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Y İN E  «B A S IN  Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü  B E R K E M A L »  
Ü L K E M İZ D E

E M E K Ç İ BU SAYI ÎLE BİRLİKTE BİRİNCİ 
YILINI TAMAMLADI. BÎRÎNCÎ YILI TAMAM
LARKEN SORUMLU YAZIÎŞLERÎ MÜDÜRÜ VE 
TEP MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ SÜ
LEYMAN ASLAN ARKADAŞ ASKERİ MAHKE
ME TARAFINDAN TUTUKLANDI. GEREKÇE, 
«ORDUYA YAYIN YOLU İLE HAKARET.» ARKA
DAŞIMIZ YAZILARIN MATBAAYA VERİLME
SİNDEN SONRA, DERGİ YAZIHANESİNDEN İKİ 
ASKERİ GÖREVLİ TARAFINDAN ALINARAK 
ASKERÎ TUTUKEVİNE GÖTÜRÜLDÜ.

BİLİNDİĞİ GİBİ, E M E K Ç İ'NİN 1. 2. 4. 5. 6. SA
YILARI DAHA ÖNCE TOPLATTIRILMIŞTL BU 
DURUM BAZI OKURLARIN NEDEN CİLT YAP
TIRMIYORSUNUZ SORULARININ CEVABIDIR.

E M E K Ç İ , İKİNCİ YILINDA DA YILMADAN, 
SOSYALİZM YOLUNDA BAĞIMSIZLIK, DEMOK
RASİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR. DOS
TA DÜŞMANA DUYURULUR.

EMEKÇİ BUNDAN SONRA YENİDEN HER 
AYİ ÇIKACAKTIR.
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Öncü Birlik Nerededir ?

İŞ Ç İ SIN IF IM IZ N E R E D E D İR , H A N G İ Ü L K E D E ?  

T Ü R K İY E ’DE, B A Ş K A  N E R E D E  O L A C A K !

Y A  O N U N  Ö N C Ü  B İR L İĞ İ N E R E D E  O L A B İL İR ?

O D A  T Ü R K İY E ’D E  ELBET!

A M A  Ö N C Ü  B İR L İĞ İN İN  D IŞ A R ID A  O L A B İL E C E Ğ İN İ  

S A N A N L A R  V A R .

O N L A R , M Ü L T E C İ İL E  S A V A Ş Ç IY I  

K A R IŞ T IR A N L A R D IR .

B İR  D E  S O S Y A L İS T L İĞ İN  K O L A Y IN A  

K A Ç A N L A R  V A R .

G Ö V D E  N E R E D E  İS E  B A Ş  D A  O R A D A D IR .

E M E K Ç İ



TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ MERKEZ 
YÜRÜTME KURULU BİLDİRGESİ

Seçimde Tutumumuz
Bir seçim kampanyası içindeyiz. 12 Ekim  1975 günü Türkiye’de 

kısm i Senato ve m illetvekilleri ara seçimi var. Türkiye emekçileri 
b ir kez daha aralarında fark lar olmakla birlikte hepsi de kurulu  
düzenden yana olan p artile r arasında tercih  yapm ak durum unda 
bırakılacak. Bu seçim ler iktisadi bunalım  içindeki b ir Türkiye’de 
dem okrasiye düşman güçlerin gemi azıya aldıkları b ir  ortam da ya* 
pılıyor.

İşbirlikçi serm ayenin ve taşra  m ütegallibesinin en sömürgen, en 
saldırgan kesim lerinin temsilcisi durum unda olan partiler, ara ların 
da anlaşarak iktidara sahip çıkm ışlardır. Kendisine «M illiyetçi Cep
he» adını takmış olan bu gayri-milli partile r ittifakı altı aylık ikti
darı süresince sınıf karak terine uygun b ir halk düşmanı politika 
güttü .

Ç A R K I E S K ÎS Î G İB İ D Ö N D Ü R E M E Z  O L D U L A R

Türkiye gittikçe daha hızlı dönen b ir enflasyon-devalüasyon kı
sır döngüsü içine itilm iştir. Bağımlı kapitalizm in doğal sonucu olan 
bu durum  zengini daha zengin ederken emekçi yığınları en derin 
yoksulluğa sürüklem ektedir. Sanayileşmeyi ve dolayısıyla ihracatı 
hızlandırm ak amacıyla dimdiği iddia edilen teşvik tedbirleri, b ir 
avuç söm ürücü tarafından devlet hâzinesinin talan edilmesi sonucu
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nu verm ektedir. En çirkin skandallar gazete m anşetlerine yansım ak
tadır. H alkım ız bu emperyalizm e bağım lılık ve söm ürü düzeninin 
nasıl çürüdüğünü ibretle görmektedir.

«MC» iktidarı bağımlı kapitalizm in çarkını zor döndürür duru
ma düşm üştür. K apitalist dünyada sürm ekte olan iktisadi bunalımın 
ülkem izde derin  etkileri oluyor. Em peryalist dünyada söm ürülen 
ülkeler ile sömüren ülkeler arasındaki em peryalist söm ürüyü sü r
dürecek biçimde ayarlanm ış adaletsiz işbölüm ü hiçbir zaman bu öl
çüde adaletsiz olmadı. Son iktisadi bunalım  bu eşitsizliğe m um  dik
miştir.

Bağımlı ekonomi çarkının eskisi gibi dönebilmesi için gerekli 
finansm an olanakları (enflasyonist politikaya rağm en) gittikçe sı
nırlanıyor. Türkiye ürettiğ i m alların sürüm ünde büyük güçlüklerle 
karşı karşıyadır.

Büyük serm ayenin ekonomisinin en kârlı alanlarını tekelinde tu t
ma çabalarına taşra burjuvazisi yer yer karşı çıkm aktadır. Bugüne- 
dek hep son sözü söyliyebilmiş olan yabancı tekellere doğrudan doğ
ruya bağlı ticaret ve sanayi alanlarına hükm eden işbirlikçi kap ita
listler kendi sınıflarının başka kesim lerinin açık m uhalefeti ile kar
şılaşıyorlar.

«MC» iktidarı, tem sil ettiği söm ürü çevrelerinin çıkarlarına uy 
gun olarak, iktisadi bunalım ın yükünü, emekçi halkın sırtına ak ta r
m ak için elinden geleni yapıyor. U yguladıkları düşük taban  fia tı po
litikası üreticinin zararına aracıların, ham  m addeyi kullanan kapita
listlerin yararınadır. U rfa’da toprak reform unu rafa kaldırdılar. Da
racık b ir alana sıkıştırılmış, güdük, gösterm elik b ir toprak reform u
na bile taham m ülleri yoktur. İşbirlikçi serm ayenin olduğu gibi, bü
yük toprak sahiplerinin, feodal ağaların çıkarların ın  da bekçisi du ru 
m undadır bu iktidar. G üttükleri iktisadi politika sonucu hayat paha
lılığı ve işsizlik dayanılmaz hale gelm iştir.

P ah a lılığ ın , işsizliğ in , yo k su llu ğ u n  baş soru m lu su  «M C» ik tid a 
rın ı o lu ştu ran  fa ş is t p a r ti le r  ya p tık la r ın ı bu lm alı, seç im d e  ye n ik  
dü şü rü lm elid ir .

F A Ş İS T  P A R T İL E R  Y E N İK  D Ü Ş Ü R Ü L M E L İD İR

Gerçek gelirleri her geçen gün daha da azalan işçiler, tüm  
emekçiler ülke düzeyinde direniyorlar. Egemen çevreler bu direniş 
hareketini ezmek için ilkten sıkıyönetimi sürdürebild ikleri kadar 
sürdürdü. Bunu artık  yapamaz durum a gelince, em irlerindeki baskı 
kuvvetlerini (polisi, jandarm ayı, D evlet G üvenlik M ahkem elerini 
vb) harekete geçirdiler. Bununla da yetinm ediler ve yasadışı. faşist
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terö r örgütlerini direnen em ekçilere karşı sürdüler. D üne dek bu ya
sa dışı faşist örgütlerin  eylem alanı genellikle öğrenci gençlik çevre
leriydi. Bugün artık  «MC» iktidarı faşist zorbaları, m uhalefet parti 
toplantılarından sendika hareketin in  içine kadar, dem okratik m es
lek örgütlerinden sanat faaliyetlerine kadar toplum sal yaşam ın he
m en tüm  alanlarındaki dem okratik kişi, çevre ve örgütlere karşı 
kullanıyor. K uruluşları A nayasaya ayk ın  olduğu bizzat A nayasa 
M ahkemesi tarafından karara  bağlandığı halde, hâlâ çalıştırılan Dev
let Güvenlik M ahkemeleri, bu faşist terö r dalgasına hukukî kılıf sağ
lam akla görevlendirilm iştir.

Türkiye, gizli terö r örgütlerinden faşist zorbaların a t  oynattığı, 
siyasî cinayetlerin işlendiği, yurtseverlerin  kanına girildiği, katille
rin, zorbaların cezasız kaldığı b ir ülke durum una sokulm uştur. Sen
dika seçme özgürlüğü uğruna m ücadele eden işçiler kurşanlanıyor. 
Çalışma hakkı için direnen köy em ekçileri polis ve jandarm a zülmü- 
ne uğruyor. Yaşadığı terö r örgütlerin in  kurucusu ve yöneticisi olan 
MHP, İşbirlikçilerin büyük partisi A P’ye yaptığı hizm etlere karşılık 
en önemli devlet kurum larına el atm ıştır. Bu kurum larda b ir işgal 
hareketi yürütülm ektedir. İlerici, yurtsever m em urlara ve teknik  ele
m anlara karşı görülmedik bir k ıyım  uygulanıyor. K utsal öğretm en
lik mesleğinde halka hizm et edebilmek b ir cesaret işi olm uştur. 
Y urtsever öğretm enler sadece kıyım a uğram akla kalm ıyor, bu vatati 
çocukları faşist zorbaların, yobaz takım ının en azgın sald ırılarına he
def oluyor, ö ğ re tm en  kanına giriliyor. Ü niversiteleri faşizm in ka
leleri durum una düşürm ek için kom plolar tertipleniyor. T iyatro lar 
basılıyor, yayınlar toplatılıyor. Devrim ci yazarlar baskı altındadır. 
Yazarlar, Anayasa tem inatı altında olan sosyalis partilerin  sorum lu
ları, uydurm a nedenlerle zindana atılıyor.

B ütün bunlar, Türkiye’de egemen güçlerin, durm adan darbeli- 
yebildikleri m evcut sınırlı siyasî dem okrasiye bile taham m ül edeme
diğini ve hasretini duyduğu 12 M art açık faşizmini hortlatm a çaba
sında olduğunu gösterir. Ama bü tün  faşist uygulam alar, T ürk iye’nin 
dem okratik güçlerini yıldırm amış, tam  tersine, bunların  m ücadele 
azmini bilemiştir. Tüm  yolların sosyalizm doğrultusunda olduğu, ilk 
menzilde bağımsızlık ve dem okrasiye vardığı çağımızda, uyanan 
emekçi halkından güç alan T ürkiye yurtseverleri faşizme ve em per
yalizme karşı mücadelelerini, h e r zam ankinden daha büyük b ir  ka
rarlılıkla sürdürm üşlerdir, sürdürm ektedirler ve sürdüreceklerdir.

S iy a s î c in a ye tler in , fa şis t u yg u la m a la rın  baş soru m lu su , d e m o k 
rasi dü şm an ı «M C» ik tid a r ın ı o lu ş tu ra n  p a r tile r , y a p tık la r ın ı b u lm a lı, 
seç im de y e n ik  dü şü rü lm elid ir .
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D IŞ  P O L İT İK A L A R I  İF L A S  E T M İŞT İR .

«MC» iktidarı dış politikada da ülkeyi çıkmaza sürüklem iştir. 
K ıbrıs bunalım ı sürerken ik tidara geldiler. Ve sınıfsal niteliklerinden 
ö tü rü  başka şey bilm edikleri düşünem edikleri için eski ABD uydu
luğu politikasını sürdürdüler. Oysa başlangıçta b ir yönüyle anti-fa- 
şist n itelik  taşıyan ve ABD'ye rağm en girişilen Kıbrıs çıkartm ası
nın, büyük etkileri olmuştu. Bu çıkartm a uluslararası ilişkilerde 
önemli değişiklikler m eydana getirm işti. MC iktidarı yeni gelişme
leri değerlendirecek yetenekte değildi, ik tidarın  sözcüleri lafta mil
liyetçi kesildiler kuru  sıkı a tıla r am a fiiliyatta em peryalizm  karşısın
da uysallık ve düm en suyu politikasını sürdürdüler.

Bu dış politika tam  iflas halindedir. Türkiye dış dünyada tam 
b ir yalnızlığa sürüklenm iştir. Helsinki Konferansında, Birleşmiş 
M illetlerde Türkiye’nin desteklediği öneriler lehinde tek b ir parm ak 
kalkması, onun da Türk delegesininki olması, bu yalnızlığın nereye 
vardığını gösterir.

Bu yalnızlığın arkasında, iktidarın , K ıbrıs m üdahalesini, Kissin- 
ger’in adayı b ir ABD-NATO üssü haline getirm eyi hedef tu tan  son 
planına uygun olarak, Taksim ’e kadar varan  b ir işgal harekâtına  çe
virm ek için sarfettiği gayretler yatar.

Bugün K ıbrıs bunalım ında karşı karşıya gelen iki ülkeden herbiri 
ilk çıkartm a anındaki durum dan çok farklı durum da iki ülkedir. Y u
nanistan sadece faşist cuntayı ik tidardan  düşürm ekle kalm amış faşiz
min tasfiyesi yolunu tu tm uş ve siyasî demokrasi doğrultusunda 
önemli m esafeler aşmıştır. Buna karşılık  Türkiye, ilk çıkartm a sıra
sında ik tidarda bulunan Ecevit kabinesiyle daha dem okratik b ir gö
rünüşteyken bugün Dem irel gibi 12 M art açık faşizmi sorum luluğuna 
gırtlağına kadar batm ış politikacıların  oluşturduğu b ir hüküm etin 
yönetim indedir.

K ıbrıs’da Türk Silâhlı K uvvetlerinin elinde bulunan toprak lar
da em peryalistlerin adamı olan D enktaş’ın  ve çevresinin yönetim in
de anti-dem okratik b ir düzen kuru lm uştur. K ıbrıs'ın Rum kesiminde 
ise K issinger’in (B) planına uygun olarak ( faşist darbecilerin ada
mı K lerides’i Rum halkına kabul ettirm ek için herşey yapılm aktadır. 
ABD em peryalistlerine yaltaklanm a politikası sürdürülüyor. A m bar
go dolayısıyla hüküm et sözcülerinin, A m erika’ya diklenir görünm e
leri bu gerçeği gizleyemez. ik ili antlaşm aları kaldırdıklarını, ABD 
üslerini kapattık ların ı ilân etm işlerdir. Oysa fiiliyatta ikili antlaşm a
ların  hüküm leri uygulanıyor. A dları NATO üssüne çevrilen ABD üs
lerinde durum  eski tas eski ham am dır.

ABD em peryalistleri son o larak  incirlik  üssünde büyük ölçüde
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inşaata giriştiler. Bu üsse yeni teçhizat getiriliyor, personel ve m al
zeme yığınağı yapılıyor. Bunlar, Orta-Doğu'daki son gelişmeler, Si
n a ’ya 200 A m erikan uzm anının yerleştirilm esi ve K ıbrıs’da Türk 
kesim inde yeni ABD üssü kurulacağı söylentileriyle birleştirilince, 
<<MC» ik tidarın ın  gü ttüğü  dış politikanın, A rap halklarına karşı, ABD- 
tsra il m ihverinin çıkarları doğrultusunda bir politika olduğunu gös
terir. Türk iye’nin dış âlem de tam  bir yalnızlığa itilm iş olmasının ne
denlerin i bun lar açıklar.

Türkiye bundan daha iyisine lâyıktır. Ve Türkiye ancak, em per
yalist vesayeti perçinleyen NATO, CENTO üyeliğine son verdiği, 
bloklar-dışı ü lkeler safında yerin i aldığı zaman, Doğu Akdenizden 
em peryalizm in uzaklaştırılm asına bu bölge halklarıyla omuz omuza 
yardım cı olabildiği, sosyalist ü lkelerle dostluk ve iyi kom şuluk iliş
kileri kurabildiği zaman, dış politikasında kendi halkının gerçek çı
karlarına  uygun b ir çizgi izlemiş olacaktır. «MC» iktidarın ınki ise bu 
politikanın tam  tersidir.

İflas e tm iş  u y d u lu k  p o litk a s ın ı hâlâ sü rd ü rm ey e  çalışan, T ü rk i
y e 'y i  d ü n ya  u lu sları iç in de ya ln ız lığ a  sü rü k ley en  ik tid a r  p a r tile r i, 
y a p tık la r ın ı bu lm alı, seç im d e  y e n ik  dü şü rü lm elid ir .

B U , D E M O K R A T İK  S E Ç İM  D E Ğ İL D İR

Bu seçimde de parlem anter politika sahnesinde, yerini almış, iş
çi sınıfının öncü birliği niteliğinde b ir sosyalist parti seçimlere ka- 
tılm ıyacaktır. Bu durum da seçimin dem okratik olamıyacağı açıktır. 
T ürk iye’de egemen güçler siyasî demokrasiyi öyle tertip lem işlerdir 
ki, işçi sınıfı ve yoksul köylülük parlem anter politikanın dışında tu 
tulabiliyor.

Bu, eskiden beri böyle olm uştur. Daha 1940’larda, sağa sapmış 
bir C H P’nin tem sil ettiği egemen güçler, halkım ızın dem okratik m ü
cadelesi ve bazı dış etkenler yüzünden çok partili düzene geçmek 
zorunda kaldıkları zaman, Şefik H üsnü Değmer arkadaşım ızın k u r
duğu Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisine, 1946 yılının altı 
ayı ancak taham m ül etm işlerdi. Bu altı ay içinde sosyalistlerin öncü
lüğünde p a rti ve meslek örgütleri ülke düzeyinde yerden m antar b iter 
gibi bitiyordu. 40 meslek kolunda 600’ün üstünde sendika TSEVKP 
P artili m ilitan lar tarafından  birkaç ay içinde kuruldu. Egemen çevre
ler ve arkalarında duran akıl hocaları, İngiliz ve A m erikan em per
yalistleri, telaşlandılar. Gidiş o gidiş idiydi ki Şefik H üsnü’nün par
tisi iktidardaki CHP karşısında ana m uhalefet partisi olacaktı. Ve 
yakın b ir gelecekte TSEV K P’nin  halkın gözünden iyice düşmüş olan 
CH P’den iktidarı devralm ası büyük b ir olasılık gibi görünüyordu.

9



İk tidar faşist yöntem lere baş vurarak  TSEV K P’ni ve Sendikalar B ir
liğini kapattı. Yöneticilerini zindana attı. Ayni dönemde Cum hurbaş
kanı İnönü, il il dolaşarak yetkililere Dem okrat P a rtin in  m akbul bir 
m uhalefet partisi olduğunu, TSEVKP gibi olmadığını, ona ilişme
m elerini söylüyordu. Böylelikle m eydan C H P'nin sağındaki, bugün
kü A P’nin ağa babası D em okrat P artiye  bırakıldı. İşçi sınıfının sen
dika hareketi boğulmuş, emekçilerin, m esleki örgütlenm esi yasak
lanm ıştı. B ir süre sonra bu yasaklam a sürdürülm edi ve Amerikan 
danışm anlarının denetim inde TÜRK-İş’in tem elleri atıldı. Türkiye’de 
«Filipin tipi demokrasi» denen sahte dem okrasi böyle tezgâhlan
m ıştır.

On yıllık, karanlık  D P döneminden sonra, 27 M ayıs’ı izleyen dö
nemde, eski T İP  tek  sosyalist örgüt olarak faaliyete giriştiği zaman, 
bu parti, sosyalist kadroların önemli b ir kesim inin anti-dem okratik 
yasalar yüzünden siyasî faaliyetten  m ennedildiği çok sınırlı b ir de
m okratik  özgürlük ortam ında bile hızla gelişti. Bu hızlı gelişmenin 
arkasında 1962-1965 dönem inde ayrı ayrı eğilim deki partili partisiz 
sosyalistlerin olanca güçleriyle T ÎP ’i desteklem iş olmaları yatıyor
du. 1965 Genel seçimlerinde öteki partile re  kıyasla çok daha sınırlı 
politik mücadele olanakları bulunan TÎP, onbeş m illetvekili çıka
rarak  M illet Meclisinde grup kurabildi.

Egemen çevreler ve arkalarında duran ABD em peryalistleri ge
ne telaşlandılar. T ürlü  taktiklerle, tü rlü  yıldırm a yöntem leriyle TÎP 
yönetim ini parti içinde tasfiye hareketlerine, dem okratik m erkeziyet
çilikle bağdaşm ayan davranışlara ittiler. 1960'lar sonlarında Türkiye 
sosyalist hareketin in  bölünmesinde, egemen güçlerin bu yıldırm a 
taktiklerinin önemli rolü olm uştur. Egemen çevreler bu tak tik leri
ne paralel olarak anti-dem okratik  b ir seçim kanununu  M eclisten ge
çirerek T ÎP ’in parlam ento’da zayıflam asını sağladılar ve sonunda bu 
partiy i kapattılar, yöneticilerini ağır hapis cezalarına çarptırdılar.

1973 Ekimi seçim lerinde Türkiye’de b ir sosyalist parti yoktu  ve 
sosyalistler faşizmin zindanlarında idiler. Bu seçimde de zindanda 
sosyalistler var. Yasa-dışı Devlet G üvenlik M ahkem eleri içerideki 
sosyalistlerin sayısını a rttırm ak  için elinden geleni yapıyor. Ama bu 
seçimde seçim dışı kalan dört, giderek beş sosyalist parti var. Bu ko
şullarda, sosyalist partilerden  b ir veya birkaçının zam anında hazır
lığını yaparak seçime katılm ış olması, seçimi dem okratik kılmaz. 
Seçimin dem okratik olabilmesi için işçi sınıfının öncü birliği n iteli
ğinde Tek Sosyalist P artin in  dem okratik yaşam ın tem el direği olarak 
tarih  sahnesinde yerine almış olması gerekir. Ancak bu gerçekleştiği 
zaman Türkiye’de siyasî demokrasinin varlığından söz edilebilir. 
Dün olduğu gibi bugün de .egemen güçler böyle lıır şeyi engellemek
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için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu durum da tüm  sosyalistlere 
düşen görev sosyalist hareketim izin örgütsel birliğini gerçekleştirm ek 
için bu birliği engellem eye kalkacak olan güçlere karşı tu ta rlı bir 
demokrasi mücadelesi verm ektir.

1965’de bugünkünden çok daha elverişsiz koşullarda eski T İP  on- 
beş m illetvekili ile Meclise girm işti. Biz inanıyor ve iddia ediyoruz 
ki, bu 1975 Ekim seçim lerinde sosyalist hareketim iz Tek b ir Sosyalist 
P a rti ile katılsaydı ve Türkiye toplum undaki sosyalist birikim i, ola
naklar oranında, harekete geçirebilseydi, 12 M art dönem inden dev
rim ci bilinci bilenmiş olarak çıkan emekçi halkımız, bu partiyi, eski 
T ÎP 'in  1965-69 dönemindeki grubundan çok daha kalabalık b ir par- 
lem anter grupla Meclise sokardı.

E lbette ki bizim için demokrasi, sadece burjuva parlem anter sis
tem in düzenli olarak işlemesi değildir. Ve elbette ki, b ir sosyalist 
partin in  gücü parlam entoya soktuğu m illetvekili sayısıyla ölçüle
mez. B urjuva parlem antarizm i, işçi sınıfına ve tüm  emekçilere m es
leki ve siyasî örgütlenm e alanında önemli olanaklar sağlar. Ve sos
yalistler, eğer sosyalizmin bilim inin gösterdiği yoldan ayrılmıyacak- 
larsa, çok özel koşullar, dışında, olanaklardan yararlanm akla yüküm 
lüdürler.

C H P ’N ÎN  SIN IF  K A R A K T E R İ

Bu seçimlerde CH P’yi, kendi ölçüleri içinde siyasî dem okrasi
den yana bir parti olarak, küçük burjuva dönüşümcü sın ırlar içinde 
bazı değişikliklerden yana b ir parti olarak, bu nitelikleriyle faşist 
saldırıların  boy hedefi olmuş bir parti olarak, gayri-m illî cephenin 
faşist partileriy le aynı kefeye elbette konamaz.

Ancak, CHP, program ıyla, seçim bildirgesiyle, son olarak iktidar- 
dabulunduğu süre içindeki icratıyla, parti yönetim inin tu tum  ve dav
ranışıyla sınıf karakterin i açıkça belirtm iş bir partidir. Bu parti ta 
rihsel geçmişinden gelme yamalı bohça niteliğini hâlâ korumaktadır- 
CHP çatısı altında işbirlikçi büyük serm aye çevrelerinin adam ların
dan, sosyalizan küçük burjuva reform istlere kadar değişik unsurları 
barındırm aktadır. Son yıllarda CHP içinde küçük burjuva dönü
şümcü çizginin genellikle egemen olduğu söylenebilir. Ama bu da 
birçok çelişkiler, birçok tu tarsız lık lar içeren bir çizgidir CHP, son 
tahlilde budanarak pek göze batan adaletsizlikleri giderebilecek 
olan bir kapitalist düzeni sürdürm eden yanadır. Bu parti, esasda 
NATO, CENTO üyeliğinden yanadır, AET’ye katılm anın savunucu
sudur. Kısaca CHP, son tahlilde Türk iye’nin em peryalist, dünya 
sistemi içinde söm ürülen ülke durum unun sürdürülm esinden yana-
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dır. CHP bu koşullar altında emekçi halk tan  yana, özellikle küçük 
burjuvaziden yana, bazı reform ların  gerçekleştirilebileceğini ve dış 
da da «haysiyetli bir politika» izlenebileceğini sanm aktadır. Bu, iş
birlikçilerle ile tem elde birlik  olmak, ancak ayrın tılarda onlardan 
ayrılm aktır. Oysa Türkiye’de emekçi yığ ınların  söm ürüsünün yok
sulluğunun asıl nedeni bağımlı kapitalizm  düzenidir. Bu düzene son 
verilmeden, Türkiye 'n in  tam  bağımsızlığını gerçekleştirmeden, 
emekçi halkın gerçekten dem okratik düzenini kurm adan çalışanların 
yararına önemli değişm eler gerçekleştirilemez.

CHP sekiz aylık ik tidarı sırasında bazı bakım lardan iyi sınav 
vermiş sayılabilir. Af konusundaki tu tum u, haşhaş ekimi, Ege kıta 
sahanlığı konusundaki tutum u, (arkasını getirem em iş olmakla b ir
likte, K ıbrıs’a ilk çıkartm a konusundaki tu tum u  bu partideki küçük 
burjuva dönüşümcü akım ın (hiç değilse o günlerde) ağır bastığını 
kanıtlar.

CHP’nin daha geniş b ir siyasî demokrasi getirm e yolundaki va- 
adlerini ciddiye alm ak için nedenler vardır. Bu parti şu anda «MC» 
iktidarının em rindeki faşist zorbaların boy hedefidir. CHP iktidara 
geldiğinde, bu partin in  baskı kuvveti niteliğindeki devlet kurum la- 
rım  devralarak kendi hizm etinde kullanm ası beklenm elidir. Ama, 
yasadışı faşist örgütlerin  eylem lerini sürdürm elerine pek göz yum a
maz.

Ancak siyasî demokrasi konusunda da CHP tutarsızlık lar içinde
dir. Bu parti iktidardayken, «yaraları saracağız», «geçmişe sünger 
çekeceğiz» gibi sözlerle, 12 M art faşizm inin sorum lularından, hesap 
sorulm asına karşı çıkm ıştır. Oysa siyasî cinayet faillerinin, işkence
cilerin, onları k ışkırtanların  serbest dolaştıkları b ir ülkede hukuk 
devletinin, siyasî dem okrasinin varlığından söz edilemez. Türkiye’de 
herhangi b ir iktidarın  burjuva ölçülerle bile dem okratik olduğunu 
iddia edebilmesi için, hiç değilse Papadopulos çetesini yargılayıp ce
zalandıran burjuva politikacı K aram anlis’in iktidarı kadar olması 
gerekir.

CHP çizgisindeki tu tarsızlık lar bu partin in  iktidardayken uygu
ladığı İktisadî politikaya da yansım ıştır. Ecevit kabinesi toplantıla
rında bazı önemli iktisadi konularda CH P'li bakanların  zam an za
m an M SP’li koalisyon ortaklarından bile daha sağ görüşleri, yani bü
yük serm aye çevrelerinin çıkarlarına daha uygun görüşleri savun
muş olmaları ilginçtir.

B ütün bu nedenlerle, sağındaki partile rle  b ir kefeye konamasa 
da, siyasî demokrasi vaadinde samimî görünse de, sosyalistler bu se
çimde CHP’yi P a r ti o larak  destekliyem ezler. Sosyalistler, en olumlu 
b ir değerlendirm eyle b ir küçük burjuva dönüşümcü parti olan CHP’
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nin  vebalini kendi üzerlerine alamaz, gelecek için bu partin in  kefili 
durum una düşemezler. Çünkü CH P’yi P a rti olarak desteklemek, bir 
bakıma emekçi halkın önünde bu partiye  kefil olmak demektir.

***

Seçime katılan lar arasında, sosyalistlerin bu biçimde kefil ola
bilecekleri başka b ir m uhalefet partisi de yoktur. Türkiye Birlik P a r
tisi, dayandığı yığınların özlemleri bakım ından olsun, bu partinin 
yönetim inin tu tum  ve beyanları bakım ından olsun Türkiye’nin ileri 
güçleri safında b ir siyasî örgüt sayılabilir. Ve sosyalistler bu p a rti
nin dıştan etki ve m üdahalelerle bugünkü yönetim inin saptam ış ol
duğu ileri çizgiden saptırılm asına karşı çıkm alıdırlar. Ama kuruluş 
ve gelişme koşullan, izlediği kendine özgü yol gözönünde tu tu ldu
ğunda TB P’de sosyalist hareket tarafından P a r ti o larak  desteklene
mez.

***

B tZ ÎM  T U T U M U M U Z

Sosyalistler seçim kam panyası koşullarının sağladığı olanaklar
dan yararlanm alıdırlar. Bu vesile ile ken t ve köy em ekçilerine ulaş
mak, onlarla sürekli bağlar kurm ak, ken tte  ve köyde emekçilerin 
meslekî ve siyasî örgütlenm esini gerçekleştirm ek, emekçi halka 
«MC» iktidarın ın  gerçek niteliğini bu ik tidarın  nasıl halk düşmanı 
b ir politika güttüğünü açık seçik anlatm ak görevindedirler. Ama 
sosyalistler aynı zamanda CH P’nin de sınıf karak terinden  gelme tu 
tarsızlıklarını, bu partin in  söm ürü düzenini değiştirecek olan parti 
olmadığını da, halka anlatm ak görevindedirler. Sosyalistler emekçi 
halka, işçi sınıfının öncü birliği niteliğinde b ir sosyalist partin in  ka
tılamadığı bu seçimlerin niçin dem okratik olmadığını açıklamak göre
vindedirler. Sosyalistler emekçi halka, seçimin dem okratik olabilmesi 
için, yani kuru lu  sömürü düzeninden yana olan parti gibi, küçük 
burjuva dönüşümcü parti gibi, söm ürüyü ortadan kaldırıp emekçi 
halkın sömürüşüz düzenini kurm a yolunda m ücadele eden proleter 
devrimci partin in  de katılıp ağırlığını koyabileceği b ir seçim olabil
mesi için emekçi halkın nasıl, hangi yöntem lerle m ücadele etmesi ge
rektiğini ayrın tılı olarak anlatm alıdırlar.

Bu, seçim leri boykot değildir. Türkiye’de bugün seçimi b o yk o t  
için  g ere k li koşu llar yo k tu r . Bugün sorun, he r ne bahasına olursa 
olsun «MC» denilen faşist partile rin  gayri-m illî cephesini yenilgiye
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uğratm ak ve bunları ik tidardan uzaklaştırm aktır. Emekçi halkımız 
bu gerçeği görm üştür. Doğru çizgiyi elimiz halkın nabzında sapta
m akla yüküm lü olan Türkiye sosyalistleri Ekim ara seçim leri kam 
panyası sırasında kendi görüşlerini açıklam akla kalmamalı, her se
çim bölgesinde, yerel özellikleri, ve anti-dem okratik seçim kanunu
nun inceliklerini göz önünde tu tarak , M C  a d a y ın ın  te c r it  ed ilm esi 
v e  y e n ilg iy e  u ğ ra tılm a sı için , p a r tili  ya  da b a ğ ım sız  iler ic i a dayların  
seçim i kazan m ası için  ça lışm alıd ırlar. Faşist cephenin ekmeğine yağ 
sürecek tu tum  ve davranışlardan kesinlikle kaçınılm alıdır.

Böyle b ir tu tum  uygulam ada birçok seçim bölgesinde CH P ada
yının birey olarak desteklenm esi anlam ına gelir. A ncak bu, CH P’yi 
p a r ti o larak  desteklem eme kararı ile çelişen b ir tu tu m  değildir. Ye
rel olarak partili yada bağımsız ilerici aydınların  (bu arada CHP’li- 
lerin de) desteklenm esi başka şey, ülke çapında b ir partin in  destek
lenmesi başka şeydir.

Türkiye sosyalistleri, sosyalist hareketin  bağımsızlığını ve inis- 
yatifini koruyarak, faşizme ve emperyalizm e karşı güçbirliğini ger
çekleştirm ek için kendilerine düşeni yapacaklar, ve bu seçim kam 
panyası döneminde sosyalizm yolunda bağım sızlık ve demokrasi da
vasını b ir adım daha ileri götüreceklerdir.

18 Eylül 1975
T E P

M e rk e z  Y ü rü tm e  K u ru lu
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"NE AMERİKA-NE "

SLOGANI YANLIŞTIR

B ütün dünya işçi hareketinde derin yankıları olan uluslararası 
işçi sınıfı devrimci hareketindeki ideolojik bölünme konusundaki 
tu tum um uzu «EMEKÇÎ»de daha önce belirtm iştik. (Bak: «HO ŞÎ 
MÎNH TAVRI» başlıklı yazı, E M E K Ç İ, ARALIK 1974, Sayı 2) Bu 
önemli konu üzerinde yeniden durm ayı gerekli görüyoruz.

Son aylarda ABD’nin Türkiye’ye am bargo uygulam a kararı, 
egemen çevrelerin yıllar boyu izlemiş oldukları uyduluk politikası
nın iflasını gözler önüne iyice serdi. T ürkiye’yi kısa b ir süre sonra 
savunmasız bırakm ayı hedef tu tan  bu karara  tepki olarak, ABD em
peryalistlerine karşı b ir kin ve nefret dalgasının en geniş halk çev
relerine yayılışına tanık  olduk. O kadar ki, <«MC» ik tidarın ın  kırk 
yıllık Am erikancı politikacıları bile, göstermelik de olsa, ciddi şekil
de uygulam aya niyetleri olmasa da, ikili anlaşm aları yürü rlük te  
saym adıklarını ve ABD üslerini kapattık ların ı ilân etm ek zorunda 
kaldılar.

A m erikan aleyhtarlığının böyle, şimdiye kadar görülm edik öl
çüde yaygınlaştığı tam  bu sırada, ülke düzeyinde yoğun b ir Sovyet 
düşm anlığı propagandasına tan ık  oluyoruz. Bu, alışageldiğimiz, bi
linen sağcı kaynakların beslediği sıradan anti-kom ünist propaganda 
değildir. Bu Sovyet düşmanlığı propagandası, solcu, anti-em perya- 
list sloganlarla süslenmiş, özelliği olan b ir propagandadır. ABD em
peryalizm i her ağıza alındığında hem en arkasından Rus em perya
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lizmi de lânetleniyor. H er «K ahrolsun A m erikan em peryalistleri» 
diye haykınldığında, aynı solukta (Sovyetler Birliği kastedilerek) 
«Kahrolsun sosyal em peryalistler» sloganı eklenm eden edilmiyor.

Bu propagandayı sürdüren «Aydınlık» ve ««Halkın Sesi» dergile
rin in  çizgisini benim seyen gençler, A nadolu’da yer yer bağımsızlık 
yürüyüş ve m itingleri düzenlediler. Bu yürüyüş ve m itinglere katı
lan halkın T ürk iye’nin kime, hangi em peryalist ülkeye bağımlı du
rum a düşürüldüğünü, kime karşı bağımsızlık mücadelesi vermesi 
gerektiği konusunda, kafası iyice karışm ıştır. Y apılan konuşm alar
da T ürkiye’yi em peryalist vesayeti altında tu tan  ABD em peryalist
leri ile birlikte ve bazan onlardan çok, «Sosyal emperyalistler», 
«Moskoflar» lanetlendi. Yeni em peryalizm e karşı bağım sızlık mi
tinglerini düzenleyen bu gençler, başta halkım ız olmak üzere O rta
doğu halklarına göz dağı verm ek için, Sovyetler Birliği topraklarını 
gözetlemek ve bu topraklardaki hedefleri nükleer silahların  tehditi 
altında tu tm ak için Anadolu’da saldırı üsleri kuran  ABD em perya
listlerini, bu üslerin hedefi olan ve A rap halkların ın  Ulusal K urtu 
luş hareketin i destekleyen Sovyetler Birliği ile aynı kefeye koyu
yorlardı. ,

★

Biz, «Aydınlık» ile «Halkın Sesi» dergilerinden birkaç genç ile 
kısa b ir süre önce bu konuyu görüştük. Kendilerine özetle şöyle de
dik : «Sovyetler Birliği’ndeki uygulam ayı beğenm eyebilir, eleştire
bilirsiniz. Kimse, hiçbir sosyalist ülke, m arksist eleştirinin üstünde 
değildir. Çin uygulam asını daha başarılı sayabilirsiniz. Bu, leninist 
anlam ıyla emperyalizme (Yani ABD’nin kol başılığını yaptığı em 
peryalizm e) karşı ve faşizme karşı birlikte m ücadele etm emize en
gel olmamalıdır. B ir V ietnam  partisi, çatısı altında Sovyet - Çin 
ideolojik ayrılığı konusunda, b irbiri ile bağdaşm ayan eğilim leri ba- 
rındırabiliyor. Türkiye’de de bu m üm kün olabilir...»

Gençlerden biri, «Sizin bütün  hatanız Sovyetler Birliğini ve Do
ğu A vrupa ülkelerini sosyalist toplum lar saym anızdan ileri geliyor. 
B unlar Sosyalist ülkeler değildir. R evizyonistler kapitalizm i geri ge
tirm işlerd ir bu ülkelere,» dedi.

Böyle b ir iddia karşısında insan, 1920’ler 1930’lar, Sovyetler B ir
liğini, Birinci, İkinci, Üçüncü «Beş Yıllık P lan ların  uygulandığı y ıl
ları düşünüyor. Sovyet halkı, nasıl büyük b ir  coşku ile, nasıl büyük 
fedakârlıklarla ilk sosyalist ülkede dişi ile tırnağı ile sosyalist ku
ruluşu gerçekleştirm işti. îkinci D ünya Savaşında, Sovyet halkının 
sosyalist anavatanı, bu ülkeyi yeniden em peryalist dünya pazarına



sokmağa gelen Alm an NAZÎ saldırganlarına karşı nasıl savaşmıştı. 
Bu uğurda nasıl yirm i milyon şeh it verm işti. Savaştan sonra, nük
leer silah ABD em peryalistlerinin tekelinde iken, ve en ağırbaşlı 
A m erikan gazeteleri bile savaş kışkırtıcılığı yaptıkları günlerde, 
Sovyet halkı, m eskûn toprağının üçte ikisi yabancı işgaline uğra
mış ve yerle bir edilmiş olan ülkesini yeniden kurm ak için, sava
şın yara ların ı sarm ak için, öte yandan da Am erikan em peryalistle
rin i saldırı niyetlerinden caydıracak güçte b ir savunmayı yaratm ak 
için Sovyet halkı nasıl çalışmış, ne m ahrum iyetlere katlanmıştı!

J
★

Genç m uhatabım a göre, çağdaş dünya tarih in in  dönüm noktası
nı o luşturan Büyük Ekim  Sosyalist Devrim inin eseri olan Sovyet* 
ler Birliği, Lenin’in yedi yıl, S ta lin ’in otuz yıl yönettiği bu ilk Sos
yalist ülke 1950’lerde Kruşçev adında birinin başa geçmesiyle ka
pitalizm  yolunu tu tuyor ve Sovyetler ülkesi, kaşla göz arasında, ka
p ita list ülke oluveriyor. Ve böylelikle Sovyetler Birliği işçi sınıfı
nın, bu ülke emekçi halkının sosyalizm uğruna döktüğü bunca kan, 
bunca alın teri boşa gitmiş oluyor. İşin en ilginç yanı; işçi sınıfın
dan, emekçi halktan  en ufak direnm e yok! Ama tek tük direnenler 
de var. Em peryalist basının göklere çıkardığı Soljenitsin’ler, Zaka- 
roflar gibi.

Sovyetler Birliğinde, düzeni sosyalizmden kapitalizme döndü
ren  b ir  karşı devrim in, emekçi yığınlardan herhangi bir direnm e ile 
karşılaşılm adan gerçekleştirilebildiğini iddia etmek, her şeyden ön
ce, Ekim  Devrim ini yapmış olan işçi sınıfına, ilk sosyalist ülkenin 
kurucusunun kendisine inanm am aktadır. Nasıl b ir devrimmiş ki bu, 
eseri bu kadar kolaylıkla yok edilebiliyor. Nasıl b ir sosyalist devlet 
kurucusu imiş ki o kişi, onun kurduğu toplum  ortadan kaldırılıyor 
ve o kadar güvendiği, inandığı işçi sınıfından ne b ir ses ne b ir ne
fes duyulm uyor.

B ir an için varsayalım  ki, bu propaganda doğrudur. Ve Sovyet
le r  Birliği gerçekten bir kapita list ülke olm uştur Ama aynı propa
ganda kaynağı SSCB ile ABD arasındaki çelişkinin hat safhaya gel
diğini, iki «süper devletin» dünyayı paylaşm a konusunda anlaşam a
dıklarını, «Detante»m fiyasko ile sonuçlandığını, savaşın kaçınılmaz 
olduğunu da ileri sürüyor Böyle bir* varsayım da bile, herşeyden ön
ce T ürkiye’deki ABD em peryalizm inin önderliğini ettiği emperya-



list blokun söm ürü ve tahakküm üne son verm ekle yüküm lü bulu
nan Türkiye devrim cileri, anti-em peryalist mücadelede, Am erika ile 
Sovyetler Birliğini aynı kefeye koyabilirler mi? Tüm  olanaklarım  
tek  hedefe yöneltm ekle yüküm lü olan Türkiye devrim cileri gözle
rin i asıl düşm andan ay ırab ilirler mi? Bu gün, Sovyetler Birliği’nin 
başında Romanof hanedanından bir Çar bile olsa, ulusal bağımsızlı
ğının önünde baş engel olarak ABD em peryalizm ini gören Türkiye 
yurtseveri, b ir yandan tüm  kuvvetlerini bu engeli ortadan kaldır
m ak için seferber ederken, öte yandan, (düzeni ne olursa olsun.) 
ABD ile çelişme durum unda olan tüm  ülkelerle, norm al ilişkiler 
kurm ak zorundadır.

Besbelli ki, bugün Türkiye’de ABD ile SSCB’yi b ir solukta em
peryalist diye te l’in eden propaganda, sosyalist sloganlarla ne ka
dar süslenmiş olursa olsun, dikkatleri em peryalist düşm andan baş
ka yöne çeken ve son tahlilde ABD em peryalistlerinin ekmeğine 
yağ süren bir propagandadır. Bu propagandayı benim seyenlerin 
sosyalizm davasına bağlı olduklarını ve bu bağlılığın gereğini ye
rine getirdiklerini sanm aları objektif gerçeği (bu propagandayı sür
dürm enin em peryalizm e hizm et etm ek olduğu gerçeğini) değiştir
mez. İşçi sınıfı davasına bağlı olan, uyanık davranm ak ve bu ger
çeği görmek zorundadır.

★

1960’larda radikallerle aram ızda devrimci güçbirliğini hedef tu 
tan  görüşm eler sırasında m uhataplarım ız, «Ne A m erika — Ne Rus
ya!» sloganının benim senm esini önermişlerdi- Sosyalistler bu sloga
na karşı çıktılar ve radikallere b ir devrim ci için düzeni ne olursa 
olsun efendi değiştirm enin söz konusu olamıyacağmı, ancak ülkeyi 
boyunduruğu altında tu tan  ABD emperyalizm i ile bizimle eşitlik 
içinde iyi kom şuluk ilişkileri sürdürm eden yana olduğunu ilan eden 
SSCB’yi b ir tu tan  bu sloganın yanlış olduğunu sabırla anlattılar. Ve 
sosyalistler ilk ulusal ku rtu luş savaşımızdan örnek gösterdiler. K ur
tuluş Savaşında K em alistler savaş sloganlarını saptarken halkın 
dikkatini asıl çarpıştıkları düşm andan başka yöne çekmemek için 
ve düşmanı tecrit etm ek için en büyük dikkati göstermişlerdi.

B ir Türkiye devrim cisi için dünya devrim ci işçi hareketi için
deki ideolojik bölünm e b ir akadem ik sorun değildir. Bu, Batının tü 
ketim  toplum lannın tekdüzeliğinden bunalm ış genç batılı aydınlar 
için böyle olabilir ama, Türkiye devrimcisi için olamaz. Biz bu soru
nu, sorum luluğunu taşıdığımız Türkiye devrim inin çıkarları açısın
dan koymak zorundayız. Bu sorundaki tutum um uz, emperyalizme
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karşı (özellikle ABD em peryalizm ine karşı) onun işbirlikçilerine 
karşı verm ekle yüküm lü bulunduğum uz sosyalizm yolunda bağım
sızlık ve demokrasi m ücadelesini çok yakından ilgilendirir. Yeni 
b ir ulusal kurtu luş savaşı şartlarında bulunan halkımızın durum u 
daha çok em peryalizm le doğrudan doğruya karşılaşan, emperyalist 
saldırı hakkında birinci elden bilgisi olan halkların  durum una ben
zer. Bu halk lar için ideolojik çatışm a halinde olan iki tarafla  ilişki, 
emperyalizm e karşı devrim ci m ücadeleyi sü rdürüp  sürdüremem e 
sorunu ile ilgili bir konudur. Vietnam lI devrim ci bu konudaki tu 
tum unu belirlerken baktığı şey, iki tarafın  yürü ttüğü  polemikte 
hangisinin daha inandırıcı lâflar ettiği, olmadı. Vietnam  devrimi- 
nin yöneticilerini Sovyetler Birliği ile ya da Çin Halk Cum huriyeti 
ile tem aslarında tu tum ların ı belirleyen şey bambaşka idi. Onlar 
yu rtla rın ı işgal etm iş olan ABD em peryalistlerine ve onların yerli 
uşaklarına en etkili darbeleri indirebilm ek için hangi silah ve m al
zemeyi kimden, ne zaman ve nerede alabilecekleri sorunu ile ilgili 
idiler. Çünkü en güçlü em peryalist ülkeye karşı başarılı b ir m üca
deleyi ancak bu iki büyük kardeş sosyalist ülkenin askeri, iktisadi* 
diplom atik ve diğer yardım larıyla sürdürebileceklerini biliyorlardı. 
N itekim  öyle oldu. Ve ABD em peryalistleri yenilgiye uğratılıp  Vi
etnam 'dan kovulduktan sonra, m uzaffer Vietnam  halkının tem sil
cisi olarak Le D uan başkanlığındaki heyet Moskova’yı ve Pekin’i 
ziyaret ettiği zaman, Sovyetlerin önünde Çin Halkına, Çin Partisi
ne ve hüküm etine, Çinlilerin önünde de Sovyetler Birliği halkına, 
partisine ve hüküm etine Vietnam  K urtuluş Şavaşma yardım ların
dan ötürü teşekkür ediyordu.

Bu, vasiyetnam esinde, «Partim iz kardeş partiler arasında, bi
limsel sosyalizm ve pro leter enternasyonalizm i tem eli üzerinde bir
liğin yeniden kurulm ası için elinden geleni yapmasını ve bu yolda 
etkili katkılarda bulunm asını dilerim . Ben kardeş Partilerin  ve kar
deş ülkelerin yeniden birleşeceklerine kesinlikle inanıyorum» diyen 
Ho Şi M inh’in tu tum una tastam am  uyan bir davranıştır.

★

Em peryalizm  ile ön safta çarpışan ve en çetin koşullarda sa
vaşı sürdürerek davasını hem en her gün dünya basınının m anşet
lerine yansı tabilen Filistin K urtuluş H areketin in  (EL-FETİH) lide
ri Yaser A rafat’ın da bugünkü tutum u, Ho Şi M inh tavrına pa ra 
lel b ir tutum dur.

EL-FETÎH uzun süre Çin Halk Cum huriyetinden önemli yar
dım lar aldı. Pekin  yetkililerin in  bu yardım ı bağnaz Pekin çizgisi
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yanlı olarak bilinen H avetm e’nin D em okratik Cephe'sine değil de, 
Filistin halkının en geniş kesim lerinin temsilcisi durum unda olan 
ve savaşın en ağır yükünü taşıyan EL-FETÎH’e yapması ve öteki 
Filistin örgütlerinin yardım ı ikinci elden alması ilginçtir. Filistin 
Direniş H areketinin ilk y ıllarında Sovyetler Birliği yardım larım  
genellikle anti-em peryalist politika güden Arap devletlerine yap
m akta idi. Ve bir devlet biçiminde henüz örgütlenm em iş olan Filis
tin  K urtu luş H areketi ile mesafeli b ir ilişki içindeydi, Sovyetler. 
Bu koşulların sonucu olarak Filistin devrim cilerine Çin Halk Cum
huriyetin in  o dönemdeki yüzü daha sevimli görünm üştür. Orta-Do- 
ğu’da son gelişm elerden sonra Sovyetler Birliği EL-FETÎH ile da
ha yakın ilişkiler kurdu, ö te  yandan Çin H alk Cum huriyeti yönetici
leri, özellikle Nixon’ın Çin’i ziyaretinden sonra, ABD’ye karşı eski 
sert tu tum ların ı b ir ölçüde yum uşattılar. Üstelik AET’nin savunu
cusu kesildiler. Ama Sovyetler Birliğine karşı saldırıları şiddetin
den bir şey kaybetmedi. Bu arada Çin’in Filistin devrim ine karşı 
duyduğu ilginin de biraz azaldığı anlaşılıyor.

Bu yeni koşullarda devrim ci eylemi sürdürm ekle yüküm lü bu
lunan Filistin yurtseverleri de biraz değişik b ir ifade kullanm aya 
başladılar. EL-FETÎH’in başı Yaser A rafat son M ısır - İsrail anlaş
ması ile ilgili olarak Am erikan Time dergisine verdiği demeçte, «Bu 
yıl fedailerin askeri tırm anış yılı oldu; bu tırm anışın  süreceği belli 
b ir şey. Biz davamıza Sovyetler Birliğinden sürekli destek bekle
mekteyiz,» dem ektedir.

A rafat'ın  tu tum u da, durum a sorum luluğunu taşıdığı devrim in 
çıkarları açısından bakabilen devrim cinin tu tum udur.

Filistin devrim i için (başta Sovyetler Birliği olmak üzere) tüm  
sosyalist ülkelerle kardeşlik ve dayanışm a ilişkileri sürdürm ek bir 
zorunluluktur. V ietnam  devrim i için de bu böyledir, Küba devrimi 
için de, dünyadaki sosyalizm yolunda bağım sızlık ve demokrasi uğ
runa savaşan tüm  devrim ci hareketler için de bu böyledir.

T ekrar da olsa biz «Ho Şi Minh tav n »  dediğimiz dünya devrim 
ci işçi sınıfı hareketindeki ideolojik bölünme konusundaki tu tum u
muzu özetliyelim. Tutum um uz ş u d u r :

•  Hiç kimseyi (hangi örgüt, grup ya da şahıs olursa olsun) 
m arksist eleştirinin üzerinde tutm am ak;

•  Kulağa ne kadar devrim ci gelirse gelsin, beyanlara değil, so
m ut davranışlara önem verm ek;

•  Bilimsel sosyalizmin bütün  insanlığın hizm etinde b ir hazine

20



olduğunu, kimsenin onu tekeline alam ıyacağını bilmek, hazır devrim 
reçetelerine bel bağlam am ak;

•  P ro leter enternasyonalizm ine bağlılık, bu alanda payımıza 
düşeni yapmak, iktidarda ya da m uhalefette bü tün  dünyadaki dev
rimci hareketlerle, özellikle em peryalizm le doğrudan doğruya sava
şan devrimci hareketlerle  dayanışma;

•  Sorunları kendi devrim im izin açısından koymak, devrimci 
eylemimizin gerektirm ediği kısır polem iklerden, bizantinizm den 
kaçınmak;

•  Sosyalizmin bilim ini yaratıcı ruh la Türkiye gerçeklerine uy
gulamak, böylelikle devrim ci çizgimizi saptam ak, bu çizgiyi aynı 
yaratıcı ruhla yığınların eylem ine çevirmek.

Buna Ho Şi M inh’in vasiyetnam esinin yukarıya aktardığım ız 
parçasında belirtilen «uluslararası devrim ci hareket içinde bilimsel 
sosyalizm ve proleter enternasyonalizm  tem eli üzerinde birliğin ye
niden kurulm ası için» bize düşeni yapm ayı görev saydığımızı da 
ekliyebiliriz.

Bu, bazılarının dediği gibi, «iki sandalye arasında o turam n il
kesiz birlikten yana tu tum u» değildir.

Bu, hem  kendi ülkesinde devrimin, hem dünya devrim inin so
rum luluğunu taşıyam n tu tum udur.

E M E K Ç İ
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T. Sinan

GREVLER DİRENİŞLER ve DİSK

Türkiye, işçi sınıfı hareketleri bakım ından , son aylarda yoğun 
b ir dönem  geçirdi. B inlerce işçi hak ların ı alabilm ek için direniş yap
tı, binlercesi greve çıktı. K üçük b ir  gözlemle, Türkiye işçi sınıfının 
'kendiliğinden bir sınıf' olm aktan çıkıp 'kendisi için bir sınıf' olm a 
yolunda b ir  ilerleyiş içinde olduğu söylenebilir. K ullanılan sloganlar, 
yapılan konuşm alar, ve izlenen hareket ta rz ı bunun  kanıtıd ır.

Ancak, kim i yerlerde sadece sendikal b ilincin  d a r çerçevesi için
de kalındığı ve işçilerin  isted ik leri sendikaya geçmekle, ekonom ik 
politik  her dertlerin in  çözümleneceğini sand ık ların ı gösteren b e lir
tiler yok değil, Öyle sloganlar var ki fab rik a  duvarlarında, geçmek 
istedikleri sendika işçi sınıfının tüm  so run ların ı sanki b ir  sihirli 
form ülle hallediverecek. 1960 sonrası sosyalist hareketin  geniş k it
leler, önünde söz söyleme hakkın ı elde e ttiğ i dönem de de, yanlış 
o larak  böyle b ir  izlenim  uyandm lm ıştı. Ama, bugün her sosyalist 
biliyor ki, sosyalizm b ir  inanç o lm aktan  öte b ir  b ilim dir. Fabrika 
duvarlarındaki sloganları yazan b u  ellerin , yarın , sadece sendikal 
çerçevede kalan b ir  hareketin , işçi sın ıfın ın  k u rtu lu şu  için yeterli 
olm ayacağını yazan eller olm ası kaçınılm azdır.

Yoğunlaşan işçi sınıfı olaylarının görünürdek i nedeni, nasıl ifa
de edilirse edilsin, bilinçli işçilerin dışında, d iğerlerinin dilinde na
sıl kelim eleşirse kelim eleşsin, «olaylarda bu lunan , objektif, bizim  
dışım ızda, ona sebebiyet veren  in san ların  kendi istek  ve hareketle-
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rine  bağım lı olm ayan b ir  çatışm a» gelişm ektedir. İşçiler, yapılan 
haksızlık ların  falan  veya filan pa tro n u n  iyi veya kötü  b ir  kişi ol
m asın ın  ötesinde b ir  olay olduğunun fark ındad ırlar. Onun için 'biz 
işçiyiz, o n lar p a tro n ' d iyorlar rahatlık la .

P a tro n la r da bu  gelişim in fark ındalar. Bu yüzden, adı devrim ci
ye çıkm ış, herhangi b ir  sendikanın, işyerlerinde örgütlenm esinden, 
azrailden k o rk ar gibi çekiniyorlar. K endileri bu  tü r  'tehlikelere ' kar
şı korum ası için ya bizzat s a n  sendika ku rduruyorlar, yada sa n  
sendikaların  işyerlerinde örgütlenebilm esi için var güçleri ile çalışı
yorlar. K endilerine eski siyasî polis şeflerinden, eski sıkıyönetim  
savcılarından dan ışm anlar tu tuyorlar. B unlar da yetm iyor, işb irlik 
çi burjuvazi, bugün som ut örneklerin i gördüğüm üz polis send ika lan  
kurduruyor. Fabrika  duvarlannda, K im san ve Türk Ağaç-tş Sendi
kası yazılarının altında, bilinçli işçilerce yazılm ış «polis sendi
kası» ibaresi var. B unları k u ran la r veya k u ran la r arasında  görül
m eseler bile —ki m uhtem eldir, ancak o sendikaların  en ak tif  un
su rla rıd ırla r— yönlendiren ler gene eski ün lü  siyasî polis şefleridir, 
eski polis okulu öğretm enlerid ir. îşç ı sınıfı hareketi yoğunlaşıp işçi 
sınıfı 'kendisi için sınıf' karak terin i kazandıkça, işbirlikçi burjuvazi 
ne gibi yollara baş vuracak, hepim iz göreceğiz.

Ama şim diden vurgulanacak  b ir  gerçek var. Devrimci hareket 
bugün, b ir  aydınlar hareke ti olm aktan, düne göre daha çok uzaklaş
m ıştır. Ve a rtık  «Sen işçisin, b u n lar okum uş insanlar. Ne işin var 
bun ların  arasında» gibi sözler, daha az kullan ılır o lm aktad ır yer 
yer.

DİRENİŞLER, GREVLER

Türkiye'de şu anda bilinen 20 işyerinde direniş olduğudur. Bu 
işyerlerinde toplam  olarak  3 bin 800 işçi çalışıyor. Ayrıca 27 işyerin
de grev var, ve bu  işyerlerinde de toplam  olarak  6 b in  500 işçi ça
lışıyor. Bu grev ve d irenişlerden ö rnekler verelim .

Sungurlar işçisi: Sendika Seçme Özgürlüğü için direniyor!
İstanbu l S ilâh tarağa 'da  ku ru lu  Sungurlar Genel M akina ve 

Sungurlar Isı Sanayii F ab rikalarında  çalışan  top lam  800 işçi, anaya
sal h a k la n  olan sendika seçm e özgürlüğünü kullanarak , DÎSK 'e bağ
lı M aden-İş Sendikasına geçebilm ek için d ireniyorlar. P atron  Seba- 
h a ttin  Sunguroğlu tara fından  fab rikada  çalıştırılan  MHP yanlısı 
faşist grup, b a ş lan n d a  eski ü lkü  ocak lan  başkan ı N ihat Çetinkaya 
olduğu halde işçilere bask ı ve te rö r uyguluyordu. Bu faşistler eylem
lerini 11 Ağustos günü silâhlı sa ld ınya  dönüştü rdü ler. Böylece işçi
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sın ıfı ve emekçi halkım ız üzerinde uygulanan faşist bask ıla r bu  fab
rikada  silâhlı saldırıya dönüştü .

Bu işyerinde çalışan 800 işçinin Sarı Sendika CEVHER-ÎŞ Sen
d ikasından  ayrılarak , M aden-îş Sendikasına üye o lm aları üzerine, 
danışm anları arasında  eski siyasî polis şeflerinden ligiz Aykutlu, Sı
kıyönetim  savcılarından b iri bulunan S ebahattin  Sunguroğlu, işçi
leri top layarak  b ir  konuşm a yapm ış \ 2 kendisinin işçilere b ir  sen
d ika getireceğini söylem işti. İşçiler bunu kabul etm eyince M aden-Iş 
Sendikasına üye olan işçileri işten  a tm aya başladı.

Sungurlarda baskı ve şiddet olayları a rttı. Faşist kom andolar 
işçilere ateş açtı, b ir  kişi başından , ik i kişi m uhtelif yerlerinden ya
ralandı.

işç ilerin  d irenişi devam  etm ekted ir.

DİSK’E BAĞLI İLERİCİ YAPI-İŞ SENDİKASI AMBARLI
ELEKTRİK SANTRALINDAKİ İŞÇİLERİN HAKLARINI
SAVUNUYOR

İstanbu l'da , Am barlı E lek trik  S an tra lı o n an m  inşaatı işvereni, 
S ebahattin  Sunguroğlu, D ÎSK ’e bağlı İLERİCİ YAPI-IŞ Sendikasına 
üye olan işçiler arasında  sendikalaşm aya öncülük eden beş işçiyi iş 
ten  çıkardı.

Tam am en çağdışı ve yasalara  aykırı b ir  tu tu m  içinde bulunan 
işveren, beş a rkadaşların ın  işlerine son verilm esinin nedenim  soran 
işçileri de işyerinden uzaklaştırd ı. Ve ancak, sendikadan ayrılacak 
işçileri işe alacağını b ild ird i.

iL E R ÎC l YAPI - IŞ  Sendikası işten  ç ıkarılan  işçilerin  hak larım  
alm ak için gerekli yasal tedb irlere  ve bu  a rad a  İstan b u l Bölge Ça
lışm a M üdürlüğüne başvurdu. Bölge Çalışm a M üdürlüğü olayı ye
rinde  iş m üfettişlerine inceletti, ve işverenin 65 işçiyi sendikal faa
liyetlerde bu lunduklarından  dolayı işten  çıkardığı sonucuna vardı. 
Böylece patronun  haksızlığı tescil edildi.

ile ric i Yapı Iş Sendikası grev hakk ın ı ku llanm ak tad ır bugün. 
Ama bu  yasal hakkını kullanabilm ek için bile b ir  sü rü  engellerle k a r
şılaştı. önce, işyerinde çalışm ayan işçilerin  katıldığı, usulsüz grev 
oylam ası yaptırıld ı, sonra  işçiler kurşunlandı, işç ileri ku rşun lam ak
tan  sanık  o larak  Deniz H arpokulundan  atılan  Doğan Y ıldırım  yaka
landı. Doğan Y ıldırım  eski b ir  m uhb ir ve dokuz ışık  yürüyüşüne ka
tılan  b ir  faşisttir.

•  B unların  dışında, T rakya Cam ve M urat Cam F ab rikalarında  
işçilerin  D ÎSK 'e bağlı HÜR-Cam-Iş Sendikasına geçm eleri üzerine, 
p a tro n  sendikalaşm a hareketine  öncülük eden işçileri işten  a ttı. Di
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ren iş  b u nun  üzerine başladı. 12 A ğustostan beri süren direnişe 150 
işçi ka tılıyor.

•  Denizli’de B asm a Boya F abrikasm da 200 işçinin, D ÎSK 'e bağ
lı T ekstil Sendikasına geçm eleri üzerine, aynı şekilde, sendikalaşm a 
h a rek e tin e  öncülük eden işçiler işten  atıldı. İşçiler açlık grevi yap
tıla r , kom aya girene k ad ar grevi sü rdürdü ler. D irenişleri devam 
ediyor.

•  O rhan  K onfeksiyon Direnişi; Sigortasız ve kaçak o larak  işçi 
ça lış tıran , işverenin b ask ılan  üzerine işçiler, bu  bask ılardan  k u rtu l
m ak  için  D İSK 'e bağlı Tekstil Sendikasına üye oldular. B urada  da 
aynı şey o ldu ve işçiler açlık grevi yaptılar, kom aya giren işçilere 
sigortasız  o lduk ları için dok to rla rın  insiyatifi ile tıbb î m üdahale ya
p ılab ild i. 43 işçi direnişin i sü rdürüyor.

•  G ökbakan T riko 'da çalışan  işçiler DÎSKe bağlı T ekstil Sen
d ikasın ın  üyesi idiler. P atron  bask ı ile işçileri servis a raba la rına  bin 
d ire rek  no tere  gö tü rdü  ve is tifa la n n ı sağladı. Bu istifadan  sonra  iş
ç iler yeniden Tekstil Sendikasına üye oldular. P a tron  öncü 13 işçiyi 
işten  a ttı. İşç ilerin  direnişi devam  ediyor. S an tra l O tel’de, Sam sun 
B ak ır Izabe'de, M en-Sa’da Koza iplikte, H ekim han D em ir Madeni 
O caklarında, OCC B allast'ta , Denizli Eğe Çivi'de, A ykent'te ve Ta- 
riş 'te , d iren iş sürüyor.

H ilton  Otelinde, G am ak'ta, B ereçte, G iresun Sunta Fabrikasm 
da, Çam gaz'da, İzm ir BMC'de ve T ariş 'te  IRAK - BORU h a ttm d a  di
ren iş le r yatışm ış görünüyor.

T ariş d irenişin i desteklem ek üzere d ireniş yerine dayanışm a ka
filesiyle giden işçilerin başında bu lunan  TEP İzm ir bölge sekreteri 
T ah ir Pekm ezci, arkadaşım ız tu tuk land ı.

P a tron la rın  en k o rk tuk ları şeyin bu  tü r  dayanışm alar olduğu 
b ir  kez daha  kanıtlandı.

Direnişlerin ortak nedeni sendikalaşmak ve sendika seçme öz
gürlüğünü kullanmak.

G revde bu lunan  işyerleri ise şunlar: Philips, H ür Aydm ve Ay- 
doğdu M atbaası, Kausan, Yağ ve Çeltik, Sektaş, Tuğla, T arsus Çimi- 
taş, Sivas Çim ento, Zonguldak Y ardım  Sevenler Derneği, Çupasan, 
Artavuk, Kaya Döküm, M ikalef Yağ, M oto Guizzi, Akel K urdela, 
Maliye Bakanlığı Yem ekhanesi, T urtop , Layne, Bowler, U lusoy Mo
bilya, Y ünteks, OR-KO Ü sküdar, Ş ekerbank  üç şubesi, A rthur, Ç ınar 
Oteli, EGO O tobüs İşletm esi, T ah ir Un, K oksal K irem it, Edebiyat Fa
kültesi.

D ireniş yapan fab rik a la r da görüldüğü gibi, genel eğilim  D İSK 'e 
bağlı send ikalara  yönelik. Bu da kaçınılm az. İşçiler önce yapılan 
sözleşm elerde b ir  karşılaştırm a yap ıyorlar Patronun  herhang i b ir
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haksız uygulam asında sendikanın  izlediği tu tu m a  bak ıyorlar, pat- 
ron-sendika ilişkilerini d ikkatle  izliyorlar. Böylece kararların ı 
DİSK e bağlı send ikalar lehine verm eleri kaçınılm az oluyor. DİSK 'e 
akışı Tekstil Sendikasının örgütlenm e çalışm alarım  izlersek daha 
iyi görebiliriz. Bu sendikanın d ö rt aylık b ir  süre  içinde 31 işyerinde 
örgütlendiğini görüyoruz. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin  toplam ı 
5-6 b in  civarında ve işyerlerin in  toplam  istihdam  kapasitesi (yakla
şık o larak  20 bin) ile Tekstil Sendikasının top lam  üye sayısı a ra 
sında çok az b ir  fa rk  var.

P atron ların  DİSK 'e bağlı sendikaların  kendi işyerlerinde ö rgüt
lenm esinden çekinm eleri buna karşı çıkm aların ın  iki nedeni var. Bi
rincisi, genel o larak  sendikalaşm a olayına duyulan allerji. Hangi 
sendika o lursa olsun. Sendikaları b ir  öcü gibi gören pa tro n ların  sa
yısı hiçte az değil. İkincisi, p a tro n la r sendikalaşm ayı o layların  geli
şim i içinde kabul etseler bile, ideolojik  nedenlerle D İSK 'e karşı ol
m aları şeklinde o rtaya  çıkıyor. D İSK 'ten ve b u  sendikanın  kendi 
işyerlerinde örgütlenm esinden korkuyorlar.

Bunun yanısıra, DİSK 'e bağlı sendikalardan  m em nun olan p a t
ro n la r da yok değil. B unların  m atığı şu: DİSK 'e bağlı sendika toplu 
sözleşme görüşm eleri sırasında ücre tle r ve diğer h ak la r konusunda 
pazarlığı sıkı tu tuyor. Yani b ü tün  gürültü , sözleşme im zalanıncaya 
kadar kopuyor. İşçi hak ların ın  en iyi koruyucusunun DİSK olduğu 
inancının yaygın olm ası, işçilerin  istik ra rlı b ir  şekilde çalışm alarını 
sağlıyor. Patron  sözleşme yüküm lülüklerin i titiz  b ir  şekilde uygu
larsa  mesele yok. DİSK, bu  güveni işçilere verm iş. P atron  açısından 
verilen ücret zam larının ve sosyal hak ların  getirdiği g iderlerin  fiyat
lara  aksettirile rek  geri döndürülm esi »kapitalizmin kanunu. Türkiye 
enflasyon-devalüasyon döngüsü içinde.

DİSK'e akış norm ald ir, üste lik  bu  şa rtla rda  kaçınılm azdır de
dik. Örnek olarak, Tekstil Sendikasını verdik. Bu akışı M aden-lş ve 
K im ya-îş Sendikaların ın  örgütlenm esinde de izliyebiliriz. B u akışın 
sü ra ti önlenemez. R eferandum un uygulanam az durum a düşürülm esi 
b ir  ç ıkar yol değil, rakam lara  bakılırsa. Üstelik referandum un uy
gulanam az durum a getirilm esini sağlayanlar, pek çok d iren işin  o r
taya çıkm asına neden oldular. R eferandum un alelacele uygulanam az 
durum a getiren k arar, devleti ve devletin yapısını bilen hiç kim se
nin  yadırgam ıyacağı b ir  olay. D eğerlendirilm esi ve söke söke refe
randum un yasalaşm ası için m ücadele etm eyi gerektiren  b ir  k a ra r
d ır bu.

DÎSK 'in, bu  b a şan lı tab losunun altında hiç karan lık  nok talar 
yok m u? E lbette  var. DÎSK bugün tabelasın ı asm ış, kendi rek la
m ını bü tü n  ilerici-devrim ci ku ru luşlara  yaptırm ış b ir  sendikalar
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top lu luğudur. Onun da am acı, fab rik a la rd a  kendiliğinden ö rgü t
lenm eleri kendi bünyesine ak ta rm ak  ve b ir  yevmiyeleri (sendika 
a idatı), kasasına ak ta rm ak tır, diyen ve Gam ak fabrikasında  iki ayı 
a şk ın  b ir  süre direnm iş olan işçiler yok m u? E lbette  var. Bu m a
dalyonun diğer yüzüdür. Bugün G am ak 'tak i d iren işten  yenik çıkan 
işçiler, p a tro n la rın  k a ra  listelerine g ird ik leri için, iş bu lam am ak
ta d ır la r . D İSK 'in devrim ci yöneticileri, kendi bünyelerindeki sen
d ik a la ra  geçebilm ek için m ücadele eden  ve işsiz ve desteksiz ka
lan  işçilere gereken ilgiyi gösterm eye m ecburdurlar.

TÜRK - İŞ, NE YAPIYOR?

Direniş yapan işçilerin çoğunluğu ya sendikalaşm ak yada Türk- 
îş 'e  bağlı sendikalardan  ayrılarak  D ÎSK 'e bağlı b ir  sendikaya geç
m ek için d ireniyorlar. Bu durum  T ürk -îş  bünyesinde nasıl yansı
yor? B unu 21 Eylül'de Türkiye G azeteciler Sendikası K onferans 
Salonunda yapılan top lan tıdan , yorum suz cüm leler a k ta ra rak  ver
m ek istiyoruz:

—  Sendikacı dem ek o tu rduğu  yerden fetva veren kişi demek 
değildir. İşverenin, işçi yararına  sözleşmeyi im zalam ası için, gere
k irse  bask ı yapacağım.

— Baskı yaparak  hakkı alacağım . Sendikacı o larak  kendini ye
nilem eyen gidecektir.

— Kısasa kısas gerekir. Yoksa Osm anlı İm parato rluğunun  so
nuna döneriz. E fendiliğin de b ir  haddi hududu  vardır.

—  Ya hakkım ızı alacağız ya da yasalar içinde direneceğiz.
— Otuz senelik sendikacılık b itm iştir.
— Çağ değişti. Çağ değişti .Çağ değişti. Yenilik istiyoruz!.
— T ürk-îş, karaya vurm uş b ir  ba lina  görünüm ünde.
— Yenilik, istiyoruz, yoksa aşağılık duygusundan kurtu lam aya

cağız.
— Uyuyoruz. Gidelim Philips grevine, T ürk-îş 'e  bağlı işyerleri 

işçilerin in  gönderdiği p an k artla ra  bakalım .

YA DİSK NE YAPIYOR?

D ÎSK 'in üye sayısı kuru luşunun  8. yılında, 30 binden 270 bine 
u laştı. Bu gelişme tabiî ki sadece, D ÎSK 'in işçilerin  ekonom ik hak 
ların ı en iyi koruyan sendika o lm asından ileri gelmiyor. Türkiye'de 
günden güne gelişen dem okratik , ilerici güçlerin de bu  gelişmede, 
önem li payı vard ır. Bu anlam da D ÎSK 'e akış, sadece sendikacıların  
ve sendikacılık  anlayışların ın  b ir  başarısı değildir. Bilinçli işçilerin
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ve diğer dem okratik  güçlerin çalışm ası da bu  sonucu sağladı. Tüm 
ilerici siyasal g rup ların , yöneticilerin  b ir  k ısm ının, b ir  çok tu tu m u 
n a  k a rş ı olm akla beraber DÎSK 'i ö rgüt o larak  desteklem eleri, b u  ö r
gü tü  güç sağlayan belirleyici etken oldu.

Öte yandan, işçilerin  bilinçlenm esi ve b u  bilincin  gittikçe yay
gınlaşm ası DİSK yöneticilerini de aştı. İs tan b u l'd a  Philips grevin
de, A nkara 'da Layne Bovvler'de olduğu g ib i... Pek çok işyerinde 
sendikacılara rah a t rah a t ders verebilecek n ite lik te, pek çok işçi ön
cüsünün çoktan  yetiştiğini gösterdi. B unlar, işçi sın ıfına bilinç götü
recek en sağlıklı unsu rla rd ır. D ÎSK 'in gelişm esinde bun ların  payı b ü 
yük tür.

Ancak, bugün b ir  kısım  DİSK yöneticileri, sadece kendi çabala
rıy la gerçekleşm eyen, bu  başarılı gelişim in rehaveti içindedirler. He
le hele b ir  k ısm ının D İSK 'teki gelişmeye ciddî h içb ir ka tk ıları ol
m am ıştır da. D ÎSK 'in b ir  kısım  yöneticisin in  bu  rehavetine, bu  
olum suz du rum una b ir  nedende, işçi sınıfının öncü birliği niteliğin
de, gerçek b ir  sosyalist p a rtin in  o luştu ru lm asında  ki gecikm edir. 
D ÎSK 'in taban ın ı o luştu ran  işçi kitlesin in  önem li kesim leri b u  ger
çeği görmeye başlam ıştır. DİSK Genel B aşkanı Kem al T ürk ler'in , 
daha  pek kısa b ir  süre  önce .sosyalist p a rtile re  ateş püskürürken , 
son Taksim  m itinginde sosyalist partile ri birleşm eye davet etm esi 
ra s tlan tı değildir.

. , ' { k  ;.fXi£ ; • s/rr*:hn€;.u- -t* .so •*-
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K. Olcay

VERGİ İADESİ Mİ 
İANESİ Mİ?

Son günlerde «ihracaatta vergi iadesi», «Artırıldı», «Hayali ih
racatın  vergi iadesi» v.s. gibi sözler günlük basının baş köşelerini 
tu tm akta . Nedir bu iade? Neyin iadesi yapılm aktadır?

1960 ‘devrim i’ bazı alanlarda olduğu gibi sanayileşme ve ihra- 
caat konusunda yeni b ir bakış, daha sonra da yeni b ir biçimde im
tiyaz getirm işti. H atırlıyalım , nasıl görülüyordu Türkiye’nin sorun
ları? Çare ne idi? Sanayileşmek. Nasıl sağlanacaktı bu? Plan yapa
rak. P lanı kim yapacaktı? Planlam a Teşkilatı. Türkiye’nin sanayi
leşmesini sağlayacak planı yapacak olan kadroyu oluşturm ak ve bir 
çatı altında toplam ak gerekiyordu. Bu yapıldı. 1962 yılında Devlet 
P lanlam a Teşkilatı kuruldu. T ürkiye’nin sorunlarına ‘bir çırpıda' 
çözüm bulundu. Türkiye m al ihraç edecekti. Sanayileşm enin yolu, 
pazar bulm aktan geçiyordu. Mal ihracı, döviz getirecekti, döviz ise 
kalkınm anın anahtarıydı. 1963 yılında adı uzun, m etni kısa b ir ka
nun ç ık a r tıld ı: ‘İhracatı Geliştirm ek Amacı ile Vergilerle İlgili Ola
rak  Hüküm etçe Alınacak Tedbirlere D air K anun’ Daha sonra sayı
sından dolayı 261 Sayılı K anun diye anılacaktır. İki m addelik b ir 
kanun bu. Ama önemli bir kanun. Bu teşvikten yararlanacak olan 
ticaret burjuvazisini daha da palazlandırm ayı amaçlayan b ir ka
nun. Ne der bu kanun?

«M amullerimize ihraç gücü kazandırm ak. am acıyla».. .* «İhraç fi
yatlarında vergi, resim, harç  ve benzer tesirler icra eden sair m ü-
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kellefiyetleri m uaflık ve istisnalar ihdası veya iadesi sureti ile»... 
d iyerek sanayileşme ve ihracaatın  yolu çiziliyor. Bu yoldan zorla
narak  denenen açık: 200 yıl önce ik tisat tarih inde ileri sürülm üş 
olan «mukayeseli üstünlük» teorisi ısıtılıp b ir kez daha piyasaya sü
rülüyor. M ukayeseli üstünlük teorisi fîtarih i İngiliz iktisatçılarının 
sömürgeleşme döneminde öngördükleri teorin in  adı. Kısaca şöyle 
idi teorinin m antığı; H er ülkenin yapam adığı m alları üretm eye ça
lışması gereksizdir. Ü lkeler en uzm anlaştıkları ü rünü  ihraç etmeye 
çalışmalıdır. K alkınm a böylece gerçekleştirilm iş olacaktır. Bu, sö
m ürge ülkelerin ham  madde ve tarım sal ürünlerin i yok pahasına 
kapatm anın  ‘bilimsel’ kılıfı oldu.

İşte Türkiye’de 1963 yılında aynı yolu izleyecek, daha çok mal 
ih raç edecekti. Ancak dış pazarlarda rekabet im kânlarının yara tıla 
bilmesi için ihracatçı «sanayici», vergi iadesi yoluyla korunacaktı. 
Buna karşılık ihracatta alm an bir dizi verginin alınm asından vaz
geçilecek, daha doğrusu ihracatta  alınm ayan vergi emekçi halktan 
alınacaktı. Ayrıca tasarru f bonoları vergi haline getirildi. Asgari ge
çim indirim inin tabanı b ir tü rlü  yükseltilm edi. G elir vergisi sürek
li olarak arttırıldı. Eskiden bankalar ve İsviçre’de açılan hesaplar
la yapılan «incelikler» şimdi yasal hale getiriliyordu. İş adam ları da 
herhalde aynı şeyleri düşünüyor olm alıydılar ki, «İhracatım ızda ge
lişm eler» başlıklı raporun ikinci sayısında b ir tabloda yer verm işler
dir. İh racatta  vergi iadesinin kime yaradığını ve ihracatı ne ölçüde 
arttırd ığ ın ın  en güzel kanıtı olmakta bu «sanığın kendi ifadesine 
dayanan ikrarı».

T A B L O

1963 — m il. $ 1973 — mil. $
1. Pam uk 78,4 1. Pam uk 301.0
2, T ütün 66,5 2. T ü tün 132.0
3. Fındık 53,6 3. Fındık 121.0

4. K. Üzüm 16,6 4. K. Üzüm 56.1
5. Zeytinyağı 12,8 5. Pam uk ipliği 56.0
6. T iftik 12,8 6. A karyakıt 48.0
7. Küspe 11,8 7. Zeytinyağı 47.0
8. Şeker 10,1 8. D eri Giyim  eşy. 41.0
9. Canlı hayvan 6,6 9. Kape 40.0

10. D eriler 6,0 10 . Limon 20.0
n- ■: S'he,- -

• •’N - V 7 ** • VY' g
275.2 862.1

K a y n a k : TÜSİAD, İhracatım ızda Gelişm eler
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10 yılda Türkiye’nin değişen ihracaat tablosunda sanayi ürünü 
olarak bir tek, pam uk ipliği ile deri giyim eşyası girm işti. Bu, top
lam  ihracatın  içinde yüzde 10’nu bile bulm ıyan bir sanayi ürünü 
gerçeğini gösteriyor.

Buradan sonra sanayicilerin raporu şöyle devam  e d iy o r: «İh
raç olanağı kazanan ü rünlerin  yapısı incelendiğinde, pek çoğunun 
ara  m alı veya tüketim  maddesi niteliğinde olduğu görülm ektedir.» 
Yani teşvik ve iade mekanizması zaten bağımlı kapitalizm in gere
ği, sınırlı gelişme biçimi içinde yer alan «tüketim  m addeleri» için 
biraz daha olanak yaratm ıştır, o kadar. Devam ediyor, rapor: «Yeni 
ürünlerle  ihracatım ızın çeşitlenmesi sevindirici olmakla beraber, bu 
ü rünlerin  önemli b ir bölüm ünün ihracatı süreklilik gösterm em ek
tedir. ö rneğ in  1970 yılında ilk kez ihraç edilen 125 cins üründen 62 
cinsi 1971 yılında ihraç- edilmem iştir. Üstelik 1973 yılında ilk kez 
ihraç edilen 37 m addeden 19'unun değeri 5 bin doların altındadır.»

Bilindiği gibi gerçekte T ürkiye’nin 1971’de m akina ve ulaşım 
araçları gibi yatırım  ve ara malı ihracatı, toplam ihracatım ızın bin
de 5 gibi çok küçük b ir yer tu tm aktadır. Oysa bütün m alların  yüz
de 90’ını Türkiye dış ülkelerden ithal etm ek zorunda kalıyoruz.

Konum uza dönelim. Bu ünlü 261 Sayılı K anunu sağlam laştır
m ak için b ir kanun daha çıkarılır, adı, «Kalkınm a P lanının Uygu
lanm ası Esaslarına D air K anun»dur. Ancak kam u oyu daha çok bu 
kanunu «Yetki K anunu» olarak bilir. Bu kanunun bazı m addeleri 
1969 yılında T İP ’in Anayasa M ahkemesine başvurm ası ile ip tal edil
m iştir. Ancak ip tal edilmiyen b ir maddesi, bugün hâlâ ihracatta  ver
gi iadesine olanak sağlıyor. Bu madde 13. num aralı m addedir. Ge
reğinde konunun kararnam elerle  geçiştirilm esine olanak hazırla
yan bu madde şöyle: «Yazılı kararnam elerin  çıkarılm asından önce 
Yüksek P lanlam a K urulunun görüşü alınır.»

Günüm üzdeki vergi iadelerinin yasal dayanağı ise 1970 yılında 
çıkartılm ış olan 7/1115 sayılı kararnam edir.

İşbirlikçi burjuvazisinin yararına  olduğu açık olan vergi iadesi 
ayrıca üretim  stokunun yarattığ ı krizlere deva olmaktadır. Sanayii 
ürünlerinde büyük stoklar belirince vergi oranı yükseltilerek ih ra
catın yapılması sağlanm aktadır, ö rneğ in  çim entoda geçen yıl büyük 
stoklar belirince vergi iadeleri yolu ile «kriz» içindeki sanayicileri
mizin, stokları eritilm e yoluna gidilmiştir. Pam ukta oynanan oyun 
ise bundan çok daha büyüktür. Geçen yıl dünya piyasalarını da pa
m uk fiyatının düşmesi üzerine, pam uk ihracatçıları yok denecek ka
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dar az pam uk satın alm ışlardır. Bilinen şudur; nasılsa siyasi ikti
dar üretici tabanı tutabilm ek için üretilen pamuğu alacak ve depo
layacaktır. N itekim  1975 yılında dünya pam uk fiyatlarında b ir a r
tış olunca, depolanan pam uklar ucuz fiyatlarla ihracatçı eline dev
redilm eye başlanm ıştır. Üstelik b ir yıllık bekleyişin ödülü olarak 
talancı işbirlikçi burjuvaziye yüzde 15 vergi iadesi tanınm ıştır. 
T arım sa l ü rü n lerd e  iade

MC Hüküm eti bu yıl ayrıca pam uk ve fındık için yüksek sayı
labilecek oranlarda vergi iadesi sağlamıştır. Ancak 261 sayılı yasa, 
vergi iadesinin sadece sanayi ürünlerine tanınacağını belirtm ekte
dir. Bu amaçla yasada ürün  yerine m am ul sözü kullanılm ıştır. A n
cak MC’nin teknisyenleri buna da b ir çare düşünm üşlerdir; vergi 
iadesinin sağlanabilmesi için pam uğun balyalanm ış ve fındığın ise 
iç fındık olması şartı koşulm uştur. Bilindiği gibi pam uk zaten bal
yalanm adan satılm ası imkansız b ir üründür. Fındığın kabuğunun 
kırılm asından sonra sanayii ürünü olması ise ancak MC’lilerin si
hirli değneğiyle m üm kün olmaktadır. Bu konu hakkında CHP m il
letvekilleri b ir yazılı soru önergesi verdiler.

Son olarak hayali mobilya ihracı ile konu bütün  çıplaklığı ile 
kam u oyunun gözleri önüne serilm iştir. Ve hayalı mobilya ihracı 
bu yolsuzluklar içinde ortaya çıkarılan dosyalardan sadece biridir.

N itekim  8 Mayıs 1975 tarih inde MC hüküm eti b ir kararnam esi 
'--Dövize Çevrilebilir M evduat Hesabı» yolu ile T ürkiye’ye dönüş 
yapan dövizlerin büyük b ir kısm ının ihraç rakam larının yüksek 
gösterilmesi ile yurtdışm da açılan hesaplarda birik tirilen  m eblağlar 
olm aktadır.

Ve son olarak MC hüküm eti Eylül ayının ikinci haftasında bir 
kararnam e yayınlayarak vergi iadesi oranlarını yeniden yükselt
m iştir. Ancak yayınlanan kararnam e herkesin anlaması için o k a 
dar karışık b ir  biçimde düzenlenm iştir ki bilinen MC iktidarın ın  iş
birlikçi egemen sınıflarla yaptığı pazarlıklar sonunda seçim ler so
nunda yapılması kararlaştırılan  büyük, fiyat zamları, emekçi halkı
mızın sırtına yüklenecektir. Tek şey, iade oranlarının tek ra r a rtırı
lıp MC hüküm etinin ara seçim ler öncesi işbirlikçi büyük sanayi bu r
juvazisine şükran borcunu ödemiş olduğudur.
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A h m e t B Ö R Ü B A N

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ve İŞÇİLERİ

Emperyalist sistem içinde sömürülen ülkeler arasında yeralan 
Türkiye de kırsal bölgelerde kredi politikası, feodal mütegallibenin 
yaşamını devam ettirecek biçimde ayarlanmıştır. Geri bir tarım ül
kesi olan Türkiye’de köylülüğün demokratik haklarının elde etmesine 
bir nebze de olsa katkıda bulunması beklenen Ziraat Bankası, yoksul 
köylüye kredi vermeyip, onu tefecinin kucağına iterken, ağaya, tefe
ciye, zengin çiftçiye kesenin ağzını açmaktadır.

Ziraat Bankası, tenezzül edip vermediği orta ve kısa vadeli kü
çük çaptaki kredileri, Tarım Kredi Kooperatifleri kanalıyla dağıtmakta
dır. Kooperatiflere üye olmanın koşulları T.K.K. Anasözleşmesinin 7. 
Madde «c» bendinde açıklanmıştır: «Kooperatif bölgesinde, kendisine 
ait arazi üzerinde tarımsal bir işletmeye sahip olmak ya da Merkez 
Birliğince tesbit edilecek esas ve ölçülerde büyük ve küçükbaş hay
vancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık, ipekböcekçiliği, balıkçılık ve 
benzeri konularda üretim faaliyetinde bulunmak.»

Görüldüğü gibi bu kooperatiflere üretim araçlarına ve ,toprağa sa
hip olmayan köylüler üye olamamaktadır. Zengin köylüler de koope
ratifin vereceği kredi kendilerine yarar sağlamıyacağından ortak ol
mamaktadırlar. Bu durumda bu kooperatiflere kendine yeterli ya da 
yetersiz toprağı olan orta ve yoksul köylüler üye olabilmektedirler. 
Haliyle orta ve yoksul köylülüğün önemli sorunları kooperatiflere 
yansımaktadır.



Hayvancılıkla ilgili olarak en fazla 800 liralık kredi verilebilmek
te ve bunun yarısını da aynî kredi oluşturmaktadır. Montajı işbirlikçi 
sermayece yapılan bazı tarım araçları ve gübre yine bu kooperatifler 
kanalıyla ortaklarına satılmaktadır. Yakın zamanda alınan bir kararla 
arazi üzerinde tarım yapan ortaklara verilen kredi 40 bin liraya çıka
rılmıştır. Bu kredilerin ortağa maliyeti, faiz tutarı ve özkaynak kesin
tileri ile banka kredisinden daha pahalıya çıkmaktadır. Öte yandan 
köylü, aldığı krediyi genellikle toprağa yatırmamakta tüketim mad
deleri için harcamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin geçmişini; tarımsal kredi dağıtı
mını amaçlayan, Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkla
rına, yani 112 yıl öncesine (1863’e) dek uzandırabiliriz. Bu koopera
tifler genellikle kırsal alanlarda kurulmuş olup, 1973 yılı sonundaki 
ortak sayısı 1 milyon 300 bin dolaylarındadır. 2045 kooperatifin ülke 
düzeyinde dağılımı, bölgelerin üretim ilişkileriyle uyuşum durumun
dadır. Yoğunluklarına göre şöyle sıralıyabiliriz: Batı Ege, Marmara, 
Doğu Karadeniz. Urfayı ayrı tutarsak, aşiret ve feodalizm ilişkilerinin 
güçlü olduğu Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt. Hakkari, Van, Muş, Ağrı 
ve Bingöl'de toplam kooperatif sayısı 12'yi geçmemektedir. Oysa İz
mir ilinde 103 kooperatif vardır. Ancak 34 kooperatif bulunduran 
Urfa’da kooperatifler politik nedenlerle kurulmuştur. Bunlar genellik
le verimli çalışamayan, battal kooperatiflerdir. Kooperatifler, yoğun 
olmadıkları bölgeler bir yana yoğun oldukları yerlerde bile yoksul 
köylünün sorunlarına çözüm getirememektedir.

Kooperatiflerin tablosu bu denli karanlıkken, kooperatif işçile
rinin durumu nedir? Aşağıdaki satırlarda göreceğiz ki, işçilerin tab
losu daha da karanlık. Kooperatiflerde müdür, muhasebeci, ve odacı 
olmak üzere 3500 dolaylarında işçi çalışmaktadır. Bunlar belkide Tür
kiye’nin en az ücret alan işçileridir. Kıdemli müdürlerin bile aylık 
ücreti 2600 liranın üstüne çıkmamakta, sayıları bini bulan odacılar, 
kıdemleri ne olursa olsun 1200 lira asgari ücretle çalışmaktadırlar.

Bu işçilerin görevleri gereği, yoksul köylü ile en yakın ilişkide 
bulunmalarına, çok düşük ücretle çalışmalarına karşın, bazı etkenle
rin sonucu olarak sınıf bilinçleri gelişememiştir. Bu etkenlerin neler 
olduğunu inceleyelim:

Kooperatifler genellikle büyük kentlerden uzak yerlerde, köy ya 
da kasabalarda kurulmuşlardır. Kooperatifçilerin büyük kentlerden 
uzak oluşları, onların okuma olanaklarını sınırlıyor, aydınlar ve sanayi 
proletaryası ile ilişkilerini engelliyor ve sınıf bilinçleri olması gere
ken düzeye ulaşamıyor.

İkinci etken, her kooperatifte çalışan işçilerin sayılarının az ol
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masıdır. En büyük kooperatiflerde bile çalışanların sayısı, bir elin 
parmakları kadardır. Bu nedenle bir sınıf olarak, bir güç olarak var
lıklarını gösterememekte, birbirleriyle olan ilişkileri, ahbap - çavuş 
ilişkileri düzeyinde kalmaktadır.

Üçüncü etken olarak da karşımıza sendikalaşma sorunu çıkıyor. 
Kooperatif işçilerinin bugün ancak yarısı sendikalaşmıştır. Bunların 
da çoğu sarı sendika olan Türk-İş üyesi Koop-İş’de yer almaktadır. 
Sarı sendika yöneticileri, kooperatifçilerin bilinç düzeylerinin düşük 
olmasından yararlanıp varlıklarını sürdürmekte, üyelerine ne politik 
ne de sendikal eğitim yaptırmaktadır. Türk-İş’in «partiler üstü politi
ka» yutturmacasmı benimsemiştir. Sendikalaşma etkeni, önceki iki et
kenden bağımsız düşünülemez. Bu kötü gidişe son vermek amacıyla 
bazı kooperatif işçileri, dürüst ve ilerici olan, bağımsız yeni bir sen
dika Türk-Koop-Sen’i kurmuşlardır.

Dördüncü bir etken olarak da mesleki eğitimi görüyoruz. Koope- 
ratifçiler için açılan kurslarda ve yayın organlarında sosyalist ülke
lerdeki kooperatifçilik aleyhinde propoganda yapılmakta, -Türkiyenin 
emperyalizme bağımlılığı ve feodal mütegallibenin varlığı gözönünde 
bulundurulmadan batı ya da İsrail tipi kooperatifçilik dersleri veril
mektedir. öte yandan kooperatiflerin üst basamaklarında bulunanla
rın fiilen politika içinde olmalarına karşın,-kooperatif çilere politika
dan uzak kalmaları öğütlenmekte, onlardan «kapıkulu kooperatifçili
ği» yapması istenmektedir.

Bu koşullar altında, kooperatif işçilerini sınıf bilincine ulaşttr- 
mak, onlara ilerici kooperatifçiliği öğretmek zor bir iştir. Ama gene 
de, yoksul ve orta köylülükle yakın ilişkide bulunan bilinçli koopera
tif işçilerinin, bugünün Türkiyesinde, yarının Türkiyesinde yapacak
ları çok işler var.

;.& ı •$/*->;

30yımeçs)u eysiû?.
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M. DİREN

ÖĞRETMENLERE YÖNETİLEN
SALDIRI ve CİNAYETLER

' ' ' 1 :
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MC ik tidarın ın  yasa dışı silahlı vurucu gücü görevini üstlenm iş 
olan faşist kom andolar ile gizli cinayet şebekeleri, saldırı ve cina
yetlerine devam  ediyor.

Sıkıyönetim in İstanbul’da da kaldırılm asından sonra, işçi sınıfı
nın gelişen ekonomik ve dem okratik m ücadelesinde işçilere karşı 
silahlı sa ld ırılar düzenlendi. Patronlar, 12 Marj, faşisti bazı eski em
niyetçilere grev kırm a kom iteleri kurdurdu. Ecevit’in seçim gezile
rinde çatılardan, hüküm et binası balkonlarından halka yaylım  ateşi 
açıldı. Gazetelerde, hergün, bu faşist çetelerin açtığı ateşle yarala
nan insanları ve çoğunlukla «yakalanamıyan» saldırganları okum a
ya alıştık. Tırm anm aya çabalayan faşizm, halkımızı ölüme bile alış
tırm aya çalışıyor, 12 M art öncesi Dem irel ik tidarında yoğunlaştırı
lan «faili meçhul» cinayetler bugün de sürdürülm ekte. B una karşı 
d em o k ra si ceph esin in  p o litik a s ı, sadece d em o k ra tik  te p k i  v e  cenaze  
m era sim i d ü zey in d e  kalam az. İ ler ic iler , d em o k ra tla r , d ev r im c ile r , 
fa ili m eçh u l c in a y e tle r in  esk im iş  b irer  do sya  o larak  rafa  k a ld ır ılm a 
sın ı ö n lem eli o layları b ü yü k  b ir d ik k a tle  iz le m e li, bu n ların  hesabı
nı her fırsa ta  işb ir lik ç ile r  ik tid a r ın d a n  sorm alıd ırla r.

K atiller, birgün hesap verecekleri korkusunu taşım alıdır. H alkı
mızın hızlanan uyanışı karşısında, şaşkına dönen egemen çevreler, 
kiralık katilleri sokaklara salmada bu kadar pervasız davranm am a
lıdır.

K atiller biliniyor, yakalanm ıyor. İpliği pazara çıkan katiller, 
y u rt dışına kaçırılıyor. İk tidarın  açıkça arka çıkması yüzünden po
lis, silahlı çetelere ya göz yum uyor, yada başına bela gelir korkusu 
ile el sürem iyor. MC iktidara geldiğinden beri, son altı ayda, siya
si cinayetlerin baş hedefi, ilerici, devrim ci öğretm enlere yöneldi.
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Yüzlerce öğretm en silahlı çetelerin saldırısına uğradı. A ltı öğretm en 
siyasi nedenlerden ö tü rü  öldürüldü. Bunlardan beşinin katili hâlâ 
«bulunam adı.» ,

Son olarak, A li Genç adlı ilkokul öğretm eni 15 Eylül’de gece 
yarısı kurşunlandı. D aha önceleri hepsi de ilkokul öğretm eni olan, 
M urat G öktan E rdem li’de, B attal ö z  Turgutlu 'da, Hüseyin Esen Si
vas’ta, H aşan Şim şek Şavşat’ta  kurşunlanarak  ya da dövülerek öl
dürüldü.

Saldırıya uğrayıp  yaralanm ak ve sakat kalm akla kurtu lan  halk 
çocuklarının ve bu arada öğretm enlerin sayısını saptam ak m üm kün 
değil. Ayrıca, binlerce TÖB-DER’li öğretm en, diğer yurtsever m e
m ur ve teknik  elem anlar gibi oradan oraya sürülüyor. Milli Eğitim 
Bakanlığına M HP il ve ilçe örgütlerinden tavsiye m ek tub lan  ile kı
yım  listeleri yağıyor, özellikle başkentte, M HP m ilitanlarıy la bü
rokrasiyi işgal operasyonu yürütülüyor.

Biz, aşağıdaki yazıda, 4 H aziran 1975 tarih inde Adapazarı’nda, 
ilkokul öğretm eni H ikm et Dem ir’in öldürülmesi ve TÖB’DER Ada
pazarı şube Başkanı Sedat Ege’nin ağır yaralanm ası ile ilgili olayı 
ayrın tıları ile verm ek istiyoruz. G ünlük basına yeterince yansım a
yan bu olay, yu rtsever öğretm enlerin can güvenliğine yöneltilen 
faşist baskıların sadece bir tanesidir, fakat tip ik  b ir örneğidir.

öğ re tm en  arkadaşı öldürülen ve kendisinin canına kastedilm ek 
istenen öğretm en Sedat Ege, iki y ıldır Adapazarı TÖB-DER Başka
m dir. Y urtsever öğretm en arkadaşları ile b irlikte yoğun bir çalış
ma göstermiş TÖB-DER şubesini güçlendirm iştir, öğ retm en ler Der- 
neği’nin feshedilerek TÖB-DER’e katılm ası ve 150’yi bulm ıyan üye 
sayısının 600’e çıkarılması, Sedat Ege’nin başkanlığı sırasında ol
m uştur.

TÖB-DER’in bu başarıları, Adapazarı’nm  Ulusal K urtu luş sava
şından beri namlı, gerici egemen güçlerini rahatsız etm iş ve elle
rindeki gerici örgütleri harekete geçirmişlerdir.

Sakarya Ülkü Ocakları, Sakarya M illiyetçi öğretm en ler Derne
ği, Sakarya Gençlik Teşkilâtı, Ü lkü-Bir (Ülkücü öğ re tim  Üyeleri 
ve öğ retm en ler D erneği) gibi örgütler bildirilerinde ilerici örgütlere 
ve TÖB-DER'e tehditler savunmuşlardır. Bunlardan Sakarya Genç
lik Teşkilâtı, «K ahram an M üslüm an T ürk  M illeti ve Türk Gençli
ğine», Cuma nam azında buluşalım  sloganı ile çağrıda bulunmuş, öğ
retm enler lokaline saldırıyı bildirisinde apaçık yazabilm iştir. Bu 
açık tehdit suçlarının kovuştürm asız / kaldığımı söylemeye gerek 
yoktur. " -• .T -7 ' - ’ ^ t •

4 Haziran 1975’te, H ikm et D em ir’in öldürülmesi ve Sedat Ege’ 
nin ağır yaralanması üzerine yurdun  her tarafından dem okratik

37



güçlerin sert protestoları yükseldi, ik i gün sonra, H ikm et Demir 
için A dapazarı’nda büyük bir cenaze töreni yapıldı. Sedat Ege, H ik
m et D em ir’in m ezarı başında okunm ak üzere, ağabeyi Süleyman 
Ege’ye b ir mesaj yazdırdı. A rkadaşım ız Süleym an Ege’nin Hikm et 
Dem ir’in m ezarı başında okuduğu mesaj şö y led ir:

«Dem ir yürekli y iğit kardeşim  Hikm et,
Bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelemizde, ülkemizde 

dem okratik gelişmeyi boğmak isteyen eli kanlı faşist saldırganların 
kahpece saldırılarına uğradık ve sen gittin-

Em peryalizm in ve işbirlikçilerinin harekete geçirdiği faşist tas
laklarının saldırısından senin başım kurtaram adık . Ülkemize gerçek
ten demokrasiyi getirm e mücadelesi veren bütün dem okratik dev
rimci güçlerin başı sağolsun.

Dem okratik güçlerin gelişmesinden, halkım ızın uyanmasından, 
öğretm enin dem okratik örgütsel m ücadelesinden ödleri kopan ege
men güçlerin besleme o pis uşakları ellerini b ir de senin kanına 
buladılar.

Bilmezler ki bu temiz kanlar, akıtanları boğar!
Bilmezler ki b ir ölür bin doğarız!
Bilmezler ki bu kanlı topraktan  h e r 5 H aziranda bağımsızlığı, 

özgürlüğü, m utluluğu m uştalayan güller açar.
Ülkemizde em peryalizm in ve onun işbirlikçilerinin bütün tez- 

gahlam aların faşist saldırılarına karşı devrimci dem okratik m üca
delemiz devam edecektir.

Sen raha t uyu.»
Saldırıya uğrayanların  ailelerinin ve TÖB-DER Genel M erkezi

nin başvurulan, MC iktidarı ve organları tarafından duym azlıktan 
gelindi, ve hasıraltı edildi. Aksine, olayla ilişkili sanılan siyasî işler 
komiseri, Adapazarı em niyet m üdürlüğüne getirildi; gayretkeş Sa
karya Valisi ise, bu olaydan sonra İzmir Valiliğine terfi ettirildi.

Hastahanede iyileşip çıktıktan iki ay kadar sonra, Sedat Ege’
nin, azdm lm ış faşist haydutlar tarafından  tek ra r ağır b ir saldm ya 
uğradığını belirtelim .

4 H aziran’daki kanlı saldırı olayının hiçbir siyasî yanı olmadı
ğım ispata çalışmış olan Sakarya Valisi, herkes ne biliyorsa söyle
sin, diye basma, TRT’ye demeçler verm iştir. Oysa aşağıdaki yazıda 
da görüleceği gibi kan ıtla r ortadadır.

«Faili meçhul cinayetler dosyası» olarak b ir kenara atılan b ir
çok siyasî cinayetin yanında, bu kadar açık kan ıtlarla  adi iyenin ele 
aldığı bu davanın seyri gerçekten merak konusudur.



YURTSEVER ÖĞRETMENLER 
ÖLDÜRÜLÜYOR

4 Haziran 1975 günü gece saat 23.30 - 24İ00 arasında, Adapaza- 
rı’nda TÖB-DER Adapazarı şube saymanı Hikmet Demir’in beyninden 
vurularak öldürülmesi ve şube başkanı Sedat Ege’nin alnından ve 
ayağından iki kurşunla ağır yaralanması, hiçbir kılıfla gizlenemiye- 
cek kadar açık ve alçakça planlanmış bir siyasî cinayettir. Kamuoyu 
bunun böyle olduğunu daha ilk radyo ve gazete haberlerinden öğren
miştir. Sonradan olayı adî bir zabıta olayı gibi göstermeye yönelik, 
kamuoyunu yanıltma yolundaki telâşlı çabalar, olayın siyasî niteliğini 
daha da açığa vurmuştur. Adapazarı valisi Mustâfa Uygur’un bu ça
bada başyeri tutması ve mahallî basında yer alan olayla ilg ili de
meci, önemle üzerinde durulmaya değer.

Fakat önce, cinayetin nasıl işlendiğini görelim:
4 Haziran 1975 akşamı TÖB-DER Adapazarı şubesi başkanı Sedat 

Ege, sayman Hikmet Demir, sekreter Hüsamettin Aygün ve Sedat 
Ege’nin Almanya’da işçi olan kardeşi Ahmet Ege Adapazarı’nda, Sa
panca Gölü kıyısındaki bir lokantada birlikte yemek yerler. Saat 23.30’a 
doğru şehre dönmek için lokantadan çıkarlar. Niyetleri, saat 24.00’de 
kapanacağı bilinen TÖB-DER lokaline kapanmadan önce varmak ve 
orada kahve içmektir. Öğretmenlerin yemek yedikleri lokantadan İs
tanbul - Ankara karayoluna tek çıkış yolu vardır. Bu yol 50-60 metre
dir. Yokuş yukarı, adeta bir patikadan ibaret olan bu yolu tırmanarak 
anayola çıkacaklar ve bulabildikleri bir arabayla şehre döneceklerdir.
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Fakat yağan yağmur daha da sıklaşmış olduğu için yokuş yolun ana
yola kavuştuğu yerde ve hemen sağdaki Canlıbalık lokanta ve mo
teline yönelirler. Amaçları yağmurdan kaçınmak ve mümkünse ora
dan bir araba sağlayabilmektir. Esasen burası, aşağıdan, göl kıyısın
daki lokantalardan çıkan yayaların araba sağladıkları bir yerdir.

Canlıbalık lokanta ve moteli asfalt yola 10 metre mesafededir, 
önündeki park yeri yola açıktır. Motelin asfalt yola bakan ön cephe
sinde iki kapısı vardır. Kapılardan biri lokanta kısmına, öteki de 2X2,5 
metre boyutunda küçük bir kısma açılmaktadır. TÖB-DER şube baş
kanı ve arkadaşları bu küçük yere girerler. Burası, bir duvar ya da 
kapı olmaksızın, lokanta kısmına açıktır. Bu küçük kısımda bir tek 
masa vardır, bu masaya otururlar. Motelin önünde bir araba durmak
tadır. İçerde, lokanta kısmında, bir masa etrafında, kendilerini görür 
durumda 4-5 kişi oturmaktadır. Öğretmenler kendilerini şehre bıraka
cak bir araba olmadığını öğrenirler. Fakat dışarda yağmur sık bir şe
kilde yağmaya devam etmektedir. Bir süre beklemek v'e bu arada, 
bir masaya oturduklarına göre ayıp olmasın diye bira içmek isterler. 
Hikmet Demir ve Ahmet Ege bira içme isteği göstermezler, ikisi de 
«siz içedururken biz'arabaya bakalım» diyerek dışarı çıkarlar. Hik
met Demir çıkmadan önce arkadaşlarının bira parasını da öder. İçer
de kalan Sedat Ege’yle Hüsamettin Aygün de fazla beklemeden bi
ralarını içip «belki araba sağlanmıştır» düşüncesiyle ve dışarı çıkan 
arkadaşlarını yağmurda bekletmemek için hemen kalkarlar. Fakat Se
dat Ege henüz dışarıya bir adım atacağı ve henüz kapının kolunu bı
rakmadığı bir sırada, 10 metre kadar ilerisinde, yağmur altında, Hik- 
met’in tekrar lokantaya doğru geri gelmekte olduğunu görerek, yeni
den İçeriye yönelir. Tam içeriye yöneldiği sırada kendisini göğüsle
yen bir kişinin yumruklarıyla karşılaşır. Sedat Ege neye uğradığını şa
şırmış halde, bir de ayağından kurşun yiyerek, ikinci bir kurşunla da 
alnından vurularak yere düşer (ayağına gelen kurşun üstten girip alt
tan çıkmış, alnından giren kurşun da kafatasını yalayarak 6 cm. uzun
luğunda bir yara açmıştır. Bacağına isabet etmeden geçen iki kurşun 
pantolonunda 4 delik açmıştır). Sedat Ege olayın bundan sonraki ge
lişimini hiç bilmeyecek halde baygındır, kan kaybetmektedir. Ahmet 
Ege, lokanta kapısının 5-6 metre ilerisindeyken tabanca seslerini işi
tince ileriye koşar ve bir anda, tam karşıda sırtını duvara dayamış bir 
kişinin, elinde tabanca, ağabeysine ateş etmekte olduğunu (Ahmet 
Ege bu kişiyi karakolda kesin olarak teşhis etmiştir) ağabeysini de 
kanlar içinde yere serilmiş görür. Ve bir anda üzerine atıldığı ağa
beysini kucaklıyarak dışarı çıkarmaya çalışır. O sırada kaç kişiden 
geldiğini tahmin edemediği yumruk ve tekmelerin altında ağabeysini
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dışarı çıkarmayı başarır. Ateş devam etmektedir. Ahmet Ege ağa- 
beyisi Sedat’ı 1 , 5 - 2  metre dışarı çıkarabilir. Fakat bu sırada burnu
na ve şahdamarı nahiyesine inan sert iki yumruk darbesiyle yere 
düşürülür. Tekrar doğrulduğunda, yediği kurşunlarla baygın halde ve 
kan kaybetmekte olan ağabeysinin 3-4 kişi tarafından, göğsünden ve 
kafasından tekmelendiğini görür. Ve tekrar bütün gücüyle ağabeysinin 
üzerine atılarak saldırganların elinden onu kurtarır, sürekli ve deği
şik yönlerden gelen kurşunların vınlaması altında sürükleyerek, ana
yolla göle inen yokuş yol arasındaki çalılık ve otluklara ulaşabilir. 
Ahmet’in ağabeysini sürükleyebildiği bu otluk ve çalılığın başladığı 
yerle lokanta arasındaki uzaklık 12-15 metredir. Bayır aşağı sürün
dükleri için, devam eden kurşunlar üstlerini yalayarak geçmektedir. 
Ahmet bir yandan ağabeysinin kucağında öleceği bir yandan da kur
şunlara hedef olacakları korkusuyla, ağabeysinin inlemelerini iş ittir
memek için ağzını kapar ve kanlar içindeki başını iyice yere yapıştı
rır, ağabeysini bu şekilde sürükleyerek uzaklaşmaya çalışır. Arkaların
dan 10-15 dakika süreyle aralıksız tabanca sesleri devam eder. Hik
met Demir, bu otluk ve çalılıkların hemen başladığı yerde, lokanta 
kapısına 12-15 metre uzaklıkta, anayolun kıyısında beyninden vuru
larak öldürülmüştür.

Katillerin planlarını gerçekleştirdikten sonra da, 10-15 dakika sü
reyle ateşe devam etmeleri, kendilerini olay yerinden kaçıracak kır
mızı Murat arabanın geç kalması yüzünden olabilir. Bu süre içinde 
olay yerine kimseyi yaklaştırmamak-için ateşe devam edilmiştir. Yol
dan geçen herhangi bir arabayla olay yerinden uzaklaşmaları halinde 
tertibin ortaya çıkması tehlikesi vardır. Nitekim (fail olarak yakala
nan ve sonra serbest bırakılan Ümit Aydınoğulları’nın jandarma ka
rakolundaki ifadesine göre) beklenen kırmızı Murat araba gelir ve 
katilleri hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Ahmet Ege ağabeyisi Sedat’ı olay yerinden 300-400 metre uzağa 
sürükleyebilir. Bu çaba en az 1,5 saat sürmüştür. Nitekim sürük
lendikleri bayırı karşıya tırmanarak ulaşabildikleri yol kıyısındaki bir 
gazinodan Ahmet’in polise telefon edilmesini istemesi üzerine ge
len bir polis arabasıyla hastahaneye kaldırıldıkları zaman saat 2’ye 
yaklaşmaktadır. (Sorumlu yerlerdeki bazı kişilerin Ahmet’le Sedat’ın 
hastaneye götürüldükleri saati olay saati olarak göstermeleri, tertibi 
kılıflamaya yönelik bir hesabın gereği olduğu anlaşılmaktadır.)

Cinayet 23.30’la 24 arasında işlendiği halde, görevliler olay ye
rine en az 6 saat sonra, saat 06'da gelmişlerdir. Bu süre içinde İs
tanbul - Ankara yolu üzerindeki Hikmet Demir’in ölüsüyle binlerce 
vatandaş ilgilendiği halde, olay nedense görevlilerin ilgisini çekme
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miştir. Sedat Ege'yle kardeşi Ahmet’in hastaneye kaldırılmalarından 
sonra da, en az 3,55 - 4 saat, olay yerinde hiçbir görevli görülmemiş
tir. Herhalde, cinayetin nasıl değerlendirileceği, tahkikatın nasıl bir 
çerçeve içinde yürütüleceği konusunda alınacak işaret bu süre için
de henüz biçimlendirilmemiş olmalıdır.

Cinayet olayına fail olarak karışanların en az 5 kişi olduğu anla
şılmaktadır. Fail olarak yakalanan Ümit Aydınoğulları, karakoldaki ifa
desinde, cinayetin işlendiği Canlıbalık lokanta ve moteline TÖB-DER 
şube başkanı ve arkadaşları girdiklerinde hemen arkalarından üç ki
şinin geldiğini, Hikmet Demir’le Ahmet Ege araba bulmak için dışarı 
çıktıklarında bu üç kişiden ikisinin arkalarından dışarı çıktıklarını söy
lemiştir. Bu üç kişiden içerde kalan kişinin, sivil başkomiser Mah
mut’un jandarma karakolunda açıkladığına göre, kendilerinin «İzmit’
ten siyasî polis arkadaşlarındır. Ayrıca, aldığı kurşun yaralarıyla bay
gın ve koma halinde sürekli kan kaybeden Sedat Ege’nin dışarda 3-4 
kişi tarafından tekmelenmesi, olayda değişik yönlerden aralıksız tar 
banca kullanılması, olay yerini incelemek için giden jandarma albayı
nı «burada muharebe olmuş» diye hayıflandıracak kadar değişik yön
lerden 20-30 merminin kullanılmış olması, Sedat Ege’nin içerde, Hik
met Demir’in dışarda, birbirinden 15 metre kadar uzakta vurulmaları, 
cinayetin faillerinin en az 5 kişi olduğunu göstermektedir. Nitekim 
sonradan fail olarak yakalanan Erdin Gürkan da mahallî basında yer- 
alan («Adapazarı Akşam Haberleri», 11 Haziran 1975) karakoldaki ifa
desinde, sivil başkomiser Mahmut’un açıklamasıyla birinin siyasî po
lis olduğu ortaya çıkan üç kişinin olay yerine öğretmenlerle aynı za
manda geldiklerini doğrulayan beyanda bulunmuştur. Ümit Aydın- 
oğulları karakoldaki ifadesinde, biri siyasî polis olan bu üç kişinin 
Erdin Gürkan’la birlikte aynı masada oturup içki içtiklerini, Erdin 
Gürkan’ın tabancasını ateşlemeye başladığı zaman siyasî polisin ona 
mani olmak için tabancasını çektiğini söylemiştir. Böylesine göre
vine düşkün bir siyasî polisin başkomiser Mahmut’un açıklamasına 
göre «tanık olmamak için» olay yerinden «kaçması», fakat hiçbir şe
kilde bu siyasî polisin ifadesine başvurulmak yoluna gidilmemesi, 
olay yerinden «tanık olmamak için kaçtığı» yolundaki açıklamanın 
herhangi bir soruşturmaya dayandırılmamış olması, cinayetin fa ille
rinin ortaya çıkarılmasında üzerinde durulması zorunlu ipuçlarıdır.

Tahkikatı yürütmekle sorumlu olanlar, bütün bunlara karşın, ıs
rarla. cinayet olayının bir tek faili olduğu noktasından hareket et
mişlerdir. Fail olarak ilk yakalanan Ümit Aydınoğulları serbest bıra
kılmış, tek fail olarak Erdin Gürkan tutuklanmıştır. Oysa, Ahmet Ege, 
ağabeyisi Sedat Ege’ye sırtını duvara dayayarak ateş etmekteyken
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gördüğü kişiyi jandarma karakolunda kesinlikle teşhis etmiştir. Tah
kikatı yürütenlerden jandarma yüzbaşısının, jandarma teğmeninin ve 
iki sivil komiserin yanında, Ankara gazetecilerinden Varlık Özmenek- 
in, TÖB-DER Genel Merkezi Avukatı Çetin Güner’in, Sedat ve Ah
met'in ağabeyleri Süleyman Ege’nin de tanık olduğu bir sırada ke* 
sinlikle teşhis edilen Ümit Aydınoğulları adındaki bu kişi serbest bı
rakılmıştır; üstelik Sedat Ege’ye teşhis ettirme zorunluluğu da ye 
rine getirilmeden.

Ümit Aydınoğulları’nın olay yerinden tüccarlar kulübüne kendi 
ifadesine göre «götürülmesi», fakat kimler tarafından nasP götürül
düğünün tahkikat dışı tutulması, bu kişinin gece saat 24’den ertesi 
gün saat 19.30’a kadar tam 19,5 saat tüccarlar klübünde muhafaza 
edilmesi, kimler tarafından nasıl muhafaza edildiğinin tahkikat ko
nusu yapılmaması, Ümit Aydınoğulları’nın bu süre içinde kimlerle 
nasıl bir ilişkide olduğu, yine bu süre içinde neden tüccarlar klübün- 
den emniyete ya da savcılığa bir ihbar yapılmadığı, olayın önemle 
üzerinde durulacak bir başka yönüdür.

Cinayetin işlendiği yerde sabah 06’ya kadar hiçbir görevlinin gö
rülmemesi, polisin ve öteki görevlilerin olayla 6 saat sonra ilgilen
meye başlamaları, cinayetin işleneceği günün mesai saatinin biti
minden itibaren Vali Mustafa Uygur’un raporlu olması, valinin ertesi 
yün olayı radyonun saat 13 haber bülteninden öğrendiğini hemen o 
saatte kendisiyle telefon görüşmesi yapan TÖB-DER Genel Başkanı 
Ali Bozkurt’a söylemesi, olaydan 13 saat sonra yapılan bu telefon 
görüşmesinde Valinin, TÖB-DER Genel Başkam’na henüz radyo ha
beriyle «muttali» olduğu olay hakkında bir bilgi verecek durumda 
olmadığını, olayın candarma bölgesinde olması nedeniyle gerekli bil
ginin jandarma kumandanından öğrenilebileceğini söylemesi, olayı 
izleyen 5 Haziran 19755 günü akşamına kadar gerek basın gerek TÖB- 
DER görevlilerince bilgilerine başvurulmak için aranan* emniyet mü
dürü olsun, vali olsun hiçbir yetkilinin (bu arada, üç vali muavinin
den hiçbirinin) görevleri başında bulunmaması, fakat radyodan o 
günkü 19 haber bülteninde olayın sarhoşluk ve bir tartışma sonucu 
doğduğu biçiminde bir haberin yayınlanması, bu haberin hangi kay
nağa dayandığı sorusunu ilginç bir duruma sokmuştur.

Tahkikatı yürüten Savcı İlhan Özdemir, radyonun 5 Haziran 1975 
günü 19 haber bülteninde yayınlanan sözkonusu haberin kaynağının 
kendisi olmadığını söylemiştir. Savcı İlhan Özdemir, tahkikatı yürü
ten savcı olarak hiç kimseye böyle bir beyanda bulunmadığını ve 
esasen olay yerinde yapılan ilk tespitte olayın adî bir cinayet olayı 
olmadığmrn anlaşıldığım, kendisinin de bu kamda okluğunu ve rad
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yonun 19 haber bülteninde sözü geçen haberin tahkikatle ilgisi olma
yan savcı yardımcısı Göker tarafından verildiğini belirtmiştir. TÖB- 
DER Adapazarı şubesinin bir yöneticisi savcı yardımcısı Göker’i 5 Ha
ziran 1975 günü öğleden sonra Valilikte İçişleri Bakanıyla bir telefon 
görüşmesi yaparken bulmuştur. Öte yandan, radyonun 13 haber bül
tenine doğru haberi ulaştıran TRT Adapazarı muhabiri Zekâi Erdal'ın 
19 haber bültenindeki haberin kendi bilgisi dışında verilmiş olduğu
nu, bu haberle hiçbir ilgisi olmadığını söylemesi, ayrıca, sözü geçen 
haberin 19 haber bülteni için TRT’ye ulaştırıldığı saatte henüz fail 
olarak hiç kimsenin yakalanmamış olması, olaya bir kılıf geçirerek 
kamuoyunu yanıltma telaşına düşenlerin durumunu açıkça sergile
mektedir.

Olayı gayri siyasî bir nitelikte sunmak, sarhoşluk ve tartışma so
nucu, nedenleri orada, o anda meydana gelen bir olay olarak göster
mek ve böylece kamuoyunu yanıltmak çabasıyla hareket edenler, bu 
çabalarının çabucak iflas etmesi karşısında, bu kez olaya daha de
ğişik bir biçim verme telaşına düşmüşlerdir. 10 Haziran 1975 günü 
polise teslim olan Erdin Gürkan, mahallî basında yer alan karakolda
ki ifadesinde, olayın kendisinden kiralık kadın istenmesi üzerine mey
dana geldiğini söylemiştir. Fakat daha Erdin Gürkan yakalanmadan 
üç gün önce, Türkeş’in faşistleri tarafından halka 15 bin nüsha ola
rak dağıtılan bildiride de olayın kadın meselesinden ileri geldiğinin 
yayılmış olması, onun bu ifadesinin «devletin kolluk kuvvetlerinin 
yardımcıları»na işaret veren kaynaklarca düzenlendiğini ortaya koy
muştur. Yani, ne saldırıya uğrayanların beyanında, ne fail olarak ya
kalanan ve serbest bırakılan Ümit Aydınoğulları’nın ifadesinde, ola
yın kadın meselesinden ileri geldiği düzmecesine elverecek herhan
gi bir nokta olmadığı halde, olay önce bir ağız kavgasından ileri gel
diği biçiminde gösterilmişken bu düzmecenin tutmaması karşısında, 
bu kez de «devletin kolluk kuvvetlerinin yardımcılarının bildirisinde 
olayın kadın meselesinden doğduğu düzmecesine başvurulmuş, daha 
sonra yakalanan Erdin Gürkan da bu düzmeceye uygun olarak ve tam 
da aynı biçimde ifadede bulunmuştur.

Siyasî cinayet faillerinden Erdin Gürkan’ın yakalanış biçimi de 
ilginçtir. Tahkikatı yürütenlerden sivil başkomiser Şükrü Yetimoğlu 
Bursa’ya giderek sanık Erdin Gürkan’ı eliyle koymuş gibi bulup getir
miştir. Yani, sanığın Bursa polis örgütünce yakalanmasının sakıncası 
hesap edilmiş, bfcjnun için bizzat Şukrjü Yetimoğlu’nun AdapazarTndar. 
kalkıp Bursa’ya gitmesi ve sanığı bizzat bulup getirmesi gerekmiştir. 
Siyasî cinayet failinin olaydan sonra her an elaltında bulunduruldu
ğu, fakat yakalama işlemi için uygun bir zamanın hesap edildiği kuş-
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kuşunu artıran bu yakalama biçimi kamuoyundan gizlenmek isten
miş, Şükrü Yetimoğlu’nun kahraman polisliğinin bilinmesi istenme
miştir. Sanığın kaçak olduğu günlerde Ankara’da, İzmir’de, Sivrihisar’
da saklandığı yolundaki ifadesini basına bildiren polis bülteninde, fa
ilin Bursa'da yakalanmış olmasına hiç değinilmemiştir.

Olayın gerçek boyutlarını ortaya çıkarmak için sayısı en az 5’e 
ulaşan faillerin üzerinde durulmaması, olaya bir siyasî polisin karış
mış olması, öldürülmek istenen kişilerin önceden tespit edilmiş ol
ması (Ahmet Ege ağabeysinin üzerine atıldığı zaman hedef kaybol
duğu için kurşunların başka yönlere sıkılması, Ahmet’in Sedat Ege’
nin kardeşi olduğunu bilmedikleri için öldürülmek istenen kişi ol
maması), Sedat’ın ve Hikmet’in alınlarından nişan alınarak vurulmuş 
olmaları, sorumlu yerlerdeki bazı kişilerin olayı gayri siyasî olarak 
gösterme yolundaki telâşları, olayın tam da bütün yönleriyle siyasî 
bir tertip sonucu olduğunu, Hikmet Demir’in siyasî bir cinayete kur
ban gittiğini, Sedat Ege’nin siyasî bir tertiple kurşunlandığını gös
termektedir.

Tertibi uygulamakla görevlenen katillerin, amaçlarına ulaşmak 
için çok iyi planlanmış bir biçimde pusuya girdikleri, olay yerinin ve 
olayın oluş biçiminin incelenmesinden de açıkça anlaşılmaktadır. 
Katiller fiille rin i gerçekte öğretmenlerin yemek yedikleri göl kıyı
sındaki lokantada da yerine getirebilirlerdi, fakat o takdirde olay ye
rinden hızla uzaklaşmak mümkün olmayacağı, kendilerini kaçıracak 
arabanın buraya inip çıkması sakıncalı olacağı, daha da önemlisi 
kendilerini kaçıracak arabanın belki zamanında yetişmemesi olasılığı 
karşısında tertibin iflas etmesi tehlikesi gözönünde tutularak, öğret
menlerin yemeklerini yedikten sonra tırmanacakları tek çıkış yolu 
olan yokuş yolun anayola kavuştuğu noktada pusuya girmeleri, iyice 
hesap e,difmiş bir planın gereğidir. TÖB-DER şube başkanı ve arka
daşları yağmurdan kaçınmak için Canlıbalık lokanta ve moteline gir
memiş olsalardı, bu kez yol üzerinde araba beklerlerken öldürülecek
lerdi. Hızlı yağan yağmur siyasî cirçayet faillerinin işini daha da ko
laylaştırmıştır. Biri siyasî polis olduğu ortaya çıkan 3 kişinin öğret
menlerle aynı zamanda cinayetin işlendiği lokantaya girmeleri, Hik
met Demir’le Ahmet Ege araba bulmak için dışarı çıktıklarından bun
lardan ikisinin başka bir kapıdan (lokantanın esas kapısından) hemen 
arkalarından dışarı çıkmaları, katillerin işi rastlantıya bırakmayan sı
kı bir takip içinde olduklarını göstermektedir.

Tahkikatı yürütmekle sorumlu olanların üzerinde durmak zorun
da oldukları bütün bu önemli kanıtlar, ortadayken,Adapazarı Valisi’nin, 
üstelik sanık olarak yakalanan kişinin ifadesini esas alarak kamuo
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yunu yanıltmak için basına demeç vermesi hiçbir şeyi değiştiremez.
Adapazarı'nın sayın valisinin, samk olarak yakalanan kişinin Tür- 

keş’in faşistlerinin bildirilerinde üç gün önceden yayılan bir düzme
ceye uygun olarak biçimlendirilen ifadesini, beyanlarına kanıt gös
termek suretiyle, cinayet olayının kadın meselesinden ileri geldiğini, 
olayın hiçbir siyasî yönü olmadığını, üstelik olayın «ağır tahrik» so
nucu meydana geldiğini söyleyebilecek kadar yetki sınırlarını aşan 
telaşlı tutumu kimsenin gözünden kaçmamıştır.

Şimdi olayın soruşturması adlî organların elindedir. Elbette ki, 
er veya geç, bugün olmazsa yarın, katiller mutlaka ortaya çıkarıla
cak, bu alçakça tertibin içinde yer alanlar, siyasî cinayetin doğrudan 
doğruya failleri, onları kışkırtan ve azmettirenler, siyasî cinayetin 
tertipçileri lâyık oldukları cezaya çarptırılacaklardır.

17 NİSAN KÖY ENSTİTÜLERİNİ SEVENLER 
DERNEĞİ YAYINfi

longuç’ton Mektuplar
Hiçbir yerde yayınlanmamış 37 mektup 5 lira. Ödemeli 
gönderilir, 5 kitapaz satılmaz.

Hazan Sok. 5, Bostancı - İSTANBUL

46

\



M a c it D İR E N

ABD, ORTADOĞU TÜRKİYE
#

Dergimiz, bu sayısında, dünyanın baş emperyalist ülkesi ABD 
ile ilg ili iki önemli dış politika yazısına yer veriyor. Birincisi ABD’de 
derinleşmekte olan ekonomik kriz üzerinde geniş bir yorum. İkincisi, 
kendini dünyanın baş jandarması sayan ABD emperyalizminin Vietnam 
bozgunundan sonra tezgâhladığı harb planlarını anlatan: «Vietnamdan 
sonra Ortadoğu mu?» incelemesi.

M illî kurtuluş savaşları ve sosyalist devrim hareketlerinde dünya 
halklarının kazandıkları her mevzi, emperyalizmin genel bunalımını 
daha da derinleştirmekte. Bu yüzden emperyalizm haik hareketlerini 
kanla boğmak için elinden geleni yapıyor.

Son günlerde Başkan Ford, diğer ülkelerin iç işlerine karışma
ya devam edeceklerini pervasızca açıklıyor.

Yine Başkan Ford, CIA aleyhine Amerikan kamuoyunda yürütü
len sürekli kampanyanın, Portekiz'deki olayları kendi açılarından 
olumsuz etkilediğini itiraf ediyor.

Ortadoğu ise, ClA’sıyla, gizli diplomasi ustası Kissinger ile ABD 
emperyalizminin başlıca entrika alanı. Bütün emperyalist güçler, baş
ta Iran ve İsrail olmak üzere gerici Ortadoğu ülkelerini tam bir silâh 
deposu haline getirdiler. Bu tatlı silâh ticareti ile dünyanın en büyük 
petrol zenginliklerini korumak çabası, emperyalizmi her türlü, çılgın
lığa sürükliyebilir.

Sina cephesinde Mısır ile İsrail askerî birlikleri arasında yerleş
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tirilen, en son teknolojik araçlarla donatılmış 200 sivil amerikan uz- 
manı, Ortadoğunun ikinci bir Vietnam haline getirilmesinin başlangıcı 
olarak yorumlanıyor. Hatırlanacağı gibi Vietnam harbine ABD’nin el 
atması, bu tür bir teknisyen grubu ile başlamıştı.

Amerikan senatörlerinin bir bölümü, Kissinger’in tezgâhladığı, bu 
200 teknisyenle Sina cephesini gûya tarafsız olarak denetleme planı, 
ABD’yi yeni bir Vietnam «batağına» bulaştıracağı kanısında. Çünkü 
Mısır ve İsrail ile Amerikalılar Sina cephesinde yakın bir işbirliğini 
kabul etmişlerdir. Ama İsraillilerin Um Kasiba’da ellerinde tutmaya 
devam edecekleri yeraltı radar istasyonu ile Mısırlıların Amerikan 
dolarları ile kuracakları güçlü radar istasyonu arasında, 200 kadar 
«gönüllü» ve sivil Amerikan teknisyeni ayrıca en son elektronik teçhi
zatla donatılmış üç ayrı radar istasyonu kuracak. Görünüşte tarafsız, 
gözetleyici görevi yüklenen bu üslerle ABD emperyalizmi «hakem, 
gözetleyici ve garantör» olarak Ortadoğunun göbeğinde yeni ve güçlü 
bir köprübaşı elde etmektedir.

Bu köprübaşı, Akdenizdeki Amerikan 6. Filosu, Türkiye’deki ka
patıldığı ilân edilen, ama fiilen çalışmasını sürdüren ABD üsleri, bun
ları tamamlıyan NATO üsleri ile birlikte Ortadoğu’daki güçler denge
sini ABD’ye çevirecek, bu bölge halklarının ulusal kurtuluş hareket
lerini geriletecektir. Emperyalistlerin hesabı budur.

Kıbrısta Denktaş ve Klerides gibilerin de yardımiyle f iil i taksi
min gerçekleştirilmesi Pentagonun askerî planlarının vazgeçilmez bir 
bölümüdür. Bu Amerikan askerî planının içinde MC iktidarının da ro
lü olduğu kesindir.

Bir hafta önce, Budapeşte radyosuna verdiği demeçte, Sina an
laşmasını eleştiren Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ta, 
Sinadaki 200 Amerikan uzmanının varlığını, Ortadoğunun Vietnamlaş- 
tırma çabası olarak nitelendirmiştir.

Sina anlaşmasının ardından, İsrail ile ABD arasında varılan gizli 
anlaşmanın bazı yönleri ünlü Amerikan gazetecisi J. Anderson tara
fından açıklanmıştır. Uzmanlar bu kısımları tek kelime ile «ürkütücü» 
olarak nitelendirmektedirler. ABD, İsraile, Sina anlaşmasına karşılık, 
2,5 milyar dolarlık yardım yapacağı anlaşılmaktadır. VVaşington, den
geyi İsrail yanına kaydıracak bir dizi korkunç silâh vermeyi yüküm- 
lenmiştir. * • r ., ...

Bunların arasında, laser ışınları ile güdülen bombalar, dünyanın 
en gelişmiş F^15 ve F-16 uçakları ve «Pershing» füzeleri vardır. Pers- 
hing füzelerinden her birinin Hiroşima’yı haritan silen atom bomba
sından en az üç katı daha güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca İsra-
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ilin kısa bir zaman sonra kendi olanaklarıyla 700 km. menzilli bu teh
likeli füzelere nükleer başlık takıp kullanabileceğini de yazmaktadır.

Son olarak ABD’nin İsraile verdiği silâhlardan biri de «Cobra» t i
pi helikopter filolarıdır. Filistin kurtuluş hareketi gerillalarına karşı 
kullanılacağı anlaşılan bu araçlar, yüksek ateş gücü ile saatte 330 
km. hız yapabilmektedirler. Arap halklarının kurtuluş davasını satan 
Mısır iktidarı, silâh dengesinin büyük bir hızla aleyhlerine döndüğü
nü farkederek ABD’yi ürkek bir dille eleştiriye başlamıştır. Şimdiki 
Mısır yönetiminin yapabileceği tek şey, İsraile karşı dengeyi sağla
mak için Amerikan silâhlarına müşteri olmaktır.

Bir başka düzeyde de olsa Ortadoğuyu Vietnamlaştırma yolunda 
tırmanan Amerikan emperyalizmi, işbirlikçi MC iktidarının Türkiye- 
sinde, askerî hazırlıklarını var gücü ile sürdürüyor.

Halkımızın Amerikan emperyalizmine düşmanlığını askerî üsleri 
tatil etme oyunu ile geçiştirmeye çalışan MC iktidarı, Adana’daki İn
cirlik askerî üssünü Amerikalılara açık tutmaya devam ediyor. Bu 
üstte eskisinden daha büyük bir çalışma sürdürülmektedir. Tonlarca 
silah ve malzeme, yenileriyle değiştirilmektedir. Mersin ve İskende
run’dan ağır tonajdaki kamyonlarla harıl harıl taşınan silâhlar konusun
da MC iktidarının açıklama yapmaya cesareti, gücü ve yüzü var mı
dır?

Bütün ulusal sınıf ve tabakaların, işçi sınıfı hareketi ile kenetlen
miş, tutarlı bir bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle MC iktidarı 
ve onu oluşturan faşist partiler geriletilip yenilmelidir. Ancak böylelik
le, Türkiyenin ABD için bir sıçrama rampası ve dolayısiyle korkunç 
bir savaş alanı olma tehlikesi bir ölçüde azaltılmış olur.

Demokratik güçlerin kazanacakları bu ilk ileri mevzi, onlara ba
ğımsızlık ve gerçekten demokratik bir düzen uğruna çok daha elve
rişli mücadele olanakları sağlamış olacaktır.
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M. T. Klare

M. T. Klare, özet olarak sunduğumuz «Bitme
yen Savaş» adlı bu kitabında Pentagon planlarının 
1960'lardan beri esasını oluşturan karşı-devrimci 
savaş teorilerini ve bunun stratejisinde yer alan as
keri hareket programlarını, araştırma ve yeni silah 
sistemlerini açıklamaktadır.

İlk iki bölüm, 1960'ların başında Başkan 
Kennedy ve Mc.Namara tarafından geliştirilen vt 
Vietnam savaşındaki yeni perspektifin esasını 
oluşturan askerî planlar anlatılmaktadır. Kennedy1- 
ye birçok liberal çevreler tarafından yakıştırılan ro
mantik bir barışseverlik sıfatı vardır. Klare’nin an
lattığı Kennedy1 nin askeri kişiliği hiç de romantik 
değildir. Johnson ve Nixon'un yaşadığı Vietnam sa
vaş dönemi, Kennedy tarafından bilinçli bir şekilde 
hazırlanmıştır.

Kitabın diğer bölümlerinde, Pentagon’un karşı- 
devrimci savaş stratejilerinde kullandığı gizli ordular, 
Amerika tarafından eğitilen ve donatılan yerli silah
lı kuvvetlerin ve polis kuvvetlerinin kendi halkına 
karşı oynadığı roller anlatılmaktadır.

Amerikan savaş makinasına ait bu çok ayrıntılı 
incelemenin Ortadoğu ile ilgili son bölümünün özeti
ni aşağıda bulacaksınız. «Bitmiyen Savaş»a ait 
Monthly Review dergisinde çıkan bir tanıtma yazısı 
şöyle bitiyor: «Herhangi bir ülkede Amerikan üsle
rinin kapandığını duyduğunuz zaman 'emperyaliz
min sonu geliyor demeyin’ ABD’nin kendi ülkesin
den sinsi darbeler indirme yolunda yeni imkânlar 
hazırlamış olabileceğini unutmayın»...

VİETNAM’DAN SONRA ORTA-DOĞU MU?

Genellikle savaş stratejistleri, yeni savaşların eskilerin model
leri üzerinde planlandığını söylerler. Bugün de bu, bazı değişiklik
lerle gerçeği yansıtır: ABD savunma plancıları, Çinhindi bataklıkların
dan kurtuldukları için mutludurlar ve Vietnam modeli bir savaş için 
yeni planları yoktur. Bunun yerine başka bölgelerde yeni müdahale 
planları yer almaktadır. Eğer geleceğin krizleri İçin Pentagon’un bu
günkü planları kullanılacaksa ilerdeki müdahalelerin, yoğun hava ve 
deniz kuvvetleri desteğinde âni saldırı ve o derece âni çekilme esa
sına dayalı olacağını çıkarabiliriz. Eğer durum değişmezse, böyle bir
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saldırı için aday bölgeler, İran denizi, Basra körfezi ve Akdeniz çev
resi olacaktır.

Şüphesiz gelecek için kesin yargılar koymak olanaksızdır. Ne 
varki askeri bir organizasyon ancak belli bir durumu düşünerek plan
landığında bu durumu kontrol olanağına sahip olur. Bugüne kadar 
Savunma Bakanlığı Ortadoğu’da bir askeri müdahalenin kaçınılmaz 
olduğu yargısı ile hareket etmektedir. Hareket planları ona göre ya
pılmakta, üsler kurulmakta, yeni silahlar denenmekte ve bölgede 
kullanılacak askerler için özel eğitim yaptırılmaktadır. Bu, kendi için
de korku verici bir belirtidir. Fakat daha da korkuncu, Vietnam sa
vaşında tanık olduğumuz şu olgudur: Askeri planlama belli bir dü
zeyden sonra öyle bir iç dinamik kazanıyor ki onu artık dışardan kont
rol etmek hemen hemen imkânsızlaşıyor. Pentagon, belli bir duru
mun büyük olasılıkla yaşanacağına göre kendini ayarladığı her dö
nemde bu durum kolayca gerçekleşti. ABD stratejisi Ortadoğuda bir 
çatışmaya göre planlanırken aslında çatışmayı doğuracak dinamiği 
harekete geçiren tehlikeli süreç de başlamış oluyor. Bu tehlike Ocak 
1974 de Başkan Nixon’un bütün askeri güçleri hazır duruma ğeçirdiği 
ve askeri birliklerin Amerikan savaş malzemesinin dağıtımını düzen
lemek üzere İsrail’e geldiği sıralarda açıkça yaşandı: «Akdeniz böl
gesi, Atlantik filosunun Vietnamıdır» yüksek rütbeli bir deniz subayı 
«Sea Power» (Deniz Gücü) adlı dergide böyle yazıyordu. «Burası ça
tışmanın beklendiği ve buna ne derece hazır olduğumuzu deniyece- 
ğimiz bir bölgedir».

Pentagon’un Akdeniz bölgesinde bir «Vietnam» planlaması ne 
rastlantısal bir olgudur, ne de beklenmedik bir olgu. Nixon, başkanlı
ğının ilk yıllarında uzmanlarının Vietnam savaşı ile uğraşları son bu
lur bulmaz Ortadoğu’nun Amerikan diplomasisinin merkezi haline ge
leceğini söylemişti. Öte yandan ufukta bekleyen «enerji krizleri» dik
katleri ısrarla petrolden zengin Arap Ülkeleri üzerine çekmektedir. 
ABD Çin hindinde sonuç verici bir savaşı kazanamayınca birçok Ame
rikan stratejisti, daha az önemli bölgeler için sayısız küçük savaş
larda güç ve malzeme kaybetmeyi önlemeye ve ağırlığı yoğun çıkar
ların yarattığı bölgelere toplamaya yönelik bir dış politika üzerinde 
durmaktadırlar. Birçok politikacı ABD nin Hintokyanusu ve stratejik 
Akdeniz bölgesindeki çıkarlarını korumaya, daha az önemli başka 
bölgelerdeki kontrol gücünü kaybetme pahasına da olsa, hazır olma
sı gerektiğini savunmaktadırlar. Bu görüşler Beyaz Saray’da açıkça 
destek görmektedir. Kuzey Vietnam’la barış anlaşması imzalandık
tan hemen sonra, Kissinger’e Uzakdoğu ile ilg ili birçok ilişkisini bı
rakıp Ortadoğu üzerine eğilmesi söylenmişti. Böylece Amerika’nın
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Vietnam ve Çin Uzmanı şimdi de Ortadoğu konusunda uzmanlaşı
yordu.

Bugün dünyada kuvvetler kompozisyonu kesinlikle değişmiştir 
ama, Amerika’nın hedefleri esasta otuz yıldır değişmemiştir. Bu du
rum Amerikan stratejisinin karşı karşıya bulunduğu açmazı daha da 
güçleştirmektedir. ABD’nin en önemli dış politika hedefleri, Sovyet- 
ler’in kontrol ve etki alanlarını daraltmaya çalışmak. Üçüncü Dünya
daki m illi kurtuluş hareketlerini ezmek ve Amerika’nın dünya ticare
tindeki etkinliğini arttırmaktır. Ve böyle olmaya da devam edecektir. 
Soğuk savaş yıllarında, bu hedeflere «Hür dünya»nın herhangibir ye
rinde en küçük bir «komünist» aktiviteyi bahane ederek Amerikan 
müdahalesini haklı gösteren yoğun antikomünist ajitasyonlarla bir
likte varılmaya çalışıldı. Fakat Vietnam savaşı ile noktalanan dünya 
kuvvetler kompozisyonundaki değişmelerle birlikte bu da değişti.

Artık hükümetlere, bu biçimde bir müdahale için eskisi gibi ka
yıtsız şartsız yetki verilmiyordu. Öte yandan ABD iktidar yetkilileri, 
artık amaca ulaşmak için, daha önce hiç başvurulmayan diplomatik 
ekonomik ve askeri yardımları önceden planlayacak kadar, uzak gö
rüşlü idiler. Örneğin Ş ili’de Nixon idaresi, Ailende Hükümeti’ni felce 
uğratmak ve karşı grupları cesaretlendirmek için çeşitli politik ent
rikaları ekonomik tedbirlerle bir arada ustalıkla uyguluyordu (yardı
mın kesilmesi, kredileri bloke etme, yedek parça ikmalini durdur
ma v.b.). Fakat bütün bu yeni araçların da bir etkinlik sınırı vardı. 
Bunlar en geniş şekilde kullanıldığı halde Güney Vietnam'da kendi 
kendine yeterli, yürüyen bîr düzen kurulamadı. Üçüncü dünyada Ame
rikan yanlısı hiçbir hükümetin Amerika’nın açık desteği olmadan ayak
ta kalabilmesi sağlanamadı. Bu hükümetler halklarının milli bağım
sızlık taleplerini hiçbir zaman karşılıyamadıkları için, Amerika'nın 
doğrudan askeri yardımına daima muhtaçtılar.

Vietnam’daki son durum daha da aydınlık hale geldikçe, ileriye 
yönelik gelişmeleri hesaplamak ve gelecekte Amerika’nın nasıl bir 
askeri strateji izliyeceğini bir dereceye kadar kestirmek mümkündür. 
Artık ABD, geniş askeri teahhütlere sürüklenmekten ve bölgedeki 
birkaç politik gücün kendisine karşı birleşebileceği çatışmalara doğ
rudan doğruya katılmaktan kaçınacaktır. Öte yandan ABD, dışarıdaki 
kendine bağımlı unsurlara, o bölgede büyük bir askerî güç bulundur
madan da onları savunmaya kararlı olduğunu göstermek zorundadır. 
Bugün Pantagon’daki askerî stratejistler, kriz anında, dünyanın her
hangibir noktasına, derhal gönderilebilecek ve kısa sürede kesin so
nuç alabilecek, lojistik desteğe ihtiyaç duymıyacak şekilde hazırlan
mış, hareket kabiliyeti çok yüksek askeri üniteler oluşturmak gerek
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tiği üzerinde birleşmektedirler. Görev tamamlandıktan hemen sonra, 
daha kamu oyu tepkisi şekillenmeden, birlikler bölgeden çekilip gi
decektir. Amerikan Deniz Kuvvetleri Hareket Dairesi Başkam Amiral 
Elmo R. Zumvvalt, gelecekte dış ülkelerdeki askerî operasyonlar için 
yeni stratejinin hava ve deniz kuvvetlerinde yüksek teknoloji ile do
natılmış askerî ünitelere dayanacağını söylemektedir. Bunlar tehdit 
altındaki yerli silahlı kuvvetleri güç durumdan kurtarmak üzere gön
derilecektir. Eldeki bilgiler ışığında, Amerika’nın gelecekteki ana 
stratejisinin şu üç esasa dayanacağını söylemek mümkündür:

1. ABD, Avrupa'dakiler dahil olmak üzere, dışardaki askeri bir
liklerinin önemli bir kısmını kademeli olarak geri çekecek, 
bunun yerine ABD içinde kriz anında derhal bölgeye gönde
rilebilecek kapasitede askerî üniteler kurulacaktır. Bunun 
için önce Avrupa’da «Karşılıklı Kuvvet İndirimi» anlaşmala
rı yapılacak ve gereğinde ABD’den gönderilecek askerî bir
likleri taşıyacak dev nakliye uçaklarının ikmal yapabilecek
leri güvenilir «sıçrama noktaları» hazırlanacaktır.

2. Üçüncü dünyadaki bazı gözde ülkelere yapılan Amerikan eko
nomik ve askerî yardımı büyük çapta arttırılacak, oradaki yer
li silahlı kuvvetlere bölgede anti-gerilla operasyonları için 
kullanılacak «Jandarma» fonksiyonu gördürülecektir. Böylece 
Laos ve Kamboçyadaki kurtuluş hareketlerine karşı kullanı
lan Tayland birlikleri gibi «Dünya Jandarması» görevlerinin 
bir kısmım blögesel «besleme jandarma birlikleri »ne devret
miş olacaktır. Bu birlikler, Amerikan silahları ile donatılmış 
olacak, Amerika’da eğitilmiş subaylar tarafından yönetilecek 
ve çatışma halinde Amerikalı danışmanların kontrolünde bu
lunacaktır. Şimdilik bu rol için hazırlanan ülkeler arasında 
Güney Kore, Tayland, İran, Endonezya, Etiopya ve Brezilya 
sayılabilir.

3. Amerikan hava ve deniz kuvvetleri, kaybedilme tehlikesi ile 
karşılaşan bir ülkeye her an gönderilmeyi bekleyen gemi ve 
dev nakliye uçaklarını hazır tutabilecek düzeyde geliştirile
cektir. Bu, örneğin Mayıs 1972 de Vietnam'da olduğu gibi, 
karadaki ordu birliklerinin hava desteğini sağlıyacak uçak 
gemileri demektir. Bu hareketli birlikler, Amerikan çıkarları
na zarar verebilecek gelişmeler gösteren bir ülkede Ameri
ka’nın her an istilaya hazır olduğu korkusunu yaratmak ve 
yıldırmak amacı ile de kullanılacaktır.
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EMPERYALİZMİN İŞTAHINI KABARTAN 
PETROL ZENGİNLİKLERİ

Batının çıkarları açısından Ortadoğudaki en önemli unsur hiç kuş
kusuz PETROL’dur. Körfez çevresindeki krallık, şeyh ve emirlikler, 
dünyadaki bilinen petrol kaynaklarının üçte "kişine sahiptirler. Ame
rika’nın Batı Avrupa ve Asya’daki müttefikleri tarafından kullanılan 
petrolün çok büyük bir kısmı buradan sağlanmaktadır. Amerikanın 
kendi petrol tüketiminde fazla bir yer tutmamakla birlikte Ortadoğu’
dan petrol ithali, belirli bir yükselme eğilimi göstermektedir. Çünkü 
Ortadoğu petrolü, Amerikan Petrol Şirketleri için en fazla kâr bırakan 
kaynaklardan biridir. Gerek bu petrol, gerekse elde edilen kâr, Arap 
Ulkeleri’nin Amrika’nın İsrail politikasına karşı gittikçe artan hoşnut
suzlukları nedeniyle tehlikeye düşmektedir. Son gelişmeler petrol 
üreten Arap Ülkeleri’nin bu petrolü, İsrail’e savaş malzemesi veren 
ülkelere karşı politik bir silah olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 
Nixon hükümetinin alternatif enerji kaynakları geliştirmek için yaptığı 
yatırımlara rağmen, batının Ortadoğu petrolüne muhtaç olmıyacağı 
yolunda bir umut yoktur.

Bunun yanında batıyı telaşlandıran başka bir neden, artan petrol 
üretimi ve ham petrol batlarındaki yükselme nedeniyle Arap Ülkele- 
r i’nde biriken muazzam miktardaki dolar ve diğer batı paraları ve 
bundan kaynak alan geniş etki olanaklarıdır.

Londra Mukayeseli Tarih Enstitüsünden Walter Lacgueur’e göre 
Arapların petrolden elde ettikleri kâr, 1970’te 5 milyar dolar iken 
1975’te 10-12 ve 1980 de 20-50 milyar dolara varacaktır. Bugünkü bü
yüme hızına göre, Arap ülkelerinde 1990’a kadar bu yoldan 1000 mil
yar dolar birikecektir. Besbelli ki bu muazzam zenginlik, batının za
ten sallantıda olan para sistemi ve «hür dünya» piyasası üzerinde 
çok önemli bir başka aracı olacaktır. Gerçekten de birden bire para 
piyasasına sokulduğu zaman 10 milyar dolar bile büyük bir kriz yara
tabilir. Bu miktar, Amerika’nın bütün bir otomobil ya da hava ulaşım 
endüstrisini kontrol altına almak için yeterlidir.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü; «Amerika’nın Ortadoğu’da kar
şı karşıya olduğu en önemli sorunun, bu büyük mali gücün Amerikan 
Ekonomisini kontrol etme imkânını vermeden, Amerikan endüstrisine 
yatırılmasını sağlamaktır» demektedir. ABD Savunma Bakanlığı Ulus
lararası Güvenlik Dairesi’nden bir yetkili, bu durumun gerektirdiği tav
rı şöyle özetlemiştir; «Amerika Ortadoğuda daha esnek ve tarafsız 
bir politika izlemeli, İsrail’i kayıtsız şartsız desteklememelidir.»

Pentagon, Sovyetlerin Akdeniz ve Hint Okyanusundaki askerî ha-
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raketleri konusunda çığlıklar atarken, aynı bölgede kendi askerî 
gücünün sessizce artışını gizlemeye çalışmaktadır. Aslında, Akdeniz 
ve Hint Okyanusundaki Sovyet askerî gücü ile ilgili «korkutucu hikâ
yeler» Amerikanın Akdeniz’de askeri altyapı tesisleri kurma ve Hint 
Okyanusunda devamlı bir güç yaratma çabalarını kamufle etmek için 
kullanılmaktadır.

ABD’NİN AKDENİZ’E ARTAN İLGİSİ 
YE KALİFORNİYA’DAKİ MAJORA ÇÖLÜNDE YAPILAN 
İLGİNÇ MANEVRALAR

Akdeniz bölgesindeki Amerikan etki alanlarının genişlemesi, ço
ğu kez, İdarî görevler ve basit ayarlamalar olarak nitelenir. Oysa, 
gerçekte ABD bu bölgedeki askerî etkinliğini alabildiğine genişlet
meye yönelik bir planı adım adım uygulamaktadır. 1973’de 24. Hava 
Filosunun Destek Birliği, İspanya'daki Rota’dan Sicilya’daki Sigonel- 
la’ya nakledildi. Bununla ABD doğudaki kriz bölgesinin sınırında bir 
destek köprü başı elde etmiş oluyordu. Pentagon, Malta hükümetine, 
NATO’nun adadaki İngiliz Üslerinden yararlanmasını garantilemek için 
doğrudan doğruya büyük paralar ödüyordu. Bu arada çok önemli bir 
karar, bir uçak gemisi ve altı destroyerden oluşan bir deniz gücünün 
Atina’nın limanı Pireye yerleşmesiydi. Anlaşmanın ayrıntıları (Ame
rikanın Yunan cuntası ile ilişkileri bakımından uğrayacağı eleştirileri 
önlemek amacıyla) gizli tutulmaya çalışıldı ise de, ailelerinden 3000 
kişiyle birlikte 6600 Amerikan askerinin anlaşma uyarınca Atina'ya 
yerleştiği bilinmektedir. Yunanistan’daki bu üs, 6. Filoyu, her gemi
nin Akdeniz’de görev başında kalma süresini uzatarak, daha etkin 
kılmak amacını gerçekleştirmiş oluyordu. Zira daha önce gemiler ba
kım ve onarım için Norfolk limanına gitmek zorundaydılar. Bu aynı 
zamanda askerlerin evlerinden 6 ay ayrı kalma zorunluluğunu da or
tadan kaldırarak görev moralini de yükseltiyordu. Bu arada Amerika, 
Türkiye, Yunanistan, Ürdün ve İsrail'e modern silah şevkini arttırıyor 
ve 6. Filonun eskimiş gemileri değiştiriliyordu. Halen inşa edilmekte 
olan yeni arif ibik hücumbotları (LHA) ve hidrofoil gemiler (PHM) Ak
deniz’e gönderilince, 6. Filonun hücum gücü daha da artacaktır. Bu
nun yanında ayni bölge için kullanılacak kara gücü de ihmal edilmi
yordu. 1973 yazında Amerika Savunma Bakanlığı, askerleri çöl ko
şullarına alıştırmak amacıyla bir dizi manevraya başladı. Bunlar için
de en önemlileri —Alkali Canion 1973— adı ile Kaliforniya’da Mojave 
çölünde yapıldı. Pentagon sözcüsüne göre amfibik birliklerden 9000 
deniz piyadesi «saldırganları püskürterek Amerikalıların can ve mal
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güvenliğini koruma» amacını güden bu manevralara katıldılar. Sov- 
yetlerln işgaline uğramış temsili bu çöl ülkesi, manevraların senar
yosunu oluşturuyordu. Pentagon daha fazla açıklama yapmayı red
detmekle beraber, basın mensupları, bu manevraların, Ortadoğuda 
savaş hazırlığına doğru uzanan zincirin halkaları olduğundan en ufak 
bir kuşkuları yoktu Igi çekici bir nokta, manevralarda — düşman— 
rolündeki askerî birliklerin Libya ordusunun hâki giysilerini ve kırmı
zı işaretlerini taşımaları idi.

ABD’nin şimdiki savunma planlarına bakılırsa, Akdeniz - Hintok- 
yanusu bölgesinde yeni Vietnamların yaratılacağını gösteren kuv
vetli kanıtlar vardır. Bu olasılığa işaret etmek, olayı dramatize etmek 
amacını taşımıyor. Gerçekten de 1960 ların başında, Çin Hindindeki 
durum ile bugün Ortadoğudaki durum arasında pekçok yapısal ben
zerlikler vardır. Bu demek değildir ki, Amerikan müdahalesi —eğer 
gerçekleşirse—  Vietnam savaşının bir tekrarı olacaktır (Daha önce 
de belirtildiği gibi, gelecekteki müdahale, Vietnam savaşının başlan
gıcından çok daha âni ve çok daha büyük kuvvetler kullanılarak ger
çekleştirilecektir). Denilebilir ki Çinhindindeki ve gelecekte Ortado
ğudaki muhtemel savaşlar arasında ortak nokta, berikisinde de böl
gesel bir çatışma olarak başlaması ve fakat ABD tarafından el atıla
rak, dünya çapında ABD nin kuvvet müdahalesine hizmet amacıyla 
kullanılacağıdır.

Çeviren:
J. Kerem

«Savaş sırasında Vietnam’da bulunan herkesin anlatacak bir hi
kâyesi vardır. Benimki Ocak 1968’de Saygon’da bir basın toplantısı 
düzenleyen Robert Kommer’e ait. Kommer «Vietkong» iken pasifize 
edilmiş Güney Vietnam köylerinin sayısı ile ilgili grafikler gösteriyor
du. «Pasifikasyon eğrisi» yıl içinde Kommer’e göre çok iyimser bir 
seyir takip ediyor ve geleceğin de böyle olacağı işaret edilyordu. Kom
mer «Kısaca Vietnam tablosunda aleyhimize gelişen hiçbir belirti gö
remiyorum» diyordu. Colombia’dan genç bir gazeteci «Tek bir belirti 
de mi yok Bob?» diye sordu. Cevap «Hayır tek bir tane bile» oldu.

Birkaçgün sonra Amerikanın Vietnamdaki sonunun başlangıcı olan 
büyük Tet bozgunu geldi ve bir yıl sonra gezetelerden Kommer’in 
arabasının Ankara’da öğrenciler tarafından yakıldığını okudum.»

Johan Galtung
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ABD EKONOMİK KRİZİ NE DURUMDA?

I. BÖLÜM

Bugünkü ekonomik krizin tabiatını ve doğurabileceği sonuçları 
anlayabilmek İçin onu doğru bir tarihi perspektif içine oturmaya ça
lışmalıyız. Bunu yapabilmek için de kapitalizmin gerçek tarihinin, bu 
sistemin kendi iç mantığının zıtlıklarından ve içinde yer aldığı çev
renin değişkenliğinden doğduğunu her an hatırda tutmalıyız. Şimdiki 
amaçlarımız için kapitalist üretim tarzını oluşturan toplumsal ilişki
lerin tabiatında mevcut olan ve can alıcı öneme haiz devinim yasa
larını kısaca şöyle özetliyebiliriz:

1 — Sermayelerin rekabeti yoğunlaşma ve merkezileşmeye yol 
açıyor ve dolayısıyla da rekabetçi kapitalizmin yerini tekelci kapi
talizmin alması kaçınılmaz oluyor.

2 — Birikim süreci, tabiatı itibarıyla dengesizdir ve dengesini 
muhafaza ederek değişmesi hiç bir zaman söz konusu olmaz [bu den
genin korunması burjuva iktisat kitaplarının bir aldatmacısıdır). Sis
temin birbirleriyle ilgili ama ayırdedilebilen yapısal özelliklerine af
folunabilecek iki devinim şekli birikim sürecini belirler:

Bu yazı, M o n th ly  R e v ie w  d erg is in in  1975 M a rt v e  N isan  sayıla rın 
dan  G ü l T aru s ta ra fın d a n  çe v r ilm iş tir .
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a) Konjonktürün az çok muntazam dalgalanmaları (son zaman
larda bu dalgalanmaların süresi iki zirve arasında dört yıl olarak be
liriyor) ve b) yüksek oranda işsizlik ve üretim kapasitesinin büyük 
bir kısmının atıl kalmasıyla belirlenen uzun süreli ve sürekli bir d u r 
günlük eğilimi.

3) Tekelleşme sürecinin konjonktür üzerindeki etkisi nisbeten 
az olmakla beraber durgunluk eğilimini şiddetlendiriyor.

Bu yasalardan da anlaşılacağı gibi, sistemin tekelci aşamadaki 
normal durumu sürekli bir durgunluk ortamı içinde düzenli dalgalan
malar olarak tanımlanabilir. Eğer herhangi bir dönemde sistemin fiili 
durumu bu değilse, bu olgu sistem üzerinde etkin olan ama sistemin 
varlığı için zorunluğu önceden var sayılmayan tarihi güçlerle açıkla
nabilir. Eibetteki birikim sürecinin hızla geliştiği, iş gücüne talebin 
hızla arttığı ve üretim kapasitesinin tamamen veya hemen hemen 
tamamen kullanıldığı oldukça uzun dönemler de olmuştur. Bu dönem
leri yakından incelersek birikim sürecindeki süregelen canlılığın aşa
ğıdaki etkenlerin bir bileşiminden doğduğunu görürüz:

1 — Yeni teknoloji, yeni ürünler ve ekonomik faaliyet biçimin
de köklü değişiklikler içeren yeni bir icat. 18 inci yüzyıl ve 19 uncu 
yüzyıl başlarında buhar makinası, 19 uncu yüzyılın ikinci yarısında 
tren ve 20 inci yüzyılda otomobil böyle icatlardı.

2 — Emperyalist yayılma ve sömürge savaşları
3 — Emperyalist ülkeler arasındaki savaşlar
4 — Büyük savaşlardan sonra kalkınma ve yeni savaşlara hazır

lık.
Bütün bu etkenler, ABD’de veya kapitalist dünyanın başka 

yerlerinde birikim sürecinin yönünü belirlemekte tayin edici bir rol 
oynamışlardır. ABD’de demiryolu, 1850’lerden bu yana bütün imalat 
sanayii ve madenciliğin toplamından daha fazla sermaye yutmuştur. 
Böylece dolaylı olarak sermayenin ülkenin içlerine doğru girmesine 
yol açmış ve o dönemin bariz özelliği olan göçmen işçilere iş ola
nakları temin etmiştir. Bu ‘demir yolu döneminin’ 1907 paniği ve krizi 
sonucunda ani bir şekilde sona erdiği ve I. Dünya Savaşına kadar 
onun yerini alan başka bir olay olmadığı görülür. Dolayısıyla işsizliğin 
emek gücünün yüzde 6.6. sim teşkil ettiği ve 1915’de 9.7 ye ulaştığı 
1908 ve 1915 yıllarının gittikçe artan bir durgunluk dönemi olmasına 
şaşmamalıdır.

O dönemde ABD’yi ıBüyük Buhran’a sürüklenmekten Dünya Sa
vaşı kurtarmıştı. 1920’lerde ise ilk büyük otomobilleşme dalgası, eko
nominin can simidi oldu. Otomobilleşme deyimi ile yalnız otomobil 
sanayiini değil aynı zamanda akaryakıt, cam, maden, kauçuk, oto yol
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yapımı ve köy kentlerin gelişimi gibi yan sanayii dallarını da kaste
diyoruz. Günün coşkulu iktisatçıları tarafından «yeni dönem» olarak 
karşılanan ve başkan Herbest Hoover’in sözleriyle herkesin tabağında 
bir tavuk, garajında bir araba göreceği 1916-1929 yılları nisbeten ge
niş bir büyüme ve azalan işsizlik (ortalama yüzde 4.5) dönemiydi.

Ama bu canlılık çok kısa ömürlü oldu. 1929 yeni bir konjonktü- 
rel inişin başlangıcıydı ve bu kez 1907’den sonra da olduğu gibi, belki 
ondan bile fazla, çabuk ve canlı bir düzelme sağlayacak gizli kuvvet 
kaynakları yoktu. Sistemin durgunluğa olan doğal eğilimi ağır bastı; 
tekelci kapitalizmin kendi içinde kendini yenileme gücü olmadığı ger
çeği şimdi açık bir şekilde beliriyordu.

ABD’de de Büyük Buhrana karşı gösterilen siyasi tepki, birbir- 
leriyle gevşek bağlantıları olan bir dizi liberal reformist tedbirler
den oluşan Yeni Düzen (New Deal) oldu. Yeni Düzen, karşı tedbirler 
getirmek istiyordu, ama bu tedbirler iktisadi buhranın en ağır sadme
sini yiyenlerin acılarını biraz hafifletmekten öteye bir işe yaramadı. 
1933’den 1937’ye kadar süren normal konjonktür yükselişi doğal ola
rak işsizliği azalttı ama bu sadece 1933’de yüzde 24,9’dan yüzde 14.3’e 
oldu, ki bundan sonra 1938’in geri çekilme döneminde bu oran yine 
yüzde 19’a çıktı. 1930’lârı anlıyabilmenin anahtarı —Alvin Hansen ve 
takipçileri gibi burjuva ekonomistlerinin kavramış gibi görünüp II. 
Dünya Savaşından sonra onların da unuttuğu bir gerçek durgunluğun 
tekelci kapitalizmin normal ve doğal bir sonucu olduğu gerçeğiydi.

Kapitalizmin yükselişini sürdürebilmesi için gereken dış etkileri 
bu dönemde göremiyoruz.

Daha doğrusu 1930’ların sonunda II. Dünya Savaşı patlak verin
ceye dek böyle etkiler ortada yoktu. Savaş yeni bir dönem açtı ve 
bu dönem ABD için alışılagelmiş kapitalist ölçülere göre olağanüstü 
uzun sürdü. Az çok düzenli olarak tekrarlanan hafif gerilemeler dı
şında 30 yıl boyunca ekonomi sürekli genişledi. Bu seferki itici güç
ler, dünya savaşı, yeni savaş hazırlıkları, geniş çapta bölgesel savaş
lar (Kore ve Vietnam) ve ikinci büyük otomobilleşme dalgasıydı. Oku
ra yine hatırlatmak isteriz ki otomobilleşme sadece fabrika ve oto
mobil yapımı değil, oto yollar (şimdi süper oto yollar) ve köy kent
lerinin de inşasını içeriyordu ve bu köy kentler son zamanlarda şe
hirlerin uzantısı halini almış ve şehrin yayılması ve şehir merkez
lerinin yozlaşması gibi yeni olgulara yol açmıştır. Bu dönemde çoğun
lukla savaşla ilgili olarak gelişen birçok icat ve teknoloji de ortaya 
çıktı. Ancak bunlar kendi başlarına sistemin yeni bir durgunluk aşa
masına girmesini önliyemezlerdi.

- Kapitalist ekonominin' bütün hareketleri, bunların mali yönleri-
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ni de birlikte getirir. Kapitalist ekonominin mutlak merkezini teşkil 
eden mali bu olaylar, ekonominin gelişmesini kısmen belirler ve her 
zaman karmaşıklaştırır. Bu, 1940'ların 50’lerin ve 60’ların uzun sü
reli yükselme dönemi için özellikle dikkate değer bir biçimde doğru 
olmuştur.

II. Dünya Savaşını finanse edebilmek için uygulanan metotlar, fiat 
kontrolleri, vesika kullanımı ve yokluk sonucu, ABD ekonomisi bu çe
lişkiden daha önce görülmemiş bir likid durumla ortaya çıktı. Tüke
tic iler hem iyi kötü borçlarını ödemiş, hem para biriktirebilmiş hem 
de yeni krediler alabilme gücüne sahip olmuşlardı. Aynı şey birçok 
işyeri, özellikle büyük işyerleri için de geçerliydi. Özvarlığı 100 mil
yonu geçen bankalar dışındaki anonim şirketler için ortalama likidite 
oranı (nakit para ve hükümet tahvilleri bölü kısa vadeli borçlar) yüz
de yüzü geçtiği halde, faiz bedelleri artı borç tediyeleri tüketim ge
lirlerinin anoak yüzde 6’sını emebiliyordu. (Daha ayrıntılı bilgi için 
Bkz. «Uzun Vadede Likiditenin Azalması». Monthly Review Eylül 1970 
sayısının bu sayfaları.) Ortaya çıkması beklenen yükselişin özel ve 
kamu sektöründe kolay ve hızlı bir borçlanma ile finanse edilebilme
si için gereken herşey hazırlanmıştı. Bu her yükselişte belli ölçülerde 
olabilir; bizim şimdi ele aldığımızı belirleyen özellik bir yanda uzun
luğu ve boyutları, diğer yanda da kredi kurumlarının, hükümet ted
birleri ve resmi kurumların el birliği ile beslenerek çoğalmasıdır.

1960’ların sonlarına gelindiğinde Vietnam'daki direniş ve ana
vatanda gelişen savaş aleyhtarı tepkilerden dolayı, ABD Güneydoğu 
Asya’daki askeri girişimlerini azaltmak zorunda kalmıştı; Daha ev
vel mevcut olan genişleyici göçler açıkça zayıflıyor ve uzun süreli 
yükseliş dönemi 1930'ları andıran bir durgunluk dönemiyle doğal so
nucuna yaklaşıyordu. İşlerin bir süre daha devamını sağlayan, borç
larla finanse edilen özel ve kamu harcamalarının akıl almaz büyü
mesi oldu. ABD ekonomisindeki tekelleşme 1920'lerde ve 1930’larda 
olduğundan çok daha yaygın ve kapsamlı olduğu için, bu borçlarla f i
nanse edilen harcama, fiyatlarda giderek artan bir enflasyona yol aç
tı. Bu ise bir bütün olarak gerileyişin eşiğinde bulunan sistemi daha 
da etkiledi. (Daha kapsamlı tahliller için Bkz. «Keynes’in kuşları yu
vaya dönüyor». Monthly Review Nisan 1974 sayısının Ayın Yorumu 
yazısı).

Bu noktadan itibaren, kapitalizmin iki müzmin hastalığının ikisine 
birden aynı anda katlanmak zorunda kaldık; bir yanda artan borçlan
ma ve enflasyon, diğer yanda derinleşen durgunlaşma (buna örnek 
olarak düzenli bir şekilde artan işsizlik verilebilir). Bu durum; o za
manlar bunu öngöremiyen ve hiç bir akla yakın çözüm yolu öneremi-
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yen ekonomi üstatları tarafından şimdi tasdik ediliyor. Buna verilen 
ad da olgunun kendisi kadar çirkin: stagflasyon, yani durgunluk artı 
enflasyon. Tekelci kapitalizmin gelişiminden evvel suyun kuru ol
ması kadar imkânsız olarak düşünülen bir bileşim.

Durumu biraz daha açıklıyabilmek için iş idarecilerine hitapeden, 
temkinli ve fazla sansasyonel bir dergi olmayan Business VVeak’den 
uzunca bir alıntı yapalım. Bu makale derginin 12 Ekim sayısına yapı
lan özel bir ek’te «Borç Ekonomisi» adı altında çıkmıştır:

«ABD ekonomisi 2.5 trilyon dolarlık bir borç dağının zirvesinde 
duruyor... Dünya tarihindeki en zengin ekonomiyi oluşturan tüm ara
ba ve evlerden, fabrika ve makinalardan oluşan bir dağ... Borç ekono
misi olarak ABD’nin bir eşi yoktur. En büyük borç verenlere, en bü
yük borçlananlara, en karmaşık mali sisteme sahiptir. Rakkamlar öy
lesine büyüktür ki insanın aklına durgunluk verir; anonim şirketle
rin borçları 1 trilyon, ipotek borçları 600 milyar, ABD devlet borçları 
500 milyar, eyalet ve bölgesel hükümet borçları 200 milyar, tüketici 
borçları 200 milyar, Savaş sonrası ekonomik büyümeyi hem kendi 
ülkesinde karşılayabilmek hem de dış ülkelere ithal edebilmek için 
bu ulus, II. Dünya Savaşından bu yana 30 yıl süreyle, hergün ve 
günlerce ortalama olarak günde 200 milyon lira borç aldı.

Ve şimdi her yerde gerilim belirtileri görüyoruz; şirket borçla
rının özvarlıklarına olan oranı son derece dengesizdir; tüketicilerin 
ödedikleri taksit borçları likiditenin gitgide daha büyük bir kısmını 
teşkil etmektedir. Federal hükümetin giriştiği bütün çabalara rağ
men muazzam gayrimenkul piyasası çok zor durumdadır. Borç ekono
misi, tehlikeli bir adede ulaşan borçlular ve alacaklıların istikrarsız 
durumuyla her zamankinden daha sakat gözükmektedir.»

Bu yazının daha sonraki bölümlerindeki iki ara başlık, «Doğru 
Cevap Yok» ve «Felaketler Arasında Seçim»dir. Business Week edi
törlerinin demek istediği ya kapitalist tarihte daha önceleri sayısız 
defa, en sonuncusu 1930’larda, olduğu gibi bu işin patlak vereceği, 
ya da hükümetin parasal ve kredi siyasetlerini değiştirerek enflasyo
nu daha fazla besliyeceğidir. Buna eklenmesi gereken şey bu iki 
«felaketin» pekala birlikte de başa gelebileceğidir.

Büyük bankalar ve şirketler bu kez 1930’lar tipi büyük bir kriz 
doğmıyacağım, çünkü hükümetin buna izin vermiyeceğini iddia edi
yorlar. First National City Bank’ın Eylül ayındaki Aylık Ekonomik Mek- 
tup’da söyledikleri şudur: (Yazının adı «Büyük Kriz: Tarih aslında hiç 
tekerrür etmez»)

«Bugün merkez bankalarının genel ekonomik durumdan dolayı li
kide sıkıntısı çeken büyük bankalara yardım edeceğinden hiç şüphe
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edilmemelidir. Federal Devletin 1930-33’de yaygın banka iflâsları kar
şısındaki pasif tavrı, merkez bankasının oynıyacağı rol konusunda de
ğişik bir bakış açısına sahip olduğu, değişik bir zaman sürecine aittir.

Şimdi ise ABD’de de Federal Mevduat Sigortası Şirketi 1930’la- 
rın tekerrür etmemesi için tetiktedir. 20.000 dolara kadar olan mev
duatı garanti ederek bunları hükümet kefaleti altına sokmaktadır. Bu 
da kamuoyunda yaratılacak paniğin tohumlarını başından yok etmek
tedir.»

New York’un en büyük bankasının burada söylemek istediği şu
dur; Federal Reserve büyük kodamanları kurtaracak, Mevduat Sigor
taları ise ufaklıkların çaresine bakacaktır.

Bu, pekâlâ gerçek olabilir; hatta doğru olduğuna da inanıyoruz. 
1933 Martında başkanlık görevini devralan Roosvelt, bankaları kapat
tığında, zaten bankaların çoğu iflâs edeli üç yıl oluyordu. Oysa şim
di tehlike vahimleştiği takdirde bankalar herhalde derhal kapatılacak
tır. Ama bu, hiç kimsede yersiz bir iyimserlik duygusuna yol açma
malıdır. 1930-33’ierin banka paniğini öngörmek bile — ki bu, o za
manlar bazılarının önerdiği gibi bütün banka sistemini devletleştire
rek gerçekleştirilseydi— Büyük Buhranı öniiyemezdi. Esas soru, şu 
veya bu şekilde önüne geçildiği takdirde banka sisteminde bir çö
zülme olmazsa, ne olacağıdır. En son resmî rakkamlara göre işsizlik 
oranı ülke çapında yüzde 8.2’ye ulaşmıştır. 1941’den (yüzde 9.9) ya
na en yüksek rakkanı. Ford hükümeti Washington'un geleneksel Pol- 
yanna iyimserliği tavrını bir yana bırakarak (hangi bilinmez siyasî 
nedenlerden dolayı olduğunu gözardı ediyoruz) 1970’lerin ikinci ya
rısında da bu oranın savaş sonrası ölçülerine göre yüksek kalacağı
nı içtenlikle itiraf etmiştir. Bunun anlamı ABD ekonomisinin yeni bir 
uzatmalı durgunluk dönemine girdiğinin resmen açıklanmasıdır.

Bu, siyasî olarak neyi ima etmektedir? Hâkim sınıflarda ve işçi 
sınıfında ne gibi tepkilere yol açacaktır? Ne gibi hükümet siyasetle
rinin sözü edilmektedir ve bunlardan hangisi uygulanmaya konma 
şansına sahiptir? Bunlara ve ilgili sorulara yazının ikinci kısmında 
değineceğiz.

II. BÖLÜM

Yazının i. bölümünde ABD kapitalizminin yeniden, 1930’larda ol
duğu giib sürekli ve uzatmalı bir durgunluk dönemine* girdiğini id
dia etmiştik. Yine I. bölümde birçok büyük banka ve şirketin duru
munun sarsıntılı olduğunu kabul etmekle beraber, bu durumun bu
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kez 1933 tipi bir paniğe yo! açmıyacağını ileri sürenlerin görüşleri
ne katıldığımızı da belirtmiştik. Borçları geciktirme ve âcil durumlar
da kefil olmanın bileşiminden doğan bir hükümet müdahalesini bek
lemek oldukça ak!a yakın gözükmektedir. 27 Ocak tarihli Business 
Week dergisinde yayınlanan «Şirketler İflâs Edemiyecek Kadar Bü
yürse» adlı yazıda bu görüş şöyle ifade ediliyor: «Koca ABD şirket
leri öyle büyük geçim ve çalışma kaynakları haline gelmişlerdir ki 
hükümet bunlardan birinin işten çekilmesine veya kapanmasına izin 
vermeye cesaret edememektedir. Bunun için de ulusa! siyaseti, f i
yatları düşürecek bazı ekonomik ayarlamalar yapmak yerine, büyük 
şirketleri koruyacak şekilde ayarlamak zorundadır.»

•Bu yorumu kabul edersek, cevaplandırmamız gereken soru, hü
kümetin bu paniği önlemek için müdahale edip etmiyeceği değil; mü
dahale ettikten sonra ne olacağıdır. Hâkim sınıflar arasında ne gibi 
siyasetler düşünülüp, tartışılıyor? Bunlar ne kadar gerçekçidir? Bu 
tedbirlerin toplumun diğer sınıfları, özellikle işçi sınıfı üzerindeki et
kileri ne olabilir? Şimdi dikkatimizi üzerinde toplıyacağımız sorular 
bunlar ve benzerleridir.

Kapitalistler ve onların sözcüleri arasında bütün güçlüklerin ar
tı değerin yetersizliğinden doğduğunu sanmak gibi bir eğilim oldukça 
kuvvetli bir biçimde mevcuttur. Yatırıma geçmeyi teşvik eden kârdır 
(artı değerin unsurlarından biri) ve artı değerin tümü ek yatırımlar 
için gereken sermayenin temin edildiği hazneyi oluşturur. Kapitalist 
zenginleşme, yüksek bir yatırım oranına bağımlı olduğuna göre, sis
temi bataktan kurtarmak için gereken en önemli şey, herşeyden ön
ce kapitalistlerin ve artı değerden doğan kârları elde eden diğerle
rinin cebine giren artı değer miktarını arttırmak olmalıdır. Aynı man
tığın devamına göre bu, hem yatırım oranını arttırma, hem de araç
larını temin etme dürtüsünü doğuracaktır. Bu teşhisin siyasal amaç
ları gayet açıktır: şirketlerin ve zenginlerin çıkarları için işçileri ve 
tüketicileri sıkıştırmak. Business Week’in «Borç Ekonomisine» ayır
dığı 12 Ekim tarihli nüshasının özel ek bölümünde bu düşüncenin ol
dukça iiginç bir örneğine rastladık:

«ABD ekonomisinin eskisinden daha yavaş büyümesi kaçınılmaz 
bir olaydır (yeni durgunluk döneminin kesin bir kabulu). Bazı insan
ların daha azla yetinmeleri gerekmektedir... Şehirler ve eyaletler, kü
çük işletmeler tüketici, (home mortage market) bunların hepsi iste
diklerinden daha azım elde edeceklerdir. Çünkü ABD’nin sıhhatli ka
labilmesi, en büyük borçlananlar ve en büyük borç verenler olan 
şirketler ve bankaların sıhhatine bağlıdır.

Daha basite indirgersek, şirketler sıhhatli kaldıkları sürece vergi
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ödeyip halka çalışma olanağı temin edebilirler. Ama şirketler has
talanınca insanlar işlerini kaybedip satın alma güçlerini yitirirler, kim
se vergi ödemez, hükümet ve bölgesel yönetmelikler finanse edile
mez ve herkes şirketler, tüketiciler, federal ve bölgesel yönetimlr, 
ya iflas ederler ya da borç çıkması içine daha fazla batarlar.

Büyük işletmelerin daha fazla kazanabilmesi için daha azla ye
tinmek fikrini kabullenmek birçok Amerikalı için pek kolay olmıya- 
cak. Kabullenmek özellikle zor olacak, çünkü büyük işletmeler ve bü
yük bankalar, hem borç ekonomisi çıkmazının önde gelen kurbanla
rı, hem de sebebidirler.

Yakın tarihte, bu ulusun veya diğer bir ulusun yaptığı hiç bir şey 
bu yeni gerçeği insanlara kabul ettirebilmek için gösterilmesi gere
ken çaba kadar zor olmamıştır. Ve bu görevin de başarılıp başarılı 
mıyacağı konusunda ciddi endişeler mevcuttur. Yaşlılık ve acıma 
duygularıyla dolu bir tarihçi, A. Toynbee, demokrasinin yaklaşmakta 
olan ekonomik sorunlarla baş edemeyip, yerini bir totaliter rejime 
bırakmak zorunda kalacağı için matem tutmaktadır.

Bu, 1933 de kendi hakim sınıfı tarafından Alman halkına öneri
len tedavi usulüne hayret verecek derecede benziyor. Vahşi bir fa
şist rejim, Alman halkına zor yoluyla kabul ettirilm iş; bütün muha
lefet gurupları, özellikle işçi sıfınınkiler ezilmiş; ücretler dondurul
muş, servet büyük şirketlerin ve zenginlerin menfaatlerine göre da
ğıtılmıştı. Ancak Nazi rejimine Almanya’yı 1930’ların ekonomik kri
zinden kurtarmada yardımcı olan önemli bir etken de hem iş olanak
larını çoğaltan, hem de dolaysız olarak yatırımları teşvik eden sa
vaş hazırlıklarının yarattığı muazzam harcamalardı.

Yazının I. bölümünde bugünkü durum için yaptığımız tahlil, ABD 
ekonomisini 1970’lerde yukarıya doğru tırmanan bir raya oturtabil
mek için buna benzer bir dürtüye ihtiyaç olduğu sonucuna varmak
tadır. Böyle bir dürtü olmadan artı değerin miktarını arttırmayı amaç
layan her tedbirin hem etkisi az olacak, hem de kapitalistlerin yatı
rımlarındaki artışı haklı gösterecek olan tek şeyi, pazarların geniş
lemesi projesini ileri sürmeden tüketimi azalttığı için, sorunları da
ha da karmaşık bir hale getirecektir. Business Week’in editörleri ve 
onlar gibi düşünenlerin önerdikleri siyasetin (büyük şirketlerin daha 
fazla alması için çok kişinin azla yetinmesi) ancak ekonomide yara
tılacak bir dürtüyle desteklendiği takdirde gerçekleşebileceğini bilip 
bilmedikleri açıklık kazanmıyor. Bizim tahminimiz onların böyle bir 
bilinçten yoksun oldukları yolundadır. Tutucu ekonomik yorumcular, 
işçiler yola getirildiği takdirde, pazar sorunun her zaman kendi ken
dini çözümliyeceğine inanırlar. Kapitalizmin bütün tarihi bunun böy-
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le olmadığını kanıtladığına göre, tutucuların önerdikleri tedbirler ne 
çok ilginçtir ne de uygulandığı takdirde uzun ömürlü olabilirler. Da
ha az doktriner olan burjuva yorumcular artı değer’in miktarım ak
tırmanın önemini onaylamakla beraber, ekonominin hali hazırdaki kri
tik  ve süratle kötüleşen durumunun daha kapsamlı bir programa ih
tiyaç gösterdiğini kabul etmektedirler.

Bu sorunla ilgili olarak, 1932’de Hoover yönetiminin son yılında 
kurulan ve 1953’de Eisenhower zamanında takviye edilen Fesonstruc- 
tion Finance Corporation’u diriltmek için değişik çevrelerden yapı
lan teklifler son zamanlarda önem kazanmaya başlamıştır. RFC, 1. 
Dünya Savaşı sırasında cephane fabrikalarını desteklemek için ku
rulan War Finance Corporation'un yeniden örgütlenmesinden başka 
birşey değildir. Aynı görevi RFC II. Dünya Savaşı sırasında da ye
rine getirmişti. Yeni bir RFC için önerilen tasarıların en ilginç ve en 
ayrıntılı olanlarından biri, New York Times’ın 1 Aralık 1974 Pazar 
nüshasının mali sorunlarla ilgili ek bölümünde Felix G. Rohatyn im
zasıyla yer alıyordu: «İş hayatı için yeni bir RFC öneriliyor».

Rohatyn çeşitli büyük şirketlerin (ITT dahil) yöneticisi, uluslara
rası sermayenin banka işlemlerini yapan Lazard Freres firmasının 
Avusturya doğumlu ortağı ve söylentilere göre siyasi bakımdan çok 
hassas bir alan olan anonim şirketlerin birleştirilmesi işinin ehil bir 
uygulayıcısıdır. Wall Street işleriyle ilgili kaynaklardan elde edilen 
bilgilere göre Rohatyn, Demokrat Parti üyesi ve 1976 seçimlerinde 
Demokrat Partinin başkan adaylarından olan Senatör Henry Jackson’un 
da danışmanlarındandır. Ekonom politikle ilg ili görüşleri ciddiye alı
nacak bir adam olduğu açıktır.

Rohatyn, yazısının başında, yeniden örgütlenmiş bir RCF’nin sa
dece mali yönden problemli şirketleri kurtaracak bir araç olarak de
ğil, çok daha uzun vadeli bir ekonomik programın belkemiği olarak 
ele alınması gerektiğini belirtiyor. «Eğer RFC yeniden diriltilecekse, 
son anda başvurulacak bir çare olarak değil, ekonomik büyümenin 
hayati bir aracı olarak ele alınmalıdır» diye yazıyor Rohatyn. Bunun 
ilk ve önde gelen anlamı da yeni RFC’nin büyük miktarlarda toplu 
borçlar bulabilen ve şirketlerin çıkarttıkları malları alacak güce ve 
mali olanaklara sahip bir kuruluş olmasıdır, (bu da devlet garantili 
bono ve tahvillerin satışıyla sağlanacaktır).

Amaç üç yönlüdür. Birincisi son yıllarda anonim şirketlerin borç/ 
net gelir oranlarının kötüleşmesine ve bunun sonucu olarak kredi ma
liyetinin olumsuzlaşmasına yol açan ve sermaye piyasası fiatları- 
nın düşmesini yaratan trendi durdurmak (Bu konuda Rohatyn % 25 
olan borç/net gelir oranının, son zamanlarda % 40’a yükseldiğini be-
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Örtmektedir). İkincisi, bu tip anonim sermaye yapılarının gelişme
siyle şirketlerin kendilerinin tahviller yerine hisse senedi satarak 
daha fazla para sağlamaları, üçüncüsü de kapitalist sistemin bir bü
tün olarak yaşıyabilmesi içni gerekli ama özel sermayenin ilgisini 
çekecek kadar kâr getirmeyen geniş kapsamlı projeleri RFC'nin üst
lenmesi. Rohatyn, bütün bunları ayrıntılarıyla sergilemiyor, ama ver
diği örneklerle sadece aklından geçenleri değil, böyle bir girişimin 
ulaşabileceği boyutları da ortaya koymuş oluyor.

-New York Borsası'nın (The Big Board) son yaptığı hesaplara 
göre» diyor Rohatyn, «Amerikan endüstrisinin yakın bir gelecekteki 
borç talepleri yılda 50 milyar doları bulabilir. Oysa bu rakkam 1974 
yılında ancak 5 milyara çıkabildi. Yeniden canlandırılacak olan RFC, 
dolaylı ve dolaysız olarakA BD şirketlerine yılda 40 milyar veya da
ha fazla hisse senedi satma olanağı sağlarsa, hiç kuşkusuz ABD ka
pitalizmin çok temel yeni bir gücü olarak ele alınabilir.

Yeni RFC’ye verilecek olan tek görev bu değildir: Ek olarak, bir
çok insanın sözüm ona «kamu yararına» ve de son çare olarak ileri 
sürdükleri bankalar ve büyük kuruluşlar nezdinde yaptıkları girişim
lere karşın RFC birçok alanlarda uyarıcı ve canlandırıcı bir güç ola
caktır. Enerji alanında Manhattan tipi bir proje ele alınırsa, ki buna 
açıkça talep vardır, RFC yatırımcı, borç veren, sorumluluk ortağı ve 
garantör olarak çeşitli projelerde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca 
kamu hizmetleri gibi devlet kontrolünde olan işletmeler belki elve
rişli yatırımlar olmasalar bile, üretimi birçok şirketlerce yapılan mal 
ve mamüllerde, RFC ürün girdilerinde muhafiyet ve indirimler yara
tarak bir finansman kaynağı olabilir. Yirmi milyar doları aşan büyük 
yatırım projelerinde yapılan borç ertelemeleri o kadar sıkça olmuş
tur ki (1974) bunun etkileri bundan sonraki yıllarda hissedilecektir.

Daha da ileri gidilirse, RFC özel teşebbüsün içinden çıkamadığı 
karışık durumlara da müdahale edebilir. Rohatyn’ın sözleriyle, ’«ka
mu yararına gerçekleştirilecek yeniden kışa hareketlerinde kolaylaş
tırıcı bir etken olabilir.»

Örneğin PAN Amerikan Hava Yolları ile Trans World A irlines’in 
birleşmesi ulusal açıdan gerekli görülüyorsa, birleşik şirkete yapıla
cak 250 milyonluk bir hisse senedi yatırımı çok şeyler başarabilir. 
Her iki şirketin de borç verenlerine borçlarının bir kısmını hisse se
netlerine çevirmek, nakil masraflarını azaltmak veya vadelerini uzat
mak gibi şeyler sağlıyabilir. Böylece de birleşik şirketin krizi rahat
ça atlatmasını garanti edip, tasarruf.ye kârlar elde etmesine ve gi
derek yatırımcılara (RFC dahil) yatırımlarının payını ödeyecek kadar 
kâr elde etmesini sağlıyabilir. RFC’nin daha önceki çalışmaları hak-
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kında ne düşünülürse düşünülsün, Rohatyn RFC’nin bu kez sistemin 
kopmaz bir parçası haline dönüşmesi üzerinde İsrarla durmaktadır:

RFC sadece son anda başvurulacak bir kredi kaynağı olarak de
ğil, hem kurtarıcılık hem uyarıcılık görevini yerine getiren canlı bir 
araç olarak, ekonomik yapımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Tek 
bir işletmenin sermayedarı haline gelmesine gerek yoktur. Kamu ya
rma olan yapısıyla, RFC bir yatırımın normal piyasa şartlarında kâr
lı hale geldiği ana kadar kullanılması kaydıyla, ya ortak ya da kre
di verici bir sermayedar olarak kalmalıdır. Bunun içinde RFC başka 
hiç bir ihtimalin olmadığı anlarda ortaya çıkan ve halkın talepleri 
karşılanıp normal piyasa yeniden çalışır hale geldiğinde geri çeki
len bir döner sermaye —ümit ederiz ki kârlı bir tane— haline gel
melidir.

Burada da bir endüstriyle ilgili olarak on milyar veya bir şirket 
için 100 milyon dolarlık rakkamlardan söz edilmesi yazarın düşün
celerinin genel doğrultusunu belirlemektedir. Bu listeye), bir yatı
rımcı, sorumluluk ortağı, borç veren ve garantör olmadan gerçekleş
tirilmesi çok zor bazı projelerin de adı eklenebilir: demiryollarının 
yeniden onarım; şehir içi kitle ulaşımı, kirliliğin önlenmesi, düşük 
ücretli konut yapımı vs. gibi. Piyasa amaçlı ve kâr arayıcı özel te
şebbüs bu ve benzeri toplumsal alanlardaki ihtiyaçları asgari bir öl
çüde bile sağlamayı başaramamıştır. Felix Rohatyn’ın teklifi, kapi
talist sınıfın kendi devleti eliyle hem ekonominin şimdiki tehlikeli 
gidişini önlemek, hem de özel tekellerin çok riskli veya az kârlı bul
dukları için girmeye çekindikleri üretim dallarına ve servis hizmet
lerine dolaylı ve dolaysız olarak yatırım yapabilme gücüne sahip, 
kalıcı bir kurumun kurulmasıdır. Eğer bir şans eseri olarak bu ya
tırımlardan herhangi biri kâr getirecek olursa derhal özel teşebbüse 
devredilmelidir; kapitalizm altında devletin görevi kâr elde etmek de
ğil, kayıpları sosyalizasyona dönüştürerek sistemin düzgün bir şe
kilde işlemesini sağlamaktır.

Rohatyn, kendi tekliflerinin sadece bir hükümet şirketi kurmak 
ve bu şirkete yatırım yapacak sermaye temin etmekten ibaret olma
dığını pekâlâ bilmektedir. O, tutuculardan gelen «sosyalizm» ve li
berallerden gelen «büyü işyerlerine arka çıkma» gibi ideolojik tep
kileri bir kenara itmekte, ama kendi kafasında yaşattığı RFC’nin an
cak planlı ekonomi şartlarında etkili olabileceğini kabul etmektedir.

Yukarıda anlatılan türden geniş kapsamlı özgürlüğe sahip bir ör
gütlenmenin planlı devlet ekonomisine doğru ilk adım olduğu yad
sınamaz. Yine de bu konuda kamuoyuna açık bir tartışma yapmak 
gerekli olabilir. Bugünkü şartlarda ülkenin kendi kaynaklarını daha
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dikkatli kullanması, bu kaynakları tahsis ederken daha temkinli dav
ranması ve malî İmkânlarını toplumsal tercihleriyle bağdaştırabilme- 
si önerisi dikkate alınmalıdır. Birçok kişinin devlet planlaması dediği 
sıradan bir aile için tutumlu bir aile bütçesinden başka birşey değildir.

Federal devlet seviyesinde uzun vadeli bir ekonomik planlama
nın bir zorunluk olacağına inananlar çoktur. Ancak onu gerçekleştire
cek araçlar olmadan plân, sadece bir kâğıt parçası olmaktan öteye gi
demez. RFC bu tip bir yaklaşımdaki ana araçlardan biri olabilir.

Rohatyn uzun vadeli ekonomik planlama için gerekli olabilecek 
diğer ana araçlardan söz etmiyor. Ama artık konuyla ilgilenen baş
kaları da olduğuna göre, bundan böyle proje ve teklif sıkıntısı çeki
leceği düşünülemez. 10 Mart tarihli Business Week’de çıkan bir ya
zıda bu açıkça beliriyor:

Şimdiye değin, merkezî plânlı devlet ekonomisi birçok iş adamı, 
siyasetçi ve iktisatçı için bir çeşit karasaban olmuştur. Ama ekono
minin 1930’lardan bu yana geçirdiği en kötü durgunluk dönemlerin
den birine girdiği ve enerji krizinin de buna ilâve olduğu şu günler
de, ulusal plânlama Washington içinde ve dışında yeni taraftarlar 
kazanmaktadır.

Nobel ödülü alan iktisatçılardan Wassily W. Leontieff’in önder
liğindeki bir grup iş adamı ve emekçi lideri Kongre’nin Ulusal Eko
nomik Plânlama için bir büro kurmasını istemektedirler. Brown. Bros 
Hariman Co’nun baş müdür yardımcısı ve Parasal Sorunlar Vekâle
ti İkinci Sekreteri Robert V. Roosa ve Birleşik Otomobil İşçileri baş
kanı Leonard Woodcock gibi değişik çevrelerden gelen kişiler tara
fından desteklenen bu teklif, plânlama bürosuna oldukça geniş yet
kiler sağlıyabilir.

#  Hem hükümet, hem özel sektöre ait kaynaklardan ayrıntılı 
ekonomik bilgileri toplama ve bunları inceleme yetkisi..

#  Beş ve onbeş yılı kapsayan zaman süreleri için Kongre ye ve 
Başkan’a sunulacak ekonomik plânları hazırlamak sorumluluğu.

#  İdare ve Bütçe Bürosu, Hazine Dairesi ve Ekonomik Danış
manlar Konseyi gibi kuruluşlar arasındaki ekonomik siyaseti koordi
ne etmek gücü.

Uzun vadeli kapitalist planlamanın temel araçlarından biri de, 
esas amacı artı değerin oranını sermayenin çıkarları doğrultusunda 
ayarlamak olan, ama çoğu kez kibarca «gelirler siyaseti» olarak anı
lan bir çeşit ücret - fiat kontrolleri sistemi olacaktır. Bu uygulama 
sözünü ettiğimiz büyük şirketlerin daha fazla kazanabilmesi için her
kesin daha azla yetinebilmesi amacına uygun düşmekte ancak derin
leşen depresyon döneminde, daha önceki sınırsız enflasyon döne-



mine kıyasla, âcilliği azalmaktadır. Yine de burjuva planlama edebi
yatında önemli bir yer tuttuğu (örnek olarak Bkz. J. K. Galbraith’ın 
son kitabı Ekonomi ve Kamu İhtiyaçları) ve gelecekteki herhangi bir 
planlama projesinde de yer alacağı açıktır.

Muhtemel planlama hazırlıklarının ne denli etkili olabileceği so
rusunu şu an için bir kenara koyarsak, kesinlikle bir tek şey söyliye- 
biliriz: o da şimdiki ekonomik kriz ve başlangıcını teşkil ettiği yeni 
durgunluk döneminin ABD’de de devlet kapitalizminin gelişmesi yo
lunda büyük bir hamle yaratacağıdır. Bu, şimdiden ekonominin çe
şitli sektörlerinde (bankacılık, demiryolları vs.) uygulanmaya başla
yan, ekonomiyi kurtarma operasyonları şeklinde belirecektir. Rohatyn’ 
ın RFC teklifine benzer geniş hükümet yatırımlarının da banka ope
rasyonları şekline dönüşmesi muhtemeldir. Ulusal ekonomik plan
lamayı geliştirmek için ciddi çabalar da sarfedilebilir. Nasıl bir karı
şımla olursa olsun, ABD ekonomisine gittikçe artan bir dozda dev
let müdahalesi ve katkısı olacağı ayen beyan ortadadır.

Biz iki konuyla ilg ili düşüncelerimizi derhal belirtelim: Birincisi, 
tutucular ve beyni yıkanmış sosyal «bilimciler» ne derlerse desin
ler, bunun sosyalizmle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmadığıdır, ¡kin
cisi de diğer ileri kapitalist ülkelerin devlet kapitalizminde ABD’den 
çok dahp ileri bir noktada durdukları ve bunun için de burada olma
ya başlayanlar bir çeşit treni yakalama olayı olarak bakılabileceğidir.

Devlet kapitalizmine doğru bir yönelişin şimdiki krizi ne ölçüde 
önliyebileceği ve gündemde olan durgunluk durumunu hafifletip ha- 
fifletemryeceği konusunda oldukça temkinli davranmak lâzım. Hükü
metin tehdit altında olan banka ve şirketlerin borçlarını üstlenerek 
veya garanti altına alarak bir paniğin doğmasını epgelliyebileceği gö
rüşünü daha önce de belirtmiştik. Bundan öteye ne yapacağı ise bir 
soru işareti olarak duruyor. Devlet kapitalizminin daha fazla gelişti
ği ülkelerin tecrübelerinin dikkatli bir değerlendirmesi bizi yatırımı 
ve istihdamı arttırmak yönünde bazı şeyler yapılabileceği, ama bu 
ülkeler kendi denetimlerinin dışındaki uluslararası gelişmelere bağ
lı kaldıkları sürece, fazla bir ilerleme kaydedilemiyeceği sonucuna 
götürebilir. Ama bu sonucu doğrudan doğruya ABD'ye uygulamak 
yanlış olurdu. Çünkü ABD dünya kapitalist sisteminin belkemiğidir. 
Bundan dolayı da diğer ülkeleri o kadar fazla etkileyen uluslararası 
sorunların belirlenmesinde çok fazla söz hakkına sahiptir. AB D'de uy
gulanan devlet kapitalizmi kapitalist sistemin bu en büyük biriminin 
işleyişini düzeltirse, bunun diğer ülkelerde de devlet kapitalizminin 
nimetlerinden tam olarak yararlanma olanakları sağlayıp sağlıyamıya- 
cağı tartışılabilir. Bu tartışmanın geçerliliğini kanıtlayacak olanakla-



rımız olmadığına göre, biz ancak birinci ihtimal üzerinde fik ir yürü
tebiliriz: devlet kapitalizmi ABD'de neler başarabilir?

Bu noktada, belki bazılarına çok aykırı düşecektir ama, sorun 
ekonomik olmaktan çok politiktir. ABD’nin muazzam zenginliği ve ve
rim liliği, bu ülkeye sınırsız ölçülerde ekonomik bağımsızlık sağla
maktadır. Teorik olarak öyle şeyler söylenebilir ki, hem kapitalizmin 
çerçevesi içinde kalınır, hem de sistemin inanılmayacak derecedeki 
saçma ve müsrif tutarsızlıkları ortadan kaldırılarak şimdi çözümlen
mesi imkânsız gibi gözüken sorunlar elde edilen maddi kaynaklar 
ve insan gücünün seferber edilmesiyle çözülebilir. Ancak bizim ça
lışmamız bu türden sorunların çözümlenebileceği bir platform de
ğildir; biz bunu Profesör Leontieff ve onun asistanlarına bırakıyo
ruz. II. Dünya Savaşının yaşanan tecrübeleri bize şunu göstermiştir: 
bugünküne benzeyen bir işsizlik durumundan başlayarak ve en verim
li çağlarını yaşayan milyonlarca kadın ve erkeği cephelere sürerek 
bile üretimi kabaca yüzde yüz arttırmak mümkün olmuştur. Yatırım
ların yeni enerji kaynakları yaratmak, (belki de Felix Rohatyn’ın RFC’ 
si yoluyla), ülkenin demiryollarını onarmak ve genişletmek, şehirlere 
kitle ulaşım araçları temin etmek, hava ve su kirlenmesini önlemek, 
25 milyon aileye yaşanabilir konutlar temin etmek yolunda kanalize 
edildiği günümüzde, teorik olarak bundan da daha iyisi yapılabilir. 
Bunu gerçekleştirmek, ne gelir dağılımında mevcut statükoyu zor
layacak, ne de artı değerin oranında bir azalmayı gerektirecektir; 
üretimde elde edilen kolay artışlar sorunları çözümler.

Bizim iyi niyetli plancılarımızın gözlerini kamaştıran bu tip teo
rik şemalardır. Onlar herşeyden evvel bu müsrifliğin ve anlamsız saç
malıkların nereden geldiğini sormayı İhmal ederler; ondan sonra da 
bunların herbirinin muazzam bir siyasî gücü ellerinde tutan —ve bu 
kavram tamamen kapitalizmin kendi terimleriyle ifade edilmiş olsa 
bile— halkın mutluluğu için en ufak bir fedakârlığı bile göze alama
yan para babalarının ardında gizlendikleri kaleler olduğunu gözardı 
ederler. Ülkenin kâr getiren enerji kaynakları üzerinde gittikçe artan 
bir ölçüde söz hakkına sahip olan senatörlerle milletvekillerinden olu
şan geniş bir delegasyona hükmeden petrol kralları var olduğu sü
rece enerji sorununu çözümlemek nasıl mümkün olacaktır? Demir
yolları ve çevre kitle araçlarının, otomobil, kamyon ve yol yapımı 
karşısında önecelik kazanması nasıl mümkün olacaktır? Bize bu ko
nularda ikna edici cevaplar verebilirseniz, biz de belki sizin planla
rınıza daha fazla önem verebiliriz. Ama eğer verecek cevabınız yok
sa, bizim de üzerine eğileceğimiz daha önemli konularımız var.

Hem işsizleri hem de çatışanları içeren bir tanımlamayla işçi sı-
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nıfı, her zaman, kapitalist depresyonun önde gelen kurbanı olmuştur. 
Gerçek ücretler birkaç yıldan beri düşmekte ve işsizlik resmî rak- 
kam olan yüzde 8.2’den (gerçi zenciler için resmî rakkam yüzde 40} 
çok daha yüksek bir orana ulaşmaktadır. İşçilerin birçoğu gırtlakla
rına kadar borç içindedir, işsizlik menfaatleri hızla azalmakta ve çok 
sayıda insan resmî kuruluşlardan yardım almaya zorlanmaktadır. Ha
len işi olanlar bile, sıranın ergeç kendilerine de geleceğini bildik
lerinden, ailelerinin ve kendilerinin perişanlığa sürüklenmsi korku
su içinde yaşamaktadır. Dünyanın en zengin ülkesinde işçi sınıfı, tek 
kelimeyle yaşama savaşı içindedir. Bu şartlar altında, tepeden tır
nağa bürokratlaşmış, emek gücünün ancak dörtte birini teşkil eden, 
işçilerin çıkarlarını savunmaktan çok, onları kontrol altında tutan ve 
bu sistemin içine iyice yoğrulmuş kurumlar haline gelmiş sendika
ların birdenbire işçi sınıfı mücadelesinin etkili araçları haline dö
nüşmeleri beklenemez. Onların bugün oynayacakları rol, 1930’ların 
başlangıcında eski A.F. of L. ın oynadığı rolün aynıdır; çaresizlik ve 
engelleme. Ve tıpkı o zaman olduğu gibi, kapitalist çöküşle karşı kar
şıya kalan işçiler yeni örgütlenmeler ve yen mücadele biçimleri ya
ratacaklardır.

Bu yeni örgütlenmeler ve mücadele biçimlerinin ne olacağı ve 
ne zaman olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Olacağı konusundaki 
inancımız ise kapitalizm altında işçi sınıfı mücadelesinin tarihine da
yanmaktadır; her kriz, durgun güçleri ayaklandırmakta ve işçi sını
fını eyleme itmektedir, bu kez de böyle olacağına eminiz.

Bu yeni dönemde devrimcilerin ve ilericilerin görevleri ne ola
caktır? Bugünkü şartlar altında bu güçlerin önümüzdeki mücadelele
re yol göstermeleri ve önderlik etmelerini beklemek saflık olurdu. 
Eğer önderlik yapma hakkını kazanacaklarsa herşeyden evvel olmak
ta olanları ve bunun doğuracağı sonuçları anladıklarını göstermek zo
rundadırlar. Bu anlayışa ulaştıkları gün işçi sınıfı hareketi içinde mü- 
tevazi ama önemli bir rol oynamaya başlıyabilirler; yorumcu ve öğ
retmen rolü. İşçi sınıfının değişik sektörlerine, içine zorlandıkları mü
cadelenin temel yanının savunma olduğunu anlatabilirler. Hem ken
dilerini, hem de başkalarını burjuva reformizminin batağına saplan
maktan kurtarabilirler. Ve herşeyden evvel sadece Amerikan işçileri 
için değil, bugün her zamankinden fazla hem maddi hem de manevi 
bir çöküşün tehdidi altında olan tüm insanlığın tek umudu olan dev
rimci sosyalizmin bayrağını ayakta tutabilirler?
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PORTEKİZ DEVRİM HAREKETİ

Niçin «Portekiz Devrimi» değil de «Portekiz Devrim  H areketi»  
diyoruz.

Bilim sel sosyalizm  öğretisinden edindiğim iz bilgiye göre: Dün
yada Egem en Ü retim  tarzı haline gelen kap ita list ü re tim  tarzı 1971 
Sovyet Devrimi ile ilk yarayı alıyor ve dünyam ız yeni b ir  ü re tim  ta r 
zının doğum una tan ık  oluyordu.

İşte  o günden sonra  tüm  dünya u lusları b u  hak im  kap ita lis t 
ü retim  tarz ı zincirinin a rtık  paslanm ış ha lk ların ı b ire r , b ire r  kırıp  
söm ürüye son vererek Sosyalist Ü retim  tarz ına  geçiş sürecine gir
m işlerd ir. Onun için bu  süreci tam am layıp  Sosyalist Ü retim  tarzın ı 
gerçekleştirm iş ü lkeleri devrim ini yapm ış ü lkeler o larak  tan ım lı
yoruz.

Şim di Portekiz devrim  hareketine bu açıdan bakalım .
25 Nisan 1974 tarih inde  Portekiz o rdusu  b ir  darbe  ile 46 y ıld ır 

sü rdü rü len  Salazar — G aetana faşist d ik ta tö rlüğüne son verm iştir.
46 yıllık faşist d ik tatö rlüğüne son veren bu  o rd u n u n  du rum u 

nedir?
Doğal kaynak lan  tükenm eye yüz tu tm uş 6 m ilyon nü fuslu  P or

tekiz ü lkesi her tü rlü  özgürlükten yoksundur.
Ekonom isine gelince; A navatan ve söm ürgeleri dahil b ü tü n  eko

nom ik güç, aynı zam anda çok u luslu  tekellerin  acentesi halindek i 
34 ailenin elindedir.
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B u du rum da kendisi bağım sız o lm ayan ve özgürlüklerden yok
sun  b ir  ü lkenin  o rdusu  b ir  de bağım sızlık ve özgürlük uğruna dövü
şen M ozam bik ve Gine - Bisu halk ına k arşı 15 y ıld ır haksız b ir  savaş 
sü rdü rm ek  zorunda bırak ılm ıştır.

B u haksız savaşı sü rdürü rken  devam lı o larak  ölen ve öldüren 
bu  o rd u  m ensupları b ir  gün elbette  gerçeği görecektir.

N itekim  9 yıllık b ir  savaştan en büyük kahram anlık  n işanı ile 
anayurda  dönen General Spinola söm ürge savaşlarına son verm eyi 
ön gören b ir  k itap  yayınladı. Sonra da 200 genç subayla gizli b ir 
top lan tı yaptı.

Spinola de Gaulle hayran olup onun  yolunda giderek en az fe
dakârlık la  m evcut rejim i sürdüreceğine inanıyor ve «Portekiz her 
geçen gün b iraz  daha yalnızlığa itiliyor. Bizim sosyal ve ekonom ik 
b„ kım dan diğer Avrupa ülkelerine o ran la  durum um uz daha da kuş
ku  verecek du rum dad ır ve söm ürülerde sü rdürü len  Millî K urtu luş 
savaşları bizi daha da büyük bunalım lara  sü rük lüyor » (**) d iyor
du.

Genç subaylar ise bu kadarla  yetinm iyor ve ekliyorlardı. «Yal
nızca söm ürge savaşlarına son verm ek yetm ez. Portekizde gerçek 
b ir  dem okrasinin  kurulm ası gereklidir.»

G örülüyor ki gerek yurt içinde sü rdü rü len  illegal hareket, ge
rekse söm ürge savaşlarında elde edilen p ra tik  sonucunda genç asker 
ve subayların  bilinçlenm eleri kesinleşip h ızlanm aktad ır

G örülüyor ki devrim  hareketin i yü rü ten  subaylarla  25 N isan'- 
dan sonra  hareketin  başına getirilen Spinola karşılık lı b irb irlerin i 
idare edeceklerine inanan b ir telde iki cam baz g ibidir (* *).

Devrim  H areketin 'de devlete el koyan o rdu  ilk önce gizli polis 
teşkilâtı (PİDE) m  kald ırarak  m ensupların ı tu tuk la tıp , tu tu k lu  poli
tik  suçlu ların ı serbest bırakıyor.

Bu durum da, Portekiz'de, devri m hareketin i en başta  destekli- 
yen, o güne kadar faşizme karşı savaşını illegal o larak  sürdüren  
K om ünist Partisi (PKP) olm uştur.

*
* *

Şim di de Salazar - Gaetano faşizm ine karşı direnen örgütleri 
inceliyelim  :

(**) Bugün birçok Portekiz’li ölüyorsa yarın daha da çok ölecektir.
(*)Mısırda Nasır darbesi ve bizdeki 27 Mayıs darbelerine ne kadar benziyor

değili mi? Dileriz sonuç aynı olmaz.
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1. Portekiz K om ünist Partisi (PKP)
P.K.P. 1921 yılında kuru lm uş ilk devrim ci örgü t olup sağlam  

oraganizasyon ve disiplini ile ün lü d ü r ve 46 yıl du rup  dinlenm eden 
Salazar bask ı ve zulm üne karşı kahram anca dövüşm üş ve güçlene
rek  gelişm iştir. P artin in  bugünkü lideri Alvaro Cunhal 1915 yılında 
doğm uş, h ukuk  ve Felsefe öğrenim i yapm ıştır. Partinin gençlik teş
kilâtından gelipl940 yılında Genel Sekreterliğe u laşm ış ve o ta r ih 
ten  b u  yana aynı görevi şerefle üstlenm ektedir.

Bu görevi 9 yıl illegal çalışm alarla  sü rdürm üş, 1949'da tu tu k 
lanarak  10 yılını da A tlantikteki Peniçe Adasında çok sıkı b ir  tec rit 
a ltında  geçirm iştir. Bu ağ ır tec rit şa r tla n n a  rağm en 1959 yılında bu  
m enhus adadan  örgütçe kaçırılabilm iştir.

PK P 'nin devrim  hareketindeki tu tum u:
H areketin  başından  beri Silâhlı K uvvetler H areketin i destekli- 

yen PKP, askerî hüküm ette  görev alm ış ve PK P’nin kom ünist ol
m ayan dem okratik  p a rti ve grup larla  koalisyon ku rm ası için ça
lışm ıştır.

PKP, Portekiz Devrim H arek tine en doğru teşhisi de koym uş ve 
bu hareketin , Devrim in, «Millî D em okratik  Devrim» aşam ası o ldu
ğunu ilân e tm iştir.

Devrim Hareketinden sonra kurulan Sol Partiler.
B unların  başında  Sosyalist P arti (PSP) geliyor. PSP, Salazar 

faşizm i dönem inde b irb irinden  kopuk g rup lar halinde illegal m ark- 
sis faaliyet gösterm işler bazan dağılm ışlar, bazan b irleşm işler. De
vam lı o larak  iki akım  hakim  olm uş bu  dağınık g rup lara. B unlar 
devrim ci akım  ve Sosyal D em okrat ak ım lard ır. Bu iki ak ım  1973 yı
lında A lm anya'nın Bonn şehrinde b irleşerek  PSP'yı ku rm uşlard ır.

Ancak p a rtin in  tam am en m arksist p rogram ını hazırlıyan dev
rim ci akım  p artin in  yönetim ini sosyal dem okratlara  k ap tırm ıştır.

25 N isan 1974'ten sonra  P artin in  Portekiz içindeki örgü tlenm e
si başlam ış ve 8 ay sonra  da ilk kongresi yapılabilm iştir. Ne v a r  ki 
bu  kongreden sonra  devrim ci akım ı tem sil edenler p a rtid en  ayrıla
rak  H alkçı Sosyalist Cephesi Partisin i kurm uşlard ır.

B unun d ışında 7 p a rti daha vard ır.
1 — Sosyalist Sol H areket MES
Sol k an a t aydın lar tara fından  kurulm uş, son ra  da P a rti k u ru cu 

ları istifa  etm iş ve hareke t sek ter b ir  tu tu m  gösterm eye başlam ıştır.
2, 3 —  Sanayi ve T arım  İşçileri Birliği MRPP ve ACO. Pekin 

yanlısı o lup aşırı sertlik  ta ra fta rıd ır la r .
4 — U luslararası K om ünistler Birliği LCI
T roçkist olup sadece işçilerden kuru lacak  b ir  h ü küm et iste-
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T roçk ist o lup sadece işçilerden kuru lacak  b ir hüküm et iste
m ek ted irle r.

5 —  H alk  Birliği P artisi PUP
M arksist - Leninist fakat Parlam en ter dem okrasiye karşıd ır.
6 —  Devrim ci P ro le ter P artisi — Devrim ci Tugay PRP — BR. 

tk i  g ru p tan  o luşan  m ilitan  öğrenci ve işçi örgütü .
7 —  Devrim ci Eylem  Birliği UDP vey LUAR F aşist dönem de 

b an k a  bask ın larıy la  ün  yapm ış tüm  üyeleri silâhlı b ir  top lu luk tu r.
G örülüyor ki Portekiz solu da çeşitli nedenlerle bö lünm üş du

ru m d ad ır.
Silâhlı Kuvvetler Harekti MFA
MFA ve devletin başına getird ikleri Spinolar a rasında  çok geç

m eden sü rtü şm e  başladı. Esasen büyük burjuva  kökenli Spinola 
küçük b u rju v a  kökenli genç subaylara  her zam n tepeden  bakm ış ve 
on lara  b u ru n  k ıv ırm ıştır.

Ta ki, Gonçalver, Spinolanın adayı yarbay M iguel'in yerine baş
kanlığ ına getirilince içyüzünü açığa vurm uş ve gösteri yapm ak için 
y u rd u n  h e r  ynaından  «Sessiz Çoğunluğu» Lizbon'a davet e tm iştir.

S p in o la n ın  «sessiz çoğunluk» dediği kim lerdi, neye güveniyor
du? K endisine bu  güvenceyi veren güçlerin başında Portek iz  kilisesi 
geliyordu.

O kilise ki 1926'da B raga piskoposu eliyle I. C um huriyetin  dev
rilm esinde baş ro lü  oynam ıştı. v

O kilise ki Salazar ve Gaetane rejim i ve rejim in  gizli polisi PİDE 
ile devam lı işbirliği yapm ıştır.

O kilise ki radyosu ve gene o rtaya çıkan b ir B raga piskoposuyla 
(M ario da Silva) ve kuzeydeki büyük top rak  ağaların ın  desteğiyle 
küçük to p rak  sahiplerin i k ışk ırta rak  Nazer, Lima, P a rta  ve Braga 
da K om ünist P artis i m ahallî b inalarına  sa ld ırtacak tır.

Sp ino la 'n ın  desteği sadece kilise değildi bun ların  yan ında çok 
u luslu  ş irk e tle r  ve CIA da vardı.

F akat Spinola 'n ın  um udu, kursağında kalacaktır. Z ira K om ü
nist P artis in in  çağırışıyla işçiler Lizbon’un b ü tün  g irişlerin i kon tro l 
a ltına  alacak ve kam yonlara b indirilm iş «sessiz çoğunluk» Lizbon’a 
girem eyecektir.

B undan sonra  Spinola da ku rtu lu şu  Ispanya'ya kaçm ak ta  b u l
m uştu r. Ispanya 'ya kaçm akla da hızını alam am ış B rezilya’ya kadar 
uçm uş ve gerçek zihniyetini o rtaya  koym uştur.

Ne yazık ki Spinola 'n ın  kaçm ası meseleye çözüm  getirm em iştir. 
B ir ta ra f ta  Silâhlı K uvvetler içindeki sürtüşm e, kızışm ış, ö te  yan
d an  boş du rm ıyan  CIA ve çok uluslu, .şirketler sürtüşm eyi a rttır -
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m ak için varını yokunu ortaya  koym uştur. B unlar az gelmiş gibi 
Sosyalist P arti de karak terin i o rtaya koyarak kapitalizm in bölün
mez parçası ve bu  sebepten karşı devrim ci olduğunu b ir  kere daha 
aşikâr ediyordu. Sosyalist P arti başkanı M ario Soarez düpedüz ya
lan  söylüyor:

«Eğer Alm anya’da olsaydım  Willy B ran d t ta ra f ta n  olıir kap ita 
lizmi düzeltm ek yolunu seçerdim . Ancak Portek iz 'de görevim  kapi
talizm i yok etm ektir»  diyordu.

Spinola kaçıp devlet başkanlığ ına Costa Gomez ve başkanlığa 
da Gançalves geldikten sonra  Portekiz devrim  hareke ti Tem m uz 
1975'e kadar devamlı yükseliş gösterm iş, 17 Tem m uz’da S o sy a lis t
ler hüküm etten  çekilm iş ve H alkçı D em okratları da peşlerinden  sü
rüklem işlerdir. H albuki Çunhal bü tün  dem okratik  güçleri faşizm e 
ve karşı devrim e karşı m ücadeleye çağırıyor.

Bu arada  Silâhlı K uvvetler H areketi (MFA) içinde iki görüş 
çarpıyordu.

I — H arek tin  itici gücü olm ak
II — H areketin  hakem liğini yapm ak
G örülüyor ki yukarıda açıkladığım ız çeşitli güçler ve e tken ler 

yüzünden MFA tavizler dönem ine g irm iştir. Bu nedenle Gonçalves 
B aşbakanlık tan  ayrılm ak zorunda kalm ış, son radan  atandığ ı Genel 
K urm ay Başkanlığından da ayrılm ıştır.

Doğaldır ki Devrim  yolu inişli çıkışlı ve d ikenlid ir ve bitm em iş 
b ir  devrim  hareketinden  h içb ir zam an um ut kesilmez. B u bak ım dan  
biz de bü tün  ülkelerin  devrim cileri gibi Portekiz Devrim  H arek e ti
nin başarıya u laşm asını diliyor ve bu  u m u tla  bekliyoruz.

Besbelli ki Portekiz Devrim inin başarısı önünde sonunda emek
çi sın ıfların  güçbirliğine bağlıdır. Bu da şu anda  b u  ülkede kom ü
nistlerle, devrim ci sosyalistlerin  ve top lum daki tüm  antiem perya- 
list örgüt ve çevrelerin b ir  tek  cephede b irleşm eleri biçim inde teza
h ü r  edecektir.

Konumuzu kapam adan önce bir noktaya daha deyinelim  — P or
tekiz'deki gelişm eler karşısında T ürkiye’de bazı sol çevreler P orte
kiz deneyinin Türkiye'de de tekrarlanabileceği san ısına kapılm ışa 
benziyorlar.

B unlara söyliyeceğimiz şudur: Türk iye’de koşu llar bam başka
dır. Türkiye'de bugün devrim cilerin, b aş ta  gelen b ir  görevi, askeri 
k ışlasında tu tm ak  ve sosyalizm e yönelik bağım sızlık  ve dem okrasi 
m ücadelesini başta  işçi sınıfı olm ak üzere em ekçi y ığ ın lara dayan
d ı rm a k t ı r ^  i, ; . ,t , X  f ,

P.H.
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BELGELER

Ortak Büro Çalışmaları

Ağustos ayı içinde TSİP Genel Yönetim Kurulu CHP'- 
nin solundaki partilere bir yazı gönderdi ve onları seçim
lerde demokratik güçbirliğine çağırdı. Çağrıda seçimlerde 
güçbirliğinin «uzun vadedeki demokratik güçbirliği çalış
maları için olumlu bir girişim niteliği taşıyacağı» belirtili
yordu.

TSİP GENEL YÖNETİM KURULU NUN ÇAĞRISI

Partim iz  Genel Y önetim  Kıirulu, 12 Ekim  kısm î senato ve m il
letvekili seçim lerinde, sosyalist ve tüm  anti-em peryalist, anti-fa- 
şist güçlerin  o rtak  b ir  dem okratik  zeminde davranm aların ın , işçi 
sınıfım ız ve em ekçi halkım ızın ç ıkarları ile uyuştuğu görüşünde 
b irleşm iştir.

Bu doğru ltuda, CH P’nin  solundaki partile rden  —kuruluş s ıra 
sına göre sayarsak—  Türkiye B irlik Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi 
Partisi, Türkiye Em ekçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Sosyalist 
P a rti'n in  güçbirliği im kânların ı a ram ak  üzere o rtak  çalışm alar 
yapm asının  doğru olacağı kanısındayız.

Bu çalışm alar sonucunda belirli dem okratik  ilkelerde anlaşm a 
sağlandığı takd irde  sap tanacak  b ir  protokolle  seçim  faliyetleri o r
tak  b ir  şekilde yürü tü leb ilir.
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Öteden beri, Cum huriyet H alk P artisi'n in  «dem okratik  güçbir- 
liği» çalışm aların ı reddettiğ i, güçbirliğini «milleti kam plara  böl
mek» gibi tu tucu  b ir  şekilde değerlendirdiği b ilinm ektedir. Oysa 
dem okratik  p la tfo rm lu  güçbirlikleri tüm  dünyada faşizme karşı 
o luştu ru lm ak tad ır. Seçim ler ise böyle dem okratik  ittifak ların  
a lan larından  b irid ir. Genel Yönetim  K urulum uz, dem okrasiyi CHP’ 
den bekleyen ve oyların  «bölünm esinden» «kaygılanan» b ir  an la
yışla CHP'nin desteklenm esini savunm ayı, sosyalizm in bağımsız 
politikasıyla bağdaştırm am aktad ır. Ayrıca «sol» olduğunu ileri sü
ren h içb ir p a rti fark lı emekçi sınıf ve züm re taban ların ı tem sil 
eden ve dolayısıyle ideolojik  fark lılık lar taşıyan başka sol eğilim 
lerin  o rtak  dem okratik  b ir  p la tfo rm  o luştu rm adan  kendisini des
teklem elerini beklem em elidir.

Cum huriyet H alk Partisi, gerek desteğini sağlam ış bulunduğu 
çıkar çevrelerine ters  düşm em ek, gerekse bugünkü geçici gücünden 
alabildiğine yararlanm ak  için sözkonusu tu tum  içindedir. B unun
la b irlik te , CH P'nin ilerisindeki p a rtile r  dem okratik  b ir  zeminde 
anlaşabilirlerse, —uygun gördükleri takd irde— C um huriyet Halk 
P a rtis in e  son b ir  kez öneri götürebilirler.

Partim iz, m evcut seçim yasasının gerici hüküm lerinden  ö tü rü  
sosyalist partile rin  seçim lerde p a rti o larak  tem sil edilm em elerini 
an tidem okratik  b ir  vakıa o larak  nitelemekte,, am a sosyalist p a rti 
lerin  p a rti o larak  seçim lere katılm aları m üm kün olsaydı bile böy
le b ir  güç birliğinin gerekli olacağını düşünm ektedir.

Bugünkü koşullarda, sosyalizm in bağım sız çizgisinin de tem 
sil edileceği ve savunulacağı o rtak  b ir  dem okratik  p latfo rm , sol 
güçlerin hiç değilse b ir  kısm m ı seçim lerde b irleştirici b ir  adım  ola
cağı gibi, belki de daha önem lisi, uzun vadedeki dem okratik  güç- 
birliği çalışm aları için o lum lu b ir  girişim  niteliği taşıyacaktır.

Seçim yasaları önüm üzde fazla b ir  vakit b ırakm adığ ından , bu 
konudaki cevabınızı m üm künse b ir  hafta  içinde bildirm enizi rica 
eder, halkım ızın bağım sızlık, dem okrasi ve sosyalizm  m ücadelesi 
yolunda başarıla r dilerim .

TSİP Genel Başkanı 
Ahmet Kaçmaz
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TSİP çağrısına TEP, SP ve Birlik Partisi olumlu cevap 
verdiler. TEP Merkez Yürütme Kurulu, çağrıyı sosyalist 
hareketin örgütsel birliği doğrultusunda bir ileri adım ola
rak değerlendirdiğini TSİP'ye cevabında belirtti.

TEP'in çağrıya cevabının tam metni şöyledir:

TEP İN  CEVABI

M erkez Y ürütm e K urulum uz 12/8/1975 ve öteki tarih li yazını
zı inceledi. Partim iz, CHP solundaki p a rtile rin  güçbirliği im kânla
rın ı a ram ak  üzere o rtak  çalışm alar yapılm asının doğru olacağı yo
lundaki görüşünüze ka tılm ak tad ır. Egem en güçlerin iç ve dış poli
tika la rında  çıkm aza saplandığı, işçi sınıfı hareketin in  gittikçe güç
lendiği bu  günün koşu llarında b u  o rtak  çalışm aların  sadece seçim 
kam panyası dönem ine inh isar etm em esi ve gerçek dem okratik  güç- 
birliğinin vazgeçilmez koşulu  olan sosyalist hareketim izin birliğ i
ni hedef tu tan  sürekli b ir  o rtak  çalışm a niteliği kazanm ası dileği
m izdir.

Partim izin  en yüksek organının  yayınladığı 5 Tem m uz 1975 ta 
rih li çağrıda Türkiye'de sosyalist hareketin  örgütsel birliği konu
sundaki görüşüm üzü özet o larak  belirtm iştik . Biz, «çatısı altında, 
kaçınılm az o larak , a y n  ayrı eğilim leri barınd ıran , b u  eğilim ler a ra 
sında, dem okratik  m erkeziyetçilik ilkesi uyarınca, dialog kurabilen  
ve bu dialogdan güç kazanan, tem el ilkelerde bilik  halinde hareket 
etm esini bilen, işçi sınıfının öncü birliği niteliğinde, yoksul köylü
lük saflarında kök salm ış b ir  tek  sosyalist parti»  yi yaratm anın  
sosyalist hareketim izin  b aşta  gelen sorunu olduğu görüşündeyiz. 
D em okratik güç birliği başka  şey, sosyalist hareketin  örgütsel b ir
liği başka şey olm akla b irlik te  yazınızın bu  b irlik  doğrultusunda 
som ut b ir  adım  olabileceği um udundayız.

Sosyalist p artile rin  o rtak  davranışının, tüm  dem okratik  çevre
leri, bu  a rada  CHP'yi de (kendi sınıfsal sın ırlam ası içinde de olsa) 
dem okratik  güçbirliği konusunda daha olum lu b ir  tu tum a itebile
ceği kanısındayız. 1962 - 1966 dönem inde TÎP , tüm  sosyalist çevre
lerin  desteklediği b ir  p a rti o larak, po litika  alan ında sağladığı b ü 
yük ağırlıkla CHP'yi daha sağcı b ir  çizgiden «ortanın  solu» denen 
tu tum a itm iştir. Bugün sosyalist p artile rin  o rtak  çalışm aları sağı
m ızdaki dem okratik  güçleri siyasî dem okrasi konusunda som ut 
taahütlere  ve dem okratik  güçbirliği konusunda da olum lu b ir  tu tu 
m a itebilir. Ama bu  gerçekleşse bile, önüm üzdeki seçim ler antide
m okratik  niteliğini koruyacaktır. Çağımızda işçi sınıfının kendi 
partisiyle katılam adığı b ir  seçim  dem okratik  olamaz. Hangi koşul
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larda  o lursa  olsun dem okratik  güçbirliği sosyalist hareketin  insi- 
yatif ve bağım sızlığını korum anın  zorunlu  olduğu açık tır. E lbet 
te ki bu, yerinde, kendim ize güvenden gelen «proleter devrim ci es
nekliği» gösterm em ize engel değildir.

B u günün koşullarında sosyalizm in bağım sız çizgisinin savunu
lacağı b ir o rtak  p latfo rm un, sol güçlerin b irliğ in in  sağlanm asında 
önem li b ir  etken olacağına ve bu  yolda a tılan  ilk adım ı başka adım 
ların  izleyebileceğine biz de inanıyoruz.

25 Ağustos 1975 tarih li top lan tıda  haz ır bulunacağım ızı b ild i
rir, başarıla r dileriz.

TÜRKİYE EM EKÇİ PARTİSİ 
M ERKEZ YÜRÜTME KURULU ADINA 

GENEL BAŞKAN 
MİHRÎ BELLİ

TİP çağrıya cevabında «demokrasi mücadelesi için 
güç ve eylem birliği»nden yana olduğunu, «anti-emperya- 
list ve demokratik hedefler doğrultusunda güç ve eylem 
birliğini gerçekleştirmek yolunda bugün için mevcut poli
tik örgütler arasında paralel eylemlerle beraberlik sağlan
masının bir ilk adım olacağı» görüşünde olduğunu belirt
miş, ancak T İP'in seçimlerde benimsediği tutum ile TSİP’- 
nin benimsediği tutum arasında uygunluk görmediğinden 
toplantıya katılmayacağını belirtmiştir.

TİP’in cevap yazısında, hepsi de içinde bulunduğu
muz koşullarla yakından ilişkili olmamakla birlikte birçok 
doğru görüşler yer alıyordu. Ancak bunlar sosyalistler 
arası dialoga çağrıya red cevabının inandırıcı bir gerek
çesi sayılamazdı.

Çağrının tam metni şöyleydi:

TİP İN CEVABI

Sayın Ahmet Kaçmaz
Tükiye Sosyalist İşçi Partisi
Genel Başkanı

İSTANBUL
İlgi: 12 Ağustos 1975 gün ve 424 sayılı yazınız ile 22 Ağustos 

1975 gün ve 466 sayılı yazınız.
M ektuplarınız M erkez Yönetim  K uru lunda görüşülm üş, aşağı

daki cevap yazısının tarafın ıza  iletilm esine oybirliği ile k a ra r  ve
rilm iştir.
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12 Ağustos ta rih li m ektubunuzda üzerinde anlaşm aya varıla
cak  dem okratik  ilkeler e trafında  eylem birliğ inden söz edilm ekte
d ir. Bu ilkelerin  birincisi, h e r halde, işçi sınıfının sosyalist hareke
tin in  ve bu  hareketin  tem silcisi olm a iddiasıyla o rtaya çıkan p a rti
le rin  seçim lerde işçi sınıfının sesini ayrı, bağım sız b ir  ses o larak  
duyurup  duyurm am aları konusuna ilişkin olandır.

îşç i sınıfının sosyalist hareketin in  bağım sızlığını korum ak, işçi 
sın ıfın ın  olaylara bak ış açısını, e leştiri ve önerilerin i o rtaya  koy
m ak  gereği, sanırız, tartışm asız  kabul edilecek b ir  ilkedir. Yine, 
tüm  an ti - em peryalist ve dem okratik  güçlerin «ortak  dem okratik  
zem inde davranm aları»  ve böyle b ir  davranışın  işçi ve emekçi sı
n ıfla rın  ç ıkarları ile uyuşacağı da genel b ir  doğrudur. Ne var ki, 
ilke ler soyut, «genel doğrular» o larak  ele a lınarak  değil, verili du
rum un  koşu llarında som ut uygulam a olanakları, seçenekleri ince
lenip sap tanarak  değerlendirilir.

Şu halde önüm üzdeki sorun; güz seçiçm lerinde «sosyalizmin 
bağım sız politikası» m  yürütebilm ek, sesini duyurabilm ek için ne 
gibi o lanaklar, seçenekler vard ır, neler yapılabilir?  sorusunun doğ
ru  cevabını sap tam ak tır.

Seçim lere p a rti o larak  katılm ak  hukuken m üm kün değilse de, 
bazı yo llardan  yine de seçim lere b ir  ölçüde katılm ak düşünülüyor 
m u? M ektupta bu  konuda b ir  açıklık o lm am akla beraber, «seçim 
faaliyetleri o rtak  b ir  şekilde yürütülebilir»  sözlerinden böyle b ir 
o lanağın düşünüldüğü izlenim i a lınm aktad ır. Ayrıca vaktin  darlığı 
üzerindeki ısra r  da bu  izlenim i kuvvetlendirm ektedir.

Eğer, işçi sınıfının bağım sız sosyalist politikasın ın  yürü tü lm e
si gerektiği doğrusundan seçim lere şu  veya b u  biçim de b ir  ölçüde 
katılıp  b ir  seçim  kam panyası yürü tü lm esi sonucuna varılıyorsa, 
söz konusu  doğrudan  m antık î zorunluluk o larak  böyle b ir  sonuç 
çıkm az. Seçim lere şu veya bu  biçim de katılm a yo llann ı aram ak  ve 
katılm ak, som ut koşullar ve o lanak lar ışığında çok iyi ta rtılıp  b ir 
k a ra ra  varılm ası gereken b ir  konudur.

Aynı n ite lik te  b ir  ih tirazi kayıt an ti - em peryalist, dem okratik  
güçlerin  güç ve eylem birliğ i için de söz konusudur. Bu genel ilke 
tartışm asız  doğrudur; am a pratiğe döndüğüm üzde, som ut b ir  za
m an bölüm ünde va r olan som ut örgü tlerin  niteliği ve durum u ön 
p lana çıkar. Güç ve eylem birliğine girecek örgü tler belli sınıf ve 
tabakaların , en azından, bun ların  belli kesim lerinin tem silcisi ve 
bu kitleleri harekete  geçirecek durum da olm alıdır. Ancak b u  du

rum daki örgü tler toplum sal t ı r  gücü iİfade ederler ve belli hedef
lere yönelik belli o rtak  eylem lere gird iklerinde grçkten b ir  güçbir- 
liği o luşur. Böyle b ir  gücün olm adığı yerde güçbirliği de söz kö-
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nusu  olam az. Çünkü esas am aç biçim sel örgü tlerin  değil, sınıfsal 
k itlelerin  güç ve eylem b irliğ in in  sağlanm asıdır. B unun için, tüm  
an ti - em peryalist, dem okratik  güçlerin  güç ve eylem b irliğ i so ru 
nu  öncelikle bu  açıdan ele alınm alıdır.

Bugün Türkiye'de önem li b ir  sosyalist b irik im  vard ır. Ama bu 
b irik im i potansiyel güç o lm aktan  çıkarıp  ak tif güç haline getir
m ek zam an isteyen b ir iştir. B ugünden yarm a hem en gerçek leştin  
lecek gibi değildir. Seçim lere girm ek b u  potansiyeli yansı ¿ab ile
cek ölçüde sonuç alınm ası olanağı görülürse düşünülm elid ir. Yok
sa alınacak yetersiz sonuçlar, sosyalist b irik im in  gerçek boyu t «ir ı, 
potansiyel gücü hakk ında kam uoyunda yanlış b ir  izlenim  yaratıç  
gerçeğe aykırı yarg ılara  yol açar. Ayrıca bu  sonuçlar b u  b irik im in  
üzerinde de olum suz e tk ile r doğurur, karam sarlık  y a ra tab ilir  ve 
bu potansiyel gücü örgütlem eyi ve harekete  geçirmeyi güçleştiren 
bilir. Bu nedenlerle, şu  veya bu  yoldan aday gösterm ek suretiyle 
önüm üzdeki kısm î seçim lere katılm ak  bizce uygun görülm ektedir.

Kaldı ki, önerdiğiniz pa rtile r  top lan tısında  seçim e ilişk in  çe
şitli o lanak ları ve seçenekleri ta rtış ıp  b ir  k a ra ra  bağlam a durum u 
da fiilen m evcut değildir. K itle gazetesinde Genel Y önetim  K uru 
lunuza ilişkin haberden  anlaşıldığına göre, K urulunuz 10 Ağustos 
1975 günlü top lan tısında  1) seçimi boykot etm em e, 2) CHP’ye oy 
verm em e konusunda kesin k a ra r  a lm ıştır. Öte yandan, güçbirliği- 
ne çağırdığınız p a rtile r  arasında  b irisi —Türkiye B irlik  P artisi— 
seçime katılacaktır. Bu üç husus göz önünde tu tu lunca , ç ıkan  so
nuç, ya TBP’nin  tek  başına  çıkaracağı listenin veya diğer partile rin  
onaylayacağı bağım sız adayların  da yer alm asıyla o luşacak karm a 
TBP listesin in  desteklenm esidir. D urum  böyle o lunca önerilen  top 
lan tı iste r istem ez ancak  bu  seçeneğin gerçekleştirilm esi doğru ltu 
sunda ayrın tıların  görüşülm esinden ibare t kalacaktır.

Bizim görüşüm üze göre önüm üzdeki seçim ler MC ik tid arı ko
nusunda b ir  referandum  niteliğindedir. M illet M eclisi'nin b ileşim i
ni değiştirm iyeceği için, seçim  sonuçlarına göre MC hüküm etin in  
o tom atikm an  ik tid ard an  düşm esi ve yerine b ir  başka  hüküm etin  
geçmesi söz konusu değildir. Ama bu  seçim lerin sonucu MC p a rti
lerin in  ve hüküm etin in  halk  kitlelerinde desteklenm ediğini göstere
b ilir  ve gösterm elidir. Seçim  sonuçlan  böyle o lursa, esasen kendi 
içinden çekişm eli olan, Meclis aritm etiğ i açısından sağlam  dayana
ğı bulunm ayan ve en önem lisi, karşı karşıya olduğu politik , ekono
m ik ve sosyal so run lara  kapitalizm  açısından dahi geçerli o labile
cek çözüm ler getirem iyen, acz içindeki MC hüküm eti daha fazla 
ik tidarda  kalam az. MC hüküm etin in  ik tidardan  düşürü lm esi an ti - 
faşist, dem okrasi m ücadelesinin kısa vadede en ivedi so runudu r.
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M illiyetçi Cephe, em peryalizm le bütünleşm iş ve ona bağlım lı, a n ti
dem okratik  gerici güçlerin toplanıp  b irleşm e girişim inin ü rünüdür. 
Bu cephe dağıtılm alıd ır. MC hüküm eti, bu  gerici güçler koalisyo
nunun ik tidarı, onun baskıcı, vurucu  aracıd ır, bu  araç yok edilm e
lidir. D em okratik  o rtam ın  ferahlam ası, dem okratikleşm e sürecinin 
ilerletilm esi içip  ilk iş b u  engelin o rtadn  kaldırılm asıdır.

Şuna da iareşt edelim  ki, burjuvazin in  birb iriy le çelişen ke
sim lerinin; en gerici, faşist güçlerin toparlan ıp  birleşm e, ik tidarı 
ele geçirip bask ı ve şiddet rejim in i sü rdürm e eğilim  ve hareketi, 
MC'nin ik tidardan  düşm esiyle bitm eyecek, belki de daha yoğun bi
çim de sürecektir. Z ira burjuvazin in  ve ik tidarların ın  çıkm azının 
nedeni yapısaldır. Dışa bağım lı geri kapitalizm in sanayileşm e ça
bala rın ın  çıkm azıdır bu. Mali, ekonom ik so run ların  ve bun larla  
bağıntılı o larak  sosyal so run ların  çok ağırlaştığı böyle b ir  du rum 
da burjuvazi dem okratik  o rtam ı dara lta rak , kitleleri ve ilerici, de
m okratik  güçleri baskı a ltında  tu ta rak  ancak ik tidarın ı sü rdüre
bileceğini biliyor. Onun için dem okrasi m ücadelesi için güç ve ey
lem  birliği düşünülm elid ir, yukardak i ih tiraz  kayıtları saklı kalm ak 
şartıy la. ,

Bu tah lille r ışığında: :rrf
•  Partim iz, seçim leri boykot etm em ekle b irlik te  dolaylı yol

lardan  herhangi b ir  biçim de seçim lere katılm ayı yararlı görm em ek
ted ir. a m ir

•  Partim iz, esas am aç olan sınıfsal güçlerin anti-em peryaîist
ve dem okratik  hedefler doğru ltusunda güç ve eylem birliğini ger
çekleştirm ek yolunda, bugün için, m evcut po litik  ö rgü tler a ra iin d a  
paralel eylem lerle beraberlik  sağlanm asının b ir  ilk adım  olacağı 
görüşündedir. .

•  Partim izin  görüşüne göre seçim lere ilişkin görev «MC p a r
tilerin in  oyların ın  geriletilm esi, MC'nin ik tidardan  düşürülm esi» 
olm alıdır. MC ik tidarın ın  sınıfsal niteliği, iç ve dış politikası, işçi 
sınıfının sosyalist bakış açısından dem okratik leşm e sürecine iliş
kin o larak  eleştirilm eli, kam uoyu önünde açık seçik sergilenm eli
dir.

•  Aynı bakış açısından, CHP incelenm eli, eleştirilm eli, k itle
lere an latılm alıd ır. Seçim  bildirgesi ve kam panyası yakından izle
nerek politika  ve tu tum undak i tu tarsız lık lar, bulan ık lık lar, boşluk
lar açıkîanm alıdır. D em okratik  özgürlüklef konusundaki vaadleri- 
ni tu tm a yüküm lülüğü İsrarla  ha tırla tılm alıd ır.

•  T utarlı, geçerli, sonuç verecek ve top lum u ileriye götüre
cek b ir dem okrasi m ücadelesinin ve program ının , politik , ekonom ik



ve sosyal esasları sade, basit, kesin biçim de kam uoyuna açıklana- 
lak , geniş kitlelere ak tarılm aya çalışılm alıdır.

Partim iz, böyle b ir  p la tfo rm  üzerinde yürütülecek b ir paralel 
p ropaganda ve dem okratik  eylem ler kam panyasının hem  MC oyla
rın ın  geriletilm esine, M C'nin ik tidardan  çekilm e durum unda b ıra 
kılm asına katk ıda  bulunacağı, hem  de, b ir  yandan tüm  anti-em per- 
yalist ve dem okratik  güçlerin eylem beraberliğ in i sağlarken, öbür 
yandan da soyalist hareke tin  ve politikanın  bağım sız varlığını ko
ruyabileceği ve k itlelere duyurabileceği inancm dadır.

Bilgi edinm eniz ricası ve saygılarım la.

Behice BORAN

TSİP'nin çağrısına olumlu karşılık veren partiler ilk 
toplantılarını 25 Eylül 1975 günü TSİP Genel Merkezinde 
yaptılar.

Ortak toplantının basın bildirisi şöyleydi:
ı

12 Ekim  seçim lerinde o rtak  tu tu m  ve davranış sap tam ak  ve 
genel o larak  dem okratik  güçbirliğinin gerçekleşm esinde adım lar 
a tm ak  üzere top lanan  TSÎP, TEP, TBP ve SP, ilk b irleşim lerin i 25 
Eylül Pazartesi günü TSÎP Genel M erkezinde yaptılar. Çağrı yapı
ları partile rden  sadece T ÎP 'in  katılm adığı top lan tıda, p a rti yetkilile
r i 12 Ekim  seçim leri gibi som ut b ir  konuda başla tılan  görüşm ele
rin  dem okratik  güçbirliğinin sağlanm ası doğru ltusunda önem li b ir 
adım  olduğunu belirtm işler, tem asların  dem okratik  p la tfo rm da 
kalıcı olm asını dilediler.

T oplantıda, 12 Ekim  seçim lerinde tak ip  edilecek o rtak  po liti
kanın  tesb iti konusu göüşüldü. özellikle TB P'nin seçim lere pa rti 
o larak  katılm a im kânı çerçevesinde, b ir  yandan genel değerlendir
m eler yapılırken, öte yandan da som ut öneriler getirilm eye çalışıldı, 
önüm üzdeki dönem de, esas hedefin Türkiye'de faşizan gidişin baş
lıca sorum lusu olan MC partile rin in  gücünü geriletm ek olduğu gö
rüşü , top lan tıya katılan  p a rti yetkilileri ta ra fından  kabul edildi ve 
özellikle son gelişm eleriyle b ir  bu rjuva  refo rm ist p a rti n iteliği b e 
lirginleşen CHP'nin, dem okratik  yönden MC partileriy le  aynı ke
feye konulam ayacağı sap tandı.

12 Ekim  seçim lerinde dem okratik  güçbirliği için ilk çağnyı yap
m ış o lan Türkiye Sosyalist tşç i Partisi, top lan tıda  TBP'ye şu  tek 
lifleri götürdü:

•  Seçim lerde, devlet ta ra fından  sağlanan bazı o lanak lardan  
özellikle radyo, televizyon konuşm alarından , dem okratik  güçbirli-
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ğine ka tılan  sosyalistlerin  işçi sınıfının bağım sız politikasını so- 
m utlayan  konuşm alar yapm ak için yararland ırılm aları:

•  Seçim  top lan tılarında, işçi sınıfının bağım sız politikasın ın  
duyurulm ası. B unun o rtak  siyasal program  içinde, am a sosyalist 
p a rtile rin  sözcüleri ta ra fın d an  ve «bağımsızlık» belirtilerek  yapıl
m ası;

•  TB P'nin seçim lere girdiği yerlerde TBP listesinden bağım sız 
sosyalist adaylar gösterilm esi ve bunun  b ir  güçbirliği çerçevesinde 
yapıldığının ta ra fla rca  belirtilm esi.

Türkiye B irlik P artisi, b u  önerileri P arti o rganlarına götürüp, 
b u ra la rd a  görüşüldükten  sonra  sonuç bildireceğini söylemiş, SP ve 
T E P’de konuyu kendi p a rti o rganlarında görüştük ten  sonra görüş 
b ild ireceklerini açık lam ışlard ır.

Gelecek top lan tın ın  3 Eylül'de, A nkara’da, TBP Genel M erke
zinde yapılm asına ve tek liflerin  m üzakere edilerek sonuca bağlan
m asına ve o rtak  çalışm a, program ının , b u  top lan tıdan  sonra tesb it 
edilm esine k a ra r  verilm iştir.

T oplantıda bu lunan  p a rtile r, top lan tıya katılm am ış, olan TÎP 'e 
b ir  çağrı daha yapılm asına ve dem okratik  güçbirliği konusundaki 
yazısındaki görüşlerin in  açıklanm asının  b ir  kere daha istenm esine 
k a ra r  verm işlerdir.

/i - ¡ r .1
Toplantıda alınan karar gereğince TSIP Genel Başka

nı Ahmet Kaçmaz arkadaş TİP'e yeni bir yazı yazdı. Bu 
yazı TEP ve SP temsilcileri tarafından okundu ve onay
landı.

Yazının tam metni şöyledir:

Sayın Behice B oran 
TİP Genel Başkanı 

İstanbu l
25/8/1975 ta rih  ve 186 sayılı yazınıza cevaptır.
Türkiye Sosyalist İşçi P a rtis i’nin 12 Ağustos ve 22 Ağustos 1975 

tarih li yazıları ile yaptığı çağrı sonucunda 12 Ekim  seçim lerinde 
o rtak  b ir  tu tum  sap tam ak  ve b ir  dem okratik  p latfo rm  çerçevesinde 
güçbirliğini o luştu rm ak  üzere toplanan, kuru luş sırasıyla, TBP 
TSİP, TEP ve SP; bu  top lan tıya katılm ayacağını b ild iren  Türkiye 
İşçi Partisi ile güçbirliği konusunda yazışm anın sürdürü lm esin in  
yararlı olacağı görüşüne varm ışlard ır. Bu yazıyı söz konusu k a ra r 
gereğince tarafın ıza gönderiyoruz.

İçinde bulunduğum uz dÖfıemin som ut görevi Türkiye’deki tüm  
dem okratik  güçlerin o rtak  dem okratik  p latfo rm daki güçbirliği ve
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m ücadelesidir. Ancak böyle b ir  güçbirliği ile verilecek m ücadele 
MC partile rin i ve a rd lan n d ak i gerici söm ürücü  m ih rak la rı gerile
tebilir; dem okratik  güçlerin ileri ad ım larına  yol açar; anti-em per- 
yalist, anti-faşist güçlerin pekişm esini, m ücadelelerin in  güçlenm e
sini sağlar.

Bu som ut görevin üstesinden  gelm ek, şüphesiz ki dem okratik  
güçbirliğini, giderek gerçek sınıf tem eline ve sınıf itifa k lan n a  da
yanan dem okratik  cephe yi o luştu rm ak la  m üm kündür.

Türkiye'n in  bu  gün içinde bulunduğu iç ve dış ş a r tla r  gözönü- 
ne alın ırsa, dem okratik  güçbirliği so rununun  hem  genel o larak , hem 
de önüm üzdeki yakın olay 12 Ekim  seçim lerinde gündem e gelmiş 
olduğu açıktır.

T ürkiye’nin bugünkü koşullarında, so l’daki dağınıklık, sosya
list çizginin ve hareketin  bölünm üşlüğü in k âr edilm ez b ir  gerçektir. 
Bu bölünm üşlüğün henüz gerçek an lam da b illu rlaşm ış b ir  sınıf 
tem eline oturm adığı da b ir  başka gerçektir. Ustalar, h areke tin  b ir 
leşm esinin önce işçilerin, sosyalizm in birliğ i, sonra  dem okratik  
güçlerin birliği ve halk  cephesi» an lam ında çözümlenem eyeceğini, 
bunun durum  ve yere göre değiştiğini defalarca belirm işlerd ir.

Bu durum da, b ir  yandan egemen söm ürücü  m ih rak la r ve sın ıf
lar yeni sa ld ırıla ra  hazırlan ırlarken  ve k itlelerin , özellikle işçi sı
nıfının kabaran  m ücadelesi ve kendi iç ve dış çözüm süzlükleri k a r
şısında bunalım dan bunalım a yuvarlam rlarken , önüm üzdeki gün
lerde, anti-dem okratik , faşizan bask ıların  yoğunlaşacağı ve işçi sı
nıfının sesinin büsbü tün  boğulm ak isteneceği de b ir  gerçektir.

Böyle b ir durum da, genel o larak  dem okratik  güçbirliği gereği, 
özel o larak  da önüm üzdeki som ut olay o lan  12 Ekim  seçim lerinde 
b ir tav ır birliği gereği ortaya  ç ıkm aktad ır.

Özünde, dem okratik  m ücadelede güçbirliği ve cephe so run la
rın ın  hâlâ gerektiği gibi kavranam adığı b ir  o rtam da, Türkiye'de bu 
sorum luluk  çok daha ağ ırd ır ve ertelenem ez.

Öte yandan, işçi sınıfını ve emekçi k itleleri, k itlelerin  uyanış 
ve bilinçlenm esinin b u  derece hızlı olduğu b ir  dönem de sosyal de
m okrasin in  sınıf m ücadelesini reddeden ve sın ıflar a ras ı b a rış  öne
ren ağına terk  etm em ek de o derece önem lidir.

Bu genel görüşler ışığında, Önümüzdeki 12 Ekim  seçim lerinde 
tav ır m eselesini ele alırsak , şu nok ta la r ilk ağızda o rtaya  çıkm ak
tad ır:

12 Ekim  seçim lerine m evcut an ti-dem okratik  seçim  kanun ları 
nedeniyle sosyalist pa rtile r  P arti o larak  k a tı lm a m a k ta d ır la r . Do- 
lyısıyla seçim lere p a rti o larak  katılm anın  a jitasyon  - p ropaganda 
im kânlarından  yararlanam am aktad ırlar.
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Gerek «cephe» anlayışı, gerek kendini tüm  dem okrat güçlerden 
soyutlam ak ve doğrudan  «dem okrasiden yanaysanız bana oy ve
rirsiniz» bunun  d ışında cephe güçbirliği v.s. tanım ıyorum » anlayı
şıyla, gerekse saflarındaki sağ çevrelerin ağırlığıyla, CHP, kendi 
solundaki siyasal partile rle  asgarî b ir  dem okratik  p la tfo rm da güç- 
b irliğ ine yanaşm adığı gibi, işçi sınıfının bağım sız politkasın ın  ve 
sesinin duyurulm asın ı da kendi tem sil e ttiğ i sınıf ç ıkarları açısın
dan  uygun görm em ekte, hele bunu  kendisinin de dahil olacağı b ir 
o r ta k  p la tfo rm da m üm kün kılm ayı asla düşünm em ektedir. Bu ko
nuda çeşitli açık göstergeler vard ır.

CHP'yi sola çekm ek, sol sosyal dem okrasiyi sağa hâkim  kıl
m ak ise, yine karşısında  güçlü ve b irlik li b ir  sosyalist hareket ol
m asa bile, h iç değilse o rtak  m ücadele verebilen ve asgarî program 
lard a  o rtak  davranabilen  dem okratik  b ir  güçbirliğinin varlığını ge
rek tirir.

Bu durum da, p a rti o larak  seçim lere katılm ayan sosyalist p a r
tiler nasıl b ir  tav ır tak ınab ilirler?

B ir nok taya açıklık  getirm enizi rica  ediyoruz:
Cevabî yazınızın 3. sayfasında yer alan  «dem okratik  ilerici güç

lerin  yalnız b u  seçim ler için değil, daha uzun vadeli dem okrasi 
m ücadelesi için güç ve eylem birliği düşünülm elidir» cümlesi, güç
b irliğ i konusunda esasta  o lum lu yorum lanm ıştı. Ancak bu  cüm le
4. sayfadaki «Patim iz böyle b ir  p la tfo rm  üzerinde yürütülecek b ir  
paralel p ropaganda ve dem okratik  eylem ler kam panyasının hem  
MC oyların ın  geriletilm esine, MC'nin ik tidardan  çekilm e durum un
da b ırak ılm asına  katk ıda bulunacağı, hem  de b ir  yandan tüm  anti- 
em peryalist ve dem okratik  güçlerin eylem  beraberliğ in i sağlarken, 
öbü r yandan  da  sosyalist hareketin  ve politikanın  bağım sız varlığı
nı koruyabileceği ve kitlelere duyurabileceği inancındadır» cüm le
sinde ifade edilen görüşle çelişm ekte m idir? 3. sayfadaki «dem okra
tik güçlerin uzun vadeli m ücadele için güç ve eylem birliği» sonra
dan tarafın ızdan  sözlü o larak  da açıklandığı şekilde birb iriy le ir t i
batlı bulunm ayan paralel eylem lerle mi sağlanacaktır?

Türkiye 'de y ıllardan  beri tek  tek  dem okratik  güçler genel hat- 
lany la , paralel, özel o larak  da çeşitli konu larda dem okratik  m üca
dele veriyorlar. Ama bu  paralel eylem ler bugüne kadar dem okratik  
güçbirliğinin gerçekleşebilm esini sağlayam adı. B unda en önem li 
neden de, şüphesiz eylem birliğ i yerine eylem paralelliği geçirilm e
si oldu.

Bugün T ürkiye'de an ti dem okratik  bask ıların  bunca arttığ ı, k it
lelerin m ücadelesin in  yükseldiği b ir  dönem de paralel eylem lerin 
yetersizliği o rtadad ır. Kaldı ki, çeşitli nedenlerle, o eylem ler gereği
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k ad ar para le l de o lm am akta, dem okratik  m ücadelede d a r  çerçe
velerde ve grupcu hesap lar a rkasında  kalab ilm ektedir. Bugün p a r
tilerin  üyeleri tu tuk lan ıp  işkence görüyorsa, bugün b ir  partin in  
Genel Sekreteri dahi tu tuk lanab iliyor ve b u  an ti - dem okratik  bas
k ıların  başlıca m üsebbibi Anayasaya aykırılığı sab it olm uş Devlet 
Güvenlik M ahkem eleri o luyorsa ve bu  o lay lar karşısında  b ırakalım  
ortak , deyim lendirdiğiniz biçim de «paralel» b ir  ses dahi çıkam ı- 
yorsa, dem okratik  güçbirliği görevi üzerim ize h e r zam ankinden da
ha ağ ır biçim de düşüyor dem ektir. Tüm  dem okratik  siyasal ö rgü t
lerin, (ki b un lar arasında  kendisi reddetm ediği ve güçbirliğine gel
diği o randa  CHP nin  de yeri vardır) dem okratik  güçbirliği, şu  anda 
dağınık du rum da bulunan  dem okratik  k itle  ö rgü tlerin in  te red d ü t
lerin i de kırabilecek ve onları da dem okratik  güçbirliğine daha b ü 
yük b ir  hızla çekebilecektir. Yoksa dağınıklık  daha b ir  süre  devam  
edeceğe ve Türkiye an ti - dem okratik  bask ıla rın  cılız p ro testo la r 
ö tesinde veya düştüğü  yerin  dışm da ses verm ediği b ir  ülke d u ru 
m unu sürdüreceğe benzem ektedir. B unda herb irim iz in  sorum luluk  
payı da da küçümsenemez.

Bilindiği gibi 12 Ekim  seçim leri som ut hedefi e tra fında  güçbir
liği ve o rtak  tav ır sap tam a çağrısı Partim iz ta ra fın d an  yapılm ıştır. 
Partim iz, CH P'nin solunda yeralan  sosyalist ve dem okrat siyasal 
kuru luşların  böylesi b ir  çalışm ada güçbirliği yapabileceklerini göz- 
önünde tu tm uş ve çağrıyı yaparken  herhangi b ir  şa rt koym am ıştır. 
Diğer ta ra fta n  Partim iz CHP'ye hakim  olan sağ çizginin egemen güç
lerin  b ir  a lte rnatifi o lduğunu kabul etm esine rağm en, önüm üzdeki 
seçim lerin  MC tara fından  tem sil edilen faşizan tırm an ışa  karşı b ir  
dem okrasi m ücadelesi de olabileceği gerçeğinden hareke t ederek, 
CHP'ye güçbirliği yapan ku ru lu şlar ta ra fın d an  şa rtlı b ir  tek lif gö
türebileceği noktasına da işare t e tm iştir, ö te  yandan, güçbiriğine 
çağrılan  pa rtile r  arasında, karşılık lı ileri sürülecek şa rtla rd a  b ir  uz
laşm aya varılm adığı takd irde, seçim lerde sosyalizm in bağım sız se
sini duyurm anın, b ü tü n  y o llan  tıkanm ış olm ayacaktır. B u bak ım 
dan, güçbirliği ileri sürm üş olduğunuz gibi tek  b ir  a lte rn a tifin  ay- 
n n tıla rm m  tesb iti değil çeşitli a lte rn a tifle r üzerinde o rtak laşa  ta- 
varda  m utabakata  varm ak tır. B urada tüm  top lan tıya  ka tılan larm  
görüşlerin in  aynı değerde tartışılacağ ı ve o rta k  b ir  noktaya van- 
labileceği im kânının da o rtaya  çıkabileceği tab iîd ir.

Biz, önüm üzdeki a ra  seçim lerde sosyalist hareketim izin  b a 
ğımsız politikasın ın  korunm ası am acıyla yürü tü lecek  o rtak laşa  ça- 
lışm alann , bundan  böyle faşizme ve em peryalizm e karşı verilecek 
m ücadelede güçbirliğinin sağlanm ası doğru ltusunda önem li b ir  
başlangıç adım ı olacağına ve böylesi çalışm aların  sosyalistler a rası
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diyaloğun gelişmesi açısından önem li ro l oynayacağına inancımızı 
koruyoruz.

Saygılarım ızla 
TSÎP Genel B aşkanı 

Ahmet KAÇMAZ

Partiler ikinci toplantılarını 3 Eylül 1975 günü Anka
ra'da TBP Genel Merkezinde yaptılar. Bu toplantı ile ilgi
li ortak basın bildirisi şöyledlr :

T SÎP 'n in  seçim lerde CHP’n in  solundaki p artile rin  güçbirliği 
yapm ası için önerdiği o r ta k  top lan tıla rdan  İkincisi TBP Genel M er
kezinde yapılm ıştır.

T oplantıya TBP adına Genel B aşkan M ustafa Timisi, Genel 
S ekreter Y ardım cısı Serhat H ürkan , TEP ad ına  Genel Başkan Mih- 
r i Belli, p a rti  sözcüsü ve M erkez Y ürütm e K uru lu  üyesi Şaban Or
m an lar, TSİP ad ına Genel B aşkan Ahm et Kaçmaz, SP adına Genel 
S ek re te r Cenan Bıçakçı, M erkez Y ürütm e K uru lu  üyesi Ayata Be- 
ğensel katılm ışlard ır.

TBP Genel B aşkanı M ustafa Timisi, top lan tıya katılan  diğer üç 
p a rti tem silcilerine, TBP Genel Y önetim  K urulunun 12/Ekim /1975 
seçim lerinde güçbirliği ile ilgili o larak  aldığı kararı (seçimlere tek 
başına katılm a kararın ı) sunm uştur.

Toplantıya katılan  Türkiye Em ekçi Partisi yetkilileri kararı 
anlayışla karşılad ık ların ı, an ti-faşist, anti-em peryalist güçbirliği 
lışm alannm  b undan  böyle de devam  edeceğine olan um utların ı ko
ruduk ların ı ifade e tm işlerd ir. TEP ayrıca, yerel koşullar gözönünde 
tu tu larak  b u  seçim de anti-em peryalist ve an ti-faşist adayları des
teklemeyi ilke o larak  kabul ettiğ in i belirtm iş, sosyalist p a rtile r  a ra 
sında o rtak  çalışm aların  sürm esini önerm iştir.

TSİP tem silcisi, 1) Sosyalist ve dem okrat güçler arasında bu 
güçbirliği çalışm asının m üm kün olam ıyacağı izlenim ini geniş k it
lelerde uyandırm ası ih tim ali bakım ından , 2) Seçim ler gibi, en geniş 
ha lk  kesim lerinin yoğun o larak  siyasete açık o ldukları b ir  dönem de 
dem okrat ve sosyalist güçlerin güçbirliğinin sağlıyacağı im kânlar
dan yararlan ılm asın ı büyük ölçüde kısıtlıyacağı için, TBP nin ka
rarın ı işçi sınıfım ızın ve geniş em ekçi k itlelerin  uzun vadeli ç ıkar
ları açısından olum lu bulm adığını fak a t durum u anlayışla karşı
ladıkların ı be lirtm iştir.

Toplantıya katılan  Sosyalist P arti yetkilileri, günün koşulların
da ve yaşal o lanakalar çerçevesinde k a ra n  doğal sayd ık lann ı, an la
yışla karş ılad ık lann ı ifade e tm işlerd ir.
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î lk  cevaplarında da belirttik le ri üzere p a rtilile rin  top
lantıya seçim lerde güçbirliği yapılm ası amacıyle değil, anti-em per- 
yalist, an ti-faşist güçlerin o rtak  m ücadelelerim i sağlanm ası için 
ka tıld ık ların ı belirten  SP yetkilileri, b u  am aca yönelik b ir  güçbirli
ği kom itesi o luştu ru lm ası yolundaki önerilerin i sunm uşlard ır.

Toplantıya katılan  partile r, bundan  böyle yürü tü lecek  anti- 
faşist, anti-em peryalist m ücadelede bağım sızlık ve dem okrasi yo
lunda o rtak  çalışm alar sü rdürü lm esin i ve bu  m ücadeleye tüm  ile
rici, dem okrat ve sosyalist güçlerin katılm aların ın  sağlanm asını ilke 
o larak  kabul etm işlerdir.

Sosyalist Partiler Ortak Bürosu olağan toplantıların
dan ilkini 9 Eylül 1975 günü İstanbul'da TSİP Genel Mer
kezinde yaptı ve çalışma presedürünü saptadı.

Ortak açıklama şöyledir:

Toplantı sonunda yapılan  açıklam a şöyledir :
«Üç partin in  kurduğu o rtak  büro  görevlerinin kapsam  ve sın ır

ların ı görüştük ten  sonra  çalışm a prosedürünü  tesb it e tm iştir. Bu 
konuda oybirliği ile alınan k a ra rla r  şöyledir:

•  B üro görevlerinin en genel kapsam  ve s ın ırlan , bağım sızlık 
ve dem okrasi yolunda, anti-faşist, anti-em peryalist m ücadelede güç- 
b irliğinin sağlanm asıdır.

•  B üro P artile r üstü , partile ri yöneten b ir m erci değil, istişa- 
rî b ir  organdır. Ancak oybirliği ile alm an ve Partile rin  onayından 
geçen k a ra rla r  bağlayıcıdır. Oy birliği sağlanam adığında, m uhalefet 
şerhi tu tan ak la ra  geçirilir.

•  Gündem  m addeleri, p a rtile r  tara fından  teklif ed ilir ve her 
teklif m üzakere edilir. Görüşmelerde söz kısıtlam ası yapılmaz.

•  T oplantıların  yönetim i B üro yu teşkil eden p a rtile rin  a lfa
betik  sırasıyla ve devri o larak  yapılır. Bu top lan tın ın  partile rin  
onayından geçen basın  b ild irisin in  basm a açıklanm ası toplantıyı 
yöneten P arti vasıtasıyla yapılır.

•  M üzakereler tu tanağa geçirilir.
O rtak  büro  gündem indeki diğer m addeleri de görüşm üş ve an 

ti-em peryalist, an ti-faşist m ücadelenin politikasın ın  ana ha tla rın ın  
tesbiti, som ut eylem program ın ın  hazırlanm ası için çalışm alarını 
yoğunlaştırm aya k a ra r  verm iştir.

Bu m aksatla , som ut tekliflerin  görüşülm esi am acıyla, 11 Eylül 
1975 günü, o lağanüstü  top lan tı yapılm asını k a ra rlaş tırm ıştır.

O rtak  büro , olağan top lan tılara , he r hafta  sah  günü devam 
edecektir.
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Ortak Büro 11 Eylül 1975 günü olağanüstü toplantısını 
TEP Genel Merkezinde yapmıştır. Bu toplantıda önümüz
deki dönemde somut çalışma programının ayrıntıları gö
rüşülmüştür.

Ortak Büro olağan toplantısını 16 Eylül 1975 günü 
TSİP Genel Merkezinde yaptı. Basma yapılan açıklama 
özetle şöyledir:

O rtak  B üro 16 Eylül 1975 tarih li top lan tısında, önüm üzdeki 
an tifaşist, an tiem peryalist m ücadelenin som ut ad ım ların ı teşkil e t
m ek üzere, ilk adım da îstan b u ld a  b ir çalışm a yapılm asına ka ra r 
verm iştir. Afişleme, b ild iri, el ilânı, vb. çalışm alarıyla yürütülecek 
olan çalışm anın som ut hedeflerini, an tifaşist m ücadele açısından 
Devlet Güvenlik M ahkem elerinin pro testosu , an tiem peryalist m üca
dele açısından  ise ABD üsleri, ikili an laşm alar, NATO, CENTO, AET, 
vb. em peryalist p ak t ve an laşm aların  kaldırılm ası talebi olacaktır, 
î lk  ad ım  m ahiyetindeki b u  som ut çalışm anın program ı b ir  kapalı 
salon top lan tısı ile sona erm ektedir.

Bu çalışm ayı yürü tm ek  üzere her üç p a rtin in  tem silcilerinden 
oluşan b ir  hazırlık  kom itesi ku ru lm uştu r. Bu kom ite çalışm alarına 
başlam ış ve bu  kam panyaya katılm ası düşünülen çeşitli dem okratik  
güçlerle tem asa geçilm iştir.

Öte yandan, seçim lerdeki tu tum  dolayısıyla güç birliğine ka tıl
m ayan Türkiye İşçi P artis i'n in  (TÎP) o rtak  büroya katılm ası için, 
kendisine çağrı yapılm ası konusu da görüşülm üştür. SP 'n in  o rtak  
büro  adına TÎP 'e çağrı yapılm asına karşı o ldukları ve bu  konuda 
kendi partile rin in  k a ra rı olduğunu bild irm esi üzerine, TÎP ile dia- 
loğun TSÎP Genel B aşkanı Ahmet Kaçm az arkadaş tara fından  sü r
dürülm esine k a ra r  verilm iştir.

Ortak Büro'nun kararı gereğince TSİP Genel Başkanı 
Ahmet Kaçmaz arkadaşın Ortak Büroya katılma konusun
da T İP’e yaptığı çağrının tam metni şöyledir:

Türkiye Sosyalist İşçi P artis i'n in  12 Ekim  seçim leri için güç- 
birliği teklifi dolayısıyla b ir  araya gelen üç p a rti SP, TEP ve TSÎP 
em peryalizm e ve faşizm e karşı bağım sızlık ve dem okrasi m ücadele
sini güçbirliği anlayışı içinde yürü tm ek  üzere b ir  o rtak  bü ro  teşkil 
etm işlerd ir.

Bu büro  9 Eylül 1975 tarih inde  yapm ış olduğu ilk top lan tısında 
çalışm a prosedürünü  görüşm üş ve ekte sunduğum uz (*) k a ra rla n  
benim sem iştir.

(*) Ortak Büro-çalıçm alarmı sürdürüyor.



Daha sonra  büro , yürü tü lecek  antiem peryalist, an tifaşis t m ü
cadelenin po litikasın ın  ve kapsam ının  tesb it edilm esi ve som ut gö
revlerin  p rogram lanm asın ı hedefleyen b ir  çalışm a yapılm asını ka ra r 
a ltına  a lm ıştır.

Yine o rtak  büro , dem okrasi ve bağım sızlık m ücadelem izin b u 
gün erişm iş olduğu nok tada  som ut hedefler o larak  karşım ıza d iki
len Devlet Güvenlik M ahkem elerinin ve ABD üslerinin, NATO, CEN- 
TO - AET nin, ikili an laşm aların  kaldırılm ası doğru ltusunda som ut 
b ir çalışm a program ı tesb it etm iş ve b u  p rogram ın  yürütülm esi 
için büroyu o lu ştu ran  p a rtile r  gerekli çalışm alara başlam ışlard ır.

Biz partin iz i de bu  çalışm alar içinde yer alm ası gereken b ir si
yasi ö rgüt o larak  görm ekteyiz. Bu açıdan, bü ronun  üyesi o larak  b ir 
an önce çalışm alara katılm am ız için partim ize çağrı yapılm asını uy
gun bulduk.

Ayrıca, o rtak  büroya katılan  diğer iki Parti de büroya katılm a
nızdan yanadırlar.

K atılm anız gerçekleştiği takd irde, büronun  şim diye değin a l
m ış olduğu ka ra rla r, sizin de görüşünüz alınarak  yeniden gözden 
geçirilebilir.

Saygılarım ızla,
Türkiye Sosyalist İşçi P artisi 

Ahmet Kaçm az 
Genel B aşkan

Ortak Büro'nun karan üzerine TİP’e yapılan ikinci 
çağrıya TİP Genel Sekreterliğinden gelen cevabı, bir ön
ceki TİP mektubundan aktarılan paragraflar dışında ka
lan kısmının tam metni şöyledfr:

Türkiye Sosyalist İşçi P artis i 
Genel Başkanlığı 
İ S T A N B U L
İlgi: 29 Ağustos 1975 gün ve 472 sayılı yazınız.

M ektubunuzun, esas itibariyle, Genel Başkam m ızm  bundan  ön
ceki m ektubunun  bazı parag rafları arasında  b ir  çelişm e olduğu izle
nim inden hareketle  bunun  açıklanm asını istem ek düşüncesiyle ka
lem e alındığı an laşılm aktadır. G erçekten, yazınızın, «Bir noktaya 
açıklık  getirm enizi rica  ediyoruz» cüm lesi ile başlayan ve Genel 
Başkam m ızm  m ektubundan  alın tılarla  iki ayrı parag rafı karş ılaş tı
ran : ili

«Cevabî yazınızın üçüncü sayfasında yeralan  (dem okratik  ile
rici güçlerin yalnız bu  seçim ler için değil, daha uzun vadeli dem ok
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rasi m ücadelesi için güç ve eylem birliğ i düşünülm elidir) cüm lesi, 
güçbirliği konusunda esasta  olum lu yorum lanm ıştır. Ancak bu 
cüm le dördüncü  sayfadaki (Partim iz böyle b ir  p la tfo rm  üzerinde 
yürü tü lecek  b ir  paralel p ropaganda ve dem okratik  eylem ler kam 
panyasının  hem  MC oyların ın  geriletilm esine, M C'nin ik tidardan  
çekilm e durum unda b ırak ılm asına katk ıda  bulunacağı, hem  de b ir 
yandan tüm  anti-em peryalist ve dem okratik  güçlerin eylem b e ra 
berliğini sağlarken, ö b ü r yandan da sosyalist hareketin  ve po liti
kanın  bağım ız varlığını koruyabileceği ve kitlelere duyurabileceği 
inancındadır.) cüm lesinde ifade edilen görüşle çelişm ekte m idir? 
Üçüncü sayfadaki (dem okratik  güçlerin uzun vadeli m ücadele için 
güç ve eylem birliği) son radan  tarafın ızdan  sözlü o larak  da açık
landığı şekilde b irb iriy le irtib a tlı bulunm ayan paralel eylem lerle mi 
sağlanacaktır?»

Yazınızın yukarıya a lınan bölüm ünde yeralan  «çelişm ekte m i
dir?» sorusunu  »aslında önceki m ektubum uz okunurken, h a tta  
«alıntı» yapılırken h e r nasılsa gözden kaçm ış o larak  b ir  cüm leciğin 
atlanm ış olm asının neden olduğu kanısındayız. M ektubunuzun yu
karıda alın tı yapılan cüm lesinin tam am ı aynen şöyleydi:

«Onun için dem okratik , ilerici güçlerin yalnız bu  seçim ler için 
değil daha uzun vadeli dem okrasi m ücadelesi için güç ve eylem 
birliği düşünülm elid ir, yukarıda ihtiraz kayıtlan saklı kalmak şar
tıyla.»
Bu ih tiraz  k ay ıtlan  da önceki bölüm lerde yeteri kadar açıklıkla 
belirtilm iş bulunuyor. Şöyle ki:

(TÎP 'in m ektubunun  bundan  sonrasında, K İTLE 'nin 73. sayı
sında yayınlanan «TÎP 'in cevabı» başlıklı yazıda «Eğer işçi sınıfım  
bağımsız sosyalist politikasının..» diye başlayan paragrafa  yer ve
rilm ekte ve bu  alın tı «Bugün Türkiye 'de önem li b ir  sosyalist b ir i
kim..» diye başlayan p arag rafa  kadar sürm ektedir.)

Ayrıca, yazılan çağ n  m ektubunun, Partin izin  Genel Yönetim  
K urulu  adına yapılm ış olm ası, bu  çağrının, K itle dergisinde çıkan 
Genel Yönetim  K uru lu  top lan tısında  alm an k ara rla rla  b irlik te  m ü- 
talea edilm esi zorunluluğunu o rtaya  koym uştur. Kaldı ki, çağrı bu  
sıfa tla  yapılm asa bile, top lan tıda  bulunacak herhangi bir partinin 
tem silcisinin, «tavır beraberliği»ni sağlam ak için dahi olsa, kendi 
en ü st organının k a ra rm a  aykırı düşen görüşlere iltifa t gösteremi- 
yeceği «partili» olm a gereğidir. Bu durum da gerçekten önerilen 
top lan tı iste r istem ez ancak  belirli b ir  seçeneğin gerçekleştirilm esi 
doğru ltusunda ay rın tıların  görüşülm esinden ibare t kalacaktı.



T ekrar edelim:
(M ektubun burasında  ise gene K ÎTLE 'nin 73. sayısında yeralan 

yazıdan alın tı yapılm aktadır. Alıntı «Partim iz, seçim leri boykot e t
m em ekle birlikte...» diye başlayan parag raf girm ekte ve a lın tı «Par
tim iz böyle b ir  p la tfo rm  üzerinde yürütülecek paralel!..» diye baş
layan paragrafa  kadar sürm ektedir.

Y ukarıda b ir  kere daha belirtilen  görüşlerin  ışığında Partim iz, 
bu konuda yazışm aları sü rdürm ek te  b ir y a ra r olm adığı kanısında
dır.

Saygılarım la.
Nihat SARGIN

TİP Genel Sekreteri

S o sya lis t P a r tile r  O rta k  B ürosu  28 y lü l 1975 günü  
İstanbu l'da  S p o r v e  S erg i S ara y ın d a  A n ti-E m p erya -  
lis t, a n ti-fa ş ist n ite lik te  b ir  to p la n tı y a p m a y ı karar
laştırd ı.

. S o sya lis t P a r ti’n in  *yn ı gün  A nkara'da  G enel Y ö
n e tim  K u ru lu  top lan acağ ın dan  O rta k  B üro ça lışm ala
rın ı bu se fe r lik  T E P v e  T S ÎP  b ir lik te  yü rü tm ü şlerd ir .

T op lan tı çağrısın ı v e  to p la n tıd a  d a ğ ıtılm a k  ü zere  
yay ın la n a n  B ild ir in in  ta m  m etn in i sunu yoru z-

HALKIMIZA!

Büyük serm ayenin en sömürgen, en saldırgan kesim leri toprak 
ağaları ve tefeciler ittifak  halinde ik tidara ççöreklenmiştir. Kendisi
ne «Milliyetçi Cephe» adını takan faşist partile r ittifakı bu sömürücü 
sınıfları temsil eder. «MC» iktidarı halk düşmanı politikasını perva
sız uyguluyor. Sömürü, baskı, talan ve vurgun dün olduğu gibi bu
gün de sürüyor. Ama emekçi halkımızın bu söm ürü düzenine karşı 
direnişi bugün artık  iyice yoğunlaşmış, yaygınlaşm ıştır. Egemen güç
ler bağımlı kapitalizm  çarkm ı eskisi gibi rahatça döndürem iyorlar. 
îç  politikada da dış politikada da çıkmaza sürüklenm işlerdir.

Bu çıkmazdan kurtu lm ak için um utlarını faşizme bağlam ışlardır. 
Faşizme, yani emperyalizm e bağımlı büyük serm ayenin en gerici ve 
şoven unsurlarının kanlı d ik tatörlüğüne... Baskı kuvvetleri, polisi,

»4



jandarm ası, emniyetçisi hizm etlerindedir. Bunlarla da yetinm iyorlar. 
Yasa-dışı faşist terö r örgütleri kuruyorlar. D em okratik güçlere kar
şı bunları da kullanıyorlar. Siyasî cinayetleri bunlara işletiyorlar- 
B unları sald ırtıyorlar direnen emekçilere, ilerici kuruluşlara. 12 M art 
faşizm inin yaratığı olan D evlet Güvenlik M ahkem eleri tam  istim  ça
lıştırılıyor. Sosyalist m ilitan lar zindandadır, direnen işçiler, köylüler 
zindandadır.

Egemen güçler burjuva dem okrasisinin gereği olan parlam ento 
m ücadele olanaklarını çeşitli anti-dem okratik yöntem lerle kısıtlıyor
lar. Sosyalist hareketi parlam ento dışında tutm ağa çalışıyorlar.

Bu koşullarda Türkiye’de demokrasi m ücadelesinin gündemde 
olduğu açıktır. Bu m ücadele tüm  dem okratik güçlerin b ir ANTÎ-FA- 
ŞÎST  CEPHE içinde saf tu tm aların ı zorunlu kılm aktadır.

Türk iye’de demokrasiye düşm an sömürgen güçlerin «kökü dışar- 
dadır». Tüm  faşist kom ploların kökeninde emperyalim  (özellikle 
ABD em peryalizm i) yatar. Y unanistan’da da bu böyledir, Şili'de de 
böyle, T ürkiye’de de böyle. Toprağı b ir uçtan b ir uca ABD ve NATO 
Türkiye bu cinsten faşist kom plolara elverişli b ir alandır. Onun 
üsleriyle donanmış, em peryalizm e bağımlı b ir ülke durum undaki 
için faşizme karşı m ücadele em peryalizm e karşı mücadeleden ay rı
lamaz. Onun için T ürkiye’de bağımsızlık mücadelesi gündemdedir. 
Bu mücadele tüm  yurtsever güçlerin b ir ANTİ-EMPERYALÎST 
CEPHE içinde saf tu tm aların ı zorunlu kılm aktadır.

Bu koşullar karşısında T ürkiye’nin tüm  sosyalist, ilerici, demok
ra t ve yurtsever güçleri faşizme ve em peryalizm e karşı tek  b ir yum 
ruk halinde m ücadele etm ek görevindedirler.

Faşizme ve emperyalizm e karşı olan Türkiye’nin dem okratik 
güçleri faşizmi yenecek ve emperyalizm i kovacak güçtedir .Yeter ki 
dem okratik güçleri işçi sınıfının önderliği altında birleştirebilelim , 
örgütleyebilelim !

T Ü M  D E M O K R A T  V E  Y U R T S E V E R  G Ü Ç L E R  T E K  S A F T A !  

E M P E R Y A L İZ M İ YE N E C E Ğ İZ !

F A Ş İZ M E  G E Ç İT  V E R M E Y E C C E Ğ ÎZ !

T E P  T S İP
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Emperyalizm ve Faşizme Karşı
özgürlUk için

Direniş
AYUK DEVRİMCİ SANAT VE POLİTİKA DERGİSİ

GERİCİ, YOZ KÜLTÜRLE SAVAŞ!

YILGINLIK EDEBİYATINA SON!

KASI M'DA ÇIKIYOR!

Yazışma: Ali.Eralp, P.K. 574 Aksaray - İst.
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