞIYACAKLARI 

BİR BARIŞ DÜNYASININ 

ÖZLEMİNİ ÇEKİYORLAR. 

TÜRKİYE'DE BU ÖZLEM/ 

EYLEME DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA

Öğrenci gençliğin büyük kesimini oluşturan 
bu bilince sahip devrimci gençlik, düzenin ege
men güçlerini tedirgin ediyor. Bu kesimin se
sinin mutlaka kesilm esi, etkisiz hale getiril
mesi egemen güçler açısındanbüyük önem taşı
yor. Çünkü gençlik toplumun en dinamik kesi
mi. Bu dinamik kesimin kendilerine karşı ol
ması büyük b ir kayıp. Bu yüzden gençlik üze
rinde büyük oyunlar oynanıyor.

Oynanan oyunun kısa ve uzun vadeli amaç
la rı var. Kısa vadeli amaç, tüm öğrenci genç
liğe damgasını vuran devrimci unsurların  te
mizlenmesi, yok edilmesi. Uzun vadedeki amaç 
ise, gençliğin dinamizminin düzeni sürdürm e
den yana kullanılır hale getirilm esi. Bu amaç
la ra  yönelik olan oyunun içinde çeşitli taktikler 
deneniyor, s tra te jiler uygulanıyor. B ir kere, 
gençlik hareketinin düzene karşı potansiyel güç
lerden tecrit edilmesi gerekli. Devrimci un
su rla rın  yok edilebilmesinin temel koşulu bu. 
Kitlelerle bütünleşmemiş devrimci unsurların 
yok edilmesi daha kolay çünkü. Bu nedenle 
gençlik hareketinin mücadelesi, sürekli olarak 
üniversite duvarlarının içine çekiliyor. Buna 
paralel olarak, devrimci, gençlik, silah kul
lanmaya zorlanıyor. Böylece, yüzyılların şa rt- 
lanmışlığını taşıyan toplumun gözünde suçlu 
hale getirilebiliyor.

Devrimci gençliği silah kullanmaya zorla
yanlar, halen koalisyon içinde yer alan b ir par
tinin "ülkücü" adıyla tanınan m ilitanları. Bun
ların  büyük çoğunluğunun öğrencilikle ilgisi yok. 
Dışarıdan üniversite içine sokuluyorlar. İşlev
le ri, devrimci gençleri silah kullanmaya mec
bur etmek ve kaba kuvvet yoluyla, zor kulla
narak öğrenciler içinde "ülkücü" b ir taban o- 
luşturmak.

Gençliğin içinde bulunduğu somut durum bu. 
Bu somut durum, devrimci gençliğin kimi yan
lış la ra  sürüklenmesini olanaklı kılıyor. Bu du
rumda gençlik dışındaki sosyalistlere büyükbir 
sorumluluk düşüyor. Ama hem geçmişte ve hem 
de bugün, bu sorumluluğun gereklerinin yerine 
getirildiğini söylemek çok zor. Gençlik dışın
daki sosyalistlerde bugün için yaygın olan tavır 
şu : Gençliğe tepeden bakmak, onu sosyalist 
hareket içinde tutarak yanlışlarından arınm a
sını sağlayacak yerde, ayrı b ir "olgu" olarak 
değerlendirip, dışlamak.

Bu tavır b ir yandan sosyalist hareketin gü
cünü azaltırken, öte yandan da egemen güçlerin 
ekmeğine yağ sürüyor, gençlik üzerinde oyna
mak istedikleri oyunu kolaylaştırıyor. Ve işin 
ilginç tarafı, bizatihi yanlış olan bu tavır, de
mokrasi mücadelesi yaptıklarım ilan edenleri, 
demokratik haklardan vazgeçilmesi yolunda 
öneriler yapmak gibi, daha da korkunç yanlış
lıklara sürüklüyor. "Madem onlar silahlı ve siz 
de silah kullanmak zorunda kalıyorsunuz, öyle 
ise okula gitmeyin" biçimindeki öneriler henüz 
unutulmadı. Ve galiba kendileri korkunç yanlış
la r  yapanların, gençliğin yanlışlarından şikayet 
etmeye hiç hakları yok.

Öte yandan bir de, gençliğin "silahlı" somut 
gerçeğinden yararlanmak isteyen m aceracılar 
var. Bunlara sorarsanız, en keskin devrim ciler 
kendileri. Ve bu keskin devrim ciler aslında iki 
grup. B ir kısmı "feodal" kafalara sahip. Ama 
ne yazık ki feodal kafa ile devrimciliğin bağdaş- 
mıyacağını bilm iyorlar. Öteki grup ise hin oğ
lu hin. "Ya tutarsa" esprisi- içindeler ve zaten 
amaçladıkları şey sosyalizm falan değil. Genç
lik maceraya yatkın. Çünkü bizzat kendileri an
cak macera-filmi er ine konu olabilecek b ir ger
çeği yaşıyorlar. Bu gerçeğin sömürülmesi, 
gençliğin sosyalizm adına maceraya sürüklen
mesi çok kolay. Bunlar da son tahlilde egemen 
güçlerin ekmeğine yağ sürüyorlar; üniversite 
içinde devrimci gençleri silah kullanmak zo
runda bırakan provokasyonu, ülke düzeyinde 
yaygınlaştırarak.. . .

Gençler toplum düzenini tek başlarına de
ğiştirem ezler. Buna sosyal yapıları engeldir ve 
güçleri de yetmez. Devrimci gençler sosyal kö
kenleri bakımından, genellikle burjuvaziye, bü
rokrasiye, küçük burjuvaziye mensupturlar. E- 
mekçi sınıflardan gelenleri pek az. Devrimci 
gençler kendilerini emekçi sınıflara adamış
la rd ır. Ama ideolojisini benimsedikleri işçi s ı
nıfı ile,köylülerle bütünleşmiş değiller. Bu bü
yükbir eksiklik. Çünkü sosyalizm her şeyden ön
ce işçi sınıfının davası. Ancak bu bütünleşmeyi 
büyük ölçüde egemen güçler in engellediği de bir 
gerçek .. .  .B ir başka gerçek de "goşist" diye di
ye b ir yere varılam ayacağı.. .  .Sosyalistler o -  
larak görev, gençlik kitlesini işç ilerin , köylüle 
rin , emekçi sınıfların hareketi içinde onlarla 
bütünleştirmektir. Bunun yolu ise  kapılara "bu
raya öğrenci girem ez" tabelası asmak değildir. 
Yaşan} savaşı veren gencecik insanlara "okula 
gitme" deyip, onların somut gerçeğine bu dere
ce ilgisiz kalanlar ise  bu bütünleşmeye hiç bir 
katkıda bulunamazlar.
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Günlerden d Kasım Pazartesi, ö ğ le  saatleri. Şehir 
İstanbul.Şehzadebaşında bulunan Site öğrenci yurdu 
ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,sten tabancalı 
"Tanrı Türk"U Korusun" taraftarları tarafından yaylım 
ateşine tutuluyor.O laylar başlayalı ik i saaten fazla 
olmuş. Halk dükkanlara,apartman girişlerine sığınmış, 
dehşet içinde,olanları seyrediyor.Ortada tek b ir em 
niyet görevlisi yok. Neden sonra polisi er göründükle 
rinde ise ortada biraz önce ellerinde silahlarla dola
şanlardan h içb iri kalmamıştır. Amapolisgörevini yap
tı. Az önce yaylım ateşine tutulan Site Öğrenci yur
duna ve Fen Fakültesine g ird i. O layın suçluları ola
rak, saatlerce bu bunalâirıri içinde mahsur kalan öğren
ci! erden 36 'in i yaka paça dışarı çıkardı. Arabalara 
doldurup götürdü.

O  anda İstanbul'un başka semtlerinde ve Türkiye' 
nîn başka şehirlerinde de aynı tür olaylar meydana 
geliyordu. Şişi i Siyasal Bilimler Yüksek O kulu, molo -  
to f kokteylleri ve tabancalar kullanılarak yine bu 
"Tanrı Türkü Korusun"cular tarafından işgal ediliyor: 
İstanbul'daki Aydın Öğrenci Yurdu silahlı baskına 
uğruyor,devrimci öğrencilerin kaldıkları odalara g i
ren "Tanrı Türkü Korusun"cular, bu öğrencilere a it 
eşyaları tahrip ediyorlardı.Ankara da ise yine aynı 
fik rin  savunucuları,Turizm ve Ticaret Yüksek Okulu' 
na saldırıyor, silah ve sopalarla ikisi ağır, yedi öğ
renci yaralanıyordu.

B Kasım Pazartesi günü meydana gelen tüm bu o - ’ 
yayların bilançosu ise şöyle id i:l ö lü , 8 ağır yaralı, 12 
ha fif yaralı,Üniversite b ir kez daha Kana bulanmıştı.. .

8 Kasım Pazartesi günü olanlar b ir tesadüf değil
d i .Aksine çok önceden tasarlanmış,fizibilite etüdleri 
yapılmış b ir planın.o güne düşen uygulamasıydı.

Aslında plan üç boyutluydu ve Üniversite bu bo
yutlardan sadece b ir tanesini oluşturuyordu. Boyutlar
dan öteki ikisi ise devletin diğer sivil kurumlan ve 
askeri kurumlardı.

Planın hedefi "Faşist Türkiye", diğer b ir deyimle 
"M illiy e tç i Türkiye"yi kurmaktı. Hedef bu olunca,bo 
yutların üniversite, diğer sivil devlet kurumlan ve as . 
keri kurumlar olması doğaldı.Çünkü planın tertip le
y ic ile ri de b iliyorlardı ki,çağımızda "Faşizm" in d e 
mokratik yol lordan, k it le  desteğini alarak iktidara ge[ 
meşine olanak yok tu r.ö y le  ise yapılacak iş, devleti 
içinden ele geçirmek ve böylece devlet gücüne sa
hip olarak k itle le r üzerinde baskı ve terör uygulayıp 
iktidara yerleşmektir.
, Planın uygulanması MC ile  b irlik te  olanaklı hale 
geldi Türkiye'de. Ve bugün, işin şaka götürür tarafı 
kalmadı. İlkönce M il l i  Eğitim Bakanlığı ele alındı. 
Bakanlığın k i l i t  noktalarına "Turancılık la rı", " Irkçı
lık la rı" müseccel k işiler yerleştirild i.D evle t İstatis -  
t ik  Enistitüsü,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,Toj> 
rak Reformu Müsteşarlığı'da faşistlaştirmasürecineilk 
giren devlet kurumlan oldu.Kültür Bakanlığı'da biraz 
geç olmasına rağmen sonunda ele geçirild i.Ş im di bu 
bakanlık üç h ila lli tablolar hazırlayarak,bunları tüm 
devlet dairelerine kullanılma zorunluluğu koyarak 
dağıtıyor.

Üniversite'nin ele geçirilmesi planının belkide 
odak noktasını oluşturmaktadır Z ira üniversitenin ele 
geçirilmesiyle ik il i b ir yarar sağlanacaktır. Hem, böv- 
lece,devrim ci gençliğin sesi kısılacak ve hem de Ü - 
niversiteler faşist hareket iç in  m ilitan yetiştiren birer 
kurum haline dönüşeceklerdir. Üniversitenin kontrol 
altına alınmasıyla, üniversiteye girecek olan yeni 
unsurlara faşist ideo lo jiy i aşılamak olanaklı hale ge
lecektir.

sa  y f a ©

Görüldüğü gibi,Üniversite,faşist hareket iç in  çok 
önemli b ir hedeftir ve anlaşılıyor k i 1976-1977 ders 
yılında bu hedefin ele geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Ülkü ocakl ı komandoların 8 Kasım harekatı ,bu kararın 
uygulamadaki ilk  sınavıdır. Ve görüldüğü kadarıyla da 
başarıya ulaşmıştır.Zira İstanbul Üniversitesi süresiz 
olarak kapatılmıştır. S ınıflara,anfilerebahçelere ko
mandolar doldurulduğu sırada da açılacaktır şüphesiz.

SBF, MUTLAKA ELE GEÇİRİLMELİ 
Y A -D A  KAPATTI R ILM ALI, . . .

ODTÜ dışında faşist hareketin üniversite içinde 
en ufak b ir başarı b ile  elde edemediği tek yer, An
kara Üniversitesine bağlı bulunan Siyasal B ilg iler 
Fakültesi (SBF)'dir. Ö ğrenildiğ ine göre,MHP patent -  
l i  faşist hareket, 1967-1977 döneminde burası iç in  
özel b ir strateji uygulamayı kararlaştırmıştır. Bu 
strateji de Uç almaşığı içermektedir: En çok arzu
lanan SBF'nin işgal edilmesidir. Bu yapılamadığı 
iardirde burada kesin lik le  eğitim yaptırılmayacak- 
t ır .  H iç b ir i sökmediği takdirde ise, Üniversiteler 
Kanunu'nun "amaç dışı eğitim  yapıldığı takdirde hü
kümetin üniversitelere el koyma hakkının doğacağı" 
biçim indeki hükmüne dayanarak SBF 'ye el konulacak
tır .

SBF üzerindeki bu oyunlar, bundan b ir süre önce, 
tatbik sahasına konmaya başlanmıştır. SBF'ye mensup 
öğrencilerin kaldığı ve hemen fakültenin arkasında 
bulunan öğrenci yurdu, öğretim döneminin başlama
sından kısa b ir süre önce polis tarafından basılmış ve 
silah bulunduğu gerekçesiyle süresiz olarak kapatıl
mıştır. Aynı anda yine bu fakültenin çok yakınında 
bulunan ve çoğunlukla devrimci öğrencilerin ka ld ı
ğı "Cebeci Yu rdu"da kapatılm ıştır.

SBF öğrencilerinin kaldığı yurdun açılması iç in , 
SBF yöneticilerinin başvurularına ise her seferinde 
değişik cevaplar verilmiş, yurdun kapatılması nedeni 
olarak b irb iriy le  çelişik gerekçeler gösterilmiştir.
Bir keresinde yurdun binası bulunmayan b ir yüksek 
okula öğretim binası olarak tahsis edileceği söylenir
ken, b ir başka sefer kız yurdu olarak kullanılmasına 
karar verild iğ i söylenmiştir.

Aslında yapılmak istenen şey, SBF'nin işgalini 
gerçekleştirmek iç in , SBF'nin etrafını kuşatmaktı. 
Bunun iç in  ilk  olarak akıllarına yurdu kapatıp, aynı 
binaya Ülkü Ocaklı komandoların çoğunlukta olduğu 
."Turrzm ve Ticaret Yüksek Okulu"nu yerleştirmek 
ge ld i. Ama SBF yöneticilerinin direnmesi, bunuyap- 
malarını büyük ölçüde engelledi. Bunun üzerine "Ü l
kü O caklı" komandoları yurda yerleştirme işlemine 
g iriş tile r. Sonunda yurt tekrar açıld ı. Ancak bu se
fer burada ka lan '  öğrenciler arasında az sayıda da 
olsa Ülkü O caklılar da bulunuyordu. Cebeci yurdu 
işe halâ ka p a lı.. . .

SBF'de 15 kadar Ülkü O caklı öğrenci okuyor. Ama 
hepsi, SBF'nin diğer öğrencileri tarafından tecrit e - 
dilmiş dürümdalar. Kendilerine karşı haklı b ir tepki 
var diğer öğrenciler arasında. Bu yüzden sınıflara 
b ile  giremiyorlar. Ama her gün, sanki diğer yüksek 
öğrenim kurumlarını kana bulayan kendileri değilmiş 
g ib i, dekana çıkıp ; "eğitim  hakkımızı söke söke a - 

- l ir iz "  biçiminde tehditler savurmaktan da geri ka l
mıyorlar.

SBF'nin işgal i,  şimdilik olanaksız g ibi görünüyor. 
Şimdi beklenen ise, dışından fakülteye saldırılması. 
Böylece;" SBF öğrencileri aralarında çatıştılar, okulda 
eğitim olanaksız hale geldi"gerekçesiyle eğitim in dur
durulacağı umuluyor.

"Amaç dışı eğitim  yapıldığı gerekçesiyle" fakül
tenin yönetimine hükümet tarafından el konulması ise, 
SBF'nin başında daime demoklesin k ı lıc ı g ib i sallan
makta. . . .

ÖZERK ÜNİVERSİTE KORKUSU

Evet ,1961 Anayasası üniversitelerin özerk olduğunu 
yani yürütme organlarını kendilerin in  seçeceğini,hü
kümetlerin UniveTSitelerin iç  işlerine karışamıyaca- 
ğını be lirtir.A ncak Türkiye'de ge ric i ik tida rla r,bu r
juva iktidarları bu özerklikten daima korkmuşlar ve 
üniversiteyi kendi kontro lleri a ltında tutab ilecekleri 
yöntemler geliştirm işlerdir.

Bir yandan Türkiye'nin en eski ve özerk üniversi
te le ri olan İstanbul ve Ankara Üniversite leri üzerinde 
yoğun siyasi baskılar uygulanır/na li imkanları k ıs ılır 
ken,öte yandan da özerkliğ i olmayan yüksek öğrenim 
kurumlan ge liş tirilm iş tir.

Atatürk (Erzurum) Üniversitesi ̂ Hacettepe Üniver
sitesi, Karadeniz Teknik ün ivers ites i,O rta  Doğu Tek
nik U ni vefsitesi,Boğaz iç i ün iversitesi, Devi et Mühen
disi ik ve M im arlık Akadem ileri,İktisadi T icari İlim ler 
Akadem ileri, ve yerden mantar g ib i biten M il l î  Eği
tim  Bakanl ığına bağl ı Yüksek O kullar,Ün iversite lerin 
özerkliğ ine karşı özerklik dışı yüksek öğrenim kurum- 
larını oluşturmuşlardır.

ö z e rk lik  dışı ün ive rs ite le r,M îllî Eğitim Bakanının 
tek lifi,B akan la r Kurulunun kararı ve Devlet Başkanı- 
nın tasdiki ile  3 y ıl iç in  tayin olunan 9 k iş ilik  "m ü
te v e lli heyetle r" tarafından yönetilmekte ve böylece 
öğretim ve öğretim üyesi po litikası tümüyle hükümet
le rin  istekleri doğrultusunda yürütülm ektedir. Aynı 
şekilde Akademilerin ve Yüksek O ku lla rın  yönetic i
le rin i seçmek de hükümetin ye tk is i dahilinde bulun
maktadır.

Her ne kadar,sonradan,Yüksek okullar ve ODTÜ 
dışındaki üniversitelerin ve akademilerin özel ka
nunları Anayasa Mahkemesi kararları i l e . k a ld ırıl
mışsa da bu kurumlardaki öğretim kadroları dondurul
muş olduğundan, bu kurumlar hal en de hükümetin kon
tro lü altında bulunmaktadırlar.

B O Ğ A Z İÇ İ Ü N İV E R S İT E S İ....
Gerek mensuplarının ve gereksebükümötin gözün

de örnek b ir ün iversite 'dîr. Boğaziçi Üniversitesi. Bu
rada öğrenci olaylarına hemen hiç rastlanamaz .Örnek 
b ir eğitim  y a p ı lı r . . . .

ABD'nin bağışlarıyla kurulan, tümüyle ABD'nin 
önerdiği b ir eğitim  programını uygulayan,ABD 'de eği -  
tim görmüş öğretim üyeleri kadrosuna sahip olan bu 
örnek (.') eğitim  burumunda gerçekten öğrenci olayla
rına pek.rastlanamaz.Zira bu Üniversite halk çocuk - 
larına kapalıdır.Yüksek puanlarla seçme ve kapasite
sinin çok altında sınırlı sayılarda öğrenci a lır .

Aslında bu üniversitenin iş le v i,k it le  eğ itim i falan 
yapmak değild ir zaten. Bunun ötesinde çok önemli 
görevlere sahiptir:

I -  Sık sık yabancıların, iş adamlarının ve parlak 
(.' ) görülen bilim -adam larının b ir araya ge tirild iğ i 
bilimsel f i )  top lantılar düzenleyerek,üniversiteçev-
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resiyle 15 hayatı arasındaki,olması gereken iliş k ile r i 
kurar.

2 - Uyguladığı maa§ rejim iyle,sağladığı Amerika 
burslarıyla,özerk üniversitelerin zaten çok fazla o- 
lan (! )öğretim üyesi kadrolarını,bu kadroların ye
tenekli unsurlarını kendisine çeker ve böylece b i -  
lime hizmet eder.

Evet,böyle b ir  Üniversitedir Boğaziçi Üniversi
te s i . . . .

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINI 
A N A D O L U 'Y A  YA YM A K  O Y U N U

Devlet Planlama Teşkilatının "P lan lı Dönemde 
Yüksek öğ re tim " adlı raporunda aynen şöyle den il
mektedir: "Y en i üniversitelerin kurulması iç in  Plan' 
lorda her konunun ayrı pro je ler halinde ele alınarak 
tüm olanaklar hazırlandıktansonrakuruluşageçilmesi 
öngörülmüştür. Doktora vermiş asistanlara ders verme 
yetkisinin tanınması, üniversiteler arasında öğretim 
üyesi rotasyonunun b e lli b ir yönteme bağlanması,tam 
gün çalışma ilkesinirT uygulanması,lisans üstü eğitim 
kapasitesinin arttırılması ile  öğretim üyesi gereksimi- 
nin karşılanması bu hazırlık ların en önemi i le ri olarak 
görühnüştür.Oysa uygulamada bu tür hazırlık lar ya
pılmadan yeni üniversiteler açılm aktadır."

Hem de uzay çağına yaraşır b ir h ız la Y ine DPT, 
1975 Martında "Yüksek Öğretim Kurumlan" isimi i b ir 
k itapçık yayınlam ıştır.Ş im di,yani 1976 Kasımındabu 
kitapçığın "Universiteler'başlığı altında saydığı ü n i-  
versitelere 5 yeni üniversite eklendi. Geçen l,5 y î l  ( 
içinde Bursa, Fırat (Elazığ), 19 Mayıs(Samsun),İnönü 
(Malatya) ve Selçuk (Konya) üniversiteleri eklendi.

Projesiz, programsız kurulan bu üniversitelerin, 
üniversite eğ itim in i yaygınlaştırmak amacıyla kesin- 
kesbir ilg is i yok .Bu üniversiteler oynanmakta olan oyu 
nun uygulama alanları sadece.Ve bu oyun,yük sek öğ
retim kurumlarını Anadoluya yaymak/adikalleşmeyi, 
sola açılmayı önlemek iç in  öğrenci kesimlerini kam- 
puslara hapsetmektir.. . . ______________________

ÜNİVERSİTE ÜZERİNDE C IA  
HAREKATI * I

Üniversite ve üniversite gençliği toplumun en di
namik ve en ağ ırlık lı kesimlerinden b iris in i oluşturu
yor. Bu nedenle hem bu kesimde olanlar hakkında ha
ber almak ve hem de provokasyonlar düzenleyerek bu 
kesime darbeler vurmak dış ve iç egemen çevrelerin, 
üzerinde hassasiyetle durdukları b ir konu. Geçmişte 
bunun örnekleri çok görüldü .Mahir Kaynaklar,Erdoğan 
Güçbilm ezler henüz unutulmadı.Ama bunlar,bu a fişe 
olmalar ayni güçlerin yeni girişimlerde bulunulmasa 
nı engellemiyor.

I ay kadar önce Boğaziçi Üniversitesinde" İşçiler 
ve Sendikalar" konusunda uluslararası b ir seminer dü
zenlendi. Bu seminere batı ve doğu Avrupa ülkelerin
de^'ve Türkiye'den konuyla i lg i l i  b ilim  adamları ve 
sendikacılar k a tıld ı. Bu seninerın organizasyon ve yü
rütme iş le riy le  gö rev li o lankişisi,C IAaraştırm am er- 
kezi durumunda olduğu bütün dünyaca b ilinen "Hür 
Berlin Üniversitesi" nde öğretim üyesi olan b ir Türk'tü 
"Hür Berlin Universitesi"nin mensubu olan bu kişi , 
kendi ifadesine göre,gayetle de solcuydu ve en bü
yük amacı, SBF'ye 1500 TL asistan maaşıyla girmekti. 
Şimdi bu kiş i ve b ir zamanlar ODTÜ'de öğretim gö
revlis i olan solcu('.) eşi hergün, SBF'ye asistan o lab il
mek iç in ,fakü lten in  kapısını aşındırıyor.

MC ortaklarının aynı n ite lik te  b ir üniversite pe
şinde olduklarını söylemek b ir bakıma olanaksız.

AP'nin hayalindeki Üniversite, dikensiz b ir gül 
bahçesi.Toplumsal o lay la rla ,po litikay la  ilgilenmeyen, 
kendi içine kapanık,ancak verilecek teknik görevleri 
yerine getirecek b ir üniversite istiyor AP .Politikayla  
ilgilenm eyi aşağılık b ir uğraş alarak gören,cüppele
r in i savura savura geçtik le ri koridorlarda,"evetefen 
dîmc?"öğrencilerinin saygı duruşu yapmasına sebep o- 
lan hocaların bulunacağı b ir üniversite istiyor AP.

Oysa MHP'nin istediği üniversite "Büyük Ülkü" 
davasının m ilitan lığ ın ı yapacak b ir üniversite.Ülkü*- 
cü ideolo jin in öğre tild iğ i, çağdaş bilim e düşman b ir 
üniversite istiyor.MHP ve MHP'nin istediği üniversi
te, "Büyük Ü lkü" davasının yanında politikanın tam 
içinde olacak.

M HP,halen,istediği yönde epey ile r i adımlar a t
mış durumda. AP'nin "konandolara"göz yumması ise 
yine kendi istediği biçimdeki üniversiteyi gerçekleş
tirmede atılmış b ir adım .Zira AP'nin istediği biçim 
deki b ir üniversiteyi yaratmanın ilk  koşulu,üniversi
te içindeki devrimcilerin süsturulmasını gerektiriyor. 
"Komandolar" bu koşulu sağlamada AP'nin de epey 
işine yarıyor.

SUSMAKLA HİÇ BİR ŞEY 
HALLEDİLEMEZ

I976-İ977 Öğretim Dönemi Üniversitelerde "Ü l
kücüler" in estird ikleri terörle başladı. Ama cinayet
lerin dolaylı suçluları da var. Bunların başında da fa
kültelerinde silahlar a tıl irken odalarına kapanıp ken
d ile rin i emniyete alan öğretim görevlile ri ve yöneti
c ile r ge liyo r.O lay  çıktı diye okulları kapatmak ma
r ife t değild ir. Susmakla da hiç b ir şey halledilmez. 
Yapılacak iş,en azından eğer gerçekten özgür ve ba
rış içinde b ir üniversite isteniyorsa,bu düşüncede o- 
lan öğretim üyelerin in ,yönetic ilerinb iraraya gelerek 
saldırganları ve onlara yardımcı olan emniyet görev
li le r in i kamu oyu'na teşhir e tm eleri,gözleriyle şahit 
oldukları olaylardaki suçluları savcıların karşısına 
çıkarma girişiminde bulunmalarıdır.Ü lkücüler dışın
daki öğrencilere, itida l ve soğukkanlılık tavsiye et
mekle yetinmek, cinayetlere ortak olmakla özdeştir.. .

Demokrasi vaadeden CHR’nin
Ant i- Demokratik 
Gençlik Kurultayı

EC E V İ T , DELEGE KARTLARINI ALMAK İÇİN GENEL MERKEZE 
GELEN MUHALİFLERE; /'DEV-GENÇ' Ç İ L E R , MAOCULAR BURA
YA GİREMEZ" DEDİ.

20 KASIM GONO OLANLAR

20 Kasım günü Ecevit, P arti Mec
lisinde yaptığı konuşmada; "Gençlik 
Kolu Kurultayının delege lis te le ri Ge 
nel Merkezde asılacak ve kartlar bu 
radan dağıtılacak" dedi. Bunun üzeri
ne Gençlik Kolları yönetimine muha
lif olan delegeler topluca Genel Mer
keze geld iler. Ancak binayı işgal e t 
m iş olan Zeki Alçın ve arkadaşları 
bunları içeri sokmak istem ediler Mu 
halifler direnince olaylar başladı. İ- 
çeride bulunanlar binaya girmek is
teyenlerin üzerine ta ş  ve sopalarla 
sald ırd ılar. İçeri girmeyi başaranla
r ı  da yaka paça d ışarı a ttılar. Muha 
liflere saldıran Genel M erkezcileri 
Gençlik Kolları Genel Başkanı Zeki 
Alçın'm  Ardeşen Belediye Başkanı o- 
lan ağabey s i yönetiyordu. Bu kişinin 
telinde tabanca vardı.

D ışarıda kafalar, kollar k ır ıl ı r , 
çam lar indirilirken Ecevit'in odası
nın perdeleri sıkı sıkıya kapalıydı. 
Kapı ise kilitli. Olaylar bittikten son
ra  Ecevit sessizlikten sıyrıldı. Muha 
lif  grubun tem silcileriyle görüşme
yi kabul etti. Ama bu tek yanlı bir 
görüşme oldu. Z ira konuşan sadece 
Ecevit'ti ve şunları Söylüyordu :"Dev 
Genççiler. Maocular buraya girem ez, 
d ışarı çıkın."

Ecevit daha sonra da basma şu 
açıklamayı yapıyordu:"CHP'de anti
demokratik kurultay olmaz."

Genel Merkezci Zeki Alçın ve a r 
kadaşları Genel Merkezdeki harekâtı 
başarıyla tamamladıktan sonra gece 
yarısı, doğru kurultayın yapılacağı .

ÇOK DEMOKRATİK (!) KURULTAY 
BAŞLIYOR

"Derya" sinemasına gittiler. Salonda 
delegelerin yerleşim  plânı tesbit e - 
dildi. Ön taraf tamamen genel mer -  
kezcilere ayrıldı. Muhalifler- iki yana 
ve arkaya sık ıştırıld ılar. Muhalifler
le  m erkezciler arasında boşluklar bı
rakıldı. Buraya elleri sopalı görevli
le r  yerleştirilecekti.

Plâna göre Ecevit gelip, konuşma
sını yapıncaya kadar hiçbir olayın çık 
masına izin verilmeyecekti. E cev it, 
kurultaya içeri alınmayan delegele - 
r in  arasından geçerek geldi. Ancak o 
sırada muhalif delegelerin büyük ço
ğunluğunun içeri alınmış olduğu dabir 
gerç ıkti.

Ecevit; "Bizim programımızı ay -  
dmlar anlayamaz" biçimindeki çökün

lü konuşmasını yapıncaya kadar ger - 
çekten en ufak bir olay çıkmadı kurul
tayda. Ancak ellerinde sapları çok u- 
zun çiçek buketleri taşıyan görevlile 
rin  durumu herkesin garibine/ gitm iş 
ti.

ÇİÇEKLİ SOPALAR VE 7 YARALI

Ecevit gittikten sonra rapor üzeri
ne görüşm eler başladı. İlk olarak 4 
merkezci söz aldı. Onlardan sonra 2 
muhaiif söz alm ıştı. İşte kıyamet o 
zaman koptu ve çiçek buketlerinin hik 
meti anlaşıldı.

Muhalif Manisa İl Başkanı Hüdai 
F azlılar, salondaki yerleşim in b ir  o- 
yun olduğunu anlamış şunları söylü
yordu kürsüden; "Delegelerin başına 
sopalı askerler d ikilm iştir."

İşte tam o sırada ellerinde çiçek 
buketleriyle görevliler, arka s ıra la r
da yer alan muhalif delegelerin ve 
kürsüde konuşmaya çabalayan Hüdai 
F azlıla r'm  üzerine yürüdüler. Je la  -  
tin kağıtlarına sa rılı çiçek buketleri
nin sapları 50'şer santim boyunda so
palara dönüştü. Az sonra işe  kan da 
karıştı. 7 muhalif delege ağır biçim

de yaralanarak hastaneye gönderildi
le r.

Bu sırada polislerin de içeriye 
girdiği görülüyordu. Gençlik kolları 
Genel Başkanı Zeki Alçın, polislere 
muhalifleri işa re t ederek şöyle ba -  
ğırıyordu:"Komünistler kurultayı bas 
tıla r, atın bunları d ış a r ı ."

v e d e m o k r a t i k  s ö n  ( ı )

Aslında muhaliflerin atılm alarına 
gerek kalmadı. Çünkü 45 ilin delege
le ri durumu protesto ederek, kendi -  
liklerinden salonu terkettiler.

45 ilin delegeleri olmadığı halde; 
yapılan seçim lere her nasılsa toplam 
delege sayısının üçte ikisi katıldı.Ve 
"Zeki_Alçin" lis tesi tüm oyları ala
rak  kurultayı kazandı.

Bunlar olurken Orhan Eyüboğlu , 
sinemanın dışında bekleyen muhalif 
delegeleri kastederek hâlâ;"D ışarda 
kilerin CHP ile ilgisi yok, ya faşist
t ir le r  ya da komünist" diyerek, polis 
lerden dışarıdakiler! dağıtmalarını 
istiyordu.

Neticede, demokr asi vadeden C HP 
nin Gençlik Kolları Kurultayı böyle- 
sine b ir demokratik sonla kapandı.

O sıra larda kongreyi terkeden45 
ilin delegelerine E ce v it; "U sulsüz
lük 'varsa mahkemeye başvurun" d i
yordu.

sa y fa



SOSYALİST PARTİ GENEL BAŞKANI M. ALI AYBAR
İLE BİR KONUŞMA

Türkiye’de Solun Dünü,
Yeni Sol ve TIP  olayı

SORU: T ü r k i y e 'd e k i  s o s y a l i s t  h a r e k e t  27  
M a y ıs  1 9 6 0 ' t a n  s o n r a  y a s a l  o l a r a k  ö r g ü t  -  
le n m e  o la n a ğ ın a  k a v u ş t u . Bu y a s a l  ö r g ü t r  
len m e  k a p a t t ı r ı l a n  T İ P ' l e  s o m u t l a ş t ı . A n
c a k  b i z e  g ö r e  T İP , bu  h a r e k e t e  y e n i  b o y u t  
l a r  v e  n i t e l i k l e r  d e  k a z a n d ı r d ı .  S o n r a k i  
tüm  a y r ı l ı k l a r  T Î P ' i n  s o s y a l i s t  h a r e k e t e  
k a z a n d ı r d ı ğ ı  y e n i  n i t e l i k l e r i n  k a b u lü  ya  
da r e d d i  n o k ta s ın d a  t o p l a n d ı .  T İ P ' i n  e s k i  
v e  S o s y a l i s t  P a r t i n i n  ş i m d i k i  G e n e l B a ş 
k a n ı  o l a r a k  b i z i m  b u  d e ğ e r le n d ir m e m iz e  ka  
t ı l ı y o r  m u su n u z?  A y r ıc a  T ü r k i y e 'd e  h a l e t i  
s o lu n  durum unu  b u  y a k la ş ım  ç e r ç e v e s i n d e  
n a s ı l  'd e ğ e r l e n d i r i y o r s u n u z ?

Aybar •  Kapattırılan TİP Türkiye'deki sosyal İst harekete 
gerçekten bir takım yenil ikler getirmiştir. Bunlar Sosyalist 
Parti Programında daha da geliştirilmiştir.Bu yenilikleri 
kısaca şöyle belirtebiliriz:Sosyalizmde hazır reçete bu
lunmadığını , hiçbir "model" in Türkiye için geçerli olma
dığını,kendi sosyalist yolumuzu kendimizbulgulamak zo
runda olduğumuzu ileri sürmüştür.TIP Sosyal İzm in evrensel 
nitelikteki bil imsel tezlerinden çıkış yaparak,Türkiye'nin 
sosyo-ekonomik yapısına, geleneklerine uygun sosyal İzm 
biçimini kendimizin bulgulamamız gerektiğini söylemiş
tir . Her şeyi ithal eden Türkiye için bu, yen i bir görüştü. 
TIP, emekçi iktidarının niteliğ i ve biçimi konusunda da 
kimi yeni görüşler getirmiştir.Bunun yanı sıra TIP,sosya- 
lizmin, demokrasi ve insanla somut ilişkileri konusunda 
da yeni görüşler savunmuş tur.Daha doğrusy bu konuda TİP, 
sosyalizmin kaynağına giderek,bu kaynaktan esinlenerek 
sosyalist hümanizma ve demokrasi arasındaki bağların a l
tını çizmeye çalışmıştır.^ Bunların yanı sıra kapattırılan 
TİP,bir de bağımsızlık konusunda ısrarlı olmuştur. Bağım
sızlık derken, burada asıl sosyalistler arasındaki ilişk i
lerde, sosyalist devletlerin ve sosyalist partilerin bağım
sızlığından 'söz ediyoruz..TİP,enternasyonalizmi,eşit ve 
özgür varlıklar arasında sosyalistçe dayanışma olarak an
lam ıştır.TİP'in getirdiği bu yenilikler bil indiği gibi, yıl lar 
sonra Avrupa sosyal İst hareketinde güncel sorunlar haline 
gelmiştir.İtalyan,Fransız,Ispanyol,Japon partileri^sos
yalizmi demokratik yoldan toplumlarına özgü biçimde 
kurmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ve sosyalistler arası 
ilişkilerde,bağımsızlığın esas alınmasını istiyorla/.

SORU: P e k i y i  a ca b a  k a p a t t ı r ı l a n  T İP  bu ’ 
n o k ta y a  n e r e d e n  g e l d i ?  T ü r k i y e 'd e k i  t a - x 
r i h s e l  g e l i ş i m i  bu  a ç ıd a n  k ı s a c a  ö ze t- ':  
l e m e p i z  mümkün mü? ı _ . - ■

Aybar •  Meşrutiyet1 in ilanı ile  birlikte yaygın grev ha
reketleri başlamıştır. Selanik'te İstanbul'da işçi tabanı
nın bu tepkilerine paralel olarak, sosyalist partiler ku
rulmaya başlanmıştır.

İlk sosyalist parti, 1910 yılında kurulan Osmanlı Sos
yalist Fırkası'dır.Bu reformist bir parti idi. ömrü uzun ol
madı, İttihat ve Terakki diktası sırasında kapatıldı.Müta
reke yıllarında Türkiye Sosyalist Partisi adı ile yeniden 
çalışmaya başladı. Başkanı İştirakçi Hilmi Beydi .Paris1 te 
de bir şubesi vardı .KurucusuDr. Refik Nevzat Bey'di. İşti
rak ve İnsaniyet gibi yayın organları vardı. 2. Enternas
yonalle ilişki kurmuştur. 1919 yılında Şefik Hüsnü ve Nejat 
Beylerle arkadaşları ,Türkiyelşçi Ç iftçi Sosyal ist Partisi'ıii 
kurmuşlardır. Bu parti gerçek bir sosyolistparti id i. Kurtu
luş ve özellikle Aydınlık adlı dergilerle bilimsel sosya
lizmi anlatmaya çalışmıştır. Ayrıca işçilere seslenen bir 
de Orak-Çek iç adlı haftalık dergiyi yayınlamıştır, 1919 
yılında yapılan genel şeçimlere katılmış,İstanbul'da sa
dece 14 oy almıştır.Mütareke yıllarında İstanbul'da ay
rıca ik i işçi demeği de kurulmuştur. Bunlar grev hareket
lerinde etkilT olmuşlardır. Kurtuluş savaşının başlarında 
sol,küçük ama canlı bir akım ol arak, Anadolu'da ortaya 
çıkmıştır.Mecliste sola dönük milletvekilleri vardı. Bun
lardan bir kısmı Meclis dışından kimi kişilerle birlikte 
çeşitli adlarla sosyalist partiler kurmuşlardır:Yeşil Ordu 
Halk İştirakiyyun Fırkası, Komünist Partisi.. .Bunlar gizi i 
kuruluşlardı.Yeşil Ordu, Marksizm! müslümanlıkla bağ
daştırmaya uğraşmıştır.Sosyalizmin emekçi halk yığınla
rını etkilemesinden kaygı lanı I dı ğı ve iktidar bürokrasisi

solu, da tekeline almak istediği için,bir de resmi Komünist 
Partisi kurulmuştur.Bu arada Rusva'Ha savrıc tutcnğı rjlrm
kimi Türk suboylann.n da giriş imiylekurulan Türkiye Ko
münist Partisi de, Mustafa Suphi Beyin başkanlığında 15 
kişilik bir grupla Kurtuluş Savaşına katılmak için Türkiye'
ve aeçmiş he de, tuzağa düşürülmüşler,öldürülmüşlerdir.

Kısa bir zaman sonra bu sol partilerin hepsi, İstiklal 
Mahkemelerince kapatılmış^kurucuları ve Ijyeleriçeşitli 
cezalara çarptırılmıştır.Bundan sonra uzun bîrsyasak dö-' 
nemi başlar. 1925 de ilan edil en Takriri Sükun kanunu tüm 
sol kuruluşları yasa dışı ilan etmiştir. Bu tarihten çok par
t i l i  demokrasi rejimine geçişimize dek,Türkiye solu yer
altına itilm iştir.

Illegalite dönemi olan bu 20 yıllık  sürede,solun ça
lışma biçimi bizler için öğretici derslerle d oludur. 20 yıl 
boyunca Türkiye Komünist Partisi illegal çalışmak zorun- 
dabırakıldığı halde,bugün artık bunu kesinlikle söyliyebi 
liriz ,h içb ir zaman gerçek anlamda bir illegal parti du
rumuna gelememiştir. Kuşkusuz örgütlenme model i olarak 
o yıllarda klasik sayılan bir modelin tam tamamına kop
yasıdır. Demek ki bu illegal çekirdek,aslında işçi sınıfı 
ile  ve geniş emekçi yığınları ile eklemli bir çalışma dü
zeni içine girmesi gerekirken, bizdeki illegal Komünist 
Partisi böyle bir çalışma rejimi içine girmemiş veya gi
rememiştir. Yönetici kadro içindekibir-kaç işçi ise,çok- 
tan işçil ik nitel iğini kaybetmiş kişilerdi. Bu kadronun bel- 
l i  başlı uğraşı zaman zaman gizli bültenler yayınlamak 
olmuştur.j3enellikle bu yönetici kadro bir bek ley iş için
de görünmüştür. Bu kadro denilebilir k i, devrimi hazırla
mayı veya başlatmayı planlayacak ve gerçekleştirecek 
yerde,uluslararası ilişkilerde ve varolan dengede köklü 
bir değişikliğin meydana gelmesini beklemiştir.20yıllık  
küçümsenmeyecek süre içinde bu siyasal örgüt, emekçi 
yığınlarla eklemleşmöye yönelik hemen hiçbir geçeri i ve 
etk ili girişimde bulunmamıştır;ama bir çok kez tutuklan
mıştır. Dikkati çeken nokta şudur k i, bu tutuklamaların 
hemen hepsi Merkez Komitesi üyelerini içine alan ope
rasyonlar biçiminde olmuştur. Yani TKP'nin yönetici kad
rosu, o günlerde polis teşkilatı için .şeffaf hale gelmiş^ 
illegalite kuralları dışına düşmüştür. İşçi sınıfına ve sola 
karşı faşist terörün baskın olduğu bu yıllarda, başka bir 
şey yapmamış da olsalar,umut ışığını söndürmemiş olduk
ları için, bu devrimciler saygı ile anılmaya hak kazan
mışlardır.

2 .Dünya Savaşından sonra,çok partili rejime geçil
mesi ile birlikte, Şefik Hüsnü ve arkadaşları legal birpar- 
ti kurdular-.Türkiye Emekçi ve Köylü Sosyal İst Partisi 3u 
partiden kısa bir zaman önce de Esat Adil Türkiye Sos
yalist Partisi'ni kurmuştur. Bu partilerin de ömrü uzun ol
mamıştır. Sıkıyönetim komutanlığınca kapatilmış>her ik i 
parti'nin yöneticileri ve üyeleri tutuklanmıştır. Bu kısa 
süren legalite döneminden sonra,Türk solu gene illega- 
liteye İtild i. 10 yıllık  Demokrat Parti iktidarı sola kar
şı yürütülen baskı ve terörün en şiddetli olduğu bir dö
nemdir. Bu dönemde en masum konuşmalar bile komünizm 
propagandası sayılmıştır.Ceza kanununun 141-142. madde 
Ierinin,solun her çeşidini kapsayabilecek biçimde yeniden 
kaleme alındığı ve cezalarınölüm cezasınckadar arttırıl
dığı bu dönemin, Amerikan tmperyal ızmının boyunduruğu 
altına girdiğimiz ve Türk Burjuvazisinin hızlı bir büyü
me içinde bulunduğu dönem olduğu dikkati çekmektedir. 
Artık Türkiye'deherşeyAmerikan EmperyalizmininÇıkar 
larına ve onun içimizdeki işbirlikçisi durumunda olan bur 
juvazi,bürokrasi, toprak ağası üçlüsünün çıkarlarına göre 
ayarlanmaktadır.* Bundan dolayı da işçi sınıfının toplu 
sözleşme ve grev hakkına sahip olması ve helepolitikbir 
güç olarak örgütlenmesi şiddetle yasaklanmıştır. Bu dön
emde Türkiye Komünist Partisi yeraltında yeniden çal ışma 
olanakları aramıştır. Ve ilk kez üniversite gençliği ile 
ilişki kurarak kadrolarını bir ölçüde yenilemek ve geniş
letmek olanağını bul muştur. Ayrıca yurt dışında,Paris'te 
bir gençlik derneği ile de ilişkiler kurduğu iddia edil
miştir. Ne ki illegal çalışma yöntemlerindeki bozukluk, 
ilke llik bu çalışmaların uzun müddet sürdürülmesine o- 
lanak bırakmamıştır.Ve bilindiği gibi 1951 yılında Tür
kiye Komünist Partisi,tarihinin en geniş poliş operas
yonu ile karşılaşmış,tüm kadrosu ile bir kez daha ele

geçirilmiştir.

Türkiye İşçi Partisi 12 sendikacı tarafından kurulduğu 
tarihte (13 Şubat 1961), Türkiye sosyalizminin yukarıda 
özetlemeye çalıştığımız böyle bir geçmişi vardı. TİP'in 
kurucuları bu geçmişten belki habersizdirler Ama Türkiye 
işçi sınıfı gerek nicelik bakımından, gerek nitelik bakı
mından büyümüş,belirli bir düzeye gelmiş bulunuyordu. 
Nitekim o yıllarda İstanbul'da Saraçhanebaşında yapılan 
büyük işçi mitingi ,ya da Ankara'da yapı isçilerinin Türki
ye Büyük M ille t Meclisine yürüyüşleri,İzmir'de kadın 
ve erkek işçilerin yaptıkları takunyalı gösteri ve daha 
başka illerde yapılan işçi m itingleri,işçi sınıfının bir 
dönüm noktasına geldiğini ortaya koymaktaydı.Özetle 
mek gerek i rşe, işçi sınıfı toplumda bir ağırlık oluşturdu 
ğunu kavramaya başlamış ve ağırlığını kabul ettirmek^ 
çin yol arar duruma gelmiştir. Kuşkusuz bilinçlenme he-- 
nüz son derece bulanıktı;ama bir adım atılıyordu.İşçi
ler,artık eskisi gibi körü körüne itaatli bir yığın olmak 
tan çıkıyordu.Türkiye işçi sınıfının po litik mücadele a 
lanına adım atması, tarihin gündemine girmiş, yanıt bek 
leyen bir sorun haline gelmişti.Türkiye İşçi Partisi' nin' 
kuruluşu böyle bir ortamda oldu.Aynı doğrultuda,ikti
dar çevrelerinin parmağı olduğunu sandığım başka gi
rişimler yapılmıştır.Çalışanlar Partisi girişimi g ib i. ..

SORU: T İ P ' i n  k u r u lu ş u n d a k i p ro g ra m  s o s -
y a l i s t  b i r  procrraı ti u d i  ?

Aybar •  Türkiye İşçi Partisi'nin ilkprogramı ileric in ite
likte id i. Emekten yana bîr karakter taşıdığından da kuş
ku yoktu.Nitekim şöyle cümlelere raslanırdı programda: 

."Partimiz,siyasi mücadeleyi gayri sahsi ve emekçi b ir ' 
açıdan görür ve yürütür. Bu mücadelenin amacı daha i

zaman,program ve tüzüğün yeniden ele alınması başlıca 
sorun olarak karşımıza çıkmıştır.

SORU: Yen-i p r o g r a m ın  h a z ı r la n m a s ın d a  ç ı  
k ı ş  n o k t a s ı  "ne o lm u ş tu r ?  ö r n e ğ in ,  dünya  
da s o s y a l i s t  u y g u la m a d a k i  g e l i ş m e l e r  b ü  
y e n i* p r o g r a m  • . e t k i l e m i ş  m id ir? N e  ö lç ü d e ?
Aybar •  Yeniprogram ve tüzüğü hazırlarken,Türkiye'nin 
biraz önce özetlemeye çalıştığım sosyalist tarihin yam 
sıra, sosyal izmin dünyadaki yarım yüzyıla yaklaşan uygu
lamalarından da gerekli derslerin alınarak, ithal malı ol
mayan b ir tüzük ve programın hazırlanması gerekmiştir.

Burada Stal in 'jn ölümünden sonra toplanan Sovyetler 
Birliği Komünist. Partisi'nin 20.Kongresinde, o zaman 
Genel Sekreter olan Kuruşçef'in açıklamalarından söz et 
mek isterim.Stalin'i kendini tanrılaştırmakla ve sosya
list yasal lığı çiğnemekle şuçlayan Kuruşçef1 in kongrede 
yaptığı konuşma dünya solunda derin yankılar uyardır- 
mıştı. Parça parça açıklanan bu konuşmanın tam metni 
yayınlandıktan sonra, dünya solu gerek teoride,gerek 
pratikte yepyeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. O ta 
rihe kadar geneli iki e herşey in iy i yürüdüğüne inanılıyor 
du. Kuruşçef'in açıklamaları bu inancı temelden sarsmıştı 
Stal in kişisel bir dikta rejimi kurmuş,parti mekanizması
nı çalışmaz hale getirmiş, devlet gücünü zaman zaman 
emekçiler aleyhinekullanmış ve siyasal rakiplerini düz
mece davalarla idam ettirmişti. Kuruşçef inanılmaz şey
ler açıklamıştı. Demekki Sovyetler Biri iğinde işler sa
nıldığı gibi değildi.Proletarya diktatörlüğü yerine,ki
şi diktatörlüğü kurulmüştu^tüm rezillikleriyle.Sosyalizm 
saptırılmıştı. Ama bu sapmanın nasıl, neden meydana gel 
diği açıklanmıyordu. Kuruşçef, Stal in' î suçlamakla yetin

"KAPATTIRILAN TIP,ENTERNASYONALİZMİ 
EŞİT VE ÖZGÜR VARLIKLAR ARASINDA SOS
YALİSTÇE DAYANIŞMA OLARAK ANLAMIŞTIR. 
TİP'İN TÜRK SOLUNA GETİRDİĞİ BU VE Dî 
GER YEN I-LIKLER, BİLİNDİĞİ GİBİ, YIL
LAR SONRA AVRUPA SOİYALIST HAREKETİN
DE GÜNCEL SORUNLAR HALİNE GELMİŞTİR."

leri, daha hür, daha mesut olmaktır."Görüldüğü gibi I 
parti kurucuları partilerinin yurt ve dünya olaylarına e- I 
mekçi bir açıdan bakacağını açıkça belirtmişlerdir.Bu I 
önemli bir tutum olmalıdır. Partiye sınıfsal bir yaklaşım ;| 
dır.Beri yandan sömürgeciliğe karşı olduklarını da söy- I  
lüyorlar aynı programda, örneğin giriş bölümündeki jtr I  
cümle: "Sömürgeciliğe karşı tarihte ilk  mücadeleyi aç* I 
mış, yürütmüş vebaşarıya ulaştırmış olan Türk ulusunun I  
yönetmeni Atatürk ve Türk Ulusunun çağdaş uygarlık se* 1 
vıyesine çıkmasını temin eden devrimler!,partimizindev 1 
rimci davranışının başlangıcını ve dokunulmaz,geri gi- I  
dilmez,kayıt konulmaz ile ri yönünün temelini teşkil e- I 
der." Programda aynı doğrultuda başka sözlerle, sosya- I  
lizme yönelik başka yargılara da Taşlanmaktadır. Ama i  
bütün bunlar bulanıktır; ile ric i bir takım formüllerle,de- 1 
y imi erle içiçe sunulmuştur. Bundan dolayı önemi i boşluk- I  
ları olan, sistematiği bozuk ve yüzeyde kalan bu progra- I  
ma tam anlamıyla bir sosyolistparti programı demek zor- 1 
dur. Kurucuların kararıyla partinin başına getirildiğim

mişti.Oysa Stal in olgusunun bir nedeni olmak gerekti. 
Asıl sorun bu id i. Bu soruna dünyanın her tarafında sos
yalistler yanıt aramaya koyuldular.

Şok etkisi yapan 20.Kongre,aynı zamanda bir umut 
kaynağı da olmuştur. Kongre kararlarında, Stal in döne
rlindeki suçların yinelenmiyeceği kesinlikle vaadedil- 

I mekteydi. Kolej ial yönetime dönülmüştü. Bir daha kişi
ye tapma olmayacaktı. Sosyalist yasalar uygulanacaktı. 
Mahkeme kararı olmadan kimse tutuklanamayacaktı.Düz
mece davalarda hüküm giymiş olanların hakları geri ve- 

Irilecekti. Bunlar, "çobanın kaybettiği kuzuyu bulmasına" 
benzeyen şeylerdi;ama ilk  şoktan sonra gene de herkesi 
umutlandırmışlı. Gerçekten iyiye doğru bir gelişme de 
başlamıştır. Hiyanetle suçlanarak idam edilenlerin hap 
İse atılanların hakları geri verilmeye başlanmıştı.Sade 
iSovyetler Birliğinde değil, Polonya'da, Çekoslavakyd 
I da, Macaristan 'da, Romanya'da, Bulgaristan'da.. ,Ra- 
Ijik 'le r, Stanski'ler, Gomulka'lar, Kozlof'lar ölü olarak 
■yeniden saygınl ığa kavuşuyorlardı. Kuruşçef,TitoYıuna
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yağına gidiyordu.Ne ki,"buzların çözülmesi"çok uzun 
sürmedi. Stalinizmin yaşadığı ortaya çıkmağa başladı. 
Kısa bir süre sonra Berlin'de,Polonya'da(Poznan)ayak- 
lanmalar oldu. Ayaklanmaların başında işçiler bulunu
yordu. Bu iki ayaklanmayı bir üçüncüsü,Macaristan o- 
Iayları izledi.Macaristan ayaklanması önemli boyutla
ra ulaştı.Komünist partisinin yöneticilerini değiştirmesi 
gerekti.Yeni yöneticiler,Macaristan sosyalizmine yeni 
bir yön vermek istediler.Bunun üzerine Sovyet tankları 
Peşte'ye ve Macar şehirlerine yürüdü ve bilindiği gibi 
Macar ayaklanması kanlı bir biçimde sona erdirildi.

Bu olaylar dünya solunda 20.Kongre'densonra beli
ren umutları noktalamıştır. Stal in* in sorunun,Kuruşçef' 
in göstermek istediği g ib i,b ir kişinin ihtirasıyla açıkla
nabilecek bir sorun olmadığı ve sosyalist sistemin tümüy
le ele alınmasını ğerektirecek ağırlıkta bir sorun oldu
ğu ortaya çıkmıştır. Makinada bir bozukluk olduğunda 
kuşku yoktu. İşçilerin sosyalist devlete karşı ayaklanma
ları, bozukluğun burada, yani işçinin devlet çarkını ger
çekten elinde tutmaması noktasında olduğunu gösteri -  
yordu. İşçiler,köylüler gerçekten karar sahibi olmalıy
dılar. Sovyet nodel i sosyal izmin,bunu sağlamadığı anla
şılıyordu. TİP'in yeni tüzüğünde partinin niteliğini ve 
amacını belirten baştaki iki maddeyi yazarken bu alay -ı 
ları göz önünde bulundurdum. Sonradan hazırlanan TİP 
programına bu iki maddedeki esaslar yön vermiştir. Sos -  
yal ist Parti Programında ise bu esaslar daha da geliştiril
miştir.

Türkiye'deki yarım yüzyıllık uygulamadan,sol hare
ketin emekçi yığınları ile bütünleşemediği, eklemi i bir 
çalışma düzenine giremediği sonucu çıkmaktadır; Yeni 
partinin bu boşluğu doldurması ve gerçekten tabana da
yalı bir hareket oluşturması başlıcasorunumuzdu.'27 Ma 
yıstan sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlatılabilirdi. 
Gerçekten halk oyuna sunulup yürürlüğe girmiş olan 
1961 Anayasasında sola,sosyalizme dönük pekçok hüküm 
bulunmaktaydı. Bunlara dayanılarak bu hüküm ve ilke
leri daha da geliştirme yolu tutularak geniş halk kitle le
rine gitmek, onların sosyalist bilinçlenme süreçlerini 
hızlandırmak olanakları vardı. Kuşkusuz burada akla sos
yal izmin burjuva yasalarına dayanılarak gerçekleştirile
meyeceği hakkındaki bilinen görüş akla gelebil ir.Bu bir 
ilke sorunu değil bir pratik sorunudur. Yani yasaların 
uygulanmasında olanakları genişletmek, burjuvazinin 
sosyalizm aleyhindeki girişimlerine olanak vermemek, 
daha doğrusu bu girişimleri, gelişmeden kaynağında boğ
mak, yasal çal ışma yöntemlerini kabullenmiş bir sosyalist 
hareket için, olanaksız şeyler değildir.Görülüyorki bu 
sorunu tek yanlı olarak ele almak yanlıştır. Kaldı k i, 
Türkiye'de henüz sosyalizme geçiş aşamasında değil, ilk 
hazırlık döneminde bulunuyoruz. Bizim için en önemli 
sorun, içinde bulunduğumu^ aşamada işçi sınıfının,köy
lülerin ve tüm emekçi halk yığınlarının siyasal bilince 
kavuşmalarını hızlandırmak ve aşağıdan yukarı bir örgüt 
kurmaktır. 1961 Anayasası böyle bir girişime olanak ver
mekteydi. Tüzük ve programı hazırlarken öncel iki e bunu 
göz önünde bulundurduk.Böyle biramaç,örgütlenmede 
bizi yatay örgüt biçimine ağırlık vermeye götürecekti,

nitekim götürmüştür.Türkiye'de sosyalizmi gerçekleşti
recek sosyal güç olan işçi sınıfı-köylüler-tüm emekçi 
sınıflar bu örgüt aracılığıyla iktidara gelmeliydiler .Bu
nun için de herşeyden önce işçilerin, köylülerin parti İ- 
çinde ağırlıkları bulunması, söz ve karar sahibi olmala
rı gerekmekteydi. Stal in olayı,bir bakımada Çarlık Rus- 
yası' nı n geri koşul larından parti örgütünün aşırı merkezi
yetçi,kalımlı yöneticilik, bütüncüllük ve profesyonel 
devrimcilik gibi ilkeleri ile,emekçi yığınlardan bağım
sızlaşmış bir yönetici kadrosunun, bir bürokratik sosyal 
grubun oluşmasına ve giderek bir kişi diktatörlüğüne dö- 
nüşmesineaçık bulunmasından ileri gelmişti. Sosyalist 
ilkeler, örgütlenme ilkelerine yansımamışsa, hareket 
mutlaka çapraşıklaşır. Kapatılan Türkiye İşçi Partisinde 
böyle bir sapmanın önlenmesi için ilkönce işçileri,köy
lüleri, ve her meslekten kol ve kafa emekçilerini parti 
içinde eğemen kılan bir hüküm getirild i. Tüzüğün 53. 
Maddesinde "Partinin bütün organlarında görevli bulu
nanlardan yarısının kol emekçileri olması"esası kabul 
edilmiştir; Şurasını açıklamak isterim ki,sosyalizmdeki 
bürokratik sapmaya o günlerde bu günkü kadar açık ve 
kesin bir teşhis koymuş değildik.Sorunun pratik ve teo 
rik yanları bizim için henüz tam anlamı ile aydınlan
mamıştı. Ama, emekçilerin söz ve karar sahibi olmaları 
hakkındaki görüşümüz açıklık ve kesinlik kazanmışbu- 
lunuyordu.İşçilere,köylülere Türkiye İşçi Partisi hiçbir 
zaman bir emek gücü yığını gözü ile bakmam işti. Sos
yal izmin ancak onların el inde gerçekleşebileceğine işin 
ta başından beri inanmıştır.

Beri yandan emperyalizmin boyunduruğu altında bu
lunan Türkiye'de,çeşitli emekçi sınıf ve zümreler ara -  
sındaki ikinci derecede çelişkiler yumuşadığı için, ik ti
dar mücadelesinde bu sınıf ve zümrelerin sağlam bir i t t i 
fak oluşturmaları olanaklıydı. TİP'in karakter maddesi 
kaleme alınırken bu nokta da göz önünde bulundurul- 
muştur. Bu maddenin birkesimi şöyle idi:

"TIP Türkiye işçi sınıfının. ve onun demokratik, 
öncülüğü etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf ve 
tabakaların, aylıklı ve ücretlilerin, zenaatkârların. 
küçük esnaf ve dar gelirli meslek sahipleri ile. ile
rici gençliğin ve toplumcu aydınlarıö kanun yolu ile 
iktidara yürüyen siyasi teşkilatıdır. TİP yurt ve dün
ya olaylarını Türk işçi sınıfı ve emekçi halk yığınları 
açısından değerlendirir; onların menfaatlerini savu
nur; hak ve hürriyetlerinin gerçekleştirilmesi için 
mücadele eder. Ulusun büyük çoğunluğunu meydana 
getiren emekçi halk yığınları bütün zenginliklerin, 
bütün değerlerin gerçek yaratıcısı, sosyal gelişme
nin biricik itici kuvvetidir. Üstelik bu işin ağır yükü
nü de onlar taşırlar. Bundan dolayı emekçi halk yı
ğınlarının hak, hürriyet ve menfaatleri için mücadele 
etmek, aslında Türkülüsünün bütününün hakları,hürri
yetleri ve yüksek menfaatleri için mücadele etmektir.M
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İRAN Petrol Zenginliği ve  
Baskıya Dayanan 
Bir Rejim

ORTA DOĞU'DA EMPERYALİZMİN JANDARMASI

Petrol fiatlarımn artması, geric i' 
Arap yönetici sınıflarıyla İran şahının 
da dünya artı değer bölüşümünden da
ha fazla pay almaları sonucunu do
ğurdu. İran 60 bin kişilik gizli siyasi 
polis örgütü SAVAK, ABD ve İsrail 
uzmanlarının eğittiği "güçlü" ordu
suyla Orta Doğuda emperyalizmin gü
venilir bir karakolu durumundadır. 
Petrol gelirlerinin önemli bölümü si
lahlanma ve sanayileşme amaçları i- 
çin kullanılıyor. Geriye kalan kısmı 
da Şah ve yakınları tarafından israf 
ediliyor. İçerde kanlı bir diktatörlük 
olan ve dünya petrol rezervlerinin 
% 62’sinin bulunduğu' Basra körfe
zinde ise bekçilik yapan Şahın İran'ı, 
petrol gelirlerinin zenginliğine rağ
men geri ekonomik yapışım sürdü
rüyor. İran'ın içine girdiği hızlı sa
nayileşme, dünya ekonomisinin ulaş
tığı aşamaya uygun düşen bir tamam
layıcılığı oluşturmaktadır.

Le Monde muhabiri Jaccjueline 
Grapinln İran şahıyla yaptığı bir ko
nuşmada Şah şöyle diyordu :

"Halen özel otomobil, kamyon, 
çeşitli arabalar, tekstil, ayakkabı 
ihraç ediyoruz. Bu da bizim sanayi
leştiğimizi gösterir. Komşu (ilkelere 
ve doğu bloku ülkelerine sanayi ürün 
leri satıyoruz. Fakat niyetimiz aynı 
malları Batı Avrupa Ülkelerine de 
satmak." Daha önce bir başka gaze
teciyle yaptığı konuşmada ise : "15 
yıl içinde İran'm çelik üretiminin 25 
milyon tona ulaşacağım, bu miktarın 
şu andaki Fransa Yun üretiminden faz
la olduğunu" söylüyordu. Halen İran' 
ın çelik üretimi 724 bin ton civarın
dadır.

Şüphesiz İran, halı ve petrol ihraç 
eden bir ülke olmaktan çıkmıştır, ö r 
neğin pamuk, ülkenin ikinci önemli 
ihraç ürünü durumuna gelmiştir. Fa
kat sanayi ürünleri bakımından du
rum pek o kadar parlak değildir. Pet
rol dışı İran ihracatı, 1975-1976 Mart 
ayları arasında 600 milyon dolardır. 
Bu miktar içinde sanayi ürünlerinin 
payı beşte birden azdır. Ve el yapı
mı İran halıları ihracatı, sanayi U- 
r ünler i ihracatına eşittir.

Diğer taraftan Şahın sözünü etti
ği otomobil ve kamyon aslında dışar
dan ithal edilen malların (parçalar) 
montajından başka bir şey değildir. 
En önemli otomobil firması olan Na
tional Manufacturing Company, "Pey- 
kan" marka "halk tipi" otomobil üret
mektedir. Fakat otomobilin önemli 
parçaları İngiltere Chrysler firması 
tarafından üretilip İran'a satılıyor. 
Geçen yılın ihracatı petrol dahil % 3 
artarken ithalat % 90'lık bir artış 
gösterdi. İthalat ve ihracat değerleri 
ülkenin geri ekonomik yapısı ve dün
ya ekonomisinde işgal ettiği yer hak
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kında fikir veriyor. Aslında İran'ın 
son yıllarda kendinden çok söz ettir
mesinin iki nedeni var. Birincisi ül
kede yürürlükte olan insafsız baskı 
rejimi, diğeri de petrol geliri. Ger
çekten de İran'ın petrol geliri, 1973' 
te 4,5 milyar dolar iken 1974'te 20 
milyar dolara çıktı. İç üretimin ye
terli olmadığı bir ortamda ise, itha
lat ve enflasyon görülmemiş bir dü
zeye çıktı.

Diğer yandan, bunalım içinde bu
lunan Batı Avrupa ülkeleri böylece 
mallarım satacak müşteriye kavuş
tular. İran'ın ithalatı, 1975-1976 Mart 
ayları arasında (askeri amaçlar için 
yapılanlar m dışmda) 12 milyar do
lardı. Bu da son derece önemli bir 
rakamdır. Buna karşılık askeri a- 
maçlârla yapılan ithalat ise 4,5 mil
yara ulaşıyordu.

İran, geri ekonomik yapısına rağ
men, petrol gelirlerinin 4 mislinden 
fazla artış göstermesi bir sürü tı -  
kanıklıklara neden oldu. Ülkenin 6 li
manının 10 milyonluk yükü boşaltacak 
kapasitesi olmasına karşılık, geçen 
yıl 37 milyon ton mal bu limanlara 
gelmiştir. Bu darboğazlar nedeniyle 
İran'a gelen mallar ya çürümeye ter
kedilmiş ya da gemiler başka liman
lara dönmek zorunda kalmışlardır. 
Geçen yıl yabancı gemi şirketlerine, 
İran, vaktinde boşaltamadığı için 1 
milyar dolar ceza ödemek durumuna 
düşmüştür. Bu rakam İran’m ihraç 
ettiği' sanayi ürünleri değerinin on 
katıdır.

İran'ın 800.000 yekişkin işçiye, bu 
arada kamyon, treyler şöförüne ih
tiyacı vardır. Güney Kore ve Orta 
Doğu ülkelerinden yetişkin işçi ge
tirtmek için çeşitli çalışmalar ya
pılmaktadır.

Diğer yandan dünya kapitalizminin 
içinde bulunduğu ekonomik bunalım 
İran'ın petrol gelirlerini de düşür
müştür. İran'ın 1975 Mart-1976 Mart 
mali yıldaki bütçe açığı 2,4 milyar 
dolardır. Diğer taraftan, dış borç
ları tutarımn da 3 milyar dolar civa
rında olduğu tahmin edilmiştir.

Hükümetin tesbit ettiği üretim a- 
maçlarına ulaşması hiç bir alanda o- 
lanaklı görülmüyor. Fakat iki alan
daki göstergeler bundan farklı. Bi
rincisi askeri harcamalar : Bu yılın 
askeri harcamaları 8 milyar, bu %8' 
İlk bir artış demek. İkincisi de, po
lis teşkilatı ve gizli siyasi polis örgü
tü SAVAK'ın bütçesindeki artış % 37 
(900 milyon dolar).

İran'da diğer bir önemli sorun da 
diktatörlük rejimlerine özgü olan "du
rumun iyi gösterilme" eğilimidir. 
Örneğin, geçen yılda İran'da sanayi 
üretimi artışının % 19 olduğu ileri sü
rülmüştür. Oysa bir önceki yıla o- 
ranla 1975-1976 mali yılında sanayi 
üretiminde % 7'lik bir düşüş olmuş
tur. Ve bumln devam edeceği tahmin . 
edilmektedir.

Petrol gelirlerinin bolluğuna kar
şın İran geri bir ekonomik yapıya sa
hiptir. Bölgede ekonomik planda etkin 
bir rol oynaması henüz söz konusu 
değildir. Fakat İran' m bölgede em
peryalizme yaptığı hizmet son dere
ce önemlidir.İran, askeri planda İn- 
gilizlerin bölgeden "çekilmeleriyle" 
boşalan yeri doldurmaya çalıştığı gi
bi, emperyalizminde bölgede gü
venilir adamı durumundadır. İran 
Şahı her ne kadar İmparatorluğun 
5000. kuruluş yılım kutlarsa kutla
sın, ekonomik gücünü ne kadar a- 
bartırsa abartsın, ekonomik ve ide
olojik planda etkin olacak aşamaya 
gelmiş değildir. Fakat askeri-poli- 
tik planda bölgede bir çeşit "alt-em- 
peryalist" ülke rolünü oynamakta ve 
körfezde jandarma görevini üstlenmiş 
durumdadır.Körfez,bir yabancı göz
lemcinin dediği gibi "şahın gölü" du
rumuna gelmiştir.

Şah, Oliver Warin'le yaptığı bir 
görüşmede "dünyada beşinci askeri 
güç olacağız" diyordu. Eğer İran bu
günkü tempoyla silahlanmaya devam 
ederse 2000 yılında ABD dışındaki 
bütün NATO ülkelerinden daha güçlü 
bir avcı bombardıman uçak filosuna 
sahip olacaktır. İran'ın 12. 000 kişi
lik deniz savaş filosu, Orta Doğunun 
en güçlü filosudur. Kara ordusu 160 
bin, hava savaş filosu da 40 bin kişi
dir. C 130 taşıt uçaklar ımn dışmda, 
140 F4, Fantom 155, F5, E30, F14 
uçağı bulunuyor. Sadece 1973'te ABD' 
şe yapılan silah siparişi 4 milyar do
lardı. Bu rakam 1974'te 2 milyar do
lara düştü. 1974-1975 yılı bütçesi 36 
milyar dolardı. Bunun 10 milyarı sa
vaş harcamalar ma gidiyor.

Musaddık'ın 1953'te CIA tarafın
dan düzenlenen bir darbeyle düşürifl- 
mesindenberi ABD ilb İran'ın ilişki
leri sürekli olarak "olumlu" olmuş
tur. İran, Orta Doğunun jandarmalı
ğını üstlenmiştir. Dofar'a yapılan 
saldırılar İran'ın bölgede emperya
lizmden nöbeti devraldığının en belir
gin kanıtıdır. 21 Mayıs 1973 tarihli 
Newsweek dergisine verdiği demeçte 
İran Şahı şöyle diyordu: "İran körfe
zinde istikrar ve güven olmaksızın 
Avrupa'nın güvenliği boş bir sözdür. 
Batı Avrupa, Birleşik Devletler ve 
Japonya, körfezi genel güvenlikleri
nin bir bölümü olarak kabul etmekte, 
bununla beraber, bu güvenliği sağla
yacak durumda bulunmamaktadırlar. 
İşte bu yüzden biz onlar için bu göre -
vi yerine getiriyoruz. ('............) A-
merika hayati çıkarları söz konusu 
olduğu zaman bile, jandarma rolünü 
pynayamıyor '........."

BASKI VE İŞKENCE REJİMİ

Şah'a karşı muhalefeti ülke dışın
da sürdüren gruplardan birinin söz
cüsü son dört yılda 340'tan fazla dev
rimcinin öldUrUldUğünU söylemekte
dir. Bu askeri mahkemelerde yargı

lanarak kurşuna dizilenlerin ve res
mî olarak bilinenlerin rakamıdır. 
Şüphesiz işkence sonunda öldürülen
ler bu rakamın dışmda kalmaktadır.

Newsweekdergisi,İran siyasi po
lisi SAVAK'ın 60 bine yakın bir kad
roya sahip olduğunu bildirmiştir. Bu 
örgüt İran'da ve bütün dış ülkelerde 
faaliyet göstermektedir. SAVAK'tan 
sonra ordu da, "iç güvenliği" sağla
mada önemli bir yere sahiptir. Or 
du, ülkenin'' güvenliğini'' sağlayan göz 
de bir kuruluştur. Ayrıca İsrail ve A- 
merikalılarca eğitilen paraşütçüler 
("Rangers") 60 bin kişidir ve süratli 
müdahale gücüne sahiptir. Bir albay 
60 bin riyal, bir hemşire de 3000 r i
yal kazanıyor. Fakat subaylar vergi 
vermezler ve oturdukları lüks.loj
manlar için kira ödemezler. Askeri 
süper-marketlerden tenzilatlı a l ış 
veriş ederler. Hepsinin emrinde bir 
otomobil bulunur, vb. —

Bu gün şahın rejimi baskı, terör, 
rüşvet ve yolsuzluk üzerinde otur
maktadır. Ülkenin zenginliği "Beyaz" 
devrime rağmen bir azınlığın elinde
dir. Musaddık'ın devrilmesinden bu 
yana burjuvazinin (ticaret) gelişmesi 
sürekli olarak engellenmiştir. Reji
me karşı olanlar ticari kesimin mad
di desteğine dayanmakta ve bu kesim 
içinde kendilerine bir sığmak bula
bilmektedirler. Bu gün 45 aile 10 
milyon riyalden yukarı sermayeli 
şirketlerin % 85 sermayesine sahip
tir. "Gelişme" çelişkileri keskinleş
tirmektedir.

"Modernleşmenin" ve tarımdaki 
makinalaşmamn yarattığı proleter
leşme, kırdan şehire itilme, zorun
lu şehirleşme ve sefalet Şahın düzeni 
nin uzun süre devamına izin verme
yecektir. Ne kadar güçlü olursa ol
sun ordunun ve SAVAK'm baskısına 
rağmen işçi ve yoksul köylüler reji
me karşı bir alternatifin temelini o- 
lu ştur maktadır. Şiddetli baskıya rağ
men işçiler rejime karşı demokratik 
bir mücadeleden de geri kalmamak
tadırlar. 1975 Eylül aymda Tahran' 
dald bir fabrikada işçilerin, dört ar
kadaşlar ımn işten çıkarılmasını pro
testo etmek üzere direnişe geçmele
ri ve SAVAK'ın ajanlarının saldırısı 
sonucunda başlayan çatışma 14 işçi
nin ölümüyle sonuçlanmıştı. Aynı yı
lın Ekim ayında Land-Rover fabrika
sında başlayan grev kanlı bir şekilde 
bastırılmıştır. İran'daki son yıllar
daki gelişme dünya konjonktürünün de 
bir ürünüdür. İran'da dengenin işçi 
sım|ı ve yoksul köylülüğün lehine dö
nüşmesi, içerde verilen mücadelenin 
yanında, bu konjonktürün de değişme
siyle hız kazanacaktır. Fakat ne o- 
lursa olsun kanlı diktatörlüğün sonu 
uzak gibi görünmemektedir. 1

1 İran'da siyasi tutuktular alttan ısı
nan demir saca bağlanarak işkence 
gör inektedirler.



Ufukla Gözüken S 
Demokrat bçi Sı 
Konfederasyonu

DOĞURGAN ANA TÜRK-İŞ

Çok kısa bir sUre öncesine kadar ülkemizde Türk- 
lş rakipsiz tek konfederasyondu. Ama sapsarı yöneti
cilerin eyyamcı,uyutmacı politikaları sonucu kos -  
koca bir DİSK'i doğurdu. DİSK nasıl gelişti ne yap
mak istedi? Ne yapabildi? Ve ne yapması gerekirdi 
sorularının yanıtı bil inmeyen şeyler değil. Bugünlerde 
Türk-İş ananın yanına yaklaşanlar onun ikinci çocu- ' 
ğuna hamileliğininartıkbelirginhale geldiğini göre
ceklerdir. Hatta konulara uzak olmayan bir kişi gö
züyle bakıldığında, doğacak yavrunun bir tosuncuk 
olduğunu farketmek hemen mümkün, öylesine bir to
suncuk ki bu ,b ilk i de anayı b ile göçertebilecek do
ğumu sırasında. Doğacak .olanın adı ise şimdiden kon- 
müş: "Sosyal Dentokrat Sendikalar Konfederasyonu"

Türk-İş içindeki devrimci sendikaların bu konfe- 
deîasyondan ayrılarak DİSK* 1 2 3 4 I 1! kurmaları ve DİSK ça
tısı altında gelişmelirinden sonra Türk-İş içindeki 
yönetici kliğe ilk  ciddi muhalefet 1973 yılında ya
pılan 9* büyük kongrede getirtiyordu. Halk Partisi 
içindeki gelişmeye paralel olarak kendi içlerinde de 
gelişme gösteren konfederasyona bağlı bazı sendika
lar, kendilerine Sosyal 'Demokrat Sendikalar adını 
vermişlerdi. Daha doğrusu bu ad onlara olayın dışın
daki kişilerce takılmışj onlar sosyal demokrat sendi
kalar adını kullanmaktan kaçınarak sadece CHP eği
lim li sendikalar olduklarını be lli etmekle yetinmiş
lerdi. 1973 yılında toplanan Türk-İş 9. büyük kong*  ̂
resinden önce kongreyi kazanacak gruplar konusunda 
çeşitli yorumlar yapıl iyon, bu arada soğukkanlı k i
şiler Demirsoy-Tunç ekibinin yönetimi rahatlıkla e l
lerinde tutacaklarını söylüyorlardı.Genel kurul bek
lenildiği kadar bile hararetle geçmedi."Partiletüstü 
politika" izlenmesinden yana olanlar kesiniikie ha
kim oluyorlardı kongreye.

TÜRK-İŞ'TE CHP-AP ÇEKİŞMESİNE 
BULUNAN ÇÖZÜM

Her görüşü, her kuruluşu etkileyen Büyük olay
larla dolu bir Uç yıl geride kaldı ve 1976 yılına ge
lind i. Bu Uç yıl içinde gelişen ol aylar/arasında Türk- 
İş'i etkileyecek biçimde olanları anımsamaya çalı
şalım :

1. 1973 yılında Türk-İş 9. büyük kongresinden kı
sa b ir süre sonra ülkede genel seçimler yapılmış CHP 
en büyük iktidar alternatifi ölmüştü. Uzun pazarlık
lardan sonra ülkede genel seçimler yapı İmiş CHP-MSP 
koalisyonu kuruluyor, 12 Mart'tan sonra gel işen fâ-
şizm,bir dönem için külleniyordu.

2. "B izi en iy i anlayan lider Süleyman Demirel* 
dîr." diyen seyfi Demirsoy oluyor, bir takım kafa
larda CHP'ye daha yakın olarak bilinen Halil Tunç, 
Türle—1§ yönetiminde tek söz sahibi oluyordu.

3. Tabandaki kıpırdanmalar giderek su üstüne çık
maya başlıyor ve ir i l i  ufaklı birtakım sendikalarda, 
sosyal demokrat olarak bilinen bir takım kişiler işba
şına getiriliyordu.

4. Türk-İ£ içindeki en güçlü sendikalardan biri 
olan Genel-İş sendikası, Uzun pazarlıklardan sonra 
DİSK bünyesinde yerini alıyordu.

12 Nisan 1976 tarihinde yapılan 10. Büyük Genel 
Kurul'a bu gelişmelerin ışığında gelindi. Kongre ön
cesi yorum yanlar şu noktada biri eşiyorlardı :

"Sosyal Demokrat eğilimli sendikalar bir önceki 
genel kurula oranla (Genel-İş'in ayrılmasına rağmen) 
çok daha güçlenmişler ve kongrenin gidişini etkile
yecek hale gelmişlerdi. Bu gelişmeye bakılırsa genel 
kurulda en büyük tartışma "Partilerüstü politika" nın 
terk edilip edilmiyeceği noktasında toplancaktı. 
Kongreden bir süre önce Genel-İş'in, Ges-İş'în, 
Çağdaş Metal-İş1 in birbiri peşisıra DİSK'e gittiğ in i 
gören Halil Tunç,bu «kışın önüne set çekebilmek dü
şüncesiyle "Partilerüstü politikanın artıkterkedilme- 
si zamanı gelmiştir, bu konudaki kararı genel kurul 
verecektir" demek zorunda kaldı.En yetkili kişi olan 
Genel başkanın bü açıklamasından sonra çeşitliçev* 
relerde tartışmalar desteklenmesi muhtemel partinin 
ismi üzerinde yoğunlaşmaya başladı.Sosyal Demokrat 
eğilim li olarak bilinen sendikalar açık açık CHP'nin

desteklenmesini savunurlarken, AP eğilimli sendika
lar tabanlarının zorlamasıyla açıkça "AP desteklen
melidir" diyemiyorlar,buna karşılık "Partilerüstüpo
litikanın sürdürülmesinden yana olduklarını" be lirti
yorlardı.
sendikaların sosyal demokrat safta yer almış olmasına 
rağmen genel kurulda Tunç yvnetimi paralelinde oy 
kullanan delegeler (örneğin TGS delegeleri), Ecevit'e 
karşı gösterilen gürültücü tezahürüta aldanıp kendi
lerine yer kapma savaşıda olan bazı sosyal demokrat
ların da birbirlerini yemeleri,Tunç ve ekibinin işini 
çok daha kolaylaştırmış, genel kurulu, istediği yön
de rahatlıkla yürütmesini sağlamıştı.

Genel kurul sonunda Türk-İş'te yapılan en büyük 
değişiklik Yönetim Kurulunun kuruluş biçimi oldu. 
Alınan yeni karara göre Türk-İş Genel Yönetim Ku
rulu üye sendikaların başkanlarından oluşuyordu. 
Yeni genel kurulda Partilerüstü politika terk edilmiş* 
(miydi acaba.. . ) , bir siyasi partinin partinin destek
lenmesi konusu Yönetim Kuruluna bırakılmıştı.An
cak yönetim kurulu,bu konudaki kararını 2/3 ço -  
ğunlukla alabilecekti.Eğer Yönetim Kurulunda 2/3 
çoğunluk sağlanamaz ise derhal olağanüstü kongre
ye gidilecek ve bu konu olağanüstü kongrede kara
ra bağlanacaktı.Sözün burasında ilk bakışta çok de 
tay gibi görünen küçük bir noktayı anımsatmakta ya 
rar var :

Genel kurulda konu enine boyuna tartışılıp karar 
alınma noktasına gelindiğinde, Genel Başkan Halil 
Tunç, Başkanlık Divanından izin isteyerek kürsüye 
çıkmış, alınacak karar konusunda şu öneride bulun
muştu :

"Türk-İş Genel Yönetim Kurulu Büyük M ille t 
Meclisinin seçimleri ilenindan hemen sonra toplana
rak bir siyasi partiyi destekleme konusunu görüşür. 
Herhangi bir siyasi partinin desteklenmesi kararı 2/3 
çoğunlukla alınır. Bu çoğunluğun sağlanamaması ha
linde en kısa zamanda olağanüstü genel kurula g id ilir. 
Evet Halil Tunç'un önerisi buydu ve genel kurul bu 
öneriyi aynen kabul etmiştir.Dikkat edilirse Tunç'un 
önerisi üzerine alınan kararda "Türkiye Büyük M ille t 
Meclisinin seçimleri ilanından hemen sonra..." şek
linde bir kayıt yer alıyor. Oysa bilindiği gibi ola
ğanüstü haller dışında Meclisi erin genel seçimleri ilanı 
diye birşey sözkonusu değil .Seçimler vakti geldiğin
de kendiliğinden yapılıyor. Ancak seçimlerin öne a- 
lınması ya da ertelenmesini gerektirici bir neden ol
duğunda TBMM yeni seçim tarihi konusunda karar a- 
lıyor. Kısacası, TÜrk-lş Genel Yönetim Kurulu, se
çimlerin vaktinde yapılması halinde 
çimlerin vaktinde yapılması(ki görünen odur) halin
de herhangi bir siyasi partinin desteklenmesi konusu
nu görüşüp karara bağlamak zorunda değildir. Genel 
kurulda alınan karar ışığında, bu zorunluluk sadece 
seçimlerin öne alınması, ya da ertelenmesi gibi ola
ğanüstü hallerde vardır.

Yalnız şunu da belirtelim kibizimbuanımsatmayı 
yapışımızdaki neden "Türk-İş'teki gelişmeler bu yol
da olacaktır.."demek için değil,Yönetim Kurulunun 
daha doğrusu Halil Tunç'un elinde böyl esine bir silah 
bulunduğuna da dikkati çekmek içindir.

TÜKR-İŞ'E BİR TÜRLÜ ALDIRlLAMAYAN 
KARAR

Genel kurulda alınan, "Yönetim Kurulu üye sen
dikaların başkanlarından oluşur" biçimindeki karar 
ile Sosyal Demokrat Sendikalar ilk bakışta yönetim 
Kurulundan herhangi bir s iyasi partinin desteklenmesi 
gibi bir kararın çıkabilmesi içjn 2/3 çoğunluk gere
kiyordu. 51 oy içinde 27 oyları bulunan sosyal demok 
rotların böylesine önemli bir konuda gerekli çoğunlu
ğu sağlamalarını,herhangi bir konuda yönetim kuru
lunun kendi doğrultularında yönlend inmeler i dahi müm 
kün olmuyor, Türk-İş İcra Kurulu tarafından yönetim 
kurulu adına yapılan açıklamalar yönetim kurulunun 
görüşünü yansıtmak yerine İcra kurulunun görüşlerini 
yansıtıyordu.

Türk-İş 10. Genel K urul undan hemen sonra CHP 
Genel Başkanı Ecevit,partili sendikacılarla bir top
lantı yaptı.Bu toplantıda Türk-İş içinde en sivri sos
yal demokrat olarak bilinen bir sendikacı Ecevit'e 
şunları söylüyordu :"Sayın başkanım hiç şüpheniz o l
masın,Türk-İş'in bu yönetim kurulndan biz CHP' yi 
destekleme kararı çıkartırız." Oysa toplantıda bu
lunan diğer sendikacılar bunun kolay kolay mümkün 
olmıyacağını biliyorlardı ve başkana şu öneriyi ge
tirmekteydiler: "Kendi denetiminde bir işçi sendika
ları konfederasyonu olmayan sosyal demokrat parti , 
dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hele bu parti,o ül
kede en güçlü iktidar alternatifi olursa, bu tür bir 
konfederasyon artık zorunluluk haline gelir.Bizlerde 
bu yönde hareket etmeliyiz "

Sosyal demokrat sendikalaıarasındaki toplantılar, 
bü ikinci görüş doğrultusunda yapılmaya başlandı. 
Bu arada toplantılarla ilg il i dedikoduların yoğunlaş
tığı bir dönemde, uzun yıllar sendikacılık yopmış o- 
lan bir gazetenin başkanyla bu konuyu görüştü.Başka 
gazeteciye şu açıklamayı yapıyordu:" Bu konfederasyor 
(yani Sosyal Demokrat Sendikalar Konfederasyonu 
mutlaka kurulacaktır, bu konuda girişimlerde bulunu
yoruz." Söz konusu Federasyon Başkanı aradan 24 sa
at bile geçmeden gazeteciyi arayarak bu açıklamasını 
şimdilik yayınlanmamasını, zira Türk-İş yönetim Ku - 
rulunda herhangi bir siyasi partinin desteklenmesi ko - 
nusunun görüşüldüğünü, bu açıklamanın Yönetim ku
rulunu çok ters bir biçimde etkileyebileceğini söyled 
Tüm bu gelişmelerden sonra "Sosyal Demokrat Sendik 
lar Konfederasyonu er veya geç kurulacaktır" de
mek, gerçeği ifade etmekten başka bir anlam taşımaz. 
Bu kuruluşta önderlik yapacak olan sendikalar, şim
dilik  Türk-İş içindeki gelişmeleri beklemek durumun 
dadırtar. Türk-lş Yönetim Kurulu bîr siyasi partiyi 
destekleme konusunu görüşmektedir. Burada bir karar 
alınmazsa olağanüstü kongreye gidilecektir (Halil 
Tunç uygun görürse tabii).

SOSYAL DEMOKRAT İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU,İŞÇİ SINIFI 
HAREKETİNİ KISA DÖNEMDE YENİ 
BİR SAPMANIN İÇİNE SOKACAKTIR

Kendi denetiminde bir işçi sendikaları konfede
rasyonuna sahip olmayan bir sosyal demokrat parti 
var mıdır,yok mudur yer yüzünde,bilmiyoruz.Ama he- 
kesin bildiği bir gerçek var. O da, CHP'nin gerçetoen 
tam anlamıyla egemen olacağı bir işçi kuruluşuna şid
detle ihtiyaç duyduğu. Çünkü işçi sınıfı artık Türki
ye'de de toplumun en etkin güçlerinden birini oluş
tu: jyor.

Öte yandan ne DİSK ve ne de Türk-lş,CHP'ye u- 
zun vadeli ve kararlı bir destek sağlıyacağa benzemi- 
yoıiar. CHP için DİSK desteğini sağlıyabilmenin be
deli oldukça yüksek. Bu taktirde hiç olmazsa bel-
I i bir süre " toplumsal ilerlemeci' kİ iği sırtında taşımak 
mecburiyetinde. Ayrıca DİSK tabanı,Türkiye^de sos
yalist iletişimin en yoğun olduğu kitleyi oluşturmakta. 
Bu açıdan da, objektif olarak DİSK'in sürekli olarak 
CHP'yi desteklemesi söz konusu değil.

Türk—İş'in heterojen, fakat yönetici sarı kİ iğin bas
kıcı yöntemleriyle, oynadıkları oyunlarla daima pa
sif durumda olan tabanın da, kendiliğinden bir geli -  
şim ile Türk—İş'î, CHP'yi desteklemeye zorlamasıyeftî 
azından kısa vadede olanaksız görülüyor.

İşte bütün bunlar CHP'yi ve mevcut konfederas
yonlar içindeki CHP'li sendikacıları tek b ir çözümle 
karşı karşıya bırakıyor: Sosyal Demokrat Sendikalar 
Konfederasyonu.

CS'P çok iy i biliyorki, ancak böyle bir çözümle 
DİSK içindeki CHP'li unsurlar sosyalist hareketin etki 
alanından kurtarılabilir. Ve yine CHP çok iyi biliyor 
k i, ancak böyle bir çözümle, Türk-İş çatısı altında 
bulunanpasif kitle,-CHP doğrultusunda harekete ge
çirileb ilir.

Kanımıza göre, "Sosyal Demokrat Sendikalar Kon
federasyonu", hiç olmazsa kısa dönemde, işçi sınıfı
nın doğal gelişim yönünü saptırıcı bir etkiye sahip o* 
lacaktır. Ne olursa olsun, işçi sınıfının, süratle 
DİSK bünyesi içinde bütünleşmesi, bu sınıfın yeni biı 
sapmaya saplanmaması açısından gerekli olmaktadır. 
Z ira, Türkiye'de sosyalist bilinçlenmenin en yoğuı 
olduğu taban, DİSK bünyesi içinde bulunmaktadır.. .

sayfa
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«TOPLUMSAL İLERLEME»
ADI ALTINDA
CHP KUYRUKÇULUGU
MChıin temelleri çatırdıyor. Gitti gidecek. Ye

ni almaşıklar ileri sürülüyor. CHP-MSP işbirliği, 
CHP-MSP-DP koalisyonu ve tarafsız başbakan.CHP 
nin Aydm mitingi, sosyal-demokratlarm yüreğine 
su serpti, onları ve onlardan medet umanları bayağı 
rahatlattı. Alman iş adamlarından sonra, dünyanın 
gelişmiş ülkelerinden iş adamlarınm Türkiye'ye gel. 
jYıeleri devlet adamları tar afmdan organize ediliyor i 
Şimdi Fransızlar bekleniyor. Sonra sırada Japonlar 
var.

Anlatılacak şeyler bunlar bugünün Türkiyesin- 
de. Ülkenin şu sıralardaki genel görünümü bu. An
cak bu yalınkat görünümü, bu sıradanmış gibi gözü
ken gelişmeleri, sosyalistlar ayrı bir mantıkla de
ğerlendir mek zorundalar. Her şeyden önce değer
lendirmelerini gerek sosyalist blokun ve gerekse 
kapitalist dünyanın iç gelişiminden oluşan bir pers
pektife oturtmak zorundadırlar. Bu becer ile meyin 
ce, ilişkilerin düzenlenmesinde ve örgüt çalışma
larında çıkmaza girilmesi kaçınılmaz.

CHP'YE YEŞİL IŞIK

Sol'unbir kesimi (Marks'tan değil, Moskova'dan 
kaynaklanan yeni bir sosyalizmin ('. )temsilcileri ) , 
CHP ile "toplumsal ilerleme" soyutlaması asgari 
müştereğinde buluşarak, kutsal bir ittifak-kurmuş 
durumda. Onlar için, verilen kavganın bu aşama 
smda CHP ile birlikte olmak, CHP'nin kayıtsız ve 
koşulsuz desteklenerek tek başına iktidar olmasını 
sağlamak, "toplumsal ilerleme" yolunda atılmış ö- 
nemli bir adım. Bunlar, örgütlerde tepeden inme e- 
gemenlik kurarak güç kazanacaklarını ve bu güç sa
yesinde CHP ile kendilerinin de ağırlıklarını duyu
racakları bir ortaklik kuracaklarım düşünmekteler. 
Bugün için güçlü bir görünüme sahip oldukları yad
sınamaz. Ama bu sadece görünüm. Görünümün kay
nağı da, "sosyalizmin kâbesi" haline getirdikleri 
mihraklar m desteğini kazanmış olmaları. Güçlü de 
ğiller, çünkü sosyalist kuruluşların gerçek gücü
nün simgesi olan işçi sınıfı desteğinin zerresine bi_ 
le sahip değiller.

İşte, CHP'yi de bunlara karşı yu mu şak davran
maya götüren tek neden bu. CHP ve yöneticileri bil
mektedirler ki, Moskova yanlısı bir sosyalist hare
ket, tüm tarihi boyunca emekçi halktan ve tek maddi 
temeli olması gereken işçi sınıfından soyutlanmış
tır . Ve bu hareketten ne sosyal demokrasiye ve ne 
de burjuvaziye kesinlikle zarar gelmez. Ancak ya
rar gelir. Bu yo ra r, Moskova'mn anladığı biçim- 
ueıu sosyaıısu geıışım ıçın, "oarış ıçınue un I araua 
yaşama"ilkesinin sonuna kadar burjuvazi çıkarına 
kullanılmasında odaklanır.

Bu genel "barış içinde bir arada yaşama" ilkesi, 
sözkonusu hareketin yaym organlarında şubiçim- 
de özelleşmektedir:"Sosyal demokrasi için önemli 
olan, üretim araçlarım elinde tutan zümre ile iş 
çi sınıfının barışı ve eşitliğidir. Sosyalistlerin ik 
tidarı küçük burjuva partileri ile paylaşmaları , 
ancak işçi sınıfının ilerdeki iktidarını ve egemen 
liğini hazırlaması ile kabul edilebilir. Bugün Tür 
kiye'de ulusal burjuvazinin ilerici kolunun da, ge
niş emekçi yığınların da, işçi sınıfının sendikala
rıyla birlikte 141-142 gibi faşist yasa maddelerine 
karşı savaştıkları bir gerçektir.. .  ."(Yeni Çağ 
Dergileri). Ülkesinin sınıfsal yapısına bu denli a- 
cemice ve belki de güdümlü olarak böyle yaklaşan 
bir sosyalist hareket, olsa olsa dişleri çekilmi j 
bir aslana benzer ve zararsızdır. CHP,bunu iyi 
bilmektedir.

EMPERYALİZMİN YENİ TERCİHİ

Sosyal demokrasi, doğası gereği bir ülk-ıin ken 
di kaynaklarını sonuna kadar kullanarak, o ülkenin 
gelişimini sağlayacak dinamikten ve bu dinamiğin 
gereği olan sınıfsal özellikten yoksun olduğu için, 
fazlası ile dış kaynaklara yönelmek zorunda kalır. 
Ancak bugün geri kalmış ülkelerdeki anti-ameri
kancı tavır, sosyal demokrasinin ve de ABD'nin

politikasında radikal değişikliklar yapılmasına ne
den olmuştur.Meta ihracı yerine sermaye ihracı, 
pazarların daralmasına karşılık bölgesel savaş
lar, çokuluslu şirketler, ABD'nin ve genelde em- . 
peryalizmin yeni boyutlarıdır. Ancak, ABD emper
yalizmi siyasal planda da, ülkelerin iç dinamikle
rini göz önüne alarak yem yöntemler denemektedir. 
"Kitlelerinyönlendirilmesi ve anÖ.-ko.münizmin ge
liştirilmesi yolunda ülkelerin kendi tarihsel geH' 
şimleri ile ortaya çıkan özelliklarin fazla ortalık
ta görünmeden kullanılması" biçiminde bizzat CIA 
tarafından formüle edilen bu yeni yöntemlerin te
mel niteliği sosyal demokrasi ile özdeşleşmektir. 
Böylece sosyal demokrasinin özünde bulunan, kit
lelerin gerçek gücünün düzeni değiştirmek için ey
leme dönüşmesini engelleyici nitelik, emperyalist 
çıkarları da teminat altına almaktadır. ABD emper
yalizminin sosyal demokrasi ile uzlaşması,bu ba
kımdan ne "kağıttan kaplan"ınbir bacağının kopma
sıdır ve ne de "toplumsal ilerleme"ninbir göster
gesidir. Elbet, geri kalmış ülke halkları ile em
peryalist sistem arasındaki çelişki kaçınılması o- 
lanaksız "antagonist" noktaya varmakta ve elbette 
öncü güçler büyük bir hızla gelişmekte. Fakat bu
nun, sosyalist hareketlerin sosyal demokrasi ile 
kurduğu "kutsal ittifaklar" sayesinde olduğunu söy
lemek olanaksız.

Özetlemek gerekirse; geri kalmış ülkelerdeki 
toplumsal dinamik emperyalizme karşı olarak ge
lişmekte ve bu, emperyalizmi "gaddar" iç ortak
lar yerine, liberal görünümlü ortakları yeğlemeye 
yöneltmektedir. Bu görünüme en uygun ortaklar i- 
se sosyal demokratlardır.

CHP/ ULUSLARARASI SERMAYENİN İSTE
DİKLERİNİ SAĞLAYACAK "İSTİKRARLI" 
BİR DÜZENİN GARANTİSİNİ VERMEKTE
DİR, BU GARANTİYİ VERİRKEN DE/PER- 
CEKTE. SOSYALİZMİN PEŞİNDE OLMASI 
GEREKEN İSÇİ SINIFI İLE/ DİĞER E- 
MEKCl TABAKALARI PEŞİNE TAKMIŞ OL
MASINA GÜVENMEKTEDİR.,.

Dikkatli bir sosyalist gözün,bu olguyu kavra
yamaması, görmemesi olanaksız. Ama bizi m top
lumsal ilerlemeciler" halâ bu sahte görüntününpe 
şinde, 141-142'nin ortadan kalkacağının ve işçi sı
nıfının "öz örgütüne" kavuşacağının inancı içinde
dirler. . . .

EMPERYALİZM/ CHP VE SİYASI 
İSTİKRAR

Ülkemizden yeni geri dönen Alman iş adamla
r ı heyeti,ilkönce alt-yapı tesislerinin kurulması
nı, ara sanayiler geliştirildikten sonra temel sana
yilere yönelinmesini önerdi. Beklenen Japonların 
ise daha çok yol, köprü, geçit projeleri getirecek 
leri bilinmekte,Fransızlar ve İtalyanlar ise, Tür 
kiye'yi kendi otomotiv sanayileri için hem iyi bir 
pazar olarak görmekte ve hem de yeni pazarlar i- 
çin bir sıçrama tahtası olarak kullanmayı amaçla
makta! ar. Bütün bu veriler aslında emperyalist güç
le? arasındaki zımni anlaşmanın açık bir göster
gesi. Türkiye'de yatırım yapmayı düşünen Alman 
firmalarının bir çoğunun Amerikan şirketleriyle 
ortak olması ise, oyun dışı gibi gözüken ABD'nin 
aslında oyunun baş aktörlerinden biri olduğunu da 
gözler önüne sermekte.

Alman heyeti Türkiye'den ayrılırken gerçek an
laşmalarını ancak seçimlerden sonra yapacağını 
söyledi. Çünkü emperyalizm için günümüzde ser
maye ihracının temel koşulu,sermaye ihraç ede
ceği ülkenin belli bir düzeyde politik istikrara sa*- 
hip olması. Kargaşanın hüküm sürdüğü, MC gibi 
toplumsal muhalefetin baş hedefi haline gelmişik

tidarların iş başında olduğu ülkeler, yatırımlar i- 
çin gerekli garantiyi sağlamaktan uzak bir görünü 
me sahip. Emperyalizm, uzun bir zaman kargaşa
nın çıkmayacağı, yatırımların gerçek karşılığını 
alabileceği bir düzenin adamlarını ve liderlerini a 
rıyor. VE ona bu garantiyi ya İran'daki "Şah reji
mi" ya da Türkiye'deki müstakbel sosyal-demokrat 
rejim veriyor. CHP'nin son program değişikliği bu 
açıdan bakıldığında bir sıra garantiler belgesi ni

teliğini taşıyor. İşçi-işveren barışı, özel sektör 
başımızın tacıdır ama kapitalizmle kalkınılmaz gi 
bi çelişik görüntülere sahip bu program, aslında 
emperyalizmin Türkiye'de de özlediği siyasi is
tikrarı sağlayacak uzlaştırıcı bir belgeden başka 
bir şey değil.

Türk iş adamları dgyaptıkları toplantılarda hep 
siyasi istikrarın özlemini dile getiriyorlar. Bu is- 
.eklerini iki ayrı biçimde dile getiren iş adamları
nın bir bölüğü sert tedbirler önerirken, çoğunlukta 
olan bir başka bölüğü de işçi-işveren barışını sa- 
vunmaktalar. Şüphesiz onlara da bu garantiyi an
cak bir sosyal demokrat iktidar verebilecektir.

Bütün bu çok yönlülükler, Moskova'yı kâbe ya 
panlarla CHP arasında çok kısa zamanda bir ay 
rılığm ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ve bu ay
rılık şimdilerde, yani çeşitli uluslararası şirket 
lerin peşpeşe gelerek görüşmeler yapması ve de 
sonuç olarak kesin proje gerçekleşmelerininseçim 
lerden sonra olacağını, o güne kadar ki görüşmele 
rin bağlayıcı olmayacağım ilan etmelerinden son 
ra iyice su yüzüne çıkmıştır. Zira, CHP, uluslar 
arası sermayenin istediklerini sağlayacak "istik 
rarlı" bir düzenin garantisini vermektedir. Bu ga 
rantiyi verirken de, gerçekte sosyalizmin peşinde 
olması gereken işçi Sınıf $ ile diğer emekçi tabaka
ları peşine takmış olmasına güvenmektedir.Güven
ceyi vermesini sağlayan bu olgunun günahı ise, sos- 
yal-demokrasiye kuyrukçuluk yapan "toplumsal i- 
lerlemeciler"indir.

Türkiye CHP iktidarı ile birlikte büyük biç ola
sılıkla 1950-1955 yılları arasmdakine benzeyen ge - 
niş kapsamlı bir yardım dönemini yeniden yaşaya
caktır. Sahte bir bolluk, sahte bir sanayileşme ve 
sahte bir halkçılık dönemi olacaktır bu. . .  Oysa sos-~ 
yalistler yıllardan beri, yaşanmış böyle bir döne
min pisliklerini temizlemek için uğraşıyorlar Tür 
kiyede.

BÎR HATIRLATMA....

"Toplumsal ilerlemeciler"in çok kısa süren o- 
portünist savaşımları sanırız bitti. Çünkü, sosyal 
demokrasinin kendi dengesini de bozacak olan bu 
kuyruğu seçim sonrasında koparıp atacağım söy
lemek için kâhin olmaya gerek yok. Bu beyler ica- 
zetsiz ve şahsiyetsiz yaşayamayacaklarından daha 
sonra varacakları liman neresi olur, i şte o bilinmez.

Sonuç olarak bu beylere, kendileri dışındakile
r i hep karşı olmakla suçladıkları Lenin'in şu söz
lerini de hatırlatmakta yarar var: "Onlar m bu sos
yalizmi sonradan bir uç olarak ortaya getirildi ve 
taktikleri soruldu. Liberalleri bilinçli olarak kar - 
şıya almama, tersine onları sosyalist sonuçlara 
doğru itme, yönlendirme.. .  Liber allar e karşı sos
yalist adaylar önermeyerek, sosyalistleri liberal, 
lerin peşine takarak veya sosyalistleri liberalleri 
kabul etmeye kandırarak. Kuşkusuz onlar bunu ya
parken yalan söylediklerini, sosyalizm hakkında ya 
lan söylediklerini kavrayamadılar."

sayfa  QÖ\



SENDİKALAR ve 
BÜROKRATİK

YOZLAŞMA
Fikret Başkaya

Yozlaşmaya karşı birinci önlem, 
sendika yöneticisinin kalifiye isçiden 
fazla ücret alm am ası; İkincisi, 
yönetim  kadrolarının görev sürelerini 
sınırlam aktır

Sendikada sUrekli görevde .kaldıkça, ve kUçUk 
I  burjuva bir hayat sürdükçe profesyonel sendikacının 

daha evvel işçi olmasının ve yararlı mücadeleler ver- 
mesininde anlamı kalmamıştır. Nitekim sorun bir " iy i 

I niyet" sorunu değil b irb ilinç sorunudur .Bilinç de mad 
I  di yaşama koşullarının f ik ir  düzeyine yansımasıdır.Bir 

sendika yöneticisinin bundan onbeş ya da yirmi yıl 
önce işçi olmasının hiç bîr önemi kalmamıştır.Bir köy- 

I  lünün köyünden kalkıp şehirde büyük bir işadamı o l- 
duktan ve mason locasınakaydolmasından 20 yıl sonra 

'  herhalde hal&öyl ölüğünden söz etmek isabetli o l
masa gerektir. Zaten böyle bir yaklaşım ilk  başta 
marksist düşünceye yabancıdır.Yirmi-otuz sene bo- 

£ yunca bir sendikanın ya da konfederasyonun başkanı 
olarak kalmış bir adamı halâ işçi saymak gülünç olur. 
Olsa olsa bir burjuvadan söz edilebilir. Oysa pratik
te işçi örgütlerinin yönetim kademelerine getirilen
ler yirmi otuz yıl bu görevde kalabiliyorlar. Bir kon
federasyonun 20 yıl süreyle başkanlığını, sekreteri i-  

' ğini yapabiliyorlar.

Belirli b ir sosyal statüye ulaşan ve "otorite" kul
lanmaya alışan sendika kadroları başta ne kadar iyi 
niyetli ne kadar davaya inanmış olurlarsa olsunlar , 
eski yerlerine (madene, inşaata, fabrikaya) kendi is
tekleriyle dönmek istemezler. Geri dönmek bir yana 
yerlerini sağlamlaştırmak için olmadık "yollar" de
nemekten de geri kalmazlar .Bu sürecin sonucunda va
rı lan yer ise, kendi yerini, sosyal statü ve prestijini 
korumak durumundaolan,kemikleşmişbirsendikabü- 
rokrasisinin ortaya çıkmasıdır.Bürokrasinin olduğu 

k yerde ise üst kademede olanlar aşağıdakileri kendi 
"iktidarları" doğrultusunda kullanırlar.A lt kadrolar 
da üsttekilere "boyun eğerler" .Sonuçta da sözde mü
cadele edilen düzenin olumsuzlukları o "mücadele
y i veren sendikanın ya da partinin bünyesinde üre
tilmeye başlanır. Bunun anlamı da artık söz konusu 
örgütlerde devrimci öz aramanın boş bir şey olduğu
dur.

Bu sürece karşı etkin bir mücadele gel iştirilmezse,
£ sendikacıların burjuvalaşması kaçınılmazdır .Artık bu 
aşamada emekle sermaye arasında bir "aracıdan" söz 
etmek olağandır. Nitekim daha önce de söylediğimiz 
gibi değişen sadece yapılan iş ya da maddi yaşam 
koşulları değildir. Aynı zamanda bu değişiklik b i-  
I inç düzeyinde de kendini gösterir.Ve burjuvaya özgü 
bir "yaşama tarzı" ağır ağır benimsenir.En azından 
küçük burjuvalaşır.Birbakımas'ınıf değiştirerek (ken
di devrimin! yapmış olul).Böylece varlıkları,sosyal 
statüleri,prestijleri onları.besleyen bir proletaryanın 
varl ığına bağl ıdır. Bu nedenle sürekl i olarak devrimci 
kavram ve sloganları ağızlarından düşürmezler .Aynı 
şekilde gerçek bir sosyal devrime de karşı çıkarlar. 
Devrimin kendilerini de "devirmesi",sömürücü olan 
sınıflarla birlikte kendilerini deşilip süpürmesinden 
korkarlar. Kısaca bürokratik yozlaşmaya uğrayan iş

çi örgütünün yönetim kadroları,proletaryaya ve ger
çek birproleter devrimine karşıdırlar. İşte oportünizm, 
revizyonizm böyle bir bürokratik yozlaşmanın ürü
nüdür.Kısaca revizyonizm devrimci projenin redde
dilmesi, inkâr edilmesidir. Şüphesiz bu "kitabına da 
uydurulur". Burjuvazinin "işçi sınıfı içindeki ajanı" 
durumuna geliş hep "meşrulaştırılır." Amaç kitleyi 
mobilize etmek değil gelecek seçimleri kazanmaktır, 
artık. Yerini korumak yahut "te rfi" etmektirC1. • •) 
Sendika eğitimi de bürokratik bir nitel iğe dönüşür. 
Amaç işçilerin bilinç düzeyini ve mücadeleci n ite li- 
Iiğ in i yükseltmekten çok, genel kurulda ayrılan fonu 
ğini yükseltmekten çok, genel kurulda ayrılan fonu 
harcamaktır^1. . . )  Tarihsel gelişimebakıldığı zaman 
revizyonizmin gerçek nedenlerinden birinin bu yoz
laşma olduğu kolaylıkla görülür.

Bu söylenenlerden giderek bazı olumsuz ve yanlış 
sonuçlara varmamak gerekir.Bir kere bürokratik yoz
laşmaya götürüyor diye profesyoneli iğ e karşı çıkmak, 
işçi sınıfının bilinç düzeyini ve mücadele yeteneğini - 
az gelişmişliğe mahkûm etmek demektir. Diğer yandan 
bürokratlaşmayla bürokratik yozlaşmayı da birbirinden 
ayırmak gerekir. Doğrudan demokrasi her aşamada ola
naksızdır. örneğin 2 milyon üyeli bir işçi örgütünün 
temel yönlenme politikasını 2 milyonun hazır bulun
duğu bir genel kurulda tartışmasına olanak yoktur . 
İster istemez delegasyon sistemine gidilecektir. Bu da 
bir "miktar" bürokrasi demektir, önemi i olan yozlaş
mayakarşı mücadele vermektir."Zorunlu"olanla "za
ra rlı" olanı ayırdetmek gerekir.

Bürokratik yozlaşmaya karşı geliştirilen 2 yöntem 
söz konusudur. Bu yöntemler Marx* ın Paris Komünü do
layısıyla gel iştirdiği yöntemlerdir.Bunlardan birincisi, 
sendika yönetimine getiril inlerin bir yetişkin (kalifi 
ye) işçinin aldığından fazla ücret almaması kuralıdır. 
Bize göre bu kural bir başına fazla önemli değildir. 
Nitekim kaloriferi i,  telefonlu,şehrin merkezi yerinde 
bir büroda çalışmak, bir kere fabrikadakinden daha 
"tercihe şayandır."Diğer taraftan sendikacı olmanın 
sağladığı bir prestij ve otorite söz konusudur. Kalifiye 
işçiden daha düşük ücrette verseniz sendika yöneticisi 
fabrikaya dönmeyi yeğlemez. Fabrikada çal ışığ patro
na artı değer üretmek tense, sendika dağolitik ve kül
türel faaliyette bulunmayı daha "olumlu" bulur. Bu 
prensip açısından Türkiye'de durum hiç te parlak de

lkine! temel ilke ise sendika ve işçi örgütlerinin 
yönetim kadrolarına seçilenlerin bu görevde kalmasını 
bir zaman süreciyle sınırlamaktır. Bu süre de bir yılı , 
ya da ik i yılı geçmemelidir. Bize göre bu kural çok 
daha etkindir. Böyle bir durumda sendikahın yahut par- 
tininyönetim kademelerine seçilenler,yaptıklarını sü

rekli bir uğraş olarak görmeyeceklerdir. Görev süre- 
- si sonunda eski işine döneceğinden emindir. Bu neden

lerle bazı manipulasyonlara giderek kendi yerini sağ
lamlaştırma (bu arada bürokrasiyi sağlamlaştırma) gibi 
bir sorunu da olamaz. Zaman süresi az olduğundan 
burjuva dünya görüşünün etki alanına daha fazla gir
mesi de böylece önlenmiş olur. Bu ikinci ilke açısın
dan da Türk iye* de "devrimci" sendikaların durumu son 
derece olumsuzdur. Sendikacılık neredeyse bir devi et 
memurluğu gibi bir şeydir. Sendika'ya bir kere seçilen 
için geri dönmek değil "terfi" etmek söz konusudur. 
Sendikadan emekli olunur(?..) ve önemi i miktarda da 

kıdem tazminatı alınır (,'..)

Sendika yönetim kadrolarına seçilenlerin bir yıl 
ya da ik i yıldabir değişmesi bir açıdan daha son de
rece önemlidir. Bu çok sayıda işçinin mevcut düzen ve 
kurulacak olan yeni düzen hakkında fik ir sahibi o l
masını sağlar.Sömürü düzeninin yıkılmaya başladığı, 
siyasal iktidarın ele geçirildiği dönemde ise bu kad
rolar,yeni düzende getirildiklari görevlerde etkin ola
bilirler. Bu da burjuva uzmanlara, daha az "muhtaç" 
olmak demektir.Nitekim geçiş ekonomilerinde yetiş
kin lik sorunu önemli bir dar boğaz olarak ortaya çık
mıştır. 1917 sonrası sovyet işçi devletinin bu alandaki 
zorluklarını Lenin,"Bizim komünistler gerekli olduk
ları yüz yerdendoksandokuzunda görünmüyorlar,bul
dukları bir yerde de işe yaramıyor" diye acıklı bir ifa
deyle dile getirmişti.Bu sorun sosyalizme geçiş öncesi 
dönemde yetişkin kadrolara olan gereksinmenin bir 
başka açıdan önemini ortaya koyuyor.

Konunun niteliği gereği bu yazıda Türkiye'deki 
duruma yer vermedik ve soruna genel planda, yaklaş
tık.Başka bir yazıda Türkiye'deki durumu geniş olarak 
ele alıp yozlaşmanın önemini vurgulamaya çalışaca
ğız.

Aslında yukarda sözü edilen ilkeler "bürokratik 
birşekilde" uygulanarak "zevahiri" kurtarmakta pe
kala olanaklıdır. Bütün bu olumsuzlukları önlemenin 
en etkin yolu, son analizde işçi sınıfının bilinç dü
zeyini yükseltecek olan politik eğitimi etkin bir şe
kilde yürütmektir. Ancak bu yapıldığı zaman ve doğası 
gereği eşitsiz gelişen bilinçlenme düzeyi yükseldiği 
sürece, işçi sınıfı mücadelesinin gerçek hedeflerinden 
sapması tehlikesi önlenebil ir. Etkin bir örgütlenme ve 
kararl ı bir mücadele ve gerçek bir parti olmadan sömürü 
düzeninin yerine, sömürü ve baskının olmadığı bir dü
zen kurûlamaz.Eğer burjuva düzenine gerçek örgüt
lerle karşı çıkılmazsa,ne kadar köklü ve derin olursa 
olsun kapitalizm bunalımlarına bir çare bulacaktır. 
Lenin'in dediği gibi sübjektif faktöre gereken önem 
verilmezse "kapitalizm için çıkışı olmayan yol yok*» 
tur. "Aksi görüşü savunmak objektivist bir dünya görü
şünü benimsemektir. Böyle bir görüşün de Maıîcsist- 
Leninist öğretide yeri yoktur.
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BATI AVRUPA
KAPİTALİZMİNİN
KRİZİ
Marksist iktisatçı Mandel’le 
bir görüşm e
SORUL: Şimdiki dünya kr i z i n i n  n i t e 

liği ha kk ın da s ö y l e y e c e k l e r i n i z  n e l e r 
dir?_______________________________

Mandel •  Bu kriz farklı düzeylerde ortaya çıkmış 
durumda. Bir kere, açıkça, bir ekonomik kriz. 
Sanayileşmiş batılı ülkelerde halen 17 milyon işsiz 
var. Bu durum, İkinci Dünya Savaşından bu yana 
gözlenen hızlı büyümenin ve gelişme beklentileri
nin sona erdiğini gösteriyor. Kriz aynı zamanda' 
sosyal bir kriz de. Bütün sosyal ilişkilerde ken
disini hişsettiriyor. Ve bu kriz politik bir kriz ; 
çünkü, bu yeni koşullar, politik düzeyde, parla- 
manter yoldan iktidara gelmiş bulunan merkezin 
sağındaki, ya da solundaki bütün hükümetleri te— 
.metlerinden sarsıyor.
İ Şimdi, genel olarak şunu söylemek yanlış olmaz 
galiba : Uzun dönemde genişlemeye doğru itilen 
bütün güçler, şimdi kendi kendilerini harcıyorlar.

Avrupa kapitalizminin tarihinde, uzun yıllar, 
işçi sınıfının gücü, işverenlerin enflasyonun yükü
nü işçilerin sırtına yüklemelerini önledi. Fiatlar 
yükselince ücretler de yükseldi. İşçiler ücretlerin 
fiatlardandahaaz art m as ma izin vermediler. Böy
le olunca, bir kâr krizi ortaya çıktı. Sonuçta ya- . 
tırımlar azaldı, işsizlik arttı. Fesatlık düşünme
den şunu söyleyeceğini ; ‘ şimdiki ekonomik kriz, 
aynı zamanda, uluslararası düzeyde tutulacak^ 
enflasyonun yükü işçilerin sırtına yüklenecek ve 
böylelikle kârlar arttırılarak kriz sermaye lehine 
bir çözüme ulaştırılacak. İşte oynanmak istenen 
oyun bu.

Sermayedarlar-İngiltere'de, Almanya ve ABD' 
de bu oyunu oynadılar ve başarı elde ettiler. Ja 
ponya'da elde edilen başarı daha az. İspanya,İtal - 
y a ,. Fransa gibi işçilerin çok zor ve şiddetli sa
vaşlar verdikleri Güney Avrupa ve diğer bazı kü
çük Avrupa ülkelerinde bu oyun sökmedi.

Bütün bunlar açıkça şu gerçeği ortaya koyuyor: 
Kapitalizm için de, işçiler için de zor günler ya
şıyoruz. Kolay günlerin, "bu kadar iyi hiç olma
mıştı" denen günlerin, umutlu beklentilerin oldu
ğu zamanların sonu gelmiştir. Artık sınıf çatış
ması ve sınıf çelişkilerinin en üst noktaya geldiği 
bir zamam yaşıyoruz.

Bu durum farklı sonuçlar yaratabilir. İşçi sı
nıfı açısından iyi sonuçlara da, kötü sonuçlara da 
ulaşılabilir. Hangi sonuca ulaşılacağı güçler ara
sındaki ilişkilere ve liderliğe bağlıdır. Ben bu du
rumun bazı Güney Avrupa ülkelerinde işçiler için 
iyi sonuçlar doğurabilecek bir fırsat olduğunu dü
şünüyorum. İşçiler kendilerini koruyacaklar, sal
dırıya, karşı harekete geçecekler ve şimdiki top
lumu temellerinden sarsacaklar , mevcut krizin 
sorunlarını, toplumun örgütlenmesinde bir deği
şiklik yaparak sosyalizme doğru giden bir adıma 
dönüştüreceklerdir.

Eğer, bu gerçekleştirilemezse işçi sınıfını ka
ranlık günler bekliyor demektir. Zira, işçi sımfı 
hareketi uzun yılların çabasından sonra şiddetini 
kaybedebilir ve bu sefer saldırı sağdan, hatta aşı- 
,rı sağdan gelebilir.

SORU: Göreli olarak solun küçük çap
y e  ho lü nm üş olmasını siz tehlikeli 

go'rüyor musunuz?. Bu durum po-tansiyel 
°larak olumlu bir gelişmeye neden o l a 
bi li r m i ?

Mandel •  İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki, dev
rimci sol halen küçük fakat geçmişe göre çok daha 
büyüktür. Belki on yıl öncesinden 60 kat fazladır 
Batı Avrupa'nın kilit ülkelerinde. Fakat Batı Av
rupa'da sosyalizme doğru açılmanın, devrimci 
bir gelişmenin temelde küçük aşırı sol kanat grup
larının insiyatifine bağlı olduğu biçimindeki düşün
ceyi de kesinlikle reddediyorum. Batı Avrupa ül
keleri gibi sanayileşmiş ülkelerde, azınlık tara
fından yapılmış sosyalist bir devrim olabileceğine 
inanmıyorum. Beni en çok ilgilendiren, devrimci 
grupların gücü ya da güçsüzlüğü değildir. Merak 
ettiğim şey, işçi yığınlar inin hangi tür nesnel dev
rimci insiyatiflere sahip olduklarıdır. Ve bana gö

re, işte bu noktada, işçi yığınları dehşetli bir ge
lişimin içindedir. Fransa'da herkes, "Besancor" 
da işçilerin işverenin fabrikayı kapatma kararına 
karşı LIP fabrikasını işgal etmelerini konuşuyor. 
Fabrikayı ele geçirip, üretilen -saatleri satmaya 
başladılar. Son 15-16 ayda Avrupa'da benzer en az 
200 LIP olayı oldu. Bugün Avrupa'mda, her şeyi de
ğiştirecekleri izlenimini veren milyonlar değilse 
bile, yüz binler var.

Mayıs 1968'de Fransa'da genel grev on milyon 
kişiyi kapsadı. Gelecek aylarda, önümüzdeki iki 
yılda, İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da yahut 
İtalya'da Mayıs 1968'dekinden daha büyük grevlere 
tanık olacağımızı sanıyorum. Ve şüphesiz bu grev
lerin kaynağım daha radikal talepler teşkil edecek 
ve bu grevlerde öz örgütlenmenin daha gelişmiş 
biçimleri -fabrika komiteleri, grev komiteleri, iş
çi kurulları ve benzerleri gibi- uygulanacak^ İşte 
Batı Avrupa'da görülen devrimci ortam olasılığım 
böyle görüyorum.

SORU: ö z e l l i k l e  İn g i l t e r e ' d e  i n s a n 
la r ı n  a n t i - r a s y o n e l  f i k i r l e r e  (akımla- 
r a ) k a p ı l m a l a r ı n d a n  n e  s o n u ç  çı k a r ı y o r  
s u n u z ?  ‘

Mandel# 6 O'ların ikinci yarısında gençliği, dün
yayı çabucak değiştirebilecekleri yolunda korkunç 
bir iyimserlik dalgası sardı. Bu çok olumluydu, 
fakat büvük ölçüde de hayalci öğeleri barındırıyor
du. Olumluydu, çünkü, uzun zamandır "refahın 
gençliğin politik ilgisini öldürdüğü" biçimindeki 
değerlendirmenin yanlışlığım gösteriyordu. Ber
lin, Paris, Londra, Koma, Milano ve pek çok Av
rupa kentinde onbinlerce kişinin Vietnam devri mi
ni destekleyen gösterilerine tanık olduk. Batı Av
rupa gençliğinin siyasal heyecanının yeniden uya
nışım gördük. Ne var ki, öğrencilerin, genç in
sanların yalnız başlarına dünyayı değiştirmek için 
çok zayıf siyasal, sosyal ye ekonomik ağırlıkları 
vardı. Bu gerçeğin anlaşılamaması büyük hayal 
kırıklıklarına yol açtı. Ve 70'lerden bu yana, genç
lik içinde, siyasal uğraşılardan belirli bir geri 
çekilme ve bu çekilmeyle birlikte "boşuna çabala
ma" anlayışının yayıldığı gözlendi. Genç insanlar 
"şeyleri" değiştirmek için çok çabalar harcadılar. 
Fakat "şeyler" değiştikçe, bir Eransızın dediği 
gibi, onlar daha fazla aynı kaldılar. İşte bütün 
bunlardan dolayı genç insanlar ve giderek toplumun 
tümü anti-rasyonel akımlara paçalarını kaptırdı
lar. Toplumu değiştiremeyeceklerini hissedenler 
umutlarım da yitirmişlerdi. Bu durum, akıl dişi
liğin. mistizmin, kişisel yahut toptan kaçışın ko
layca üretildiği bir ortam hazırladı. Çünkü, pek 
doğal ki toplum çok iyi değil ve yaşam da pek hoş 
değildi. Kapitalizm batağında sadece hava kirle
tilmiyor, toplumda kirletiliyor. Eğer, ortak ve 
devrimci bir değişiklik yapamıyorsanız, en azın
dan kişisel bir kaçış yolu bulmak isteyeceksiniz- 
dir ve iştebütün akıl dişilik ve mistisizmin kayna
ğı bundan ibarettir.

Şimdi 20. yüzyılın siyasal eğilimlerinin gelişim 
tarihine baktığımız zaman, benim "Late Capita- 
lism" diyebileceğim çirkin bir düzensizlik göre
bilirsiniz. Bir yanda teknolojiye, bilime, uzman 
ların her şeyi çözebilecek kapasitelerine aptalca 
bir inancın, öte yanda ise akıl dişiliğin üretildiği 
bu temel ortam İnsanlığın yadsınması, insanlığın 
geleceğine olan inancın yadsınması, sosyal değişi
me olan inancın yadsınması biçiminde boyutlara 
sahip bulunmakta. İşte bu, bana göre son derece 
tehlikeli bir durumu da ortaya çıkarmakta. Çünkü 
böyle bir ortamda faşist yahiıt aşırı sağ eğilimle
rin güç kazanması kolaylaşacaktır.

Kapitalistlerin kendilerinin yarattıkları büyük 
beklentilerin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Tam 
istihdam, hayat standardının devamlı yükselmesi, 
sürekli iktisadi büyüme, sürekli teknolojik gelişme 
bu beklentilerden sadece bir kaçı. Oysa olaylar 
bütün bu beklentilere radikal ve sert bir şekilde 
karşı çıkıyor. İnsanlar 60'larda olduğu gibi, her 
şeyin durmadan büyüdüğüne ve daha iyiye gittiğine

artık inanmıyorlar. Hatta kapitalizmin gelişmesi
ne büyük bir bilimsel saldırı da var. Hazırlanan 
raporlarda, eğer her şey bugünkü şekliyle devam 
ederse bir felâkete ulaşılacağı, hammadde kay
naklarının tükeneceği, insanın tüm çevresinin kir-' 
leneceği söyleniyor. Ve büyümeyi durdurmak ge
rektiği belirtiliyor.

Ben bu konuda aynı düşüncede değilim. Büyü
meyi durdurma önerisini gerici ve aşırı tepkisel 
bir öneri olarak nitelendiriyorum. Asıl, anarşik 
büyümeyi, organize olmamış büyümeyi, yararsız 
büyümeyi durdurmak gerekir. Bunun yerine, ken
disi hiç bir zaman amaç olmayan, fakat insan 
mutluluğuna yardımcı olan planlı büyümeyi getir
meliyiz. Eğer kendinize ait bir katınız, iki araba
nız ve iki televizyonunuz var ise,büyümeyi durdu
run demek kolaydır. Eğer üretilenden çok ufak bir 
parça alarak yaşıyorsanız ve alacağınız parçanın 
daha büyük , olması ancak büyümeye bağlı ise, bü
yümeyi durdurun demek herhalde pek hoş bir şey 
olmaz.

Yanlış anlaşılmasın. Kapitalist büyümenin teh
likelerini anlıyoruz ve bunlara kesin, sarsılmaz 
inancımız olan, insanın kendi yapışım, çevresini 
değiştirebileceğini ve daha iyi bir toplum yarata
bileceğini savunarak karşı çıkıyoruz.

Sorun toplumun yapısını değiştirmektir. İnsan
lık, bireysel rekabetin desteklendiği bu bozuk dü
zen devam ettiği sürece -yani büyümenin insanlı
ğın mutluluğu, insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
sevgi adına değil de, kişisel çıkarlar, kişisel kâr
lar adına olduğu bu düzeri-devam ettiği sürece- her 
zaman korkunç yıkıcı güçlerle, ekonomik, psiko
lojik ve askeri bir toptan yokedilme tehdidiyle kar
şı karşıyadır. Akıl için böylesine bir şeyi kabul
lenmek oldukça güç. Tabii ki gözİeri kapayıp, bizi 
özgür kılacak üstün bir ruha inanmak çok daha ko
lay.

Evet, özgürlük tümüyle ortadan kalkabilir ve 
dünyamn her yerinde işkenceyi yönetimin doğal bir 
yöntemi olarak gören hükümetler Icurulabilir. Bu 
pekala mümkün ve buna olan eğilim de ortada. Do
layısıyla bu durumda kaçış, gerçeğin kabullenil- 
mesinin yadsınması oluyor. Soruna böyle bir yak
laşım, çocukça ve aynı zamanda da çok tehlikeli. 
Eğer tehlike var ise, bu tehlikeye ondan kaçarak, 
kişisel düşlerle yahut kişisel çekilme ile karşı ko
nulamaz. İnsanlık bu tehlikeye karşı savaşmak zo
rundadır.

SORrU: M a r k s i z m i n  ünlü, bi r  kişisi' o- 
■l a r a k , k e n d i l e r i n i  b i r  ba k ı m a  de v r i m c i  
so ll a ö z d e ş l e ş t i r e n  -yeni b i r  gr up l a ş m a  
-kadın ö z g ü r l ü ğ ü  h a r e k e t i -  h a k k ı n d a  ne 
d ü ş ü n ü y o r s  u n u z ?

Mandel •  Kadınlar insan ırkının yarısından fazla
sını oluştururlar. Ve binlerce, binlerce yıl bu ya
r ı  cins, sosyal ve ekonomik baskı altında kalmış, sö- 
mürülmüştür. Bu olgu kapitalizmden çok daha es
kidir ve kökeni ilk sinıflı toplumun ortaya çıkışına 
dek gider. Bu koşullar altında, kadınlar m kurtuluşu 
hareketinde, cinsel ilişkilerin yeniden düzenlen
mesinin çok ötesine giden, insanlığın özgürlüğünün, 
toplumun yeniden devrimci ve özgürlükçü kurulu
şunun korkunç bir potansiyeli vardır.

- Bizim için, bugünden, sosyalist bir toplumda 
kadının nasıl özgür olacağım söylemek güç. Fakat 
şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, bu toplumda ya
şadıklarından çok farklı bir yaşama biçimleri ola
caktır. Kadın yaşamındaki bu değişim hiç şüphe
siz, mülkiyetteki ve ortak üretimin yeniden örgüt
lenmesindeki değişmelerden çok daha az bir hıza 
sahip olacaktır. Bu özgürlüğün organize olması i- 
çin yapılan girişimler -temelde bunu bireylerin 
sorunu olduğu illüzyonuna sapmadan- sonuna dek 
desteklenmelidir. Bu sosyal bir sorundur. Yani 
kadın hareketi ile işçi hareketi arasında köprüler 
kurulmalıdır,kadının özgürlüğü hareketi işçi sını
fı hareketi ile bir leştir ilmelidir.

Eğer, şiddetli bir patlamaya hazır durumda bu
lunan bu kadın özgürlüğü hareketinin potansiyeli ile 
sosyalist hareketin bütünleşmesi sağlanabilirse, 
sosyalist hareketin amacına ulaşması yolunda çok 
önemli bir adım atılmış olacaktır.




