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BAŞYAZI

Yeni yıla Girerken

1976 yılına bağımlı kapitalizmin Türkiye’yi sürüklediği çıkmazın 
iyice belirgin bir hal aldığı koşullarda giriyoruz. 1975 yılının dış tica
ret açığı üçbuçuk milyar dolara ulaşmıştır. (Yaklaşık altmış milyar 
TL). Bu, emperyalist dünya sistemi içinde sömürülen bir ülkede, ba
ğımlı kapitalizm koşulları içinde gerçekleşen sınırlı sanayileşmenin 
ülkeyi emperyalist tekellere nasıl daha da bağımlı kıldığını, emekçinin 
uğratıldığı çifte sömürünün gittikçe daha da yoğunlaştığını gözler 
önüne seren bir durumdur.

Bu dış ticaret açığını kapatmaya egemen çevrelerin gücü yet
mez. Ne ihracat, nede işçi dövizleri buna yeter. Açığın böylesine 
uçurumlaşması, örneğin tüketim maddelerinin gereğinden çok 
ithali gibi, yada ihracatın bazı nedenlerle ithalattan geçici ola
rak geri kalması gibi etkenlere bağlanamaz. Hastalık kronoktir. So
run bağımlı kapitalizmin özü ile ilgilidir.

Üçbuçuk milyarlık dış ticaret açığı tüketim malları ithalatının 
dozunun kaçırılmış olmasından ötürü değildir. 1975 yılı ithalatında, 
başka kalemlerle kıyaslanmıyacak ölçüde büyük pay, yatırım ve ara
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mallarınındır. 1975 yılının 11 ayı içinde yapılan dört milyar üçyüz alt
mış milyon dolarlık ithalatın, dört milyar yüzseksen sekiz milyonu 
ara ve yatırım malları ithalatıdır. Kurulan her yeni montaj ve ambalaj 
tesisi, bağımlı kapitalizmin tüttürdüğü her yeni fabrika bacası Türk- 
kiye'nin dışa bağımlılığını arttırıyor.

Kurulu düzen sınırları içinde kalınarak izlenecek bir başka dış 
ticaret politikası ile bu çıkmazdan kurtulunamıyacağı açıktır. Çıkış 
yolu, emperyalist dünya sistemi içinde sömürülen ülke durumuna son 
vermeye yönelik köklü değişikliklerden geçer.

Özellikle, Türkiye'nin dış ticaret dengesini 1975 yılı içinde böy- 
lesine sarsılmasında kapitalist dünyadaki iktisadi bunalım büyük et
ken oldu. Açığın para ile ifadesi bizi yanıltmamalıdır. İthalatla ihracat 
arasında, mal olarak reel artış açığı ayni oranda değildir. Son za
manlarda gelişmiş kapitalist ülkelerden ithal ettiğimiz malların fiyat' 
ları büyük artış göstermiştir. Bu ülkelerin geçirmekte oldukları ikti
sadi bunalım yükünün gelişmemiş ülkelere aktarılmasının başlıca 
yoludur bu. Sömürülen ülke Türkiye emekçi halkının çifte sömürüsü 
ve bundan doğan yoksulluğu bu yoldan daha da derinleştirilecektir. 
Çünkü ekonomiye ve politikaya hükmeden işbirlikçi sermaye milyar
larca dolarla sayılan ve çifte sömürünün ifadesi olan bu yükü işçi sı
nıfına ve genel olarak emekçilere yüklemek için elinden geleni yap
makta olduğu ve yapmaya devam edeceği belli birşeydir.

1975 yılı işbirlikçi büyük sermayenin bu yoldaki çabalarının yo
ğunlaştığı yıl da oldu. Bunalımın yükünü emekçiye aktarmanın yolu 
nedir? Bunun yolu, zaten enflasyon ve fiyat artışlarına ayak uydura
mayan ve reel değer olarak gittikçe düşüş kaydeden işçi ücretlerini 
daha da düşürmektedir. Ücretler dondurulacak, enflasyona ve fiyat 
artışlarına hız verilecektir. Bir ikinci yol, üreticiye karşı güdülen po
litika ile köy emekçisinin sömürü oranını arttırmak, köyde yoksulluğu 
büsbütün derinleştirmektir. Egemen güçler işçi sınıfının örgütlü dire
nişi kırılmadan bu gün Türkiyede ücretlerde istediği indirimleri ne 
doğrudan doğruya nede dolaylı yoldan gerçekleştirmez. İşçi sınıfı
mız kitlesiyle etkin bir iktisadi mücadele verebilecek bilinç düzeyine 
ulaşmıştır.

Sendikal haklar ayak altında çiğnenmedikçe amaca ulaşamıya- 
cağını egemen çevreler iyi bilmektedirler. İşçilerin sendikalar içinde 
birleşme hakkı ise Anayasal bir haktır. Bu hak siyasi demokrasinin 
ayrılmaz bir parçası, onun özüdür. İşçilerin sendikalaşma haklarına 
karşı çıkan büyük sermaye, siyasi demokrasiye, sistem olarak, karşı 
çıkmaktadır.

1975 yılında işbirlikçi büyük kapitalistlerin, sermayenin öteki bel
li başlı kesimleriyle aralarındaki ayrılıkları ikinci plana itildiğine ve
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MC hükümetini kurmasına tanık olduk. Bu, herşeyden önce, üçbuçuk 
milyarlık dış ticaret açığının ifade ettiği büyük bunalıma emekçiler 
aleyhine çözümleme çabası olarak açıklanmalıdır. Açık faşizme doğru 
tırmanışın açıklanması da burada yatar. İşbirlikçi burjuvazi artık yerin
de sayan, hatta azalma sürecine girmiş bulunan işçi dövizleriyle ve 
dış yardımla dış ticaret açığını kapatamaz duruma gelmiştir. Kendi 
kâr oranı ile gittikçe artan bir hızla dışa akan artı değer selini aynı 
zamanda sürdürebilmek için, sömürü oranını önemli ölçüde arttırmak 
zorundadır. Bunun tepkiler yaratacağı belli birşey. Bu tepkileri önle
mek için açık faşizmden başka çözüm bulamamaktadırlar, işbirlik
çi. MC iktidarı ve onun çıkarlarının temsilcisi bulunduğu büyük 
sermaye.

Egemen çevreleri açık faşizm çözümüne iten uluslararası durum
la ilgili başka etkenler de var: Örneğin Kıbrıs'ta ABD emperyaliz
minin çıkarlarına uygun bir çözümün gerekli kıldığı tavizleri Türkiye 
kamuoyuna kabul ettirmek için de bir faşist terör ortamına muh- * 
taçtırlar.

İktisadî nitelikte ve dış politika ile ilgili bu gibi zorunluluklar MC 
hükümetini açık faşizme doğru tırmanışı tezgahlama yolunda başvur
duğu bilinen yöntemlere itmiştir. Bu yöntemlerden en sık başvurulanı 
polisin ve emniyet örgütünün himayesindeki gizli terör örgütünün si
lahlı adamlarına pusular kurdurmak, devrimci öldürtmektir. Bunun 
ardından siyasî cinayet faillerinin korunmasından doğan haklı tep
kileri en sert biçimde bastırmak, olayları TRT ve basın kanalıyla 
faşist nitelikte bir müdıahalenin gerekliliğine inandıracak biçimde 
yansıtmaktır.

Devrimci uyanıklık, faşist cephenin bütün yöntemlerini ayrıntılı 
olarak bilmemizi emrediyor. Öyle bir aşamaya vardık ki, faşist cephe
nin hizmetindeki baskı kurumlarının sözcülerinin her söylediği yalan, 
dolandır, her işleri tertiptir.

ABD emperyalizminin bütün dünyada sömürdüğü ülkelerde uy
guladığı doğrudan doğruya yada dolaylı saldırı, kan ve terör poli
tikasından edindiği deneylerin sentezi olan bu CİA yöntemleri, 12 
Martta olduğu gibi, bir kez daha sonuç verecek mi? Vermeyecek, 
yeterki faşist cepheden çok daha güçlü olan ulusal ve demokratik 
güçler yeterli uyanıklığı göstersinler. Birlik ve dayanışma içinde fa
şizmin üstüne üstüne yürüyebilsinler.

Umutlarını sıkıyönetime bağlamışlardı. Bütün hesaplarının bu 
günlerde ilan edilecek bir sıkıyönetimin MC iktidarının durumunu 
güçlendireceği varsayımına göre yapmışlardı. Sıkıyönetimi ilan etme
ye güçleri yetmedi. Şu yada bu yüksek rütbeli birden bire demokrasi
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aşığı kesildiği için değil. Güçleri yetmedi. Çünkü halkımızın bînbir 
alanda, binbir biçimde beliren faşizme karşı direnişi son tahlilde 
ağır basmıştır. Halkın bu ulusal ve demokratik direnişini en etkin bir 
biçimde örgütlendirmek, şu anın başta gelen yurtseverlik görevidir.

Faşist cephenin talihsizliği, açık faşizme tırmanışı son derece el
verişsiz bir uluslararası ortamda başlatmış olmasındadır. Tüm sö
mürülen ülke halkları tarihte bu güne kadar eşi görülmemiş bir anti 
emperyalist direniş içindedirler. Vietnamdan Angolaya kadar nice sö
mürülen ülke halkı emperyalizmi açık savaşta dize getirmiştir. Böyle 
bir uluslararası ortamda işbirlikçiler ilk başarılı «ulusal kurtuluş sa
vaşı» vermiş olan ülke halkını boyunduruk altına alamıyacaklardır.

Yeni yılda faşist cephenin gerileyişini bozguna çevirelim, Türkiye 
de ulusal ve demokratik güçleri egemen kılalım. Yeni yıl tüm yurtse
verler için başarılı mücadeleler yılı olsun!
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H. ŞAMÎLGİL
-«

Zafere Ulaşmak isleyenlerin Tavrı
Ho $1 Dinli Tavrıdır

«Sağ ve sol oportünizme karşı mücadele, sosyalist kampın birliği ve 
enternasyonal proleter devrimci hareketin tek vücut olmasını sağlama 
mücadelesi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Partimiz, gerek sağ ve gerekse sol 
oportünizme karşı mücadele edecek ve aynı zamanda yek vücut olma
nın sancağını savunacaktır. Bizler, oportünizme karşı mücadeleye isti
naden sol radikal hataya düşmemeli, tek vücut olmaya karşı gelmemeli 
ve aynı şekilde tek vücut olmaya istinaden sağ hataya düşmemeli, opor
tünizme karşı mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Partimiz, gerek sağ, ge
rekse sol oportünizme karşı tavizsiz bir mücadele yürütecek, sosyalist 
kampın birliği ve uluslararası proleter devrimci hareketin tek vücut 
olması için elinden gelen tüm gayretleri gösterecektir.»
(Uluslararası Proleter Devrimci Hareketin bazı sorunları. Kim İl 
Sun. Emekçi Sayı 8/9. S. 77.)

•

III. Enternasyonalin lağvından sonra, uluslararası proleter devrimci 
harekette birleştirici olmakda manevi bir güç olan Stalin’in de ölümün
den sonra, dünya proleter devrimci hareketinde bölünmeler günümüze 
değin şiddetini arttırarak geldi. Ve özellikle devrimini yapmamış ülke
lerde (bu arada belki ençok bizde) bölünmeler kendini daha da şiddetli 
duyurmakta.
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Biz burada sözü; hemen hemen dünya proleter devrimci hareketinde 
temel ayrılık olan ve genel olarak «Çin-Sovyet ayrılığı», «Çin-Sovyet 
çatışması» diye adlandırılan ayrılık üzerine getirmek istiyoruz. Günü
müzde bu ayrılık öyle bir noktaya varmıştır ki taraflar birbirlerini «kar- 
şı-devrimcilikle», «Marksizm-Leninizmden dönmekle» suçlamaktadırlar. 
Bu suçlamalar, her iki çizginin takipçisi gibi hareket eden başka parti 
yada çevrelerde (bu arada yine belki ençok bizim ülkemizde) çok daha 
yaygındır. ÇKP’nin çizgisine sempati duyan çevrelere bakarsınız S.S.C. 
Birliği «emperyalist (sosyal emperyalist)» bir ülkedir, ve bir çok ha
talarına yada eksikliklerine rağmen, sosyalist sandığımız bir sürü ülke, 
onun «işbirlikçisi paıtilerce yönetilen yarı-sömürgelerdir».

S.B.K.P’nin çizgisine sempati duyan çevrelere bakarsanız «Maoizm, 
Marksizm-Leninizmin ideolojik düşmanı»dır, ve onu destekleyenler 
«Maoist hainlerdir».

Her düşünce ve davranışın belli bir sınıf veya zümrenin görüşlerini 
yansıttığı gerçeğine rağmen, tırnak içinde aldığımız bu karşılıklı suçla
malar, dünya devrimci hareketi için bir talihsizliktir. Bu talihsizlik dün
ya proleter devrimci hareketinin bir parçası olan bizim devrimimiz için
de fazlasıyla geçerlidir.

SOSYALİST DÜNYA ÇİN KAMPI-SOVYET KAMPI
DİYE İKİYE AYRILAMAZ

«Proleter devrimcileri, uluslararası proleter devrimci harekette bü
yük devlet şovenizmini dizginlemelidirler. Bunun için gerekli olan şey; 
hiçbir kardeş partinin körü körüne herhangi birini takip etmemesi, ken
di bağımsızlığını koruması ve büyük devlet şövenistliğini tasvip etme
mesidir. Tüm partiler ortaklaşa, hiçbir kimsenin sosyalist kampı ve 
uluslararası proleter devrimci hareketi emri altında tutmaması ve bü
yük devlet şövenistlerinin tesirli olmalarına imkân verilmemesi için 
mücadele etmelidirler. Her kim ki, daima büyük devlet şovenizmine 
müptela olmuş olsa bile, şayet o kişi, hiç kimse tarafından tasvip edil
mez ve izlenmezse, böylece büyüklük şovenizmi güçsüzleşir ve daha 
fazla tesiri olamaz. Ancak büyük devlet şovenizmi tasfiye edildikten 
sonradır ki, tüm partilerin bağımsızlıkları emniyetle garanti altına alı
nabilir ve kardeş partiler arasındaki ilişkiler sıhhatli bir yolda gelişe
bilir.»

(Kim Î1 Sun ağe Emekçi Sayı 8/9 S. 90.)
•

Dünya proleter devrimci hareketinde, proleter enternasyonalizmi 
vaz geçilme: temel ilkedir. Bu nedenle dünya proleter devrimci hare
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keti bir bütünlük oluşturur. Bu bütünlüğün eylem kılavuzu bilimsel sos
yalizmdir. Her proleter devrimci parti bilimsel sosyalizmin temel ilke
lerini kendi ülkesi koşullarına uygulamakla ülkesinde devrimini yap
mak ve sosyalizmin inşasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun gerçek
leşmesinde kardeş partilerin maddi manevi destek ve dayanışması ö- 
nemli bir etkendir.

Proleter entrenasyonalizmi ruhu içinde bu dostluk, destek ve da
yanışma hiç bir maddi çıkar gözetmeksizin yapılır. Bütün partiler için 
bu tutumda, hesaba alınması gereken tek çıkar, dünya proleter devrimci 
hareketinin çıkarıdır; dünya üzerinde bir toprak parçasının daha sos
yalizm adına kazanılmasıdır.

Kardeş partiler arasında destek ve dayanışmadan maddi çıkar um
manın proleter enternasyonalizmi ile çeliştiği kesindir. Ama kesin olan 
bir şey daha vardır: Aynı ilişkiler içinde bir partinin kendini diğerle
rinden üstün görmesi, kendini hepsinin öncüsü durumuna koyması, di
ğerlerinin kendisini izlemesini beklemesi de proleter entrenasyonaliz- 
miyle çelişir. Devrimini yapmış yada yapmamış olsun hiç bir partinin 
buna hakkı yoktur. (1)

Ancak, örneği kendimizden verirsek, bizde «Çin-Sovyet çatışması» 
olarak adlandırılan ayrılıkta taraflardan birini gözü kapalı izleme has
talığı vardır. Bu tutum her iki tarafın yandaşları için de söz konusu
dur. Her iki tarafın yandaşları da diğerini «marksizm-leninizmden dön
mekle» suçlamakta, oturdukları yerden, falan falan ülkelerin artık sos
yalist olmadıklarını ilân etmektedirler. Bu tutum basit bir tutumdur. 
Oysa dünya proleter devrimci hareketinin sorunları, sosyalizmin prob
lemleri o kadar basit şeyler değildir. Bunlar, çözümleri, derin bilgi, 
deney ve yetenek gerektiren sorun ve problemlerdir.

Taraflardan birini, çok zaman, «kraldan fazla kralcı» bir biçimde 
desteklemek, diğer tarafı sosyalizm defterinden silmek, dünya proleter 
devrimci hareketini Çin kampı, Sovyet kampı diye ikiye bölmektir. Ve 
iki ülkeden birine, proleter enternasyonalizmi ile çeliştiğini söylediği
miz, öncülük payesini vermek, imtiyaz tanımak olur. Meselenin bu nite
liğe bürünmesinde bize göre Çinin olsun, Sovyetler Birliğinin olsun, 
büyük parti ve büyük devlet kompleksleri taşımalarının etkisi büyük-

(1) Devrimini henüz yapmamış ülkelerin devrimcileri, devrim yapmış 
ülkelerden kendileri için dersler çıkarabilirler. Onların deneylerinden yarar
lanabilirler. Ama yalnızca bu kadar. Devrimini yapmış hiç bir ülke, devrim 
sürecinde olan ülke devrimcilerinden kendi devrimlerinin kopya edilmesini 
ve kendi iç ve dış politikasının izlenmesini istiyemez. Devrim yapmamış 
ülke devrimcileri de hiçbir zaman kopyacı olmamak, yaratıcı olmak zorun
dadırlar.
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tür. Her iki ülke de dünya proleter devrimci hareketinin komutanı imiş 
gibi davranmak eğilimindedirler. Marksist-Leninist bir tutum içinde 
kalmak koşuluyla, onlara, bu alanda eleştiriler yöneltilebilir. Bunu ya
pabilmek için de taraflardan birine kesinkes angaje olmamak gerekir.

Her konuda tek bir doğru vardır. Taraflardan birine angaje olmak 
demek, onu hemen hemen her konuda doğruların tayin edicisi olarak 
kabullenmek demektir. Oysa, ne Sovyetler, ne de Çin dünya proleter 
devrimci hareketinde doğruların tek tayin edicisi değildirler. Dünya pro
leter devrimci hareketinde, her zaman Çin gibi, her zaman Sovyetler 
gibi düşünmeyen ve davranmayan «kendi sandalyasmda oturan» sos
yalist ülke ya da partiler de vardır. Örneğin her iki Vietnam, Kuzey 
Kore, v.b. gibi.

Adı geçen ülkelerin Sovyetlere paralel düşen Çin’le çelişen iki so
mut tutumuna işaret edelim. (2) Bunlar hepimizin bildiği gibi, Porte
kiz Devrimi ve Angola Devrimi konusundaki tutumlarıdır.

Ama yine aynı ülkeler partileri, dünya proleter devriminin gele
ceğini tayinde çözümlenmesi gereken çelişkiyi, Emperyalizm ile (özel
likle ABD emperyalizmiyle) ezilen ve sömürülen Dünya halkları ara
sındaki çelişki olarak kabullenmekle SBKP ile çelişmekte, düne kadar 
Çin’ile aynı görüşü paylaşıyor olmakta idiler. Bugün, Çin, Sovyetler 
Birliğini de ABD ile aynı sepete koyup baş düşman ilân edince, adı 
geçen ülkeler bu konuda her iki ülke partisi ile de çelişir duruma düş
tüler. Bütün bunlara, doğruları tayin etmede ne Sovyetlerin nede Çin’in 
izlenmesi zorunlu ülkeler olmadığını, herkesin «kendi sandalyasmda 
oturduğunu» ve bilimsel sosyalizmin herkesin malı olduğunu hatırlat
mak için değindik. (3)

AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNMAK DOĞRU DEĞİLDİR

«Kardeş partiler arasındaki fikir ayrılıklarının ideolojik teorik sorun
lar sathına aktarılması ve şimdi bertaraf edilmesi zor bir dereceye

(2) Bu cümleyi şöyle de ifade edebiliriz: Adı geçen ülkelerin tutumuyla 
çelişmiyen iki Sovyet tutumuna ve çelişen iki Çin tutumuna işaret edelim.

Belki bu ifade daha doğrud ur. Çünkü adı geçen ülkelerin, 
bir konuda her iki ülkeden biri ile çelişip çelişmemek gibi bir zorunlulukları 
yoktur.

(3) Özellikle, artık, devlet yöneten bu partilerin dış politikalarını tıpa
tıp izlemek bizim gibi ülkeler devrimcilerinin her zaman zor durumda bı
rakabilir. Herkesin hata yapabileceği genel doğrusu bu iki parti için de ge- 
çerlidir. Biri diğerinin illede zıttını yapmak gibi bir tutum içine girdiklerin
den sonra, hata yapma olasılıkları da artmıştır.
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ulaşmış olması tüm dünyanın proleter devrimcilerini derin üzüntüye 
boğmaktadır. Kardeş partiler arasındaki fikir ayrılıkları ne kadar cid
dî olursa olsun, bunlar herşeye rağmen sosyalist kampın ve uluslararası 
proleter devrimci hareketin iç sorunlarıdır. Partiler arasındaki fikir ay
rılıklarının örgütlenmiş parçalanmalara gelmesine müsaade edilmemeli. 
Herşeye rağmen — tekrar birleşme isteklerinden çıkarak — bu ayrılık
lar ideolojik mücadeleyle ortadan kaldırılmalıdır.

Hiç bir, tek ülke dahi, sosyalist kamp ve uluslararası proleter dev
rimci hareket dışına çıkarılmamalıdır. Hiç kimse kardeş partiler ve kar
deş ülkeler hakkında, aşırı, gerçeklerle alâkası olmayan yorumlarda 
bulunmamalıdır. Hiç kimse, onüç sosyalist ülkeden herhangi birinin 
sosyalist kamp ve uluslararası proleter devrimci hareket dışında oldu
ğu görüşünde olmamalıdır.

Aynı şekilde, kardeş ülkelerin toplumsal hayatının şu veya bu ta
rafında ortaya çıkabilecek tek tük görüntüler yüzünden, toplumun ka
rakteri üzerinde sorumsuz kararlara varılmamalıdır. Söz konusu top
lumun karakterinin saptanması, hangi sınıfın iktidarda olduğu ve üre
tim araçlarındaki mülkiyetin şeklinin ne tür olduğuyla belirlenir.»

(Kim Î1 Sun age Emekçi Sayı: 8/9 S. 78-79.)

Biz devrimini yapabilmek için daha çok mesafeler katetmek, çok 
ağır sorunları çözümlemek durumunda bir ülkeyiz. Bizim için birincil 
olan bu sorunlardır. Ancak bizim devrim hareketimiz Dünya Proleter 
devrimci hareketinin bir parçasıdır. Öyleyse Dünya Proleter devrimci 
hareketinin sorunlarından kopuk olamayız. Ama bu, yine de bizim için 
birincil olanı değiştirmez. Meselenin bir de şu yanı vardır: Biz devri- 
mimizi gerçekleştirmede kendi sorunlarımızı ne denli fazla çözebilmiş
sek, iktidara, ne denli yaklaşmışsak, yada devrimi gerçek kılıp sosyaliz
min inşasına koyulmuşsak, dünya proleter devrimci hareketin sorunla
rının çözümünde o denli etkin olabiliriz.

Eğer biz, Mao’yu ve Çin’i «Marksizm — Leninizmin düşmanı» 
ilân ediyorsak, ahkâm kesiyoruz demektir. Eğer biz, SSCB’liğini emper
yalist olmakla suçluyor, ve diğer bir çok sosyalist ülke partilerini onun 
(yani emperyalizmin) işbirlikçisi sayıyorsak yine ahkâm kesiyoruz 
demektir.

Sovyetler Birliği gerçekten emperyalist yada sosyal-emperyalist 
bir ülke midir? (4) Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin inşası tasfiye edil-

(4) Lenin, sosyal-emperyalist sözcüğünü, birinci dünya savaşında kendi 
emperyalist burjuvazilerini destekleyen ve savaşa karşı çıkmayan sosyal- 
şöven İkinci Enternasyonal şampiyonları için kullanmıştır. Ve emperyalizm 
kavramı Lenin’le birlikte yalnızca, saldırgan, istilacı, talancı olmak anla-
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miş kapitalizm geri dönmüş ve iddia edildiği gibi tekelci devlet ka
pitalizmine mi bürünmüştür? Yani üretim araçlarının özel mülküye- 
tini elinde tutan Emperyalist tekellerin bulunduğu ve devlet aygıtı
nın bu emperyalist tekellerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği 
bir ülke midir? (5) Tekel dışı (Anti-tekel) bir sermaye ve burjuvazi 
de var mıdır? Bu sorular çoğaltılabilir. Ve bu sorulara kolayca evet 
demek, basit bir tutumdur. Çünkü kapitalist ekonomiyi çok iyi bilme
nin yanında ve üstünde sosyalist ekonominin meseleleri çok iyi bilin
meden, emperyalizm yok olmadıkça her iki ekonominin karşılıklı iliş
kilerinin esasını çok iyi bilmeden, tüm bu karmaşık problemler yuma
ğını çözebilecek bilgiyi ve deneyleri sindirmeden bu sorulara evet 
denemez. Evet dense bile ciddiye alınmaz.

Fakat bu, SSCB’de dört başı mamur bir sosyalizm uygulaması 
vardır ve Sovyet liderleri dört dörtlük sosyalistlerdir anlamına da 
gelmez.

Aynı şekilde, kendileri SSCB’nin yarı-sömürgesi olarak, yönetici 
partileri de işbirlikçi olarak nitelendirilen sosyalist ülkelere bu suç
lamaları yöneltmek de basit bir tutumdur. Bu demektir ki, kapitalizm 
oralarda da geri geldi (6) Örneğin Kastro’nun Küba’sında (7).

Amerikan emperyalizminin tehlikesinin burnu dibinde yaşayan, 
Kastro ve Kübadır. Yalnızca SSCB’nin değil, Çin’in de diğer sosyalist 
ülkelerin de her çeşit yardım ve desteğine gereksinmesi vardır. SSCB’ 
den yardım görüyor ve onlarla iyi geçiniyor diye, Kastro’yu işbirlik-

mının çok üstünde bir içerik kazanmış, en yüksek aşamasında bir üretim 
biçimini (bugünkü kapitalizmi) kapsayan bir içerik haline gelmiştir.
(5J Tekelci devlet kapitalizmi demek, üretim araçlarına devletin sahip 
olduğu kapitalizm demek değildir, Böyle bir tanımlama olamaz. Tekelci 
devlet kapitalizminde, üretim araçlarının büyük çoğunluğunun mül
kiyeti devletin elinde değil emperyalist tekellerin elindedir. Ancak devlet 
organlarının önemli yerlerindeki idareciler emperyalist tekellerin adamla
rıdır. Böylece, devlet aygıtı yalnızca emekçi sınıf ve tabakalar üzerinde 
emperyalist tekellerin diktatörlüğü görevini yerine getirmez, tekel dışı 
(anti-tekel) sermayeye karşıda emperyalist tekellerin çıkarını savunur. 
Çünkü oralarda, tekel dışı sermaye ve burjuvazi de vardır.
(6) Bu iddiada bulunanlara göre, kapitalizmin geri gelmediği üç-beş ülke 
kaldı. Yakmda onlardan iki-üç’ünde de geri dönerse şaşmamalı. Büyük bir 
olasılıkla her iki Vietnam’da ve Kuzey Kore’de geri döneceğe benzer!
(7) Daha bir iki yıl önce, Kastro ve hareketini kendilerine bayrak ya
panların bugün Kastro’yu emperyalizmin uşağı olarak görmelerini ciddi
ye almak mümkün müdür?
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çi saymak, Küba’yı Emperyalizmin (sosyal-emperyalizmin) yarı-sö- 
mürgesi durumunda, dolayısıyla kapitalizmin geri döndüğü bir ülke 
saymak mümkün değildir. Küba’ki, askerleri Angola’da emekçi 
halkın zaferi için, emperyalizmin, özellikle ABD emperyalizminin des
teklediği kapitalizminden yana güçlere karşı kahramanca çarpışmak
tadırlar.

SÖZ ANGOLADAN AÇILMIŞKEN

Söz Angola’dan açılmışken, bu konu üzerinde biraz duralım. Bi
lindiği gibi Angola’dan Portekizin çekilmesiyle birlikte MPLA ile 
FNLA ve UNÎTA güç birliği arasında kıyasıya bir iç savaş başlamış
tır. MPLA Angola emekçi halkının gerçek temsilcisi, bilimsel sosya
lizmi eylem kılavuzu edinmiş bir örgüt olarak parlamıştır, Angola 
kurtuluş savaşında. FNLA ve UNÎTA ise kapitalimden yana olduk
larını, iktidara gelirlerse kapitalizmi uygulayacaklarını açıkça beyan 
etmektedirler. FNLA ve UNÎTA liderlerinin CİA ajanı olduğu kanısı 
çok büyüktür. Kaldı ki bunu tartışmaya bile gerek yoktur. CÎA Dün- 
ya’da kapitalizmin ve A.B.D. emperyalizminin egemenliğinin devamı
nı sağlamak için mücadele eden bir örgüttür. FNLA ve UNÎTA lider
leri ise kapitalizminden yana olduklarını gizlememektedirler.

FNLA ve UNÎTA normal olarak başta ABD emperyalizmi olmak 
üzere tüm emperyalist güçler tarafından maddi olarak desteklenmek
tedir. MPLA ise Çin hariç tüm sosyalist ülkeler tarafından desteklen
mektedir. Hatta üçüncü dünya ülkelerinden, anti emperyalist güçler
den çoğunun manevi desteğini ve sempatisini kazanmaktadır. En bü
yük yardım hiç kuşkusuz SSCB’den gelmektedir.

SÎZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

Bu konuda devrimci tutumun ne olması gerektiğini tartışmak zo
runda kalmak sevindirici bir şey değildir. Angola halkının gerçek tem
silcisi durumundaki, sosyalizmi amaçlayan (ki bunun için emperya
lizmin kendisine karşı koyuyor) MPLA ya karşı, emperyalizmin des
teğinde savaşan kapitalizmden yana gerici güçleri mi desteklerdiniz? 
Biz elbetteki hayır diyoruz.

Yada ne MPLA yı, ne de emperyalizmin desteğinde savaşan kapi
talizmden yana gerici güçleri (yani birbiriyle savaşan her iki cephe- 
yide) desteklemeyip, ve destekleyenlere Angola’nın yakısını bırak- 
mayı, Angola halkını kendi kaderini tayin etmeye bırakmayı savun-
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riıak gibi bir tutum göstermekle yetinmeyi mi seçerdiniz? Biz elbetteki 
hayır diyoruz.

Yoksa emperyalizmin desteğindeki kapitalizminden yana gerici 
güçlere karşı savaşan MPLA’yı mı desteklerdiniz? Biz elbetteki evet 
diyoruz.

ANGOLA’DA BÎR DEVRİM OLMAKTADIR!

Angola’da bir devrim olmakta mıdır? Yoksa, iki emperyalist güç 
(Sovyetler ve ABD) mü çatışmaktadırlar? Yani FNLA nm ve UNİTA 
nın ABD emperyalizminin işbirlikçisi örgütler olduğu gerçeği gibi, 
MPLA da Sovyet emperyalizminin işbirlikçisi bir örgüttür ve Sovyet
ler birliği ve «eski sosyalist şimdiki işbirlikçi ülkeler» ve henüz işbir
likçi olmayan her iki Vietnam Kuzey Kore, Kamboçya v.b. gibi ülke
ler bu nedenle mi desteklemektedirler MPLA yı? Yada, Angola sınır
ları içinde kopan bu savaşta, Angola emekçi halkının temsilcisi du
rumunda dördüncü bir güç mü vardır her iki cepheye karşı savaşan?

Bu gibi soruları daha da uzatmak mümkün. Ama gerçek olan bir 
şey varsa Angola’da emperyalizme (özellikle ABD emperyalizmine) 
ve işbirlikçisi güçlere karşı bir devrim olmaktadır. MPLA bu devri
min öncüsüdür. Ama SSCB’ye sosyal emperyalist dersen, Angolada 
bir devrimin olmakta olduğunu değil iki emperyalist gücün çatıştığını 
söylemek zorunda kalırsın. MPLA yı Sovyet emperyalizminin işbirlik
çisi, eğer iktidara gelirse (Sovyetler Birliği tekelci kapitalist bir ülke 
olduğuna göre) kapitalizm uygulayacak (artık adet yerini bulsun diye 
önce sosyalizmi dener gibi yapıp sonra mı dönecek, yoksa başından 
mı kapitalizme yönelecek orasını allah bilir!) bir örgüt olarak nite
lemek gerekir.

ANGOLA HALKI YALNIZ BIRAKILMAMALIDIR

Çin’in Angola konusundaki tavrı, bizim günlük basma bakarsak, 
MPLA’ya karşı emperyalizmin desteğinde döğüşen işbirlikçi FLNA 
ve UNÎTA’yı desteklemek şeklindedir. Öte yandan, başka kaynaklara 
göre, Çin’in Birleşmiş Milletler yetkilileri BM’de artık üç örgüte de 
hiçbir yardımda bulunmadıklarını açıklamışlar ve Angola halkının 
kendi kaderini tayin etmeye bırakılmasını istemişlerdir.

Biz Çin’in tavrı olarak bu ikinci kaynağın işaret ettiği tavrı ka
bul edip değerlendireceğiz. Ama bu da gerçekçilikten uzak ve en 
iyimser yorumla hatalı bir tavırdır.
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Bir kere taraflar bellidir. Bir tarafta emperyalizmden yana işbir
likçi güçler diğer tarafta sosyalizmden yana anti-emperyalist ulusal 
güçler. Burada tavır tarafsız kalmak mı olmalıdır? Angola halkı ken
di kaderini tayine bırakılmalıdır gibi, bu özel durumda soyut kalmaya 
mahkum genel bir ilkeyi tekrarlamakla mı yetinilmelidir?

Sosyalist ülkelerin Çin’in çağrısını benimseyip MPLA’yı ve Angola 
halkım yalnız bıraktıklarını düşünelim. Bu durumda bir tek proleter 
devrimci çıkıpta ABD emperyalizminin bu çağrıyı içtenlikle benim
seyip «gerçekten de Angola halkını kendi kaderini tayin etmeye bı
rakmalıyım» diyebileceğini iddia edebilir mi? O zaman ayni şey Viet
nam için de geçerliydi. Pekala, Vietnam devrimi için de «Vietnam 
halkı kendi kaderini tayin etmeye bırakılmalıdır.» denip ve bununla 
yetinip hiçbir yardımda bulunulmayabilinirdi. Ama öyle olmadı. O 
zaman doğru olanın bu gün yanlış olduğunu (ki aradan fazla bir süre 
geçmemiştir) kanıtlayacak veriler nelerdir? Biliyoruz ki böyle bir 
durum yoktur. Vietnam için doğru olan Angola için de doğrudur. Ve 
bu, halkların kendi kaderlerini tayin etme (devrim yapma) haklarını 
defterimizden silip atmak demek, değildir.

MPLA’nm TAVRI YA DA HO ŞÎ MÎNH TAVRI

«Bazıları, günümüzde, partimize ve diğer Marksist-Leninist parti
lere «Merkezcilik», «Seçmecilik», ve «Oportünizm» etiketi yapıştırma
ya kalkıyorlar. Onlar* bizlerin «İlkesiz Birlik Yolunu» seçtiğimizi ve 
«îki Sandalya Arasında Oturduğumuzu» söylemektedirler. Bu abes bir 
şeydir. Neden kendi sandalyemizden feragat edip, iki yabancı sandal
ye arasında oturalım ki? Bizler, her zaman, bizim doğru Marksist- 
Leninist sandalyemizde oturacağız. Her kim ki, kendi doğru sandal
yemizde oturan bizler i inkâr edip, bizim iki sandalye arasında otur
duğumuzu iddia ederse; o kendisi, kesinlikle sallanmakta olan san
dalyelerden birinde oturmaktadır. Ya soldakine, ya da sağdakine.»

(Kim İl Sun age. S. 88/89)

Çin’in Angola konusundaki bu tavrına karşılık MPLA’nm tutumu 
ne olmuştur? Bunu MPLA’nm başkanı Augustinho Neto’nun şu sözle
rinden çıkarmak mümkün. Neto Afrique Asie Dergisine verdiği de
meçte şöyle diyor:

«Çin Halk Cumhuriyetinin, çeşitli ülkelerin kurtuluş hareketlerini 
destekleyerek Orta Afrika’da önemli bir rol oynadığını kabul etmek 
gerekir. Ancak yine de bazı durumlarda, belki de doğru bir çözümle
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me eksikliği nedeni ile Çin yanılmıştır. Çin’in çeşitli parçalanmaları 
ve gerici hükümet darbelerini desteklediğini de gördük. Angola’da da 
Çin’in, Afrika’daki devrimci ilerlemeyi engellemek amacıyla ABD ta
rafından yaratılmış, silahlandırılmış gerici güçleri desteklediğini gö
rüyoruz. Yine de durumun yeni bir çözümlemesinin Çin’lilerin tutum
larının değişmesine ve Angolada ki tek ilerici gücü desteklemesine 
yol açacağını umut ediyoruz. Ancak Çine karşı bizden yana hiçbir 
düşmanca tavır sözkonusu değildir. Tam tersine onunla da iyi ilişki
ler kurmak çabasındayız.»

Görüyoruz ki Neto’nun sözlerinde küfür yok. Çini sosyalistlik def
terinden silmek yok. Kendine ve bilimsel sosyalizme güvenden gelen 
yumuşak bir dil. Sosyalizm doğrultusunda Milli Kurtuluş savaşı ve
renlerin, vermek durumunda olanların dili budur. İşte bu Ho Şi Minh 
tavrıdır. Herkes vermeyi düşündüğü mücadeleye göre bir tavır benim
ser. Emperyalizme karşı savaşanların, savaşmayı göze alanların tavrı 
budur.

Ho Şi Minh tavrı kimseyi eleştirmemek değildir. Bu tavır eleştiri
de bir Üslûptur; ülkesinde devrimi gerçekleştirme sorumluluğunu du
yanın uslübudur. Ho Şi Minh tavrı bir tarafı tutup diğer tarafa küfür 
etmek tavrı değildir. Kim Î1 Sun’un deyimi ile herkesin «kendi san- 
dalyasında» oturmasıdır. Dünya proleter devrimci hareketinde bölün
meyi körükleyici değil, birleştirici rol oynamaktır. Ho Şi Minh tavrı, 
ustaların bıraktığı mirası, yani bilimsel sosyalizmi özgürce, bağımsız 
olarak yaratıcı bir şekilde kullanmayı bilmek tüm sorunlara gerçek
leştirmek zorunda olduğun ve sorumluluğunu taşıdığın devrimin çıkar
ları açısından bakmaktır. Sözü Kim İl Sun’un şu cümleleriyle bağla
yalım:

«Günümüzde dünya devriminin temel stratejisi, mızrağın ucunun 
her şeyden önce ABD emperyalizmine çevrilmesinden ibrettir. Biz- 
ler, düşmanlarımızla, hata yapan dostlarımızı kesinlikle ayırt etmeli
yiz. Düşmanlar mahvedilmelidirler, ve hata yapmış olan dostlar eleş
tiri yardımı ile doğru yola getirilmelidirler. Baş düşmanla mücadele 
edebilmek için bu şekilde tüm dostlar güçlerini birleştirmeli.»

(Kim - İl Sun. a.g.e. S. 82)
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T. SİNAN

19/ 5 ‘de işçi Hareketleri

1975 Yılı, emperyalist kampta yer alan ülkelerde son yıllarda 
süratle artan işsizliğin boyutlarının 1930'larla kıyaslandığı, Türki
ye'de ise «kritik boyutlara» ulaştığının bizzat burjuvazinin sözcüleri 
tarafından bile kabul edildiği bir yıl oldu. Bu ortamda Türkiye işçi 
sınıfının işsizlik ve pahalılığa karşı yürüttüğü mücadele de, işçilerin 
kendilerine iş güvenliği-iş garantisj-ekonomik güvence sağlayacağı
na inandığı sendikalarda yer alma mücadelesi şeklinde ortaya çık
tı,

Kapitalist buhranların en önemli belirtilerinden üretim düşüşü 
1975 yılında bütün kapitalist ülkelerde kendini gösterdi, OECD ül
kelerinde 1973 yılında bir önceki yıla yüzde 6,3’lük bir artış göste
ren ortalama gayrı safi milli hasıla (GSMH), 1974 yılında 1973’e göre 
yüzde 0,5 oranında geriliyor, bu gerileme 1975 yılında bir önceki 
yıla oranla yüzde 1,5 olarak gerçekleşiyordu.
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Kapitalist buhranların bir ikinci göstergesi olan işsizlik son yıl
larda emperyalist kampta süratle yayılıyor ve son 40 yılda görülen en 
yüksek düzeye erişiyordu. 1975 yılında OECD ülkelerinde sivil işgü
cünün yüzde 5,5’inden fazlasını işsizler teşkil ediyordu. 1975'te 
«resmi verilere» göre sadece 24 ülkeyi kapsayan OECD ülkelerin
deki işsiz sayısının 15 milyona vardığı açıklandı. Uluslararası Çalış
ma Örgütü ise 23 ülkeyi esas alarak yaptığı bir araştırmada, işsiz 
sayısının 17 milyonu bulduğunu ve bu rakamın son 40 yılda görülen 
en yüksek düzey olduğunu açıkladı. Kapiîalist-emperyalist ülkelerde 
işsizliğin önlenmesi için birçok ön tedbir alınmasına rağmen işsiz
liğin artışı durdurulamıyor ve alınan her tedbirle birlikte işsizlik ko
nusundaki tahminlerin de alt-üst olduğu görülüyor. Federal Alman
ya'daki uzmanlar alınan tedbirler sonucu 1975 yılında işsizliğin yüz
de 2,5 olacağını tahmin ederlerken işsizlik oranı yüzde 5 olarak ger
çekleşiyordu.

1975 Yılında kapitalist-emperyalist ülkelerde grevde geçen iş 
günü sayısı henüz yayınlanmamış olmasına rağmen, bu rakkamın 
1974 yılının çok üstünde olduğu tahmin etmek hiç de güç değil. 
1974 yılında grevlerde geçen iş günü 1973 yılına oranla % 30 luk bir 
artış göstermiş ve 154 milyon gün olarak tespit edilmiştir. Uluslar Ara
sı Çalışma Örgütü tarafından yapılan tespitlere göre grevlerle birlik
te grevlere katılan işçi sayılarında da büyük bir artış olmuştur.

Emperyalist-dünya sistemi içinde yer alan ülkemizde de eko
nomik krizin önemli belirtilerinden biri olan işsizliğin görünümü 
farklı olmadı. Ve işbirlikçi burjuvazinin sözcüleri bile 1975 yılında 
görülen işsizliğin «Kritik boyutlara eriştiğini» ve bunun 1976 yılında 
da devam edeceğini açıkladılar.

Türkiye'deki işsizliğin sadece bir bölümünü yansıtan, buna 
rağmen «işsizliğin kritik boyutlara eriştiği» sonucunu kanıtlayan 
rakkamlar ise İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ay sonu kayıtlı işsiz sa
yılarını gösteren raporların. (Tablo 1) Bilindiği gibi, bu rakamlar 
gerçek rakamın ancak bir kısmını yansıtır. Ancak bu rakamlar, ge
çen yıllar ve aylarla karşılaştırılma olanağını vermesi açısından 
önemlidir. Bu açıdan değerlendirilmesi gereken İş ve İşçi Bulma 
Kurumıınun bu resmi rakamlarına göre, ay sonu kayıtlı işsiz sayı
larında 1975 yılında büyük artışlar görüldü. Ay sonu kayıtlı işsiz sa
yısının 1975 yılındaki yıllık ortalaması 44.772 iken, bu sayı 1974 yı
lında 81.748’e yükseliyor, 1975 yılında ise 1974 yılına göre % 100'lük 
bir artış gösteriyordu.
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TABLO: 1

AYLAR AY SONU KAYITLI İŞSİZ SAYISI
1973 1974 1975

(D (2) (3)

OCAK 40.885 47.730 106.129
ŞUBAT 49.720 52.908 108.893
MART 59.661 65.291 130.309
NİSAN 53.143 78.033 133.118
MAYIS 48.391 89.208 130.401
HAZİRAN 42.535 89.597 119.489
TEMMUZ 40.348 86.673 109.735
AĞUSTOS 39.580 85.561 113.657
EYLÜL 40.868 76.271 109.080
EKİM 35.481 77.875
KASIM 42.240 105.012
ARALIK 44.267 97.212
YILLIK 44.772 81.748

Kaynak: İş ve İşçi Bulma Kurumu

TABLO: 2

AYLAR YURT DIŞINA GİDEN İŞÇİ SAYISI 
1973 1974 1975 (2) (1) 

(D (2) (3) %
(3) (2)

%

OCAK 5.062 2.610 327 - 48.4 - 87.5
ŞUBAT 8.408 2.568 386 - 69.5 - 85.0
MART 9.078 2.247 276 - 75.3 - 87.7
NİSAN 15.886 2.193 342 - 86.2 - 84 4
MAYIS 12.662 2.537 317 - 80.0 - 87.5
HAZİRAN 14.082 1.999 337 - 85.8 - 83.1
TEMMUZ 15.454 1.791 267 - 88.4 - 84.6
AĞUSTOS 14.949 1.482 266 - 99.1 - 82.1
EYLÜL 14.565 1.337 311 -99.1 - 76.7
EKİM 12.946 696 - 94.6
KASIM 8.202 473 - 94.2
ARALIK 4.596 278 - 93.9
YILLIK 135.820 20.211 - 85.1

Kaynak: İş ve İşçi Bulma Kurumu
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İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ay sonu kayıtlı işsiz sayılarını 
gösteren tablosunda görüldüğü gibi, 1975 yılının rakamları yüksek 
bir düzeydedir. Son 6 yıldan bu yana mevsimlik dalgalanmanın 30 
binle 60 bin sınırları arasında kaldığı gözönünde tutulursa ve hele 
bu rakamların işsizlik gerçeğini sadece bir bölümünü yansıttığı bi
linirse, 1975 yılında işsizlik oranının «kritik» boyutlara ulaştığı ve 
bunun kapitalizmin bilinen metotlarıyla ile çözülemeyeceği gerçeği 
anlaşılır.

DİRENİŞLER

İşsizliğin, hayat pahalılığının artması Türkiye’de işçi sınıfının 
hareketlerine de damgasını vurdu. Yoğun direnişlerin yapıldığı bir 
yıl oldu, 1975. Direnişlerin, çoğunluğu şöyle başladı: İlk defa sendi
kanın girdiği iş yer!erinde; iş verenler sendikalaşmaya öncülük eden 
işçileri işten çıkardı. Bunun üzerine işçiler direnişe geçtiler. Trak
ya ve Murat Çam Fabrikalarında, Orhan Konfeksiyonda, Çam Gaz 
Fabrikasında v.s. olduğu gibi... Ya da işçiler, iş verenlerle içli dışlı 
sarı sendikalardan ayrılarak, kendilerine iş güvenliği, iş garantisi, 
daha iyi ekonomik güvence sağlıvacağına inandıkları sendikalarda 
yer almak için mücadele ettiler. Çoğu yerde girmek istedikleri sen
dikadan bağımsız olarak örgütlenme faaliyetlerini sürdürdüler ve 
ilerici-devrimci sendikaların safına katıldılar. Bu, genellikle DİSK'e 
katılmak şeklinde oldu. Anayasaca tanınmış sendikal haklarını kul
lanarak İlk defa sendikalaşan veya sendika değiştiren işçilerin pat
ronları buna çoğunlukla tepki gösterdiler. Hele bu tepki 100'den az 
işçi çalıştıran ve emek-yoğun teknoloji kullanan işyereri patronla
rında oldukça sertti. Fabrikanın kapılarını önce sendikalaşmaya 
öncülük edenlere, sonra diğer işçilere, belli bir dayanışma içinde 
hareket ederlerse tüm işçilere kapattılar. Bu tür iş verenlerin en çok 
kullandığı söz «ben bu iş yerine sendika sokmam» sözüydü. İşçi 
hareketleri ile ilgilenen ve ilk defa bu tür olaylarla karşılaşan öğren- 
ci-devrimcilerin bu tür patronlara verdiği sıfat ise «kapitalizm şart
larında bir Orta Çağ feodali» oldu. Bu tür patronlar özellikle 100'den 
daha az işçi çalıştıran ve emek-yoğun teknoloji kullanan iş yerle- 
ride pek çoktur. Sigortasız işçi çalıştırmak ise-, bu tür iş yerlerinin 
bir diğer özelliği.

İş yerlerinde işçiler adına toplu sözleşme yapma yetkisi bulu
nan sendikaları olduğu yerlerde ise, işveren ya kendisinin kurdur
muş olduğu veya kendisinin davet ettiği ya da kendisini fazla ra
hatsız etmeyen sendikalarla çalışmayı kabul eder. İşçilerin bu sen
dikadan Anayasa! haklarını kullanarak ayrılmaları, hele DİSK'e bağ-
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İı sendikalarda yer almaları, onları ürkütür. Sungurlar Genel Maki- 
na’da, Sungurlar Kazan Fabrikasında, Gamak’ta, Bereç'te olduğu 
gibi... İşveren sendikalaşmaya öncülük eden, ileri düzeydeki işçi
leri işten çıkarma yoluna gider. Bu da dayanışma bilincinin geliştiği 
fabrikalarda direnişlere neden olur.

İşverenin devrimci sendikalardan ürkmesinin nedeni, tabii ki 
ekonomiktir. Ürküntüsü o haldedir ki, iş yerinde çalışan işçilerin 
çoğunluğu bir başka sendikaya geçmiş olsa bile, kendisi için «tanı
dık, bildik» olan eski sendika ile ne yapıp yapıp toplu sözleşme im
zalamak yolunu seçer. Örneğin Pancar Motor Fabrikasında çalışan 
işçilerin çoğunluğu DİSK'e bağlı Maden-jş Sendikasına üye olduğu 
halde, iş verenin eski sendika ile sözleşme imzalaması işçilerin di
renişine neden olmuştur. Diğer bir örnek de Topkapı Şahsuvar Fab
rikasında çalışan işçilerin sendika değiştireceklerini anlayan işve
renin ilk olarak işçilerin 100’de 90’nını işten çıkarması sarı sendika 
ile toplu sözleşme imzalamasıdır. Bu iş yerinde işten çıkarılan işçi
ler, yeniden işbaşı yapabilmek için direnişlerini sürdürüyorlar.

İşçileri sendikalaşmaya, sendika değiştirmeye iten birinci ne
den, artan işsizlik karşısında kendilerini iş güvenliği, iş güvencesi 
ve ekonomik güvence altına almak. İşçiler bunu sağlayacağına inan
dıkları DİSK saflarındaki sendikalarda yer almak istiyorlar. Bu ne
denle, 1975 yılı DİSK'e katılmaların belki de en yoğun olduğu yıldır. 
Sendika değiştirmede ikinci bir nedenin «Siyasal tercihler» olduğu 
söylenebilir. Öte yandan 1975 yılına Türk-İş yetkililerinin işçi sınıfı
nın tek temsilcisi oldukları yolundaki iddialarından vaz geçmek zo
runda kaldıkları yıl da denebilir. DİSK'e katılmalar, ya bağımsız 
sendikaların yetkili kurullarında katılma kararları alınmasıyla ya da 
yetki uyuşmazlığına düşülen işyerlerinde yapılan referandumlar so
nucu oldu. Katılmalar öyle yoğun oldu ki, yılın ilk aylarında 270 bin 
civarında olduğu belirtilen DİSK'in üye sayısı, DİSK yöneticilerinden 
biri tarafından geçenlerde «400 bine ulaştık!» şeklinde belirtildi.

1975'DEKİ DİRENİŞLERİN LİSTESİ

Tuğbay-Sendikalaşma üzerine iş verenin lokavt ilan etmesi; 
Silvan Döküm Sanayii-Sendika seçme özgürlüğü; Eczacıbaşı-İş ve
ren baskısı; Cerrahpaşa Hastanesi-12 Sayılı Kararname; Çapa Has- 
tanesi-12 Sayılı Kararname; Epengle-Sendikalaşma nedeniyle işçi 
çıkarma; Northern Elektrik-İşçi çıkarma, sendika seçme özgürlüğü; 
Gigadiç Antimuan-Sendika seçme özgürlüğü; Ecim Ticaret-Sendika 
seçme özgürlüğü; Şahstıvar-Sendikalaşma nedeniyle işçi çıkarılma;
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Kanat Plastik-Sendika seçme faiiyetleri üzerine işçi çıkarılması; 
Adela-Sendikalaşma faiiyetleri üzerine işçi çıkarma; Aziz Turan Ba- 
ğırsakhanesi-İş güvenliği; Mois Bîçaco Bağırsakhanesi-İş güvenliği; 
Kısmet Fermuar-Sendika seçme özgürlüğü; Demir Saç Galvaniz- 
Sendika seçme özgürlüğü; Sheraton Oteli-Sendika seçme özgürlüğü; 
Dewilux-İşten çıkarmalar; Sungurlar Genel Makina-Sendika seçme 
özgürlüğü; Sungurlar Isı Sanayii-Sendika seçme özgürlüğü; Sungur
lar Ambarlı Onarım İnşaat-Sendika seçme özgürlüğü; İstanbul Na
zım Plan Bürosu Anketörleri-Sendikalaşma hakkı ve iş güvenliği; 
Üç Som-İş güvenliği: Kader mensucat-İş veren çok borcunun oldu
ğunu söylerek yurt dışına gitti; İTÜ Ayazağa İnşaatı-Sendikalaşma; 
Site Yurdu Personeli-Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması; 
Arko-Sendikalaşma faaliyetlerinin engellenmesi; Petkim Milangaz 
Dolum Tesisleri-Sendikalaşma faaliyetlerinin engellenmesi; Anado
lu Çam Sanayii-İş güvenliğinin olmaması; Berec-Sendikalaşma ve iş 
güvenliği; Gamak-Sendika Seçme özgürlüğü; Hilton Oteli-Sendika 
seçme özgürlüğü; Santral Oteli-Toplu sözleşme hükümlerinin uygu
lanmaması; Samsun Bakır ¡zabe-Sendika seçme özgürlüğü; Irak-Türk 
Boru Hattı-İş güvenliği, sendikalaşma; Orhan Konfeksiyon-Sendika- 
laşma faaliyetleri üzerine işçi çıkarma; Nobel-İşçi çıkarma; Çamgaz- 
Sendika seçme özgürlüğü; Trakya Çam Sanayii-Sendika seçme 
özgürlüğü; Murat Çam Sanayii-Sendika seçme özgürlüğü; Bohem
ya Kristal Sanayii-Sendika seçme özgürlüğü; Gökbakan Triko-İş 
güvenliği; Narin Tekstil Sanayii-Toplu sözleşme hükümlerinin uy
gulanmaması; Dinarsu-Sendika Seçme özgürlüğü; Asma iplik-Toplu 
sözleşme hükümlerinin uygulanmaması; Santral Dikiş-Yeni işçi ta
leplerinin reddedilmesi; Tariş İplik-Sendika seçme özgürlüğü (iki 
ayrı Direniş); Leskay İplik Fabrikası; Pamuk Şerit Fermuar bezi; De
nizli Göveçlik İplik; Denizli Basma Boya Fabrikası-Sendikalaşma, 
iş güvenliği; Tariş Üzüm İşletmesi-Sendika seçme özgürlüğü; De
nizli Ege Çivi; Aykent Gıda; Koza iplik; İzmir BMC-İş güvenliği; 
Aydın Öz Çelik Çelik Eşya Fabrikası-İş güvenliği; Adana Manteks 
Mekik Masura Fabrikası-Sendika seçme özgürlüğü, Koçtuğ Deniz
cilik A.Ş.-İşten çıkarma; Bandırma Sülfirik Asit-Sendika seçme 
özgürlüğü; Hekimhan Maden Ocağı-Sendikalaşma nedeniyle işten 
çıkarma; Mensa-Sendika seçme özgürlüğü; Urfa Ceylan pınar D.Ü.Ç. 
Sedef Düğme-Sendika Seçme özgürlüğü; Altınel Melamin; Derince 
Mahle Piston-Sendika seçme özgürlüğü; Tersim Aletleri-Sendika 
seçme özgürlüğü; Feza Triko-İşten Çıkarma; İzmir Urla İlaç Sanayii- 
Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması; Alkaş El Aletleri Fab- 
rikası-İşçi Çıkarma; Teknik Cam Fabrikası-Sendika seçme özgürlü
ğü; Topkapı Şişe Cam-Teknik Cam'daki direnişi destekleme; Viyana
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Restoran-Sendikaiaşmak; İsparta Belediye İşçileri-Toplu sözleşme 
hükümlerinin uygulanması; Pancar Motor-Sendika Seçme özgürlü
ğü; Erman Ekmek Fabrikası-Sendikalaşmak; Beykoz Deri ve Kun- 
dura-Toplu söz hükümlerinin uygulanmaması; Adana İncirlik Üssü- 
Toplu sözleşme Hükümlerinin uygulanmaması; Adana Prinçlik Üssü- 
Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması; Ak-Ar-Sendikalaş- 
mak; Osman Malak Tüp; Çimtaş Çimento-Sendika Seçme özgürlü
ğü; Orçift Deri Konfeksiyon-Sendika seçme özgürlüğü; SSK İzmir 
Şubesi-İşçi memur ayrımı; Bornova Ege Üniversite Hastanesi-İşçi- 
Memur; Fen Fakültesi Marangozhanesi-Toplu sözleşme hükümleri
nin uygulanmaması; Buca Senatoryumu-Toplu sözleşme hükümle
rinin uygulanmaması; Altındağ Belediyesi Otobüs İşçileri; Tepecik 
Sosyal sigortalar Hastanesi-İşçi-Memur; Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonuînun İzmir’deki uyarı direnişi; Bayındırlık Bakanlığı 
işçileri-Sendikal faaliyetlerden ötürü işçi çıkarılması; Doğancılar 
Barajı-İş güvenliği; Giresun Sunta Fabrikası İnşaatı-Sendikalaşma; 
SSK İş yerlerinde-İşçi-Memur ayrımı; EKİ Karadon Maden işçileri-İş 
güvenliği; Ankara Pazarı-İşçi çıkarılması; SSK İhtiyarlık-İşçi Çıkar
ma; İstanbul Belediye İşçileri Ücretlerin Alınamaması; Türk-İş Yapı 
Kooperatifi; Adana Sentetik ve Akfa Akü; MKE-Sendika seçme öz
gürlüğü; Alpagut Linyit İşletmesi-Toplu sözleşme hükümlerinin uy
gulanmaması;

İşçilerin iş güvencesi-Daha iyi ekonomik şartlar sağlama eği
limleri şimdiye kadar alışılmışın dışında bir uygulama getirdi: Re
ferandum. 1975 yılı, işçileri hangi sendikanın temsil edeceğini tespit 
eden en sağlıklı yolun referandum olduğunun geniş kitleler tara
fından anlaşıldığı bir yıl oldu. Bir süre uygulanabilen referandum 
bilinen çevrelerin tepkisiyle uygulanamaz duruma düştü. Yetki uyuş
mazlığına düşünlen iş yerlerinde işçilerin çoğunun hangi sendikaya 
kayıtlı olduğunu «Gizli oy-Açık sayım» yolu ile tespit etmek demek 
olan referandum, şimdiye kadar bir çok yasa boşluğundan yararla
narak ayakta duran sarı sendikaların yıkımı demekti. Bu yüzden 
referandum, bu sendikaların ve bazı çevrelerin korkulu rüyası oldu. 
Referandumdan kaçınmaları için güçlü nedenleri vardır: Refaran- 
dumların hemen hemen tümünü DİSK'e bağlı sendikalar kazanıyor
du, çünkü sarı sendikalar çeşitli yollarla çatıları altında tuttukları 
üyelerini kaybediyorlardı.

Referandum tablosu şöyledir:
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Beko Teknik Maden-İş Cehver-İş Maden-İş (DİSK)
Kartal Kaplama ASİS Ağaç-İŞ AİSİ (DİSK)
Carlton Oteli Turizm iş Oleyis Turizm-İş (DİSK)
Unilever Gıda-İş Tek Gida-İş Gıda-İş (DİSK)
Presiz Metal Maden-İş Metal-İş Maden-İş (DİSK)
E. C. A Maden-İş Otomobil-İş Maden-İş (DİSK)
TÜDAŞ Konserve Gıda-İş Tek Gıda-İş Gıda-İş (DİSK)
D. İ. E Basın-İş Basın-İş (Türk-İş) Basın-İş (DİSK)
Erenköy Verem
Dispanseri D. Sağlık-İş Sağlık-İş D. Sağlık-İş (Bağımsız)
Sedef Düğme Kauçuk-İş İdeal Lastik İş Kauçuk-İş (TÜRK-İş) 
M.K.E. (5 işyeri) Türk Metallİş ÇagdaşMetal-İş Türk Metal-İş

(Türk-İş)
M.K.E. (5 işyeri Yeni Metalİş Çağdaş Metal İş Yeni Metalİş

(Bağımsız)
Et Balık Kurumu Besin-İş Tek Gıda-İş Besin-îş (DİSK)
İmar İsk. Bakanlığı Tez Büro-İş Tek Bank İş Tez Büro-İş (Türk-İş) 
Adana İnşaat Tk. Yapı-İş Yapı-İş Tk. Yapı-İş (Bağımsız)
Teknik Kimya Kimya-İş Türpek-İş Kimya-İş (DİSK)
ELKA ASİS Ağaç-İş Rsis (DİSK)
Akçimento Keramik-İş Çimento-İş Keramik-İş (DİSK)
Dinarsu Tekstil Teksif Tekstil (DİSK)
Ülker Gıda-İş Tek Gıda-İş Gıda-İş (DİSK)
Samsun Bakır Maden-İş Çağdaş Metal-İş Çağdaş Metal-İş (Bağım.) 
Erdemir Maden-İş Metal-İş Maden-İş (DİSK)
Tofaş Maden-İş Çağdaş Metal-İş Maden-İş (DİSK)
Renault Maden-İş Çağdaş Metal-İş Maden-İş (DİSK)
Mako Maden-İş Çağdaş Metal-İş Maden-İş (DİSK)
Meriç Tekstil Tekstil Teksif Tekstil (DİSK)
Sağlar Aliminyum Maden-İş Otomobil-İş Maden-Iş (DİSK)
Demir Döküm Fab. Maden-İş Otomobil-İş Maden-İş (DİSK) 
Demir Döküm Radyatör Fab. Maden-İş Otomobil-/ş 
Maden-İş (DİSK)
Mutlu Makina Maden-İş Cevher-îş Maden-İş (DİSK)
Aysal Maden-İş Otomobil-İş Maden-İş (DİSK)
Mensucat Santral Tekstil Teksif Teksif (TÜRK-İŞ)
Boğaçizi Üni. Tez Büro-İş B. Tez Büro-İş Tez Büro-İş (TÜRK-İŞ) 
Plastik Sanayi Kauçuk-İş B. Tez Büro-İş Kauçuk-İş (TÜRK-îş) 
Tekimal Sınateks Maden-İş İ. Lastik-İş Hiçbiri kazanamadı 
Altıntel Melamin Kauçuk-İş İ. Lastik-İş Kauçuk-İş (TÜRK-İŞ)

İşyeri Katılan Sendikalar Kazanan Sendika



Termo Buhar Maden-îş Tek Met-îş Baden-İş (DİSK)
Büyükdere Bahçe Tarım-İş Milli Tarım-İş Mt Tarım-îş (DİSK) 
Bala Üretme Çiftliği TİS Tarım-İş TİS (Bağımsız)
Çukurova Toprak Planlama Md. TİS Tarım-İş TİS (bağıbsız) 
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Referandumu, DİSK'e kayışı süratlendirmesi üzerine işveren
ler, kendi yayın organlarında referandumun bir hak olmadığını, an
cak mevcut yetkili sendika tespiti usullerinin de yetersiz olduğunu 
ileri sürerek referandumu kullanılmaz hale getiren yollar önerdiler. 
Örneğin «İşveren» Dergisi referandumun kanunlarımızda yer alma
dığını ve bu yüzden uygulanamayacağını duyurmak için bir sayısını 
bu konuya ayırdı. Ve referandum yerine değişik önerilerde bulundu. 
Sonuçta, referandum yetkili hukuk kurumlarının (Yargıtay)da kararı 
ile kullanılamaz hale getirildi.

GREVLER

1975 yılında uygulanan grevlerin kesin rakamı henüz yayınlan
madı. Ancak, Çalışma Bakanlığına göre Eylül ayında süren elli üç 
grev vardı. Ve yedi bin kırk üç işçi grevdeydi. Bu rakama Eylül ayın
dan önce başlayan ve biten grevler dahil değildir.

Diğer yandan 1965 yılı ile 1974 yılı arasında Çalışma Bakanlı
ğının İstatistiklerine göre Türkiye'de toplam 775 grev yapılmış ve 
bu grevlere 156.797 işçi katılmıştır.

1975 yılının gelişen olayları karşısında burjuvazinin temsilcileri 
neler söylediler? Bunları Madeni Eşya Sanayicileri sendikasının 
kongresinde yapılan konuşmalardan derleyeceğiz.

İlk olarak İşçi-İşveren çelişkisinin sertleşmesi ve direnişlerin 
birbiri ardından patlaması ve uzun süren grevler bir takım «Anar
şistlerin marifeti sayıldığından, işçi sendikalarına şu çağrılar yapıl
dı: «Evvela içimizdeki anarşistleri temizliyelim.» İşverenlerin sen
dikalara çağrısı şöyle devam etti: «... İdeolojik ve politik tartışma
ları, özel sektöre karşı olma-İşvereni suçlama stratejisini terk ede
lim». «... Evvela işbirliği görüşmelerini ve tartışmaları yapalım.» Ar
kası tehdit. Ve aynen şöyle: «İş birliğine gitmediğiniz ve bunları 
yapmadığımız takdirde, etkin ve yetkili organlar bir gün gelecek bun
ları bizlere zorla yaptıracaklardır. Bu çirkin ve zararlı kavgada ila-
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nihaye serbest bırakılacağımızı zannetmeyelim. Bu acı açıklamaların 
amacı suçlamaktan önce bir uyarmadır.»

İşverenler sendikaların kendileriyle işbirliği yapmasını ya da 
bir başka deyimle «Dikensiz gül bahçesi» istiyorlar. «Suçlamaktan 
önce uyarmanın anlamı ise gayet açık...

İşçilerin DİSK'e bağlı sendikalarda yer alması olayı üzerinde 
durduk. Bu sadece DİSK yöneticilerinin bir başarısı değil. Bu bilinen 
bir gerçek. Halkımızda görünen hızlı bilinçlenmenin bir parçası ola
rak, her şeye rağmen devam edecek bir gelişme bu.

Durum bu iken, DİSK'e karşı tavır ne olmalıdır? Kendi safımız
da görmediğimiz, bizim «Klişe» sözlerimizi söylemediği için «Kara
lama politikasını» geliştirmek anlamsızdır. Geçmişte yapıldığı gibi, 
Türk-İş'le DİSK'i aynı kefeye koyup, «Hangisinin karnını yarsanız 
emperyalizmin nimetleri çıkar» tutumuna girmek doğru değildir. An
cak, DİSK'in doğaı dev^mci ergide yer alması için mücadele etmek 
ve bunu belli bir dialoğun sınırları içinde tutmak şarttır. Nasıl ki, 
Sendikaların yönetimindeki işçi aristokratları yerine işçileri (yaşa
yışı ve ideolojisi ile işçi sınıfından kopmamış yöneticileri) görev ba
şına getirmek için çalışmak şartsa.

Türkiye’de Grevler Tablosu:

TÜRKİYE’DE GREVLER

Yıllar
Grev

Sayısı
Grevdeki

Günler
Grevdeki

İşçiler
Grevde kaybolan 

iş günü

1963 8 269 1.514 19.739
1964 83 2.696 6.640 238.261
1965 46 1.730 6.593 336.836
1966 42 1.091 11.414 430’104
1967 100 3.992 9.463 344.112
1968 54 1.715 5.179 175.286
1969 86 1.926 20.155 323.220
1970 72 1.752 21.150 220.189
1971 78 2.132 10.916 476.116
1972 48 2.297 14.879 659.362
1973 55 2.897 12.256 671.135
1974 100 3.727 36.628 578.249
Toplam 775 26.224 156.797 4.472.609

KAYNAK: Çalışma Bakanlığı

26



DİSK bir sendikadr, parti değil! İşçilerin sermayeye karşı eko* 
nomik mücadeleyi en iyi yürüttükleri, çatısı altında kendilerini ye
tiştirmek istedikleri bir işçi sendikaları topluluğudur, DİSK. Ancak 
ekonomik mücadeleyi gereği gibi yürüttüğü halde, (Örneğin Eyüp'te 
kurulu Santral Dikiş Fabrikasında çalışan 325 işçi, üyesi oldukları 
Türk-İş’e bağlı sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin getirdiği hak
ları yetersiz buldular ve toplu olarak DİSK'e bağlı Tekstil Sendi
kasına geçtiler. Ve bu sendikanın işveren ile sürdürdüğü görüşme
ler sonucu, saat ücretine ek zam ve diğer sosyal haklar alındı.) Eği
tim seminerlerinin DİSK'e bağlı bütün sendikalarda gereğince ya
pıldığını söylemek güçtür. Yapılan eğitimlerin yeterliliği ise, özellikle 
politik bilinç açısından tartışma konusudur. Örneğin bir fabrikada, 
işçilerin kendi inisiyatifleri ile kurdukları fabrika kütüphanesinin 
denetiminde olmaması üzerine, ilk önce kitaplık kurma işine öncü
lük eden arkadaş sendika yöneticileri tarafından işten atılmakla 
tehdit edilmiş, ancak işçilerin «Bütün üye fişlerini önünüze bırakı
rız» şeklinde karşı çıkmaları üzerine doğru tavır almak zorunda 
kalmışlardır. Ancak bütün bunlar sendikalar içinde ve hayatın tüm 
alanlarında dialoğu koparmadan verilecek mücadele ile yenilebilir 
ve sendikalar doğru raya oturtulabilir. Yapılacak veya yapılmakta 
olan eğitim çalışmalarında işçilere sınıf bilinci ve olaylar karşısın
da tavır alma öğretilmediği takdirde, işçi sınıfı mücadelesinin yoz
laşmaya mahkûm olması kaçınılmazdır.

Eğitim çalışmalarında ve mümkün olan her ortamda, «işçi sınıfı 
hareketi ile sosyalizmin bilimini bütünleştirmek mücadelesini» sür
dürmekle yükümlü olmalıyız. Bu açıdan, sosyalizmin bilimini her
hangi bir şekilde ihmal »etmek ve küçümsemek, işçi sınıfının bağım
sız ideolojisine en ufak bir sırt çevirmek burjuva ideolojisini güç
lendirmek anlamına gelir. İşçi sınıfı hareketi ile sosyalizmin bilimi
ni bütünleştirme mücadelesini gereği gibi yapmadığımız, işçi sınıfı 
hareketine, işçi sınıfının bağımsız ideolojisi ile ışık tutmadığımız 
ölçüde hareket kendiliğinden gelme niteliğini koruyacaktır. Hare
ketin kendiliğinden gejme gelişmesi ise onu açıkça hangi görünüm 
altında olursa olsun burjuva ideolojisine boyun eğmeye götürür.

Sorumlu devrimcilerin görevi, kendiliğinden gelmeliğe karşı 
doğru tavır almak ve işçi sınıfını hangi görünüm altında olursa ol
sun burjuvazinin kanatları altına girme eğilimlerine karşı bilinçlen
dirmek ve işçi sınıfı hareketini proleter devrimci ideolojinin kanat
ları altına almaktır.

GELİŞEN İŞQİ OLAYLARINA KARŞI TUTUM

İşçi sınıfına ulaşmanın yolu sadece sendikalardan geçmemek
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tedir. Bunun için partililer İşçi sınıfına «... Bu sınıf temsilcilerine, 
bunlar arasında en bilgisizlere, en az gelişmişlere, bizim bilimimizi 
yada hayatın biliminden en az nasibini almışlara yaklaşmayı bilme
li, bu en bilgisiz ve en az gelişmiş proletarya tabakalarını, yalnızca 
kitaplar aracılığı ile değil, onları canlı, günlük mücadelenin içine soka
rak eğitmelidir.» (Lenin) Bütün Eserleri, c. 8, s. 420)

Proleter devrimcileri, kitlelerle sıkı bağlar kurmadan ve kitlele
rin desteğinden yararlanmadan gerçek anlamda partileşemezler.

«Eğer azınlık, kitleleri yönetemiyorsa, onlarla sıkı bağlar kura- 
mıyorsa, bu azınlık, parti değildir ve genel olarak kendine parti adını 
verse bile hiçbir değeri yoktur...» (Lenin, Bütün Eserleri, c. 1 s. 213)

Gelişen işçi olayları içinde, kitlelerle layıkı ile bağ kurabilmek, 
kalıcı bağlar kurabilmek, kitlelere yön verebilmek parti olmanın 
şartı olduğuna göre, hareketin bölünmüşlüğü içinde hangi noktada 
bulunduğumuzu kolayca anlıyabiliriz. Gelişen işçi olayları ve de
mokratik atılımlar karşısında partinin kendisini öncü ilan etmesi, 
her zaman öncü olmasını sağlamayabilir.» Parti kitleleri kendisini 
izlemeye zorlayamaz. Gelişen olaylar karşısında partinin yönetici 
durumuna gelmesi, kitleler üzerinde otorite sağlaması için tek yol: 
Kitleleri, partinin gerçekten onların çıkarlarını dile getirdiğine ve sa
vunduğuna inandırmak, onları sözle değil, partinin eylemi ile, uygu
ladığı siyasetle, inisiyatifle, fedakarlığı ile inandırmak. Parti, çalış
masıyla büyük kitlelerin güven ve onayını hak etmelidir.

«Kendimize öncü birlik dememiz yetmez. Öyle 
davranalım ki bütün diğer birlikler, bizim başta yü
rüdüğümüzün farkına varsınlar ve bunu kabul etmek 
zorunda kalsınlar...»

Bu ilkeler ışığında Parti kitlelerin içinde, kitle ile birlikte eği- 
tiliyorsa, kitlelerin içindeki pratikten doğan deney birikiminden ya
rarlanmasını biliyorsa kitleleri yönetebilir. Bunu sağlayamadığı oran
da işçi sınıfı hareketi kendiliğinden gelme hareket olma niteliğini 
koruyacaktır. Bu da hiç kimsenin isteğine bağlı olmadan, işçi sınıfı 
hareketinin objektif olarak burjuvazinin kuyruğunda gelişmesine 
neden olacaktır. Burjuva kuyrukçuluğunun objektif konumu şu veya 
bu söze değil, Türkiye işçi sınıfını adına layık bir örgüte kavuştur
ma mücadelesine verilen öneme bağlıdır. Onun için biz, aralarında 
sınıf farklılıklarından gelmeyen nüanslar bulunan, ancak marksist 
ilkelerde birlik halinde olan, aralarındaki nüansların Partinin yara
tacağı demokratik platformda tartışılabileceği, Parti bilim kurulu
nun Türkiye toplumunu analiz ederek tartışma konularına somut
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çözümler getirebileceği güçlü tek sosyalist partiyi yaratma müca
delesine hız verelim diyoruz.

Bunu söylerken, hareketin içinde bulunduğu dağınık dönemde 
kendiliğinden hareketlerin saman alevi gibi parlayıp biten kitle atı- 
lımlarının, işbirlikçi burjuvaziye yıkıcı darbeler indireceğine inan
madığımız gibi devrimci teorinin de bunu böyle koyduğunu biliyo
ruz. Devrimini başarıya ulaştırmış ve ilk defa devrim yapmış bir 
ülkenin lideri şöyle sesleniyor:

«İşçi sınıfı hareketinin kendiliğinden geimeliğine 
bütün abartmalar» diyordu Lenin, «Bilinç unsurunun 
ve sosyal demokrasinin partisinin rolünü bütün kü
çümsemeler, küçümseyenler istese de istemese de 
burjuva ideolojisinin etkisinin işçiler arasında kuv
vetlenmesine yol açar.»

Bütün bu ilkelerin ışığında sonuç olarak şunu söylüyoruz: İşçi 
sınıfının kendiliğinden gelme hareketinin emekçi kitlelerin demok
ratik atılımlarının yoğunlaştığı bir dönemde, kitlelere yön verebil
mek ve sorumluluğunu taşıdığımız ülkemizin devrimini gerçekleşti
rebilmek için işçi sınıfının bağımsız politikasını kitlelere kabul ettir
mek yönetici rolü yürütebilmek için; işçi sınıfının öncü niteliğinde, 
yoksul köylülük içinde kök salmış bir partiyi-gerçek kıimak ve top
lumun tüm kesimlerinde ses verebilmek ve siyaset arenasında 
etkinliğiyî-e yer alabilmek için tek güçlü Sosyalist parti gereklidir. 
Bunu gerçekleştirmek için mücadele edelim.
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Ş. DAĞISTANLI

Dev-Genç üzerine

12 Mart’tan sonra, Dev-Genç içinden çıkmış devrimci arkadaşların 
çoğunda Dev-Genç’in işlevini tümüyle reddetme, bir kısmında da en 
azından küçümseme eğilimi belirdi. Biz bu tutuma karşı çıktık. Gerek 
devrimciler arasmda, gerekse sıkıyönetim mahkemeleri önünde Dev - 
Genç’i savunduk.

Dev-Genç’i ve hareketini küçümseyenler ya da reddedenler, aslın
da Dev-Genç’in niteliğini ve görevlerini anlamıyorlar ya da işçi sınıfının 
öz örgütü’nün görevleriyle barıştırıyorlardı.

Geçtiğimiz günlerde yaym hayatına atılan «Devrimci Gençlik» adlı 
bir dergide «Dev-Genç’in Mücadelesini Doğru Kavrıyalım» (sayı I, say
fa 6-7) başlıklı bir yazı çıktı. Öncelikle şunu belirtelim ki; yazı, Dev - 
Genç’i reddedenler ya da küçümseyenler kervanına katılmıyor. Bu 
yönüyle olumlu bir yazıdır. Ama yazıda Dev-Genç’e sahip çıkılırken 
sahip çıkma eylemi doğru noktalardan hareketle yapılmıyor ve böylece 
havada ve yalnızca duygusal bir çıkış olarak kalıyor. Dev-Genç hare
ketinin gerçek niteliğinin, yazı sahibi tarafından da doğru kavranma
dığı besbelli.
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DEV-GENÇ’ÎN SON KURULTAYI

Yazıda şöyle deniyor:
«Dev-Genç’in Beşinci Kurultayı sol hareket için
deki ayrışmaların kesin hatlarla belirgileştiği bir 
zamanda oldu. Beşinci Kurultaya gelindiğinde 
devrimci gençlik hareketi içinde sosyalizm ve 
burjuva kuyrukçuluğu yeni biçimlere bürünmüş
tü. Dev-Genç’in yönetimine, proleter devrimci 
çizgiyi savunanlar büyük bir çoğunluğun oyları 
ile geldi. Dev-Genç’in kitlelerle bağı, özellikle 
köylülerle ortak eylemleri artmaktaydı».

Bu müphem ve muğlâk ifade, o dönemin karakteristiğinin tam ter
sini yansıtmaktadır. Dev-Genç’in Beşinci Kurultayı, (ki son kurultay
dır) yazıda belirtilenin tersine olarak devrimci gençlik hareketi içinde
ki ayrışmaların daha henüz «kesin hatlarla» belirginleşmediği bir ana 
rastladı. (1) Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) hareketini saymazsak, 
Kurultay sırasında, en fazla belirginleşmiş akım, sonradan THKO adım 
alan akımın çekirdeği idi. Ve bu arkadaşlar, kurultaya katılmadılar. 
Çekirdeği idi diyoruz çünkü kargaşa ortamında, tavrını belirlemekte 
güç duruma düşen birçok devrimci genç daha sonra bu akımın bünye
sini oluşturdu. Bir önceki Merkez Yürütmenin, başını çeken arkadaş- 
ları-ki daha sonra 84 sanıklı davada yargılandılar- izliyecekleri çizgi açı
sından belirginsizlik içinde idiler.

Beşinci Kurultayda seçilen Merkez Yürütme, Aydınlık Sosyalist der
gi ile bağlarını henüz kopairmamış idi. İzleyecekleri siyasî çizgi açısm-

(1) Yazıda «sol hareket içindeki ayrışmalar» denerek genel bir ifade 
kullanılmış; biz «devrimci g*ençlik hareketi içindeki ayrışmalar» deyimini 
kullanarak sorunu, ele alman konunun alınma indirgedik. Çünkü sol ha
reket içindeki ayrışmalar daha önceden de kesin hatlarıyla bellidir. Küçük 
burjuva radikalizmi, Millî Demokratik Devrim starejisini savunan proleter 
devrimci hareket, TİP, Kıvılcımlı grubu vb...vb... Tüm bunlar sol hareketin 
kapsamı içindedir. Ve birbirinden kesin hatlarla ayrıdır. Burada, belirsiz 
ya da belirli olma durumu genel anlamda birbirinden kesin hatlarla ayrıl
mış tüm bu akımlar içindeki bölünmeler için geçerlidir. Özel olarak da Milli 
Demokratik Devrim starejisi savunan proleter devrimci hareket için. Ve so
runa proleter devrimci hareket açısından bakıldığında, söylenecek olan, ay
rışmaların kesin hatlarla belirginleştiği değil, henüz belirginleşmemiş oldu
ğudur. Yazar kesin hatlarla belirginleşmeden söz ederken yanlışa düştüğü 
gibi, «sol hareket içindeki» ifadesini kullanırken de meseleyi iyice muğlak- 
laştırmaktadır.

31



dan onlar da bir belirginliğe kavuşmamıştı. O günleri bilenlerin hala 
anılarında olması gerekir ki, Mahir arkadaş, kurultayda yaptığı konuş
mada, Aydınlık Sosyalist dergiyle aralarında ideolojik bir ayrılık olma
dığını, bazı konularda «nüanslar» bulunduğunu söyledi. Sonradan «Ay
dınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup» yayınlandığında, bu «nüanslar» 
sözcüğü uzun süre espri konusu oldu.

İşte böyle bir ortamda seçimler yapıldı, özellikle, M. Çayan’m ko
nuşması kafalarda Aydınlık Sosyalist dergi çizgisinden bir kopmanın 
söz konusu olmadığı yolunda etkileme yapınca, hemen hemen tamamı 
o güne değin aynı derginin çizgisini benimsemiş olan İstanbul delegeleri 
kendi aralarında toplanarak, daha sonra seçilen Merkez Yürütme ku
ruluna oy verme kararı aldılar ve İstanbul Bölge Yürütme Kurulu 
adaylarını saptadılar. Bundan sonra yapılan seçimlerde hem Merkez 
Yürütme ve hem de Bölge Yürütmeler hemen yemen oybirliği ile se
çildiler.

Yani, yazıda denildiği gibi, «Dev-Genç’in yönetimine (ki Merkez 
Yürütme kastediliyor) proleter devrimci çizgiyi savunanlardın «büyük 
bir çoğunluğun oylarıyla» gelmesi tamamiyle Dev-Genç hareketi (bir 
anlamda da MDD hareketi diyebiliriz.) içindeki ayrışmanın kesin hat
larla henüz belirlenmemiş olmasına dayanmaktadır. büyük bir ço
ğunluğun oylarıyla iş başına gelme olgusu;, yalnızca Merkez Yürütrr0 
için değil, seçildiği anda Aydınlık Sosyalist dergide savunulan ilkeleri 
benimseye gelmiş ayrışmaların kesin hatlarla be’irmesiyle gerçekle
şen kopmalarlardan sonra bile çoğunluğunu, aynı dergide savunulan 
ilkeleri benimsemeyi sürdürmüş devrimcilerin oluşturduğu İstanbul 
Bölge Yürütme Kurulu için de geçerlidir. Demek ki. birkaç av sonra 
yayınlanan «Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektuplu izliyenlerle, adı 
geçen dergide ortaya konan görüşleri savunanlar birb;rlerine ov ver
mişlerdir. Bu olgu, hem o ortam hakkında, hemde, yalnızca Merkez 
Yürütme’ye özgü olmayan büyük çoğunluğun oylarının tutum belirgin
liğinin derecesi hakkında bir fikir vermeye yeterlidir.

DEV-GENÇ’İN YAPISINA DAÎR BİRKAÇ NOT

Bu noktada bir gerçeğe değinmek gereği var. Yazıda, Dev-Genç 
zaman zaman yalnızca Ankara’da işlevini sürdüren Merkez Yürütme 
Kuruluna indirgeniyor. Dev-Genç elbette ki bütün bölgelerdeki kurul
larının eylemleriyle Dev-Genç olmuştur. Ancak bu konuda etkinlik 
açısından bir derecelemeye gidilirse İstanbul Bölge Yürütmenin her 
dönemdeki etkinliği, su götürmez bir gerçek olarak kendini gösterir. 
Bunda hem İstanbul’daki gençlik eylemlerinin bolluğu, etkinliği rol
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oynamıştır, hem de İstanbul’da sanayi proletaryasımn ve proletaryanın 
kendiliğinden gelme eylemlerinin yoğun olmasının rolü vardır.

Bu etkinliğin bir örneği olarak; ve yazıda FKF (Fikir Kulüpleri 
Fedarasyonu) içindeki ilkel oportünizmin yenilgiye uğratılmasmdan 
söz edilirken değinilmeyen bir olgu olarak, biz burada, bir gerçeğe 
işaret edelim. FKF içindeki ilkel oportünizme karşı en etkin mücade
leyi, DÖB (Devrimci Öğrenci Birliği) yürütmüştür.

Devrimci Öğrenci Birliği, FKF oportünizmine karşı, Türk Solu ve 
Aydınlık Sosyalist Dergi’de savunulan ilkeleri benimseyen devrimci 
öğrenciler tarafından 1968 sonlarında kurulmuştur. Kısa zamanda, İs
tanbul öğrenci gençliğini anti-emperyalist bir çizgide eylem sahasına 
sürmeyi beceren DÖB, öğrenci gençliğin (İstanbul’da) etkin kitle ey
lemleriyle (forumlar, yürüyüşler, mitingler), FKF oportünistlerini tec
rit etmeyi başarmıştır. Ayrıca DÖB’ün üniversite içinde çeşitli gerici 
akımlara karşı yürüttüğü aktif ve militanca mücadele daha sonra üni
versitelerin devrimci gençliğin kalesi durumuna yükseltilmesi müca
delesinin başlangıcı olmuştur. DÖB’ün bu mücadelesi de, kitle eylem
lerini örgütlemesindeki başarının yanısıra FKF oportünistlerinin tecrit 
edilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Diyebiliriz ki DÖB, gerek üniversitelerin devrimcilerin kalesi ha
line getirilmesi, gerek emekçi kitlelerin kendiliğinden glme eylemleri
ne koşma ve onları destekleme, gerekse öğrenci kitlesini anti-emper
yalist bir çizgide eylem alanına sürmede, Türkiye’de devrimci genç
lik hareketinde bir çığırın açıcısı olmuştur. Dev-Genç (2), açılan bu 
çığırdan yürümüştür. Bu gerçek bile tek başına, İstanbul’un, devrimci 
gençlik hareketinde taşıdığı etkinliği anlatmaya yeter.

Gerçeklerin daha iyi anlaşılabilmesi için 12 Mart sonrası devrimci 
gençlerinin bilmesi gereken bir nokta vardır. Dev-Genç’in genel mer
kezinin Ankara’da bulunması yalnızca o zamana değin süre gelmiş 
olan önemli kuruluşların genel merkezlerinin Ankara’da bulunması 
alışkanlığından ötürüdür. Ve Dev-Genç hiçbir zaman Merkez Yürüt
mesi tarafından sıkı sıkıya denetlenen bir örgüt değildi ve olamazdı. 
Bölge yürütmeler hemen hemen bağımsız çalışırdı ve bu çalışmalarda 
Aydınlık Sosyalist Dergi ve Türk Solu’nda savunulan görüşler, birliği 
sağlardı.

(2) Dev-Genç adı, sondan bir önceki kurultayda (1968 Ekimi), DÖB-ün 
FKF’ye katılmasından sonra örgütün adının değişmesiyle ortaya çıkmıştır. 
Kurultayın kabul ettiği yeni ad: Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu 
(TDGF)dir. Kısaltılmış olarak Dev-Genç adını ilk kez İstanbul Bölge Yürüt
me kullanmış, Genel Merkez önce tereddüt göstermekle birlikte sonra kabul
lenmiştir.
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Konuyu aydınlatma bakımından bu kısa notları düştükten sonra, 
Dev-Genç hareektinin niteliği üzerine dönelim.

DEV-GENÇ BİR PARTİ DEĞİLDİ

Bu konu, Devrimci Gençlik dergisinin ikinci sayısında, birinci ya
zının devamı olarak çıkan ikinci yazıda (sayfa 6-7) ele alınmış ve özel
likle TİP yönetimi çevrelerinden gelen «Dev-Genç kendini parti yerine 
koydu» suçlamaları eleştirilmiştir. Dev-Genç’in bir parti olmadığı, işçi 
sınıfının öz örgütü niteliğinde bir partinin bulunmadığı bir ortamda 
üzerine düşeni yaptığı, bu nitelikte bir parti olsaydı, Dev-Genç’in daha 
da fazla ve olumlu işler yapabileceği savunulmuş? Bütün bunlara ka
tılmamak mümkün değil. (2)

Ancak ,yazar, bu konuda fikrini böyle ifade etmesine rağmen, çok 
yerde Dev-Genç’i değerlendirirken, onu bir parti gibi ele almaktadır.

Örneğin, Dev-Genç’in yarım aşırı aşkın bir tarihi olan proleter 
devrimci harekete «reaksiyon» olduğu söylenirken düşülen durum bu- 
dur. Şöyle denmiş:

«Evet, Dev-Genç Türkiye sol hareketi içinde çok uzun bir evrenin 
karekteristiklerine ters düşmektedir. Onu aşan yeni bir evrenin haber
cisidir. Böyle olmasından dolayı «eskiye» bir reaksiyondur.»

Bu aynı zamanda Dev-Genç’i bir örgüt olarak eskiye alternatif 
gibi koymaktır. Proleter devrimci hareketin geçmişi Lenin’in Üçüncü 
Enternasyonaline bağlı ve sekreteri Enternasyonalin icra komitesinde

(2) Ancak, burada yazının bize yönelttiği suçlamaya değinelim, Deniyor 
ki, «Sonaraları bu eleştiriyi Mihri Belli ve grubu, Dev-Genç içinde etkin
liklerini yitirince yapmaya başladılar». Bu tümüyle bir bühtandır. Doğru 
tanımıyla, «Aydınlık Sosyalist Dergi etrafında toplanan grup» ne «Dev-Genç 
içinde etkinliğini yitirdikten» sonra ne de önce böyle bir suçlamada, (suç
lamada diyoruz, çünkü bu bir eleştiri değildir) bulunmamıştır. Kaldı ki, 
bizim Dev-Genç içinde etkinliğimizi yitirmemizle Dev-Genç’in kapatılışı 
arasında birkaç aylık bir süre vardır. Öte yandan bizim yönelttiğimiz eleş
tiri her zaman şu olmuştur: Yalnızca Dev-Genç içinden çıkmış öğrenci dev
rimcilere dayanılarak bir partileşmeye gidilemez. Dev-Genç kendini bir 
parti gibi görüyor’ demek başka şey, bizim dediğimiz başka şey. Yazarın 
bunları birbirine karıştırmaması gerekirdi. Kaldı ki, biz 12 Mart’tan biraz 
önce Dev-Genç içinde çoğunluğun desteğini yitirmiş olsak bile, son ana ka
dar Dev-Genç’li kaldık. Ve Dev-Genç’lilik ruhunu yaşatmak için verilmiş 
sözümüz var.
yer alan bir parti tarafından yazılmıştır. (3) Hareketin stratejisini ve 
politikasını bu parti saptamıştır. Yukarıda aldığımız koyuş tarzı, bir
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gençlik örgütünü, bir partiye alternatif gibi görmektir; ne kadar 
Dev-Genç’in bir parti olmadığı söylense de.

Yazıda geçmiş pek hafife almıyor, hatta reddediliyor.
«Gel gör ki, geçmişte biz bunları bulamamaktayız. Proletaryanın 

bağımsız siyaseti yerine, proletaryayı burjuvazinin yedeğine takmak, 
onun ihtilalci eylemi yerine «burjuva demokrasisini» takviye...»

Acaba yazar, geçmişe bü karalamaları yaparken, karalamaya kalk
tığı çizginin Üçüncü Enternasyonalle çelişmediğini biliyor mu? Şefik 
Hüsnü, herhalde proletaryayı burjuvazinin yedeğine taktığı ya da ka- 
rakaşımn ve karagözünün hatırı için seçilmedi marksizm-leninizmin 
dünya ölçüsündeki temsilcisi Üçüncü Enternasyonalin icra komitesine.

Yazarın dili, 1969-1970 ömcesine proleter devrimci hareket demeye 
varmıyor; «sol hareket» diye adlandırıyor. 50 yılı aşkın bir tarih, ne 
idüğü belirsiz bir «sol hareket»>miş. Proleter devrimci hareket 1969-70’de 
başlamış. Nerede ise Dev-Gemç’in yönetimine son merkez yürütmenin 
seçilmesiyle başladığını söyleyecek. Buna çocuklar bile güler.

Bir de şu var; yazarın pıarti olmadığını bildiği Dev-Genç mi baş
latmış bu proleter devrimci hareketi? Bilimsel sosyalizmin Türkiye 
koşullarına uygulanmasından doğan proleter devrimci çizgiyi Dev-Genç 
mi ortaya çıkarmış? Hayır. Dev-Genç’in asla böyle bir iddiası yoktu. 
Kaldı ki, bütün bunlar bir gençlik örgütünün işi değildir. Ve zaten 
Dev-Genç’in yolunu aydınlatan proleter devrimci çizgi vardı Türki
ye’de. Bu çizgi, proleter devrimci hareketin değişen koşulları da gö- 
zönünde bulundurarak, başından beri savuna geldiği çizgidir.

Yazar herhalde, Dev-Genç’in yalnızca son merkez yürütmesinden 
sonraki dönemi benimsemek gibi bir tutum içinde değil. Çünkü bu 4-5 
aylık bir süredir. Ve üstelik Dev-Genç’in gerileme dönemidir. Bu kısa 
süre içinde özellikle Ankara’da bir dizi fakülte ve öğrenci yurdu fa
şistlere kaptırılmıştır. Her neyse... Dev-Genç benimsenecekse bütün 
dönemleriyle benimsenecektir. Ve yazarın da dediğine göre FKF için
deki oportünizm yenilgiye uğratılarak Dev-Genç, Dev-Genç olmuştur. 
Oportünizme karşı bu ideolojik mücadele nelere dayanarak verilmiş
tir? Elbetteki bilimsel sosyalizmin doğrularına? Demek ki, Dev-Genç’in, 
Dev-Genç olabilmesi için, bilimsel sosyalizmin doğrularını savuna gel
miş bir proleter devrimci hareket gereklidir. FKF içindeki oportüniz
min yenilgisi, tüm olarak proleter devrimci hareketin TİP içindeki 
ilkel oportünizmi yenilgiye uğratması işi proleter devrimci hareketin 
ideolojik organı durumunda olan Aydınlık Sosyalist Dergi ve Türk 
Solu’nda yürütülen ideolojik mücadele ile olmuştur. Bütün bunları 
yadsıyabilmenin olanağı yoktur. Dev-Genç savunulan doğru bir çizgi-

(3) Bu partiyi, Bizim Radyo çevresindeki mültecilerle karıştırmamak ge
rekir.

35



ye, proleter devrimci bir çizgiye yaslanmadan FKF içindeki oportü
nizmi yenemezdi. Bunun tersi düşünülemez bile.

Bir ülkede, bilimsel sosyalizmin ışığında ülke şartlarının yorum
lanmasından doğan proleter devrimci hareketin temellerini atmak bir
kaç yıl içinde ve bir iki yazıyla olacak şey değildir. Buna da çocuk
lar güler. Ama yazara sorarsanız, 1969’larda Aydınlık Sosyalist Der- 
gi’de çıkan bir yazıyla proleter devrimci hareket belirginleşmeye baş
lıyor:

«... Aydınlık Sospalist Dergi’de yayınlanan ‘Sağ sapma, Devrimci 
Pratik ve Teori’ yazısında belirginleşmeye başlayan proleter devrimci 
çizgi, bu kurultayda (1969 kurultayı kastediliyor) verilen ideolojik mü
cadelenin kaynağı olmaktaydı.» Ve bir yıl sonra da «... Dev-Genç’in 
yönetimine proleter devrimci çizgiyi savunanlar büyük bir çoğunluğun 
oylarıyla geldiler.» Herhalde bu arada proleter devrimci çizginin iyi
ce «belirginleşmesi» için bir iki yazı daha yazılmıştır!

Geçmişi yadsıyacağım diye, proleter devrimci çizginin ve ona da
yalı hareketin oluşturulması işini Dev-Genç’e yüklemek, onu parti ile 
karıştırmak demektir.

DEV-GENÇ NÎÇÎN BAŞARILIDIR?
Kitle örgütleri proleter devrimci hareketin bir parçasıdırlar. Kitle 

örgütleri, kitleleri harekete geçirmede, proleter devrimci hareketi yö
neten işçi sınıfının öncü müfrezesinin transmisyon kayışıdırlar. Kitle 
örgütlerinin temel görevi, tabanlarını (ait oldukları kitleyi) devrimci 
eylem alanına sokmada transmisyon kayışı olma işlevini yerine getir
mektir. Kitle örgütlerinin başarılı olup olmaması bu işlevin yerine ge
tirilip getirilememesine bağlıdır.

Dev-Genç’de anti-emperyalist ve anti-feodal bir kitle örgütüdür. 
Onun başarısı temsil ettiği öğrenci kitlesini anti-emperyalist bir çizgi
de eylem alanına her fırsatta sokabilmesindedir. Bu temel görevini 
yerine getirebilmesindedir. Bunu başarabilmek için, her çeşit gerici 
ve faşist güçlere karşı militanca mücadele ederek, üniversiteleri dev
rimci gençliğin kalesi haline getirebilmesindedir.

Bu temel görevinin yanı sıra, kendi kitlesi dışındaki sınıf ve taba
kaların; başta işçi sınıfı olmak üzere yoksul köjdülpğün, küçük üreti
cinin, memurların vb. gibi, ekonomik-demokratik eylemlerine koşması 
onları desteklemesi, hatta birçok yerde bu eylemlerin örgütlenmesin
de büyük katkısı olması, Dev-Genç’in başarısını parlaklaştıran bir ol
gudur. (4)

Sözü Emekçi Dergisi’nin 2. sayısında yayınlanan Dev-Genç dava
sındaki savunmamızdan bir alıntıyla bitirelim:
(4) Yazar, Dev-Genç’in emekçi sınıf ve tabakalarla olan bu ilişkisini 
«kitle bağı» olarak adlandırmış. Oysa kitlelerle ilişki ile kitle bağı özdeş
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«Dev-Genç siyasal bir parti değildir. Ö halde 
bir siyasal partinin görevleri ve işlevleri, Dev- 
Genç’in görevleri ve işlevleri değildi. Kısaca söy
lersek, bu sömürü ve talan düzenini değiştirmek, 
Türkiye’mizi tam bağımsız ve gerçekten demok
ratik bir ülke düzeyine yükseltmek, bir partinin 
işi olabilirdi ancak, Dev-Genç gibi bir gençlik ör
gütünün işi olamazdı.

Bu da 141. maddeden kaçmak için değil, ger
çek bu olduğu, bilim böyle koyduğu içindir.

Ama bizim bu nokta üzerinde durmamızın 
temel nedeni yapılabilecek bir haksızlığı gider
mek içindir. Bu düzenin değiştirilmesini Dev- 
Genç’in işi olarak gören zihniyet ya da buna ben
zer yorumlar, ardından Dev-Genç’in bu işe kal
kıştığı ve başaramadığı suçlamasını da getirir. 
Bu haksız suçlamayı kabul edemeyiz.

Dev-Genç, devrimci ve yurtsever gençliğin 
temsilcisi, anti-emperyalist ve anti-feodal bir kit
le teşkilatı olarak halkına olan görevini yerine 
getirmiştir. Emekçi Türkiye halkının bir parça
sı olarak, devrimci gençliğin özlemi tam bağımsız 
ve gerçekten demokratik bir Türkiye’dir. Ve 
Dev-Genç kitlesinin bu anti-emperyalist ve anti- 
Jeodal özlemlerini yansıtmıştır. Bunda başarılı 
olmuşsa görevini yerine getirmiş demektir. Biz 
başarılı olduğuna inanıyoruz.»

değildir. Kitle bağı, ilişki kuran örgütle kitle arasında kalıcı ve sağlam bir 
bağın kurulması demektir. Yani, ilişki kuran örgütün, ilişki kurduğu sı
nıf ya da tabakayı örgütlendirmesi, o sınıf ve tabakanın sosyalist bilince 
erişmiş unsurlarını bünyesi içinde örgütlemesi demektir. Kitle bağı, ancak 
böyle kurulabilir. Ve bu iş, işçi sınıfının öz örgütünün işidir. İşçi sınıfının 
öz örgütü, bu alanda yan örgütlerinden elbette yararlanacaktır. Ama bu, 
bu işin öz örgütün temel görevi olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu açıdan 
bakarsak, Dev-Genk öğrenci gençlik dışındaki emekçi sınıf ve tabakalarla 
çok sıkı ilişkiler içinde olmuştur, ama, bunlar bağ durumuna getirilerek 
süre giden bağlar değildir. Kuşkusuz istisna olarak bu gibi bağlarda ku
rulmuştur. Ancak, yazıda konulduğu gibi, ilişkilerin genel niteliği kitle ba
ğı değildir. Ama bu Dev-Genç’i suçlamak değildir. Çünkü bu işin işçi sını
fının öz örgütünün işi olduğunu söyledik. Dev-Genç’in övülecek yanı emek
çi kitlelerle çok sıkı ilişkiler içine girebilmesidir.
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MACİT DİREN

Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
ve İnfazları Durdurulmalıdır

12 Mart faşizminden önce, halkımızın demokrasi cephesine ağırlığını 
hızla koymaya başlaması üzerine, işbirlikçi egemen sınıfların düştüğü 
iktidar bunalımı sürüp gitmekte. Bu bunalımda AP ile ortaklarının 
gayrı-milli cephesine artık, Türkiye’de çok partili rejime rağmen her 
zaman sınırlı tutulmuş burjuva siyasi demokrasisi şartları bile yetmez 
oldu. MC iktidarı, bu antidemokratik siyasi düzeni daha da geriletmek, 
daha koyu bir sömürü ve baskı düzeni kurabilmek için emekçi sınıf
lara karşı elindeki bütün araçlarla saldırıyor. Özellikle demokrasi cep
hesinin geliştirilip güçlendirilmesini hızlandıracak ve iktidarlarını tecrit 
edecek olan emekçi sınıfların ekonomik ve siyasal örgütlenme birliğine 
karşı saldırıyor. Siyasal davalar için olağanüstü yargı kurumlarmı tam 
istim çalıştırmaya, iptal edilen yasalarm yerine yenilerini getirmeye, 
12 Mart hukukunu var gücü ile sürdürmeye çalışıyor.

Başbakan Demirel, 10 Aralıkta yaptığı basın toplantısında, Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği yasalarm ve bu arada Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Yasasının «daha kapsamlı» çıkartılması için en kısa zaman
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da girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştır. 14 Aralıkta Adalet Baka
nı Müftüoğlu, «özgürlükleri koruma yasası yok» derken, tasarının bir 
üst komisyonda hazırlandığını gazeteler yazdı.

İşbirlikçi egemen sınıfların baş temsilcisi Demirel iktidarı baştan- 
beri karşı olduğu 1961 Anayasasından sürekli olarak uzağa düşmekte
dir. Demirel, 12 Mart’ta defalarca budanan Anayasa’yı daha da değiş
tirmek amacında olduğunu son seçim konuşmalarında açıklamıştır. Da
nıştay kararlarını sürekli çiğneyen Demirel iktidarıdır. Bu iktidara si
yasi davalar için sivil mahkemeler, tabii hakimler yetmemektedir. Sav
cı ve yargıçlarını siyasi iktidarlarının atadığı Devlet Güvenlik Mahke
melerini daha kapsamlı bir yasa ile diriltme çabaları buradan gel
mektedir.

ADANA DGM’NIN ÖRNEK KARARI

Oysa geçen ay, iptal edildiği halde hâlâ tam istim çalıştırılmak is
tenen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin durumu kamuoyunda geniş öl
çüde tartışıldı. Anayasa mahkemesinde kuruluş yasası iptal edilirken, 
kendilerine tanınan bir yıllık çalışma süresini kullanma biçimi hakkında 
bizzat DGM’leri bünyesinde farklı düşünce ve davranışlar iyice açığa 
çıktı.

Özellikle en büyük şehirlerimizde, DGM.leri ellerindeki dosyaları 
yetkili marcilere devretme hazırlıklarına gireceği yerde, yeni yeni dos
yalar açarken, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi halkımızın demokra
tik özlemlerini uygun bir davranışta bulunarak, yeni yasa çıkana kadar 
elindeki bir davayı durdurma kararı aldı. Bu «mahkemenin durması 
(muvakkat tatil)» kararıdır.

Köy öğretmeni Celâl Işık, Malatyada bir toplantıda okuduğu şiirle 
komünizm propagandası yaptığı iddia edilmiş, sonunda Adana DGM 
Savcılığı, öğretmen hakkında TCK’nun 141/1 maddesine göre dava aç
mıştır. Ancak mahkeme heyeti bu davayı incelemek yerine, «kendi du
rumu hakkında» karar vermiştir. Oy çokluğu ile alman karar şöyledir:

«— Bir mahkemenin her şeyden önce toplumda güven vermesi, her 
türlü kuşkudan arınmış olması gerekir. Anayasanın 132. maddesinden 
hakimler «Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler» ilkesinde de belirtildiği gibi bir hakime Anayasa ve 
kanun yamsıra hukuka aykırı olduğuna inandığı veya vicdanına ters dü
şen bir konuda karar vermesi istenemez. Kanunun iptalinden sonra 
Anayasa Mahkemesi sözü edilen bir yıllık süreyi yeni bir yasanın çı
karılması için vermiştir. Yargılama için değil. Devlet Güvenlik Mahke
melerinin bu süre içinde herhangi bir karar vermemeleri gerekir. Bu

39



hukuksal durum C.M.U.K.’nun 253’üncü maddesinde sözü geçen ön me
sele olarak kabul edilmiştir. Yasama organınca yeni bir kanun çıkarıl
masının beklenmesi bu hükme dayanılarak mahkememizce ön mesele 
olarak kabul edilmiştir. Buna göre mahkemenin durması gerekmekte
dir.»

Her ne kadar karar temyiz edilmiş ve Yargıtay’ca bozulmuş ise de, 
12 Mart Hukuku’nun devamı olan DGM’leri, vicdanını dinliyen kendi de
mokrat üyeleri tarafından halkımızın önünde bir defa daha yargılan
mışlardır.

Aslında, Adana DGM. nin üç demokrat üyesi, vicdanını dinliyen ilk 
yargıçlar değildir. Bilindiği gibi, DGM.lerinin Anayasaya aykırılığını 
ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurup iptal kararını istiyenler, 
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinin savcı ve yargıçları olmuş
tur.

Bu da göstermektedir ki, işbirlikçi iktidar 12 Mart hukukunu 
DGM.leri ile vargücü ile sürdürmek istese de tüm hukukçuların vicda
nına ipotek koyması mümkün değildir. 12 Mart faşizmi şartlarında bile, 
kürsülerinden alınsa ve mahkemeleri lağvedilse bile vicdanının sesini 
dinleyerek halkımızın mücadelesine ters düşmeyen şerefli yargıçlar 
gördük. Bugün de halkımızın özgürlük ve demokrasi özlemlerinden ay
rı düşmek istemiyen yargıçları ve savcıları görüyoruz.

ANKARA DGM SAVCI YARDIMCISI NE DİYOR

Ankara DGM C. Savcı Yardımcısı Osman Nuri Karateke, 2 Aralık 
Cumhuriyet’te çıkan yazısında, işlerliği ötedenberi tartışılan DGM’leri- 
nin son zamanlarda kamu oyunda yoğun bir eleştiriye uğradığını belirt
erek bunun nedenlerini incelemektedir. Karakeke, DGM Kuruluş Yasa
sındaki üç ana gerekçeyi incelemekte, «yeni suç ve suçluluk kavramları
nın ortaya çıktığı yeni ve süratli yargılama gerejktiği ve hususiyet arze- 
den bu gibi suçların ihtisaslaşmış mahkemelerde görülmesi ihtiyacı» gibi 
gerekçelerin temelsizliğini göstererek şu yargıya varmaktadır:
•jtjjlîbz ^o5 ıjajuapau Supun^ uıjai9uıa^qeuı nq ıy[ joAnjnjo0  —* 
Temel hukuk ilkelerinden yoksun ve aksine hukuku zedeleyici nitelikte
dir. Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal ettiğine göre, bu iptal doğrul
tusunda hukukun itibar kazanması için tekrar hu mahkemelerin yenilen
mesi cihetine gidilmemesi ve ilk fırsatta da Anayasa'dan hu mahkeme
lerin kuruluşuna dair maddelerin çıkartılması her iktidarın görevi olsa 
gerek.»
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BAROLAR DGM’LERİNE KARŞI

Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Faruk Erem, 18 
Aralık Cumhuriyet’teki yazısında, yasal dayanağı kalkmış bir mahke
menin göreve devam etmesi kadar önemli bir hukuk olayına rastlan
madığını belirtmektedir. Prof. Erem’in yazısının sonunda vardığı sonuç 
şudur:

«— İptal kararının ertelenmesinin «gerekçesi», 44 sayılı Kanunun 
50. maddesinde belirtildiği gibi yeni ve uygun bir kanun çıkarılması 
olanağını sağlamaktır, yoksa (Anayasa Komisyonu sözcüsünün de beyan
larında teyit ettiği gibi) «Anayasaya aykırı olan kanunu vatandaşlara 
tatbik etmek için değil». Bu itibarla «derdest davalar»a devam etmek 
değil, dosyaların yetkili ve görevli genel mahkemelere tevdii gereklidir, 
aksine uygulama hukuka aykırıdır.»

Bir gün sonraki gazetelerde, İst. Barosu Genel Kurulu haberi ile 
îst. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Doçenti Server Ta- 
nilli hakkında, ders kitabında komünizm propagandası yapmak suçun
dan, İstanbul DGM’inde yargılanmaya başladığı haberi yanyana yeralı- 
yordu.

Doçent Tanilli, 12 Mart döneminde Prof. Mümtaz Soysal’dan sonra 
kitabı yüzünden yargılanan ikinci üniversite öğretim üyesidir.

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda okunan raporda, yargı bütünlü
ğü ve bağımsızlığını bozan, yargıçların atanmasında Anayasaya ay
kırı yöntemler getiren ve böylece Anayasanın temel ilkelerinden birini 
çiğneyen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bir kısmı yargı görevini tatil 
ederken, bir kısmının ölüm cezasını bile gerektiren suçlara ilişkin da
valara bakmaları eleştirilmiştir. Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
ve askeri mahkemelerde savunma hakkına konan kısıtlamalara adale
tin tahammülü olmadığı belirtilmiştir.

İst. Barosu seçiminde, yönetimi alan Çağdaş Avukatlar grubu, 
Devet Güvenlik Mahkemelerinin çalışmalarına karşı çıkacaklarını ve 
tüm antidemokratik engellerin temizlenmesine çalışacaklarını açıkla
dılar.

TEP HAKKINDAKİ KOĞUŞTURMA SİYASİ PARTİ 
DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİDİR

Yukarıda son bir ay içinde kamuoyundaki tepkileri bir yana bıra
karak sadece Barolardan ve bizzat Devlet Güvenlik Mahkemelerinden 
gelen tepkileri özetlemeye çalıştık.

Oysa, Türkiye Emekçi Partisi hakkında İst. DGM Savcılığının baş
lattığı koğuşturma aslında bugüne kadar yapılan bu tartışmaları aşan
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bir durum, antidemokratik DGM uygulamasının tırmanması niteliğinde 
yetki tecavüzü niteliğinde, siyasi partilerin dokunulmazlığına yapılan 
bir müdahaledir. Bir Anayasa suçudur. Çünkü, 1961 Anayasası ile ilk 
defa, siyasi iktidarların dolaylı dolaysız baskılarına karşı partilere ve 
özellikle muhalefet partilerine anayasal bir güvence sağlamak üzere si
yasal partilerin dokunulmazlığı ilkesi getirilmiştir; Siyasi partileri de
netleme ve yargılama yetkisi sadece Anayasa Mahkemesine tanınmıştır.

TEP aleyhinde yetkisiz bir merci tarafından koğuşturma açılırken 
kullanılan hukuki gerekçe şudur : TEP,i kapatma amacıyla değil, TEP 
yöneticilerinin TCK’nun 141 ve 142. maddelerini ihlâlettikleri isnadıyla 
koğuşturma yapılmaktadır. Böylece görünüşte sözkonusu olan siyasi 
parti değil, partinin programı ve eylemleri için de olsa, yönetim organ
larında görev alan kişilerdir. Parti kurucu ve yöneticileri, 141. madde
den mahkûm edilecek, sonra da partinin kapatılmadığı mı ileri sürü
lecektir? Bu sözde mantığın Anayasanın siyasi partilere tamdığı do
kunulmazlık ile, Siyasi Partiler Yasası ile temelden çeliştiği açıktır.

Ayrıca kovuşturulmak istenen TEP Programı parti kurulurken Ana
yasa Mehkemesine sunulmuş, en yetkili merciden herhangi bir koğuş
turma isteği gelmemiştir. Yine bir yıl önce İçişleri Bakanlığı Müste
şarlığının TEP Programında suç unsuru bulunduğu yolundaki yazısı 
üzerine Anayasa Mahkemesi herhangi bir girişimde bulunmayı gerekli 
görmemiştir. Aslında, Milli Demokratik Devrim Programı, Yargıtay 
5. Dairesinin 20 Haziran 1969 kararı üe ve oybirliği ile beraat etmiş 
bulunmaktadır.

Sosyalistlerin yasal parti kurma, siyasal eylemde bulunma hakları
nın kullanılamadığı çok partili rejimlerde, işçilerin, yoksul köylülerin 
serbestçe örgütlenme haklarının bulunmadığı ülkelerde siyasi demok
rasinden söz edilemez. Sosyalistler Anayasanın tanıdığı olanakları so
nuna kadar kullanmak için direneceklerdir.

Faşist tırmanışın bir parçası olarak, kendisi anti-demokratik bir 
kuruluş olan Devlet Güvenlik Mahkemesinin bütün uygulamalarına 
karşı çıkmak, gerçekten demokrat, anti-faşist tüm ilerici, yurtsever 
kişi, çevre ve örgütlerin acil görevidir. Devlet Güvenlik Mehkemeleri ve 
infazları durdurulmalıdır.
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Yazışmalar

İFADE ZABIT VARAKASI

Sanık Mihri Belli, Hayrettin oğlu, 1331 doğumlu, Müveddet'den doğma 
Edirne, Hazinedar Sinen, Merkez nüfusuna kayıtlı olup halen Göztepe 
İstasyon Caddesi 112/11 de mukim, evli, iki çocuklu, okur yazar, TEP Ge
nel Başkan olduğu anlaşıldı.

Sanığın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi yedek üyeleğinin 19.11. 
1975 gün ve 1975/99 sayılı kararı okunarak tebliğ edildi.

Defterler tarafından parti merkezinden alınarak bir hukukçu arkadaş
la birlikte tetkik edilmek üzere tarafımdan bilinen bir yere götürülmüştür. 
Anayasa’nın 57. maddesi gereğince, partilerden hesap sorma yetkisi mün
hasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Yetkisiz gördüğüm savcılığınıza 
defterler teslimini yasalara aykırı gördüğümden bunları teslim etmeyece
ğimi beyan ederim.

Anayasa Mahkemesinin yazılı talimatı gösterilinceye kadar defterleri 
vermiyeceğimi bildiririm dedi. Beyanı birlikte okutularak imza altına alındı.

Taylan Erimer Sennur Genç Mihri Belli
Hâkim Kd. Binbaşı Zabıt Katibi Sanık
C. Savcı yardımcısı

İmza İmza İmza

4?



Müt. Karar No. : 1975/104 
Muhabere No. : 1975/262

İs t a n b u l  - ü s k ü d a r

26.1İ.1975

K A R A R

Türk Milleti adına Adalet Dağıtan İstanbul Devlet Güvenlik Mahke
mesi heyeti:

Başkan : Burhanettin Ertuğ 7461

Üye : Mahir Cangökçe 9711
Üye : Orhan Önder 9712
Üye : Hâkim Kd. Albay Fahrettin Kibritçioğlu 951-7
Üye : Hâkim Albay Nevzat Çizmeci 953-7

Kâtip : Aysel Azak

Hazır oldukları halde, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Sav
cılığı 25/11/1975 gün ve 1975/349 Hz. sayılı ve Mealen, (T.C.K.nun 141. 
maddesini ihlâl suçundan dolayı haklarında soruşturma açılmış kişiler
den Mihri Belli'ye uygulanan cebre müteallik hapis hakkındaki tedbire 
ilişkin sanık talebinin reddi) mütalâasını hâvi müzekkereye bağlı dava 
dosyası ile işbu dosya içindeki TEB Genel Başkanı Mihri Belli'ye ait 
20/11/1975 tarihli dilekçe münasebetiyle, adı geçene ait talebin (Mahke
me Yedek Üyesi tarafından verilmiş karara itiraz) niteliğinde bulunduğu 
anlaşılırak, 26/11/1975 Çarşamba günü saat 10.00 da mahsus mahalde 
toplanıldı.

Dosya tetkik edilerek; İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcısı 
tarafından, ilgili C. Savcı Yardımcısına 16/9/1975 tarihinde yazılı olarak 
verilmiş soruşturma görevi icabı, Emekçi Dergisinin 1975 Mart ayına mah
sus 5 nolu nüshasında yayınlanmış TEP program ve tüzüğü ile, T.C.K.nun 
142. maddesinin ihlâl edildiğinden hareketle, (Türkiye Emekçi Partisi Proğ- 
ram ve tüzüğü, Kurucularının isimleri, son yönetim kurulu ve program ile 
tüzüğün tevdiine ilişkin yazışmalar) olarak bir kısım bilgi ve belgelerin 
teminine tevessül olunup, zikri geçen dergide yayınlanan TEP programı 
ile T.C.K.nun 142. maddesini ihlâl niteliğine göre, T.C.K.nun 141. madde
sinin ihlâl edilmiş olup olmadığının tayin ve tesbiti sadedinde bir bilirkişi 
kurulu teşkil ve tavzif edildiği; teşkil edilmiş bilirkişi kurulunca (Türkiye 
Emekçi Partisinin, T.C.K.nun 141. maddesi ile kurulması suç teşkil eden 
bir cemiyet olduğu sonucuna varıldığına dair yazılı rapor verildiği; işbu 
rapor suretlerinin, (Siyasi Partiler Kanunu 114. maddesi gereğince) 7 /11 / 
1975 tarihli 2 ayrı yazı ile YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ve 
ADALET BAKANLIĞI’na gönderildiği; keza, soruşturmanın tamamiyete er
dirilmesi noktasından, Emniyet Müdürlüğüne yazılmış 10/11/1975 tarihli 
müzakkereye, 12/11/1975 günü için TEP Genel Sekreterinin, (Partiye ait
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kurucular ve merkez Yönetim Kurulu tutanakları ile parti karar defterleri)nl 
getirmeye davet olunduğu; bulunabilen parti Genel Saymanı ve Genel Yö
netim Kurulu üyesi iki kişinin 13/11/1975 tarihli zapta geçen beyanları iti
bariyle, istenen şeylerin, ancak Anayasa Mahkemesine verilebileceği ve 
Güvenlik Mahkemesine veremeyeceklerinin belirtilmesi yanında, aynı gün 
Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcı Yardımcısı huzuruna çıkan Parti Ge
nel Başkanı MİHRİ BELLİ tarafından da, (Siyasi Partiler hakkında soruş
turma yapmak yetkisi C. Başavcısına aittir. C. Başsavcısının talimatı üze
rine mahalli Savcılıklarca işlem yapılması dışında, hiçbir C. Savcısının, bir 
parti hakkında re'sen takibat yapmak yetkisi bulunmamaktadır) şeklinde 
beyanlarda bulunularak, (Sanık sıfatıyle ifade vermeyeceği ve istenen 
defterleri C. Savcılığına teslim etmeyeceği) açıkça belirtilmiş; bu defa, 
C. Savcılığınca, Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcılığının 13/11/1975 ve 
14/11/1975 tarihli müzakkereleri ile, Mahkeme Yedek Üyeliğinden, (T'C'K. 
nun 141. maddesini ihlâl eden Türkiye Emekçi Parti Kurucuları ve yöneti
cileri) haklarındaki soruşturma icabı, subut vasıtası niteliğinde görül
müş defterlerin tesliminden imtina olunduğu belirtilmek suretiyle, C.M.U.K. 
nun 86. maddesine istinaden (Tesliminden imtina olunan işbu karar 
defterlerinin, tetkik edilmek üzere zaptına) karar verilmesi isteminde bu
lunulmuş; Yedek Üyeliğin 14/11/1975 tarih ve 1975/242-98 nolu (Türkiye 
Emekçi Partisi karar defterlerinin, sübut vasıtası olmasına binaen tetkik 
edilmek üzere zaptına) dair karar alınmış; 17/11/1975 tarihinde, Güvenlik 
Kuvvetleri görevlilerince yapılan işlemleri mübeyyin olarak düzenlenmiş 4 
adet zabıt varakası ile, (Mebkûr defterlerin Mihri Belli tarafından arınıp 
götürüldüğü, Mihri Belli'nin de bulunamadığı) ortaya konularak, zuptedil- 
melerinin kabil olamadığı belirtilmiş; C. Savcılığının 18/11/1975 tarih ve 
75/349 sayılı müzakereyle başvurması üzerine de, Devlet Güvenlik Mah
kemesi Yedek Üyeliği 19/11/1975 gün ve 75/253-99 sayılı kararı ile, def
terlere zilyet bulunan ve açıkça teslimden kaçınan sanık Mihri Belli'nin, 
Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcılığına defterleri teslimi anına kadar 
ve altı ayı geçmemek üzere, cebre müteallik hapis hükümlerine tâbi tu
tulması) mealinde karar alınıp, uygulamasına tevessül olunmuşsa da, 
20/11/1975 günü C. Savcılığı huzuruna çıkan Mihri Belli, eski görüşlerini 
tekrarla, (Anayasa Mahkemesinin yazılı talimatı gösterilinceye kadar Def
terleri vermeyeceğini) bildirmiş ve âkabinde de, sanık, kararın infazı sade
dinde, Üsküdar C. Savcılığına sevk ve tesl:m olunmuştur.

Yukarıda belirtilen ve itirazname niterğinde görülen 20/11/1975 tarihli 
dilekçeden de anlaşıldığı üzere, tutukevine kaçatılmış bulunan sanık, (Ana
yasa Mahkemesinin yazılı talimatı gösterildiğinde defterleri teslim etmeye 
ve ifade vermeye hazır olduğuna) dair beyanı itibariyle, bugüne kadar, ken
disince malûm bir mahalde muhafaza eylediği anlaşılan bir kısım evrak va 
defterleri teslimden istina edegelmiş bir kişi hüviyetindedir.
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Sorguya davet edilmiş bir sanığın, ifade vermekten imtina etmesi, sa
vunma hakkını kullanması veya kullanmaması şeklindeki şahsa bağlı bir 
hakka müteallik bulunduğuna göre; sanığın, sorguya davet olunduğu konu 
üzerinde ifade vermeye yönelip yönelmemesi üzerinde durulmaya gerek 
bulunmaksızın, heyetimizce tetkik edilecek konunun, C.M.U.K.nun 86 ve 87. 
maddelerine göre verilen (zapt) ve defterleri teslimden imtina münasebe
tiyle vaki (Cebre müteallik hapis)e ilişkin itirazı tetkikten ibaret olacağı 
görüşüne varılarak;

İCABI DÜŞÜNÜLDÜ: T. C. Anayasası 56. cı ve 1696 sayılı Kanunla 
muaddel 57. maddeleri ile, siyasi partiler kanununun buna mütenazır hü
kümlerine göre, (Demokratik Siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları) bulunan 
Siyasi Partilerin Mali kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa Mahkeme
sine hesap verecekleri; kapatılmaları hakkındaki davalara, Anayasa Mah
kemesinde bakılacağı ve parti kapatmaya bu mahkemece karar verileceği, 
parti kapatılmasına ilişkin davalarda, C. Savcılığı görevinin, Yargıtay Baş
savcısına terettüp ettiği şüphesizdir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen organlar dışındaki herhangi bir C. Sav
cılığının veya Mahkemenin, Siyasi Partileri mali yönden denetleme teşkil 
edebilecek görev ve yetkilerde mücehhes bulunduklarından bahsedilemi- 
yeceği kadar, Siyasi Partinin kapatılmasına ilişkin bir soruşturmayı yürü
tüp intaç etme görev ve yetkisine sahip bulunduklarından da bahsedile- 
miyeceği, açık bir gerçek olarak ortadadır.

Ancak, Siyasi Partilerin mali denetimleri ile kapatılmalarına ait ko
nuların Anayasa Mahkemesine terettübü, Parti yetkili organları ile alelıtlak 
parti mensuplarının, ceza Kanunlarını ihlâl etmeyecekleri ve kanuna mu
halefet eden bu kabil kişiler ve yığınlar için soruşturma yapılamıyacağt 
anlamına gelmekte olmayıp, bu kabil soruşturmaların, evvelemirde C. Sav
cılarına ait bulunacağı da izahtan varestedir,

Yukarıya dercolunan sefahatin gösterdiği üzere, sanık Mihri Belli'nin 
ve diğer bir kısım TEP ilgililerinin ihlâl ettikleri mülâhaza edilen Kanun 
maddesi T.C.K.nun 141. maddesi olduğuna, partinin kapatılması yolunda 
bir soruşturma açıldığından bahsedildiğini gösteren herhangi bir işaretin 
dosyada yer almamasına göre, sanığın, soruşturma konusunu olsuretle an
laması ve bu anlayışa müesses bir görüşle, elindeki sübut delillerini ver
mekten imtina hakkını kendisinde bulması, herhangi bir kanuni gerekle 
bağdaştırılamamaktadır.

Yargıtay Başsavcılığınca Parti kapatılmasına ilişkin soruşturmalar 
Re’sen başlatılabileceği gibi, mahalli C. Savcılıklarınca yürütülen cezai 
soruşturalar esnasında da elde edilen bu kabil delilerin mezkûr makama 
gönderilmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Nitekim, yukarıda be
lirtilen 7/11/1975 tarihli yazı karşılığı olarak, Yargıtay C. Başsavcılığı
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17/11/1975 gün ve 1975/50 sayılı yazısiyle, mezkûr konuda kamu davası 
açılmışsa iddianame ve kuruculara ait ifadelerden örneklerin gönderilmesi 
İst. Devlet Güvenlik Mah. C. Savcılığından istenmiş bulunmaktadır. Ancak 
bu hal, hiçbir zaman, Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcılığınca, Parti 
kapatılmasına İlişkin bir soruşturma yapılmakta olduğu anlamına gelme
mekte, mezkûr Savcılığın, halen mer'i 1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahke
meleri kuruluş ve Yargılama usullerini gösterir kanunun 9/A maddesinden 
kuvvet alan T.C.K.nun 141. maddesine ilişkin bir soruşturmayı yürüttüğü
nü, bu halin Yasal olduğunu göstermektedir.

Netice itibariyle, soruşturma (Tahkikat), en basit lûgât mânası itiba
riyle, hakikati ortaya çıkarmaya matûf bir faaliyet serisi demek olduğuna 
ve hakikati ortaya çıkarıp, sonucuna göre, dava açmak veya dava açılma
sına gerek olmadığı anlamında karar vermek mevki ve görevi ile muvazzaf 
C. Savcısı tarafından, sübut delillerinin toplanmasına imkân vermek, bu 
yolda vukuu Muhtemel her türlü direnişi kırmak sadedinde C.M.U.K.nun 
86 ve 87. maddelerindeki imkânlar tedvin olunmuş bulunduğuna göre, 
14/11/1975 tarih, 1975/242-98 ve 19/11/1975 tarih, 1975/253-99 sayılı, zapt 
ve cebre müteallik hapise ilişkin bulunan İstanbul Devlet Güvenlik Mah
kemesi Yedek Üyeliğine ait kararlar Yasa'ya uygun görülmekle, mezkûr 
kararlara karşıt nitelikteki sanık itirazlarının reddine, Dosyanın, Soruştur
maya devam ve sair usuli işlemler için C. Savcılığına iadeten tevdiine oy
birliğiyle karar verildi. 26/11/1975
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M. BELLİ

Bugünün Türkiye'sinde 

Devrimci Eylem Nedir (*)

17 ARALIK 1967

... YURTDIŞINDA da konuştuğum oldu, fakat Türkiye’de bu ilki 
ve bence bu, geçmişi 19. yüzyılın birinci yarısına kadar varan özgür
lük uğruna mücadelemizin bir mütavazi kazancı sayılmalıdır. Şunu 
da belirtmek isterim: bu ilk konuşmamın Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
oluşu bence mutlu bir tesadüf. Gerici bir iktidara karşı, anti-demok- 
ratik, karşı-devrimi gerçekleştirme yolunda, faşist dikta düzeni kur
ma hevesinde bir iktidara karşı direnen millî güçler safında Siya
sal Bilgiler Fakültesinde komşu bu ilk konuşmamın, mutlu bir tesadüf
tür ve ben bundan ötürü, kendi hesabıma gurur duyüyorum.

(1) Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Demeğinin davetlisi olarak 17 ARA
LIK 1967 günü Siyasal Bilgiler Fakültesinde Mihri Belli’nin yaptığı bu 
konuşma ses cihazıyla tespit edilmişti. Konuşma haberinin Türk Solu der
gisinde yayınlanması üzere, Ankara Basın Savcılığı, Mihri Belli ve Der
ginin yazı işleri Müdürü Vahap Erdoğdu hakkında TCK’nun 142. Madde-
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Konumuz: «Bugünün Türkiye'sinde devrimci eylem nedir?»
Evet. Devrimci eylem nedir? Devrimci eylem, Devrimi gerçek

leştirme uğruna eylemdir. Onun için, ilk önce devrim nedir, onu in
celeyelim. Şimdi en özet şekilde ifrade etmek gerekirse, bir üretim 
tarzından daha ileri bir üretim tarzına geçiştir devrim. Bu, en özet 
tanmlamasıdır devrimin.

Biliyorsunuz hepimiz, Tarih boyumca, insan toplumları ileriye doğ
ru akışında, değişik üretim tarzlarımdan geçti. İnsan oğlu varlığının 
sosyal üretiminde, yaşantısını sürdüirmek için gerekli ihtiyaçları do
ğadan elde ederken, değişik araçlar.'a başvurdu; Değişik ilişkiler kur
du: Üretim ilişkileri, sosyal ilişkiler..

Değişik toplum biçimlerinden (Üretim tarzlarından) geçmiştir in
sanlık. Bu üretim tarzlarının belli başlıları, bildiğiniz gibi, beştir, (kı
sa olarak anlatıyorum, bilinen şeyleri tekrarlamak için.) Belli başlı
ları diyorum, hepsi demiyorum. Buralar, ilkel kominal toplum, kölelik 
düzeni, feodalite, kapitalizm ve sosyalizmdir.

Asya üretim tarzını katmadım. Basit tutmak için, özet halinde 
tutmak için konuyu. Asya üretim tarzı diye ayrı bir üretim tarzını 
reddettiğimden ötürü değil. Asya üretim tarzı terimini, biliyorsunuz, 
Marx kullanmıştır. Üzerinde pek durmamıştır, Asya üretim tarzının

sinin ihlalden koğuşturma açmış ve Belli ile Erdoğdu, tutuklu olarak An
kara 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdi. Davada, başta Halit 
Çelenk, Niyazı Ağımaslı ve Süleyman Köymen olmak üzere 14 Avukat, 
Belli ve Erdoğdunun müdafii olarak hazır bulundular.

Ağır Ceza Mahkemesi, ses alma bantı mühtevasınm, teknik 
bilir kişi tarafından yazılı olarak tespitine karar vermiş ve konuşma met
nine dayanılarak, duruşma sonunda, Mihri Belli, Mahkeme Başkanı Ahmet 
Dağlının Muhalevetine rağmen, çoğunlukla beş yıl Ağır Hapse ve üç yıl 
sürgün Ceza’sma mahkum edilmiştir. Tahkikat Yargıtay safasında iken, 
yirmiye aşkın Üniversite öğretim üyesi, konuşma metni incelemiş ve konuş
mada suç unsuru bulunmadığı yolunda mütalâada bulunmuşlardır. Neti
cede Yargıtay, oy birliğiyle, mahkumiyet kararını esastan bozarak Millî 
Demokratik Devrimi savunmanın Suç teşkil etmediği yolunda bir karara 
varmıştır. Ve birinci Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararma uymuş, Mih
ri Belli, neticede, Beraat etmiştir.

Burada sunduğumuz metin, teknik bilirkişi, tarafından ses alma ciha
zından tespit edilerek, Mahkemeye sunulan Rapora dayanmaktadır. Bilir
kişinin Rapor metninde mevcut olan ve köşeli parentez içinde sunulan 
teknik nitelikteki izahları, fikir silsilesini bozmamak amacıyla asgariye in
dirilmiştir. Aynı amaçla metinde, esası değiştirmeyecek bazı küçük rotuj- 
la,r sonradan, yazar tarafından yapılmıştır.
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feodaliye benzer ekonomik yanları vardır. Örneğin, ikiside bir sınıf 
toplumudur; ikisinde de sömürü vardır; ikisinde de üretim, mahalli 
tüketim içindir v.s, ve bu ekonomik benzerlikler yanında feodaliteden 
ayrı yanları, değişik yanlarıda vardır. Daha çok hukuki yanları; bu 
yanları bakımından ayrı ele alınabilir. Ama bir eğilim var; ekonomik 
benzerlikleri Hukuki farklardan daha az önemli sayma eylemi. Ben 
şahsen buna katılmıyorum.

devrimdir. Komünal toplumdan kölelik düzenine geçiş, devrimdir.
Bu saydığımız beş üretim tarzının birinden bir sonraki ne geçiş, 

Kominal toplum, biliyorsunuz, sınıfsız bir toplumdur. İlkel kominal 
toplumda sınıf yoktur. Sömürü yoktur ilkel kominal toplumda. Yani, 
insancı açıdan bakarsak, sömürü açısından bakarsak, özlenebilecek bir 
toplumudr; ama komünal toplumdan köleliğe geçiş, kölelik düzenine ge
çiş, devrimdir. Toplumun bir zorunlu ileri adımıdır. Bu yüzden de, 
devrimdir. Bilimsel açıdan baktığımızda devrimdir, Kölelik düzenin
den feodaliteye geçiş, toplumun bir ileri adımıdır, devrimdir. Feoda- 
lizimden kapitalizmine geçiş, devrimdir. Ve tabiî oradan sosyalizme 
de devrimdir.

Ama merdivenler İllâki teker teker aşılmıyor. Bir toplum düzenin
den bir sonrakine geçildiği gibi, daha sonrakine de geçildiği görülür. 
Örnekler var Tarihte. Örneğin, Japonya’da ilkel kominal toplumdan, 
kölelik düzeninden veyahut da. Asya üretim tarzından geçirmeden, 
doğrudan doğruya feodaliteye geçilmiştir.

Bu ilginç bir örnektir. Örneğin Hindistan’da (şüphesiz toplumun 
kendi iç dinamizmi sonucu değil de dış etki ile) Asya tipi üretim tar
zına benzeyen bir toplumdan İngiliz sömürgecilerinin ülkeyi işgalleri 
sonucu «Asya kapitalizmi» diyebileceğimiz, bizimkine benzer bir kap- 
kaç kapitalizmine geçilmiştir. Aşamaları teker teker açmadan, Sov- 
yetler Birliğinde, Sovyetler Birliğinin kenar ücra köşelerinde, Ekim 
Devriminden sonra çobanlık ekonomisinden, yani aşağı yukarı barbar
lık düzeninden, ilkel kominal toplumdan, doğrudan doğruya, sanayileş
miş Sosyalist topluma geçilmiştir. Devrimi, bir geriki üretim tarzın
dan bir sonrakine değil, bir üretim tarzından daha sonraki üretim 
tarzlarından birine geçiş diye tanınlayabiliriz. Ve bu geçiş doğrultu
sunda ileriye doğru bir adım, devrimci bir adımdır. (Genel olarak Ta
rihi materyalizmin ve özel olarak da Marksist devrim kavramının en 
veciz açıklamasını içeren Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'nm 
«Önsözünden bazı satırları buraya aktarmanın gereği var. Marx di- 
yorki:

(Varlıklarının sosyal üretiminde, insanlar, aralarında belirli, zo
runlu, kendi iradelerine bağlı olmayan ilişkiler kurarlar; bu üretim
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ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derece
sine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi ya
pısını, belirli sosyal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasi 
üstyapının üzerinde yükseldiği somut temeli teşkil eder. Maddi haya
tın üretim tarzı, sosyal, siyasi ve genel olarak entellektüel hayat sü
recini şartlandırır.

İnsanların varlığını tayin eden şey, bilinçleri değildir; tam tersi
ne, onların bilincini tayin eden sosyal varlıklarıdır. Gelişmelerinin 
belirli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana ka
dar içinde hareket ettikleri mevcut üretik ilişkileriyle yada bunların 
hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkileriyle çeliş
kiye düşerler. Bu ilişkiler, üretici güçlerin gelişmesinin sonuncu olan 
şekiller olmaktan çıkıp, bu gelişmenin önünde engeller niteliğine bü
rünürler. O zaman toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi temelde de
ğişme, kocaman üst yapıyı büyük yada az bir hızla devirir. Bu gibi 
altüst oluşların incelenmesinde daima, iktisadi üretim şartlarının 
maddi altüst oluşuyla -ki, bu, bilimsel bakımından kesin olarak tespit 
edilebilir- hukuki, siyasi, dinî, artistik ya da felsefi biçimleri, kısaca, 
İnsanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar 
götürdükleri İdeolojik şekilleri ayırdetmek gerekir. Nasıl ki, bir kim
se hakkında kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm veril
mezse, böyle bir altüst oluş dönemi de, bu dönemin kendi kendini de
ğerlendirmesi göz önünde tutularak, onun hakkında bir hükme varı
lamaz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi hayatın çelişkileriyle, 
sosyal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açık
lamak gerekir., ... Geniş çizgileriyle, Asya üretim tarzı, antik çağ, 
feodal ve modern burjuva üretim tarzları, sosyal-ekonomik şekillen
menin ileriye doğru gelişen çağları olarak nitelendirilebilirler.» (Marx, 
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları, A_nkara, 1970, s. 
23-24.)

Devrim kavramını bütün açıklığı ve derinliğiyle bu satırlarda 
Marx, öz olarak, insanların varlıklarını üretiminde kendi aralarında 
«Üretici güçlerin gelişme derecesine tekabül eden» üretim ilişkileri 
«ya da bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan mülkiyet 
ilişkileri» kurduklarını, bu üretim ilişkilerinin tümünün toplumun ikti
sadi yapısını, temeli teşkil ettiğini ve insanların bilinç şekillerine te
kabül eden hukuki ve siyasi üst yapının bu temelin üstünde yüksel
diğini söylüyor. «Gelişmenin belirli bir aşamasında, toplumun maddi 
üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üre
tim ilişkileriyle,,, çelişkiye düşü[yorlar]»; çünkü üretici güçlerin ge
lişmesini sonucu şekiller olan bu ilişkiler artık «Bu gelişmenin önün
de engeller niteliğine bürün[müşlerdir].» Ve işte « O zaman... Devrim



çağı başlar. İktisadi değişme, kocaman üst yapıyı büyük yada az bir 
hızla devirir.» diyor Marx.

Marx’a göre: «Bu gibi altüst oluşların (Yani devrimlerin M.B.) 
incelenmesinde daima iktisadi üretim şartlarının maddi altüst oluşuyla 
... Hukuki, Siyasi, Dini, Artistik yada Felsefi biçimleri, kısaca, insan
ların bu çatışmadan bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar götür
dükleri ideojilik şekilleri ayırdetmek gerekir». Ve devrimin, «sosyal 
üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak ge
rekir».

O halde devrim, toplumların ileriye doğru gelişmeleri sonucu de- 
ğişikliye uğrayan üretici güçlerle, henüz değişikliye uğramamış olan 
üretim ilişkilerinin (Mülkiyet ilişkilerini) çatışması ve sonuçda üretim 
ilişkilerinin üretici güçlere uygun biçimde değişikliğe uğramasıdır. 
Yani (Üretici güçlerle üretim ilişkileri birlikte üretim tarzını teşkil 
ettiklerine göre) Devrim üretim tarzının değişmesidir. Bir üretim tar
zından daha ileri bir üretim tarzına geçiştir. Budur marksist devrim 
anlayışı. Besbelli ki, devrimi, iktidar değişmesi gibi bir üst yapı olayı 
şeklinde yorumlamak, marksist devrim kavramı ile çelişen bir tutuma 
düşmek olur. (2)

Bu konu üzerinde özellikle duruyorum, çünkü bizde devrim lafı 
çok kullanıldı. Bir reform olan harf inkilâbı diyelim. Inkilâp lafı kul
lanılır, ama bir reformdur. înkilâp, Devrim olduğuna göre, harf devri
mi, şapka devrimi, kıyafet devrimi filan diye gitmiş. Devrimin bilim
sel anlamı, üretim tarzında değişiklikdir. Ve üretim tarzmda değişiklik 
de. yeni üretim tarzını kurmakta çıkarı olan sınıfın yada sınıfların 
eski üretim tarzını muhafaza etmekte çıkarı olan sınıf yada sınıflara 
karşı galebesiyle olur. Devrim budur.

Türkiye’de, bu günün Türkiye’sinde devrimci eylem nedir, sorusu
nu sorduğumuz zaman, devrimin ne olduğunu bilerek soralım. Evet 
Devrim kavramını tarih açısından koymaya çalıştık, özet olarak. Bunu 
ne maksatla yaptığımızı da söyledik. Tarih merakımızı gidermek yada 
teoriyi tarihe uygulama ezgersizleri maksadı ile değil. Daha önemli 
bir amacımız var. Amacımız sonuç çıkartmak, kendi eylemimiz için 
sonuçlar çıkartmak. Amacımız Türkiye toplumunu halkın yararına 
değiştirmek, (Bu Toplumun içindeyiz ve bu toplumdan sorumluyuz 
hepimiz), amacımız bu. Teorinin amacı bu. Soyut, havada teori, dev
rimci teori değildir. Devrimci teori, uygulanacak olan, eyleme geçe
cek olan teoridir.

(2) Parantez içindeki kısım, yazar tarafından, sonradan eklenmiştir.
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Çağdaş tarihte iki cins devrim görüyoruz. Birisi Demokratik Dev
rim, öteki sosyalist devrim. Demokratik devrim nedir? Demokratik 
devrim, siyasi bakımdan (iktisadi değil) eşit vatandaşlar topluğu ola
rak, ulusun varlığına engel olan feodal kalıntı olarak, dış (emperyalist) 
müdahale olarak ne varsa, onların yok edilmesi demektir. Ve ulusun, 
yaşadığı toprak parçasma egemen kılınması demektir. Bağımsız ve 
demokratik bir ülke olmak demektir. Bu bakımdan millî bağımsızlık 
davası, demokratik devrimin görevidir. Ve demokratik devrimi yapan 
sınıflar, ondan yana olan sınıflar, emperyalizmin, onunla işbirliği ya
pan sermaye çevreleri ve feodal ağa takımı dışında tüm ulustur. Şe
hir ve köy -küçük-burjuvazisi dahil. Yani şehirde dükkâncı, zanaatkâr, 
atelye sahibi yanında birkaç kişi çalıştıran ve dolayısıyla sömüren ve 
köyde bir miktar toprağı ve tarım aracına sahip olan ve belki de har
mana işgücü tutmak gereğini duyan ve dolayısıyla o da bir ölçüde 
sömürü olan köylü... (Bu sömürüye de son verme zamanı gelecektir, 
ama şu an değil.)

Şunu kesin olarak bilmemiz lâzım: sosyalizm bağımsız ülkede olur. 
Ve sosyalist temel şiarlar bağımsız ülkede atılır. Bu demek değildir 
ki, sosyalist teoriyi benimsetmek için geceyi gündüze katarak çalış
mayacağız. Ama «sosyalizm» temel şiarını atmak için, «iç sömürüyü 
kaldıracağım» diyebilmek için, mutlaka bağımsız bir ülke gerekir. 
Onun için demokratik devrim birinci aşamadır. Sosyalist devrime yolu 
hazırlayacak olan aşamadır. Demokratik devrimi gerçekleştirmeden, 
sosyalist devrim yapamazsın. Atlayamazsın bu aşamayı. Bir büyük 
devrimcinin dediği gibi, «mangalda yakamazsın, veyahut emirnameyle 
kaldıramazsın» bu aşamayı.

Demokratik devrim şiarı şudur: emperyalizme karşı, işbirlikçi 
sermayeye karşı (ki buna Türkiye’de bankalar da girer, dış ticaret 
sermayesi de girer). Dış ticaret sermayenin. millileştirilmesi şiarı, 
bankaların millileştirilmesi şiarı, bu, sosyalist bir şiar sayılmamalıdır. 
Milli bağımsızlığı hedef tutan bir şiardır. Buna sosyalist olmayan bir 
kimse katılmıyorsa, tutarlı yurtsever olmadığındandır. Ve bunu sosya
listlerin tekelinde bir şiar olarak göstermek kadar yanlış ve zararlı 
ve bölücü bir şey olamaz.

Toprak reformu, feodalitenin silinmesi şiarı, toprak reformu şia
rı... Toprak reformu nedir özünde?

Toprj.k reformu, köylüyü toprak sahibi kılmaktır. Köylüyü ku- 
çük-burjuva yapmak demektir. Köy küçük-burjuvası yaratmaktır 
özünde toprak reformu. Ve o köylü, küçük-burjuva olduktan sonra, sos
yalist devrim aşamasından yapacaktır, belli değil. [Tarihî tecrübe 
bize gösteriyor ki, toprak reformu sonucu küçük-burjuvalaşmış köylü
lerin bir kısmı, sosyalist devrim aşamasında devrimin ayakbağı ro-
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İünü oynayabilir.] Ama zorunlu bir aşama, Ağalığı, feodal ağalığı yık
mak için zorunlu bir aşama. Onun için o rizikoyu göze alarak onu kü- 
çük-burjuva yapıyoruz bir süre için. Demek ki, emperyalizme karşı, 
işbirlikçi sermaye çevrelerine karşı, feodal ağa takımına karşıdır 
demokratik devrim. (...) Onlar bilinçli, kendi sınıfının adamı değildir. 
Eğer bunda, diyelim ki, şu örtüyü dokuyan ve, milli sermaye niteliği 
taşıması gereken bir müessese sahibi, banka kredisi meselesi bakımın
dan işbirlikçi sermayeye boyun bükmüş durumda ise, onun etkisi altın
da ise ve bağımsız Türkiye, demokratik bir şiarına katılmıyorsa, milli 
demokratik devrimde yerini almıyorsa, o, hiç değilse şu anda milli bur
juvazi niteliğini taşımaz. Millî burjuvazinin doğal olarak yeri, millî de
mokratik devrim safındadır, o bilince millî burjuvazi ne zaman varır 
Türkiye’de? O bilince güçlü bir halk hareketi karşısmda varır. Şimdi 
tereddüttedir. Ve burjuvazi, o eski devrimci çağındaki, örneğin 1789 
Fransız Devrimindeki devrimci barut yoktur. Tüketmiştir onu. Ama, 
biz, devrimciler olarak, millî burjuvaziyi gene de, saflarımıza katmaz
sak bile, hiç değilse tarafsızlaştırmaya uğraşırız. Başarı elde edermi- 
yiz, edemezmiyiz, ayrı mesele... Ama çabamız o yoldadır.

Şimdi, Millî burjuvazi bile belirli şartlar içinde demokratik devrim 
saflarında yerini alabilir. Muhakkak ki, şehir ve köy küçük-burjuva- 
zisi tümü ile dahildir. Ben, tabiî, işçiler, şehir ve proletarya adma 
konuştuğum için, kendimizi zikretmiyorum. Yani sosyalst olarak, pro
letarya adına konuşan bir kimse sıfatı ile kendimizi ayrıca zikretme
nin gereği yok. Kimleri yanımıza alacağız, kimleri karşımıza alacağız 
şu devrimci adımı atabilmek için? Sosyalizm yolunda bu devrimci adı
mı atabilmek için, onu konuşuyoruz. Şehir ve köy küçük-burjuvazisini, 
yani, orta köylüyü, yoksul köylüyü ve tabiî en tutarlı devrimci güç 
olarak şehir ve köy proletaryasını aynı cepheye koyacağız. Türkiye’de, 
Türkiye’nin özel şartları gereği, bir de küçük-burjuva bürokrasisi diye 
nitelendirmemiz gereken asker-sivil aydın zümre var. Çoğumuz bu 
kökenden gelmekteyiz. Bu salondakilerin azmin babası gitti, madenler
de çalıştı. Pek azımızın babasının eli nasırlıdır, fabrikadan, tezgâh başın
dan gelmiştir. Çoğumuz orta halli denilen Türkiye vatandaşının 
evlâtlarıyız. Küçük-burjuva bürokrasisi yarım milyonu çok aşan bir 
kitledir Türkiye’de. Ve çok etkin bir kitledir. Ve devrimci çizgimizi 
tayin ederken mutlaka hesaba katmamız gereken bir kitledir. Bu züm
re milliyetçidir. Ve bu milliyetçilik, devrimci bir potansiyeli ifade 
eder. Bu zümreyi küçümsemeyiz. Millici ve devrimci potansiyelini 
doğru değerlendirip ona göre karar vermeliyiz. Bu zümre kilit nokta
larını elinde tutmaktadır orduda ve devlet mekanizmasında. Strateji
mizi,- bu zümrenin devrimci potansiyelini doğru değerlendirip, ona 
göre saptamalıyız. Bu zümrenin de yeri demokratik devrim saflarıdır.
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Sosyalist devrime gelelim: sosyalist devrim, biliyorsühüz, kapitalist 
üretim tarzını ortadan kaldırmak, üretimdeki, üretimin kollektif ni
teliği ile özel mülkiyet arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak, ve 
insanın insan tarafından sömürülmesi olanağını ortadan kaldırmak, 
insana maddî ve manevî bakımlardan açılıp gelişme olanaklarını sağ
lamak, sosyalizmi kurmaktır. Bu, özellikle şehir proletaryasının ve 
köy emekçilerinin davasıdır; onların devrimidir. Başka zümre ve ta
bakalar belirli şartlar altında katılabilirler, fakat esas onların dava
sıdır. Bu böyle olduğuna göre ve demokratik devrimin sonuna varıl
dığını gördüğümüz anda, tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir 
Türkiye’yi kurduğumuz anda biz sosyalist devrimin eşiğine varacağı
mıza göre, elbette ki sosyalizminden yana olmayan güçler o devrimi 
ta oraya kadar vardırmak istemeyeceklerdir. Bunu bilelim. Hayallere 
kapılmanın gereği yok. Büyük bir devrimcinin dediği gibi, «burjuva 
demokratik devrimi gerçekleştirmede, burjuvaziden çok proletaryanın 
çıkarı vardır.» Ve burjuva demokratik devrimi gerçekleştirme, sonuna 
kadar gerçekleştirme demek, sosyalizmin eşiğine ayak basmak demek
tir. Onun için biz en içten savunucularıyız, demokratik devrimin; en iç
ten, tutarlı savunucularıyız. Şimdi, şöyle bir anlayış var: sosyalist,
sosyalist devrimi yapar, burjuvazi de burjuva demokratik devrimi, de
niyor. Bu görüş yanlıştır. Özellikle çağımızda yanlıştır. Burjuvazinin 
devrimci barutunu tükettiği çağımızda, özellikle Türkiye için yanlıştır. 
Burjuvazi hiç bir devrim yapmaz çağımızda. Yapsa yapsa, çok güçlü 
bir halk hareketi karşısında, bir süre için demokratik devrim parele- 
linde yürür, o kadar; daha fazla değil. Ama gene çağımızda şunu gö
rüyoruz. Cezayir örneği, Küba örneği var. Pekala işçi sınıfını temsil 
eden örgüt, türlü nedenlerle pasif kalıyor ve burjuvazi demokratik 
devrime ve sonra da sosyalizme yönelen hareketin başına küçük-bur- 
juva bürokrasisi geçiyor, emekçileri ve özellikle köylüleri peşine ta
karak. Örnekler var. Ama o hareketler dahi devrimin yolunda yürü
yeceklerse, mutlaka egemen güç olarak işçi sınıfını, şehir ve köy pro
letaryasını kendi tarafına almak zorundadır: Küba örneği? Alamadık
ları takdirde, bu konuda bocaladıkları takdirde, devrimde bocalar: 
Cezayir örneği.
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M. BELLİ

Savunmam

Bu davada taraflar, davacı olarak, bir tarafta belli siyasi ve ikti
sadi görüşleri olan ve bunlardan doğan bir politikayı izleyen bir siyasi 
iktidarla, karşı tarafta, davacı olarak, iktidarınkilerin karşıtı olan 
iktisadi ve siyasi görüşlere sahip bulunan ve iktidarın güttüğü politi
kayı eleştiren bir sanıktan teşekkül etmektedir. Davacı olarak, seçim
lerde Türk halkının oylarının çoğunluğunu sağlamış, hukuk devletin
den vs. söz eden bir iktidar, davalı olarak da, 1944 yılından bu yana 
iki kez 141. maddeden, yani komünistlikte mahkum olmuş, bu yüzden 
dokuz-on yıl hapis yatmış bir sanık... Davacı sanığın bir kez daha ko
minizin faaliyetinde bulunduğunu iddia etmektedir. Ve ilk bakışta, yü
rürlükte olan kanunların, müessese sosyal ilişkilerin savunucusu du
rumunda olan bir mahkeme için durum açıktır: Davacının haklı oldu
ğu belli gibidir. Ama ben mahkemenin bir ilk bakışla yetinmeyeceği
ne, Türkiye’de bu günkü şartlarda iktidarların, nasıl, hangi çevrelere 
tavizler pahasına sandıktan çıktıklarını, «demokrasi», «hukuk düzeni» 
sözcüklerinin, politikacıların ağzında bazen ne anlamlara büründüğünü 
ve 1944 yılında olsun, 1951 yılında olsun, ünlü 141. maddenin bugün

56



künden çok farklı biçimde yorumlanıp «aygulandığını, göz önünde tu
tacağına, inanmak isterim.

Ben, 1943-1944 yıllarında İstanbul Üniversitesinde «İleri Gençlik 
Birliği» -İGB- adındaki öğrenci meslek örgütünün kurucularından ol
duğumdan, T.C.K. 141/1 maddesi gereğince mahkum oldum. O dö
nem tek parti dönemiydi, her türlü örgütün hükümet teşebbüsüyle ku
rulması kuraldı. Biz bu kurala karşı geldik. Ama kurduğumuz örgüt 
«İGB» komünist bir teşekkül değildi. İGB’nin kuruluş beyannamesi 
şöyle sona erer:

«Bu sebeplerden ötürü MTTB itibarını kaybetmiş, talebelerin gö
zünden düşmüştür. (Daha yukardaki paragrafta o zamanki tek gençlik 
örgütü olan Milli Türk Talebe Birliği’nin birçok bakımlardan yetersiz
liği belirtilmiştir.) Büyük sayıda üniversiteli gençler, kendilerini hak
kıyla temsil eden, ilham ve iradelerine hakkıyla tercüman olan ve 
ihtiyaçlarını gereken şekilde karşılayan yeni bir talebe cemiyetinin lü
zumunu derinden hissetmektedirler. Hatta bazı talebeler, şimdiden 
gruplar halinde toplanarak, üniversiteli sıfatıyla kendilerini yakından 
ilgilendiren bu meseleleri aralarında tetkik ve münakaşa etmektedir
ler. Vardıkları netice şudur: Artık yüksek tahsil gençliğinin ilham 
ve iradesini hakkıyla temsil eden, talebe meselelerini halletmede 
enerji ile, beceriklilikle hareket edebilen ve bilhassa inkilaba aykırı 
ceryanlarm üniversite muhitinde tahribatına engel olabilen, kemalist 
inkilabımızı en ileri manasıyla benimsemiş, bir inkilapçı teşkilat ola
rak vazifelerini müdrik, uyanık ve mücadeleci bir ruhla vazifeye atıl
maktan yılmayan bir ileri Türk Talebe Birliğini, Kemalist Anayasa
mızın bize bağışladığı demokratik haklardan faydalanarak kurmak bir 
zaruret haline gelmiştir. Haziran 1944.

ÎGB ortadan sola gençlik çevrelerini kucaklıyabilen bir ilerici 
meslek örgütü olacaktı. Oysa, İGB, komünist birliğini «Kemalist» 
maskesi altında gizleyen bir «gizli yeraltı teşkilatı» olarak suçlandı ve 
mahkum edildi. Hem kendini maske altında gizleyen örgüt, hem gizli 
örgüt... Ne yazık ki, mantığın reddettiği bu çifte gizlilik tezi Sıkı Yö
netim Mahkemesince kabul edildi ve nice üniversiteli genç gadre uğ
ratıldı. İşte, 141. ve 142. maddeler bundan 25 yıl önce böyle uygulanır
dı. Ve 1951’de de -bundan 18 yıl önce uygulama pek değişmedi.

1951-1954 TKP davasında sanık aftı-cürmü ile gene bir askeri mah
keme tarafından mahkumiyetim değerlendirilirken o dönemde Türki
ye’de çok partili düzenin, Füipin tipi demokrasi biçiminde tecelli et
tiğini ve sonunda Amerika’ya yaranma ve gericiliği tavizde, tarihi kö
kenleri gereği duraksamalı davranmak zorunda olan CHP’nin iktida
rı, taviz konusunda kararlı davranan DP’ye kaptırdığını ve iktidara 
gelen DP’nin anti-kemalist karşı devrimi perçinlediğini göz önünde
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tutmak gerekir. O dönemde Amerika açıkça eleştir ilemezdi. Ameri
ka’yı ancak illegal neşriyatla eleştirmek mümkündü. Bugün eleştirili
yor. O dönemde Amerikan yardımının bizi Amerikan vesayeti altına 
sokmasının mukadder olduğu söylenemezdi, bugün söyleniyor. O dö
nemde, CHP gibi güçlü tarihi bir parti bile Kore’ye asker gönderilme
sine karşı olduğu halde, bunu açıkça ifade edememiş ve bu konuda 
ancak, daha önce, BMM kararı alınmadan hareket edilmesini eleştir
mek gibi şekli bir muhalefetle yetinmek zorunda kalmıştı. Bugün Ame
rika bizden Vietnam’a asker göndermemizi istediği zaman en sert tepki 
ile karşılaşıyor ve Amerikan isteğini kabule taraftar olan politikacılar 
susmak zorunda kalıyorlar. O dönemde Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 
Amerikan gezisindeki demecinde Türkiye’yi Amerikan şirketlerine, 
tatlı kârlar sağlanabilecek bir emtia sürmü ve yatırım alanı olarak 
peşkeş çekebiliyordu. Bugün, hiçbir Türk ricali böyle konuşamaz. O 
dönemde Türk halkının yoksulluğunu ele alan şiir, 142. maddenin ih
lali sayılırdı. Bugün, uygar ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de, sos
yalist literatürün belli başlı eserlerinin çevirileri yayınlanmaktadır. O 
dönemde, sosyalizm sözcüğü tabu idi, bugün o tabu yıkılmıştır.

Türkiye’de bugün, iktidarın görüşlerini katılmayan ve güttüğü si
yasete muhalefet eden çeşitli eğilimde geniş çevreler vardır. Bu dava 
da, memleket ölçüsünde yer almakta olan bu iktidar-gerçek muhalefet 
çatışmasının adlî takibat alanına yansımış bir parçasıdır. Yargıtay 
bundan önce de aynı nitelikte davalara bakmıştır. Örneğin iktidarın 
kitap yasaklamak amacıyla ihdas edilmesini sağladığı davalar aynı 
cinsten davalardır. Ve Yargıtay şimdiye kadar vardığı içtihatların bü
yük çoğunluğunda bir ortaçağ zihniyetini yansıtan kitap yasaklama 
çabalarına karşı çıkmış, uygarca bir tutum benimsemiştir. Örneğin 
hazine elindeki turizme elverişli sahillerimizin mahalli mütegallbe ta
rafından yok pahasına kapatılarak, menfaat karşılığı yabancılara peş
keş çekilmesi gibi tasarruflardan doğan davalar da aynı nitelikte da
valardır. Ve Yargıtay söz konusu sahillerin özel mülkiyete konu teş
kil edemiyeceği yolunda bir içtihada varmakla bu konuda milli bir po
litika izlenmesinden, yana olduğunu kesinlikle ifade etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi bürokrasi Kal’ala- 
rını siyasî iktidarın icraatına set çeken bu nitelikte davranışlarının 
örnekleri çoktur. Bir 27 Mayıs, iktidarın izlediği siyasî çizgi ile çelişen 
bir Yargıtay içtihadı, aynı nitelikte bir Danıştay kararı, falan Ana
dolu kasabasında ağa zulmüne karşı çıkan bir idare adamının, bir 
yargıcın mücadelesi, bütün bunlar hep bu direnişin tezahürleridir.

İşte Türkiye’ye özgü bu durumu göz önünde tuttuğum içindir ki, 
ben huzurunuzda bu savunmayı yapmayı, sadece bir formalitenin
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yerine getirilmesi olarak anlamıyorum. Ve yüksek heyetinizin, şim
diye kadar birçok defalar yaptığı gibi değişik yönlerden gelen dış et
kilere rağmen, milli ve demokratik bir çizgiden ayrılmayacağına ina
nıyorum ve savunmamı bu inançla yapıyorum.

Gerekçeli hükmünde, 3/6/1968 tarihli lehte bilirkişi raporunu çü
rütme çabası gösterilirken «kanunlarımıza göre suç teşkil ettiği açıkça 
bilinen fikirlerin, cümleler arasına büyük bir ustalıkla yerleştirildiği
ni» bu sebeple bilirkişinin, dava konusu olan konuşmada suç unsuru
nun bulunmadığı yolunda kanaatma mahkemenin katılmadığı ifade 
edilmektedir. Hükmün bu paragrafından çıkan anlam, biri devrimler 
tarihi, biri ceza hukuku, biri de Anayasa hukuku uzmanı olan üç pro
fesör doktorun günlerce inceledikleri konuşma metninin içine «ustaca 
yerleştirilmiş suç teşkil eden fikirleri» göremedikleri ve atladıkları, 
duruşmayı ilk gününden beri yöneten mahkeme başkamnın da suç olan 
bu fikirleri göremediği ve atladığı ama biri mahkemeye hükmün tef
himi günü ilk defa gelip mahkûmiyet kararını imzalayan iki sayın 
üyenin atlamadıkları anlamdır. Burada suç teşkil eden fikirleri he
men görüp tespit edebilen bir keskin gözün mü, yoksa sanığı her ne 
pahasına olursa olsun yasa dışına düşürme çabasının mı söz konusu 
olduğunu yüksek heyetiniz herhalde taktir edecektir.

SBF’deki konuşmamın ele alındığı konu, içinde yaşadığımız tarihî 
dönemde devrim stratejisi konusuydu. Türkiye’de bugün hangi dev
rimci adımların atılması gerektiği, bu adımların kimlerle birlikte, 
Kimlere karşı atacağımız konusuydu. Bu konuşmamda emperyalist 
dünya sistemi içinde sömürülen geri bir ülke durumunda olan Türki
ye’nin devriminin Milli Demokratik Devrim olduğunu anlattım. Milli 
Demokratik Devrimler, toplumdaki bütün milli güçler ittifakının, em
peryalizmin işbirlikiçisi durumunda gayri-milli güçler ittifakını yenil
giye uğratmasıyla gerçekleşir. Ancak bu devrimi gerçekleştiren bir 
ülke, tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir ülke payesine yükse
lebilir. Böyle bir devrim stratejisi bilime ve Türkiye’nin gerçeklerine 
uygun tek stratejidir.

Konuşmamın başında konferansın konusunun «Bugünün Türkiye’sin
de Devrimci Eylem nedir?» yerine «1967 Türkiye’sinde Devrimci Ey
lem nedir?» olarak ilân edilmiş olması üzerinde durarak, 1967 birkaç 
gün sonra sona ereceğine -Aralık aymdaydık- ama devrimci eylem 
çizgimizin değişmesinin beklenmeyeceğine işaret etmiş, istisnai haller 
dışında devrim aşamalarının o kadar çabuk ilerlemeler kaydetmediği
ni, onun için söyleyeceklerimin 1967,1968,1969 yıllarını belki daha son
rasını kapsayabileceğini söyledim. Kalabalık önünde uzun yıllardan 
beri ilk defa konuşan bir kimsede beklenilebileceği gibi ilkten bir dil
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sürçmesiyle 1967 yerine 1917 dedim ve sözüm ses bandına «konumuz 
1917,1987,1968,1969 yıllarını kapsayabilir» şeklinde kaydolundu.

Gerekçeli hükümde bu âlelade dil sürçmesinden çok derin anlam
lar çıkarılmıştır. Şöyle denilmektedir (s. 6): «Sanık Mihri Belli ko
nuşmasının başında ‘devrimin aşamaları o kadar çabuk ilerlemeler 
kaydetmez. Tabii istisna haller hariç, onun için konumuz 1917,1967,1968, 
1969 yıllarını kapsayabilir’ sözleriyle 1917 Rus Sosyalist proleter ihtilali 
şartlarının 1968-1969 yıllarında göz önünde bulundurmak ve devrimle- 
rin istisnai hallerde normal ilerleme dışında hemen tahakkuk edebile
ceğini bildirmek, 1917’deki Rus proleter ihtilalinin 1968 ve 1969 Türki
ye’sinde olabileceğini ifadedeki ustalıkla belirtmiştir.»

Tayakkuzun, uyanıklılığın bu derecesi karşısında insanın ağzı açık 
kalıyor. Yüksek heyetinizin hükmün adliye tarihimizde yer almaya 
layık birinci değerindeki bu bölümünü de, layık olduğu şekilde değer
lendireceğine inanıyorum. Bu inci, yukarıda sözü edilen foto-montajı 
bile gölgede bırakmaktadır.

Benim Türk devriminin Türkiye’ye özgü yolu, milli yolu izlemesi
nin zorunlu olduğu görüşünü savunduğum Türkiye’de sol basını izleyen 
herkesçe bilinir. Temyiz lahiyasına ek olarak sunduğum, tarafımdan 
kaleme alınmış yazıların bir kısmını ihtiva eden dosyada bulunan 
«Her devrim milli bir yol izler» başlıklı yazıda bu konuya değinilmiş
tir. Bu yazıda Türkiye’de devrim hareketinin ne Çin, ne Küba, ne de 
1917 Rusyası örneğini taklit edemeyeceği şöyle açıklanmaktadır :

«Şu iki önemli fark bile Türkiye’nin izlemesi gereken sosyalizm 
yolunun bundan elli yıl önce ilk sosyalist devrimi başarmış olan Rus- 
ya’nmkinden, hiç değilse bu bakımlardan değişik olacağını ispat et
meye yeter:

«Bolşevikler, Rusya’da sosyalist ihtilale giriştikleri zaman, dünya
da başka sosyalist ülke yoktu. Birinci dünya savaşı saflarını bölmüş 
olmakla birlikte, emperyalizm, bütün dünyada egemendi. Oysa bugün 
bir milyar insan sosyalist düzen içinde yaşamaktadır. Aylıca Ekim 
devriminde Rusya’nın bürokrasisinin yani asker-sivil, aydın zümrenin 
büyük çoğunluğu, toplumsal kökeni gereği, karşı devrim saflarında 
yer aldı. Oysa, Türkiye’de asker-sivil zümre, toplumsal kökeni bakı
mından önemli bir devrimci potansiyeli temsil eder ve devrimci güç
ler arasında ele alınmalıdır.

«Türkiye’nin gerçeklerini en iyi Türk devrimcileri bilirler. Bu ger
çekleri bilmek onların görevidir. Sosyalizmin bilimi de bütün insanlı
ğın katkısı ile meydana gelmiş, tüm insanlığın emrinde bir hazinedir. 
Bu bilimi Türkiye gerçeklerine uygulama ve Türkiye’ye özgü doğru 
devrimci çizgiyi saptama işi Türklerin işidir, başkasının değl.

Mao’cu, Kastro’cu, Moskova’cı yakıştırmalarına cevabımız şudur:
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Biz ne oyuz, ne bu, ne de beriki, Biz TÜRKÎYECİYİZ, Türkiye emek 
çilerinin davasının savunucusuyuz, biz. TÜRK SOLU’nun açısı, Türki
ye’nin çalışan insanının açısıdır. Biz her olaya, her akıma, her çevre
ce bu açıdan bakarız. Herşeyi bu açıdan değerlendiririz.»

Bu yazı 1968 Şubatında (TÜRK SOLU, sayı 15) yani dava konusu 
konferansın verildiği sıralarda kaleme alınmıştır.

Onun için zamanla fikir değiştirme söz konusu olamaz. Yazıda 
savunulan görüş dava konusu olan konuşmada savunulan görüşle tam 
uyuşma içindedir. Ve devrim taklitçiliğinin olamıyacağı her ulusun 
devriminin ulusal bir yol izleyeceği görüşü biricik bilimsel görüştür. 
1917 Rusyasında olan ihtilali 1967,1968,1969 Türkiye’sinde tekrarlamak 
istediğimizi iddia eden hüküm, aslında bizi sadece 142, maddeyi ihlal 
etmekle değil, aynı zamanda sosyalizmin bilimine aykırı bir tutumla, 
taklitçilikle suçlamaktadır.

Bu mahkumiyet kararının güttüğü amaç nedir? Amaç Milli De
mokratik Devrim uğrunda eylemi 141. ve 142. maddeler kapsamına al
mak, suç haline getirmektir. Anayasada yazılı demokratik hak ve öz
gürlüklerden yararlanarak demokratik Devrimin gerçekleşmesi yo
lunda çaba göstermeyi yasa dışına itmektir. Tam Bağımsız ve Ger
çekten Demokratik bir Türkiye uğruna kanun sınırları içinde müca
dele etmeyi suç haline getirmektir. Amerika ile aramızdaki vesayet 
ilişkilerine son verilmesini istemeyi, köklü bir toprak reformuyla feo
dal mütegallibe tahakkümüne son verilmesini istemeyi yasa dışına it
mektir. Tasarlanan şudur: Bağımsızlık ve demokrasi uğruna kanunlu 
mücadele hakkı ilk önce Marksistlerden alınacaktır. Sonra sıra, en 
ılımlı demokratlara kadar, geri kalanlara gelecektir. Bu, statükoyu 
eleştirme özgürlüğünü, Türk toplumunu «istiklali tam» ve «hakimiyet-i 
milliye» ilkelerine dönmeye çağırma hak ve özgürlüğünü ortadan kal
dırmaktır.

* * *

Bu davada uygulanması söz konusu olan TCK’nun 142, maddesinin, 
141. madde ile birlikte faşist İtalya’dan alındığına işaret edilmiş ve 
bu durum sık sık eleştirilmiştir. Gerçekten Mussolini İtalya’sının iş
çi sınıfını kendi öz siyasi örgütünden yoksun bırakmak için, faşist bir 
düzen kurmak için kabul etmiş olduğu bu baskı kanunlarının bize ör 
nek olması üzücü bir şeydir. Ama yanlış bir anlamaya meydan ver
memek için belirtilmelidir ki, faşist İtalya’da bile 142. madde bize ilk 
alındığı en hafif şekliyle uygulanmaktaydı ve altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ihtiva etmekteydi. 141. maddede ise cezalar örgüt üyeleri 
için altı aydan, yöneticiler için iki yıldan başlamaktaydı. Türkiye’de
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1936 yılında 141. ve 142. maddelerin kabulü bir siyasi af gibi uygulan
mıştır, ve 1944 yılma kadar bu kanun maddelerinden önemli bir tevki- 
fat ve mahkûmiyet olmamıştır.

141. ve 142. maddelerin metninden de anlaşılacağı gibi TCK’nun 
bu hükümleri «müesses nizamı» korumayı hedef tutmaktadır. Bu mad
deler İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye çok partili düzene geç
tikten sonra üç kez şiddetlendirildi, ve 1951’de, Demokrat Parti ikti
darı sırasında yapılan son tadilâdla bu maddeler, idam dahü en ağır 
cezalar kondu.

1930’larda «müesses nizamı» korumak amacıyla kabul edilmiş bir 
kanunun İkinci Dünya Savaşının sona ermesinden bu yana defalarca 
şiddetlendirilmesi olgusu, ancak, o «müesses nizam» denen şeyin ko
runmasının 1945’den bu yana zorlaştığı, en sert müeyyideleri gerektir
diği şekilde izah edilebilir. Kanunlar sebepsiz şiddetlendirilemez. Onun 
için biz bu durumu Türkiye’de, son dünya savaşından bu yana, güçler 
dengesinde bir değişiklik meydana gelmesi ve «müesses nizam» değiş
tirmeden yana olan güçleri güçlenmesin karşılık bir nizamın dayan
dığı güçlerle İzafî bir güçsüzleşme meydana gelmesi şeklinde açıklı
yoruz. Gerçekten 1930’lar Türkiye’sinin «müesses nizamı»mn, bugünün 
nizamından çok daha güçlü, çok daha sağlam olduğundan şüphe edi
lemez. Kurulu düzenin arada geçen süre içinde değişikliğe uğrama
sı ve değişen düzenin 1930’lardaki Türkiye’nin düzenine kıyasla, daha 
dar bir ve daha güçsüz bir sınıf tabanına dayanması yüzündendir.

Evet 1930’lardan bu yana Türkiye’de derece derece gerçekleşen bir 
düzen değişikliği yer almıştır. Ve bu değişiklik düzenin dayandığı sınıf 
tabanını daraltacak, karşı devrimci nitelikte bir düzen değişikliğidir.

Son çeyrek yüzyıl içinde Türk toplumunda meydana gelen bu karşı 
devrim sonucunda, dünya tarihinde ilk başarılı millî kurtuluş savaşını 
vermiş olan ve kapitalist dünya pazarı içinde en bağımsız ve en ileri 
tarım ülkesi olan Kemalist Türkiye’nin yerini, bugünün amerikan ve
sayeti altındaki komprodor kapitalizmi Türkiyesi almıştır. 141. ve 142. 
maddeler ise müsses nizamın böyle gerici doğrultuda değişmesine en
gel olmamış tersine Türkiye halkının aleyhine olan bu karşı devrim sü
recini destekleyen onu hızlandıran bir etken rolü oynamıştır.

Bağımsız ve (eğer demokrasiyi statükocu partilerin sayısıyla ölç
mesek) bugünkünden çok daha demokratik bir ülke olan 1920’lerin, 
1930’ların Kemalist Türkiyesinin, yabancı vesayeti altında ve işbirlikçi 
sermaye - feodal müteğallibe ortaklığının tahakkümü altına düşmesi 
süreci ile TCK’nun 141. ve 142. maddelerinin gittikçe şiddetlendirilmesi 
süreci arasında bir parelel olumlu bir orantı vardır. Ceza Kanunu’nun 
bu Hükümleri, çıkarları Kemalist düzenin Türkiye halkına sağlanmış
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olduğu kazançların baltalanmasını gerektiren en asalak, en gerici sı
nıfların elinde bir karşı-devrim silahı olarak kullanılmıştır.

142. maddeyi yorumlayıp bu davayı nihai hükme vardıracak olan 
yüksek heyetiniz, söz konusu iki kanun maddesinin otuz küsur yıllık 
serüvenini göz önünde tutacağına inanıyorum.

Meselenin bir de şu yanı vardır:
141. ve 142. maddeleri devraldığımız İtalya, burjuva demokratik 

devrimini çoktan gerçekleştirmiş, gelişmiş bir batı ülkesidir. İtalya en 
yüksek bir sanayileşme düzeyine ulaşmış bir ülkedir. Nüfusunun büyük 
çoğunluğu şehirliler Jteşkil eder ve şehirlerde sayıça ağır basan unsur 
sanayi işçileridir. Italyan işçi sınıfının bilinç ve örgütleme düzeyi çok 
yüksektir. Bu ülkede işçi sınıfı hareketi dünyanın en güçlü hareketle- 
rindendir. îtalyada egemen sınıf, işçi sınıfına önemli tavizlerde bulun
ma zorunluluğunu duyan ve bunu yapacak imkanlara sahip bulunan 
İtalyan milli burjivavisidir.

İtalya’da «müesses nizamın» korunması demek, kapitalist düzenin 
ve Italyan millî burjuvazinin egemenliğinin korunması demektir. İtal
ya’da devrim demek, proletaryanın hegemonyası altında sosyalist 
devrim demektir.

İtalya’da statükoculuk İtalyan kapitalizmini savunmak demektir.
Türkiyenin durumu bambaşkadır. Türkiye henüz demokratik dev 

rimini gerçekleştirerek feodal kalıntılardan arınmış bir ülke değildir. 
Türkiye bugün, emperyalizmin sömürdüğü geri bir tarım ülkesidir. Sa
nayii gelişmemiştir. Nüfusunun büyük çoğunluğu köylüler teşkil eder. 
Türkiye işçi sınıfının bilinç ve örgütlenme düzeyi düşüktür. Türkiye’de 
örgütlü ve bilinçli bir işçi sınıfı henüz tarihi gelişmemize yön verecek 
bir ağırlığa sahip değildir. Türkiyede bugün egemen sınıflar, emper
yalizmin desteklediği işbirlikçi sermaye, feodal mütagallibe sınıflarıdır.

Türkiye’de müesses nizamın korunması demek, batı ülkelerinin ta
nınmış olduğu kapitalizm ile pek benzer yanı olmayan komprador ka
pitalizmi denen sömürü düzeninin korunması, bu memlekette emper
yalist vesayetinin Türkiye’nin bağımlı ve geri durumunun korunması 
demektir. Öte yandan Türkiye’de devrim demek, yalnız işçi sınıfının de
ğil, yanlız şehir ve köy proletaryasının değil, proletaryasıyla, şehir ve 
köy burjuvazisiyle, asker, sivil aydın zümresiyle, hattâ bir ölçüde ser
mayedar sınıfın milli nitelik taşıyan kolu ile, bir avuç asalak dışında tüm 
Türk ulusunun devrimi, Türkiye’nin tam bağımsız ve gerçekten demok
ratik bir ülke durumuna yükseltecek olan Millî Demokratik Devrimi 
demektir. Türkiye’de 141. ve 142. maddeler gibi kanunlar işbirlikçi ser- 
maye-feodal mütagalibe ortaklığının Türk halkı üzerinde tahakkümünü 
Türkiyenin sömürülen geri bir tarım ülkesi olarak varlığını sürdürme
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sinden çıkar sağlayan bu gayri-milli sınıfların tahakkümünü koruyan 
kanunlardır.

Gerekçeli hükümde yürütülen mantık, demokratik devrim gerçekleş- 
tikten sonra da 141. ve 142. maddelerin yürürlükte kalacakları varsayı
mına dayanmaktadır. Oysa anti-Kemalist karşı devrimin perçinlenmesin
de rol oynadığını yukarıda gördüğümüz bu anti-demokratik kanunların 
tam Bağımsız ve Demokratik bir Türkiye’de yürürlükte kalması imkan
sızdır. 141. ve 142. maddeleri sonsuzluğa kadar sürecek değişmez ka- 
tagoriler saymak hukuki bakımında yanlıştır. Türkiye’nin hukuk düze
ninde değişmez nitelikte bir tek kanun vardır: Devlet şeklimizi Cum
huriyet ilân eden anayasanın birinci maddesi.

27 Mayıs’tan sonra Türkiye’de tam bağımsızlığın sağlanması ve top
lumun feodal kalıntılardan arındırılması anlamında bir demokratik dev
rim yolunda pek ürkek ve pek kısa adımlar atılmış olmasına rağmen, 
millî bir güç olan aydın zümrenin, anti -kemalist karşı devrim süreci 
içinde kaybetmiş olduğu mevzilerin ancak bir kısmının geri alınmasına 
rağmen 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle 141. ve 142. maddeler 
ya hiç işlemez hale gelmiş, ya da istisnai bir iki durumda, o da zor un
lukla uygulanabilmiştir. Demokratik Devrim yolunda miitavazi bir iler
lemeyi temsil eden 27 Mayıs’tan sonra böyle bir gelişme kaydedildiğine 
göre, Millî Demokratik Devrimin temel görevlerinin yerine getirildiği 
bağımsız ve demokratik bir Türkiye’de 141. ve 142. maddelerin hâlâ 
yürülükte kalması düşünülemez.

Ankara Hukuk Fakültesi’nin Anayasa Nizamını Koruma Kanunu 
Tasarısını inceleyen komisyonu, raporunda bu konuya değinmekte ve ez 
cümle şöyle demektedir:

1961’den bu yana Türkiye’de fikir hayatı şimdiye kadar görülmemiş 
bir canlılığa ve genişliğe kavuşmuş ve memleketin yıllardır çözüm 
bekleyen bütün sosyal ve ekonomik sorunları gün ışığına çıkabilmiştir.

Yeni anayasamızın getirdiği bu önemli gelilme, adli uygulama ala
nında da kendisini göstermektedir. Bunun en açık örneği Ceza Kanu
nunun 141 ve 142. maddelerinin uygulanmasında görebiliriz. Bu madde
lerde Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra hiçbir değişiklik olmuş 
değildir. Bunünla beraber 141. ve 142. maddelere göre ceza kovuştur
ması artık eski ölçüde mümkün olmamakta, başka bir deyişle Ceza 
Kanununun bu hükümleri Anayasa çizgisinin gerisinde kalmakta, onun 
espirîsine ters düşmektedirler. Böyle oldukları için de anlamlarını ve 
uygulama güçlerini kaybetmişler, hukuken değilse bile fiilen değişikliğe 
uğramışlardır. (Sayfa 5).

Bu doğru gözleme şunu da ekleyebiliriz ki, 1961 Anayasanın yürür
lüğe girmesini izleyen dönemde 141. ve 142. maddelerin hukuken de or
tadan kalkmasına rağmen kalmıştı. Bu maddelerin Anayasaya aykırılığı
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ileri sürülerek Anayasa mahkemesi nezdinde açılan iptâl davası tek bir 
oyla farkıyla aleyhte hükme bağlanmıştır. Ve bu olumsuz sonuç dava
nın gerektiği gibi savunulmamasmdan ötürüdür. Eğer bütün devrimci
leri, bütün demokratları yakından ilgilendiren bu önemli davada ko- 
muoyu gerektiği gibi seferber edilebilseydi, hukukçuların, bilim adam
larının katkıları sağlansaydı ve olumlu ortam yaratılsaydı, hiç şüphe 
yok ki iptal kararı alınırdı ve bugün Ceza Kanununun bu hükümleri hu
kuken de ortadan kalkmış olurdu. Bunu söylemek kehanet değildir.

Anayasa Mahkemesi 141. ve 142. maddeleri ortadan kaldırmadı ama 
bu maddeleri tahlil eden gerekçesinde, bunlara açıklık getirdi ve eski
den olduğu gibi gelişi güzel uygulanmalarında imkan bırakmadı.

Son zamanlarda, 27 Mayıs’m getirdiği nispi özgürlük ortamında 
tahammül edemeyen ve ters doğrultuda rüzgarları estirmek isteyen ik
tidar çevreleri 141. ve 142. maddelerin kapsamını genişletme ve 27 Ma- 
yıs’tan önceki keyfi uygulamayı yeniden sağlama yolunda yoğun bir 
faaliyet içindedir. İncelemekte olduğumuz mahkumiyet kararı sarf edi
len çabaların tam başarısız olmadığının kanıtı sayılmalıdır. Ama her 
şey rağmen, söz konusu kanun maddelerinde açıklık getiren ve kap
samalarını sınırlayan Anayasa Mahkemesinin ilgili gerekçesi ve Yar
gıtay’ın aynı nitelikte içtihatları karşısında ceza kanununun ve hüküm
lerinin gelişi güzel uygulanması bir hayli zorlaşmıştır. İktidarın yeni 
baskı karım tasarıları getirme zorunluluğunu duyması bu yüzdendir. 
Evet, Demokratik devrimin gerçekleştiği bir toplumda, o devrimin 
gerçekleşmesine engel olan kanunlar yürürlükte kalmazlar, ve hakkım
da alman mahkumiyet kararı şarta bağlı, geleceğe muzaf bir suçtan 
ötürü, o gelecekte yürürlükte olmayacak bir kanun maddesi gereğince 
alınmış bir karardır.

Sayın Yargıçlar,
Ben, Türk Toplumunun önündeki devrimci adımın Millî Demokratik 

Devrim olduğunu ve bunun Türkiyeyi emperyalizmin vesayetinden kur
tararak tam bağımsız bir ülke haline getirmek demek olduğunu Türki
ye’yi feodal ilişkilerden arındırmak ve bu ülkenin halkını özgür vatan
daşlar toplumu anlamında ulus payesinde yükselterek gerçekten demok
ratik bir ülke haline getirmek demek olduğunu söyledim. Demokratik 
devrimin toplumdaki millî güçlerin, işçi, köylü, esnaf, aydın güçbirliği- 
nin egemen hale gelmesiyle gayri-millî güçlerin, emperyalizim ve işbir
likçilerin sömürü ve tahakkümlerinin önlenmesiyle gerçekleşebileceğini 
belirttim. Sosyalizme gitmek isteyen anc^k Millî Demokratik Devrim 
yolundan oraya varabilir, kestirme yol yoktur, dedim.

Ama, Sosyalizme gitmek istemeyen de, eğer vatanını gerçekten se
viyorsa, eğer namuslu demokratsa, eğer Türkiye’yi çağdaş uygarlık
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düzeyine ulaşmış, bağımsız ve demokratik bir ülke olarak görmek is
tiyorsa o da Millî Demokratik Devrim davasına sahip çıkmak zorun
dadır.

Demokratik Devrimini gerçekleştirmiş bir toplumun mutlaka, şart
lar ne olursa olsun, sosyalizme geçeceği söylenemez. Bunu iddia etmek 
bir çeşit kadercilik olur ki, yanlıştır. Toplumların devrim yolunda ilere- 
yip ilerleyemiyeceğini tayin eden güçler dengesi v.b. gibi bir çok etken
ler vardır. Dengenin her zaman her yerde devrim için elverişli olacağını 
sanmak gerçekçilikten uzak aşırı iyimserlik olur. Dünyada demokratik 
devrem i yaptığı halde sosyalizme geçememiş toplum örnekleri vardır. 
O halde strateji bakımından iki ayrı şey olan Millî Demokratik Devrim 
ile Sosyalist Devrimi birbirine karıştıranlar ve Demokratik Devrim 
uğruna mücadeleyi ileri sürenleri yasa dışı kılmak isteyenler (ki ge
rekçeli hükümde yapılan budur). Aslında geleceğin meselesi olan sos
yalizme karşı değil, bu günkü meselemiz, bugünkü ulusal olan Millî De
mokratik Devrime, Türkiye’yi her Türkün başı dik yaşayabileceği ba
ğımsız ve demokratik bir ülke durumuna yükseltme davasına da karşı 
çıkmaktadırlar. İddiaları hilafına yasa dışına itmek istedikleri kominizm 
değildir, millî bağımsızlık mücadelesidir, demokrasi uğruna mücade
ledir. Yasaklamak istedikleri, Amerikan vesayetine karşı kanunlu mü
cadeledir, toprak reformu uğruna mücadeledir, gericiliğe karşı müca
deledir. Yasaklamak istedikleri Milli Kurtuluş savaşımızın geleceğine, 
bağlılıktır. Yasa dışı kılmak istedikleri Anayasa’da yazılı hak ve özgür
lüklerin vatandaş tarafından bilinçle kullanılmasıdır. Yasa dışı kılmak 
istedikleri Anayasa’nın kendisidir. Yüksek heyetiniz bu siyasî davada 
Türkiye’nin tam bağımsızlığını istemenin bu ülkenin gerçekten demok
ratik ileri bir ülke olmasını istemenin suç olmayacağını tersine bağım
sızlık ve demokrasi uğruna mücadeleye katılmanın bir görev olduğunu 
yüksek sesle ilân edeceğine inanıyorum.

Mahkumiyet kararının lehine esastan bozulmasını talep ediyorum.

Saygılarımla.
9 Mayıs 1969 
Mihri Belli
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M D D  Programı için 

Yargıtay İlâmı

T. C.
Y A R G I T A Y

Birinci Ceza Dairesi
Esas No. : 1968/3100 * ‘
Karar No. : 1969/1846 
Tebliğname : l-B/2804

Komünizm propagandası yapmaktan sanık Mihri Belli’nin TCK. nun 
142/1, 173/3 ve 31 maddeleri uyarınca beş sene ağır hapsine ve ceza sü
resi kadar kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ve üç sene müddetle 
Bingöl vilâyetinde ikametle genel güvenlik gözetimi altında bulundu
rulmasına ve 626,50 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline ve diğer 
sanık Vahap Erdoğdu’nun müsnet suçtan beraatine dair (ANKARA) 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.9.1968 gün ve 81/253 sa
yılı hükmün Cumhuriyet Savcısı ve kendisine ait mahkumiyet kısmı
nın sanık Mihri Belli taraflarından Yargıtayca incelenmesi istenmiş 
olmasına ve Sanık Mihri Belli para yatırmasına ve duruşma dahi iste
mesine mebni dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname
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ile Yargıtay Birinci Ceza Dairesine gönderilmekle sanık Mihri Belli 
hakkında duruşmanın ve Cumhuriyet Savcısının temyizi hakkında du- 
ruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda aşağıdaki karar tespit edildi.

1 — Türk Solu Gazetesinin 22 Aralık 1967 tarihli nüshasının 3. sa
hibesinde yer alan (Mihri Belli'nin Konuşması) başlıklı yazı ile 4. say
fasında yayınlanan ve Castro'nun Moncada baskınının yıldönümünde 
söylediği nutkun Neıvyork Times gazetesinde çıkan metninin özetini 
teşkil eden yazıda komünistlik provagandası veya komünistliği övme 
mahiyeti mevcut olmadığı yapılan incelemeden anlaşılmasına ve mahke
me kararında gösterilen gerekçelere göre, cumhuriyet Savcısının ye
rinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile sözü edilen gazetenin 
sorumlu müdürü Vahap Erdoğdu hakkındaki beraat hükmünü tebliğna- 
menin 1 sayılı bendindeki düşünce gibi (ONANMASINA).

2 — Diğer sanık Mihri Belli'nin durumuna gelince:
Bu sanığın, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği’nin tertip

lediği 22.12.1967 tarihli toplantıda yaptığı (1967 Türkiye’sinde Devrimci 
Eylem Nedir?) konulu ye bandla tespit ettirilmiş olan konuşmasında; 
devrimi, bir üretim tarzındann daha ileri bir üretim tarzına geçiştir diye 
tanımladıktan ve insanların tarih boyunca ileriye doğru üretim tarzla
rından geçtiğinden ve bu üretim tarzlarının belli başlılarının,

a -— İlkel komünal toplum, 
b — Kölelik düzeni, 
c — Feodalite, 
ç — Kapitalizm, 
d — Sosyalizm,

olduğunu kaydettikten sonra bu beş üretim tarzının birinden sonrakine 
geçişin devrim olduğu ileri sürüldükten ve bu düzenler hakkında kendi 
görüşüne göre bir takım açıklamalarda bulunduktan sonra «Çağdaş ta
rihte iki cins devrim görüyoruz. Birincisi Burjuva Demokratik Dev
rim, öteki Sosyalist Devrim. Burjuva Demokratik Devrim siyasî bakım
dan eşit vatandaşlar olarak ulusal varlığına engel olan feodal kalıntı 
olarak, dış emperyalist müdafaa olarak ne varsa onların yok edilmesi
dir ve ulusun yaşadığı toprak parçasında egemen olması demektir, Millî 
Bağımsızlık Davası, Burjuva Demokratik Devrimin bir görevidir (s. 5).

Sosyalizm bağımsız bir ülkede olur ve feodalizmden arınmış bir 
ülkede olur. Burjuva demokratik devriminin bir aşamasıdır. Sosyalist 
Devrim’e yol hazırlayacak olan bir aşamadır. Burjuva demokratik dev
rimi gerçekleştirmeden sosyalist devrimi yapamazsın. Devrimin şiarı 
şudur: emperyalizme karşı işbirliği, sermaye çevrelerine karşı ki buna 
Türkiye’de bankalar da girer dış ticaret sermayesi de girer ve bu ti-
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caret sermayesinin millileştir ilme si şiarı sosyalist bir şiar değildir.
Millî bağımsızlığı hedef tutan bir şiardır (s. 5).

Toprak reformu, köylülüğü toprak sahibi yapma şiarıdır. Yani köy
lüyü küçük-burjuva yapmak şiarıdır. Köylü küçük-burjuva olduktan 
sonra sosyalist devrim aşamasında ne yapacaktır? Belli değil, ama zo
runlu bir aşama. Ağalığı, feodal ağalığı yıkmak için zorunlu bir aşama, 
onun için o rizikoyu ele alarak onu küçük-burjuva yapıyoruz.

Devrimci adımı atabilmek için şehir veya köy-küçük-burjuvazisini 
alacağız. Yani orta köylüyü, yoksul köylüyü en tutarlı tabii güç olarak 
şehir ve köy proletaryasını aynı cepheye koyacağız. Yapacağımız dev
rimci çizgimizi tayin ederken mutlaka hesaba katmamız olan bir kit
ledir. Bu zümre milliyetçidir. Bu zümreyi küçümsememeliyiz. Çok 
önemli kilit noktalarını elinde tutumaktadır Orduda, devlet mekanizma
sında ve bilimsel sosyalizmin gereği bunların devrimci potansiyelini 
doğru değerlendirilip ona göre karar vermeliyiz. Bu da, bunun da yeri 
demokratik devrim saflarındadır. Demokratik devrim budur.

Sosyalist devrim, kapitalist üretim tarzını ortadan kaldırmak, üre
timin kollektif niteliği ile özel mülkiyet arasındaki çelişkiyi ortadan 
kaldırmak, insana maddî ve manevî bakımdan açılıp gelişme olanak
larını sağlamak, sosyalizmi kurmaktır. Ve özellikle şehir ve köy işçi
lerinin davasıdır. Başka zümre ve tabakalar belirli şartlar altında ka
tılabilirler. Fakat, esas onların davasıdır. Bu böyle olduğuna göre ve 
burjuva demokratik Türkiye'yi kurduğumuz anda sosyalist devrimin 
sınırına varacağımıza göre elbette ki sosyalizmden yana olmayan güçler 
o devrimi ta oraya kadar vardırmak istemeyeceklerdir.... Burjuva de
mokratik devrimi gerçekleştirme demek, sosyalizmin eşiğine ayak bas
mak demektir. Onun için biz en içten savunucusuyuz burjuva demok
ratik devrimin (s. 7-8).

§imdi mutlaka emekçilerin adına lâyık bir siyasî örgüt kurulmalı
dır ve bu demin sözünü ettiğim demokratik ortamın yaratılmasıyla il
gili bir konudur.... İşçi Partisi eylemi çok sınırlanmış bir partidir. Bu 
örgütün emekçi davasını kucaklama imkânları da sınırlıdır. Türkiye'de 
henüz sosyalist devrimin sübjektif şartları yani emekçi halkın sos
yalizmden yana oluşu, sosyalizm gereğine inanmış durumu henüz yok
tur. Emekçilerin çoğunluğu vaz geçtik sosyalist devrimden burjuva de
mokratik devriminden yana dahi olmayan ve emperyalizmin kapitalist 
gölgesinden kalkınacağım hülyasıyla avunan bir iktidara oy vermiştir. ...

Sosyalist örgüt şarttır. Emekçiler kendi davalarını kalkıp da kü
çük burjuva demokrasisine teslim edemezler, (s. 10).

.. Burjuva demokratik devrimi yapacağız ve bittiği anda sosyalist 
devrimi yapacağız. Bu bir silsiledir. Temel şiar sosyalizm teorosini 
yaymak sosyalist teoriyi benimsemiş kadrolar yetiştirmek (s. 13).
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... Türkiye'de objektif şartlar bakımından 1937'de bugünkünden da
ha yakındı sosyalizme (s. 13). 1937’de Atatürk sağ iken ve Türkiye 
bağımsızken bugünden daha yakındık sosyalizme (s. 14).

Sorulara cevap olarak da, proletarya yani emekçinin davasını kü
çük, burjuvaziye teslim etmesi yanlıştır. Emekçi halk küçük-purjuva 
demokrasisine şartlanmıştır.

Bir devrimci parti, parlemanter mücadelesini sonuna kadar kullan
malıdır ama parlemanter mücadele yüzde ondur, yüzde doksan eyle
mi emekçi halk kitlelerini bilinçlendirmek, örgütlendirmektir. Ama kal
kıp da bu dozajı kaçırırsak bilinçlendirmede tabii yalnız nutuk vermek
le değil gidip icabında sokağa döküleceksin ve Anayasa’nın sana tanı
dığı toplantı ve gösteri haklarını kullanacaksın. ... (s. 21).

Teori olmaksızın eylem olmaz. Eylem çarksa, teori şudur. Okuya
lım... Anayasa’nın sağladığı haklara son kertesine kadar sahip çıkalım. 
Devrimci mücadelenin her şeklini, hiçbirini ihmal etmeden hepsini (bu
rada iki kelime anlaşılmamış) öyle bir ortam yaratalım halk bilsin...» 
şeklinde konuştuğu anlaşılmaktadır.

Buna göre sanık, «devrim» terimini ihtilâl anlamında değil, tarihî 
seyri itibariyle bir üretim tarzından daha ileri diğer bir üretim tarzına 
geçiş anlamında kullanmaktadır.

Sanık, kendine göre tarih boyunca toplamların geçirdikleri beş üre
tim tarzından sonuncusu sosyalizme geçebilmek için önce burjuva de
mokratik devrimin gerçekleşmesi gerektiğini, burjuva demokratik dev
rimin ise, ulusun yaşadığı toprakta bağımsız, egemen, siyasî bakımdan 
vatandaşları eşit, feodal kalıntı ve dış emperyalist müdahalelerden 
arın aş ve sosyalist devrime bir aşama olacağını ileri sürmüş, sosyalist 
devrimin ise kapitalist üretim tarzını ortadan kaldırmak, üretimin kol- 
lektif niteliği ile özel mülkiyet arasındaki çelişkiyi bertaraf etmek, 
insana maddî manevî bakımlardan açılıp gelişme imknları sağlamak, 
kısacası sosyalizmi kurmak olduğunu, Türkiye’de sosyalizmi kurmanın 
şartlarının henüz mevcut olmadığını, bunun için şehir ve köy küçük - 
burjuvazisini buna hazırlamak lâzım geldiğini, bunun emekçi davası ol
duğunu, sosyalist bir örgütün kurulması gerektiğini, devrimci müca
delenin ihmal edilmemesini öne sürmüş ve kısaca niteliklerini açıkla
dığı burjuva demokratik devrimin gerçekleşmesinden sonra sosyalist 
düzene geçilmesini, ama bunun şartlarının henüz mevcut olmadığını, 
burjuva sınıfının da buna hazırlanması ve emekçilerin örgütlenip çalış
masını tavsiye ettiği görülmüştür.

Bilindiği gibi komünizm, burjuva sınıfının cebir ve ihtilâl yoluyla 
ortadan kaldırılması, proletarya diktatörlüğünün kurulması, tüm üretim 
ve tüketim araçlarının devletleştirilmesi, ferdî mülkiyetin ortadan kal
dırılması amacını güder. TCK’nun sanık hakkında uygulanmış olan 142.
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maddesinin 1 numaralı bendinde ise, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan 
kaldırmak veya memleket içinde müesses İktisadî veya sosyal temel 
nizamlarından birini devirmek için propaganda yapılması yasaklanıp 
ceza müeyyidesine tabi tutulmuştur.

Halbuki sanık, yukarıda da bahsedildiği üzere cebrî bir proleter ihti
lâlinden, işçi sınıfının burjuva sınıfını ortadan kaldırması gerektiğinden 
söz etmemiş, aksine, sosyalist devrim için emekçiler dışındaki diğer 
sınıf ve zümrelerin kazanılmasına işaret eylemiş, özellikle Türkiye’de 
sosyalist devrimin henüz erken olduğuna işaret eylemiş ve konuşmanın 
muhtelif yerlerinde Anayasa’nın tanıdığı bütün hak ve özgürlüklerden 
faydalanmayı da tavsiye ettiği anlaşılmıştır.

Bütün bu hususların gereği gibi tahlil ve münakaşaya tâbi tutula
rak TCK.’nm uygulanan 142. maddesinin birinci bendindeki suç unsur- ' 
larıyla karşılaştırılarak yapılan konuşmanın ne suretle bu madde hük
münü ihlâl ettiği inandırıcı gerekçeleriyle izah edilmesi icap ederken 
böyle yapılmayarak yazılı şekilde hüküm verilmesi,

2 — Kabul ve tatbike göre 81. madde hükmünün gözetilmemesi.
Yolsuz, Cumhuriyet Savcısı ile sanığın duruşmalı inceleme sırasın

daki müdafilerinin temyiz itirazları ve tebliğnamenin 2 sayılı bendin
deki bozma isteği bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu se
beplerden CMUK’nun 207, 208, ve 221. maddeleri uyarınca (BOZUL
MASINA), depo parasının sanığa geri verilmesine ve evrakın yerine 
gönderilmesine 12.6.1969 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12.6.1969 gününde verilen işbu karar, Yargıtay Cumhuriyet Sav
cısı Burhanettin Damar’m ve duruşmada savunmalarını yapmış bu
lunan sanık Mihri Belli müdafii Doğu Perinçek’in huzurlarında ve di
ğer müdafileri Niyazi Ağırnaslı, Rauf Çapan, Halit Çelenk ve Reşat 
Köymen’in yokluklarında 20.6.1969 gününde usulen ve açık olarak an
latıldı.
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( 6  A ra lık-H ayat Pahalılığını, Kıyımları 

ve Faşist Baskıları Protesto ) 

Yürüyüş ve Mitingleri

6 Aralık 1975 tarihinde TÖB-DER'in 15 il'de düzenlediği yürüyüş 
ve mitingleri Faşist Cephe partilerinin engelleme çabaları İçişleri 
Bakanının genelgesiyle doruğuna ulaştı. İçişleri Bakanı düzenlenen 
yürüyüş ve mitinglerin kanunsuz olduğunu, iptal edilmesini bildiren 
genelgesinde, «aksine hareket edildiği taktirde İller İdaresi Kanunu
nun ve Dernekler Kanununun ihlalinden dolayı gerekli kanuni kovuş
turma yapılacak ve dernek faaliyetten men edilecektir» dedi.

CHP genel sekreteri'de «Bütün partililerimiz, genel sekreterliğin 
bilgi ve onayı olmadan, parti dışı herhangi bir kuruluşla ne biçimde 
olursa olsun, ortak hiçbir harekette kesinlikle bulunmıyacaklardır. 
Başka kuruluşların düzenliyecekleri miting ve toplantılara katılma
yacaklardır..» diyerek, CHP'nin miting ve yürüyüşlerin aleyhindeki 
tutumunu belirtti.

DİSK yönetimi de, «DİSK ve DİSK'e bağlı üye sendikalar olarak 
DİSK dışındaki hiçbir örgütle yürüyüş, miting veya kapalı salon top-
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lantılarına katılma veya bu gibi eylemleri destekleme biçiminde iliş
ki kurulmamasına» karar vererek, İçişleri Bakanı'nın genelgesinden 
önceki tutumunun aksine, 6 Aralık toplantılarını desteklemediğini 
açıkladı.

Sosyalist partiler miting ve yürüyüşleri destekliyeceklerini belirt
tiler. TEP yayınladığı bildiride şöyle dedi:

«Gayri-milli cephe iktidarının açık faşizmi tezgahlama yolunda, 
yeniden sıkıyönetimi ilan etme çabalarının yoğunlaştığı günleri yaşı
yoruz. Bu amaca varılabilrrıek için hemen hergün kan akıtılıyor, genç 
insanlarımız öldürülüyor. Halk düşmanlarının emperyalizmin işbirlik
çilerinin gittikçe azgınlaşaın sardırganlığı karşısında, yurtseverlerin 
örgütlü, disiplinli ve etkin bir tutumla bu gidişe dur demesi, bu yolda 
bütün olanaklarını sonuna kadar kullanması tarihi bir görevdir.

Öğretmenlerin örgütü TÖB-DER'in 15 il'de demokratik haklarını 
savunma, hayat pahalılığımı, kıyımları, faşist baskıları ve siyasi ci
nayetleri protesto etmek iççin yaptıkları mitinge, bütün yurtseverleri 
en etkin bir biçimde katılmaya çağırıyoruz. Öyle ki, açık faşizme 
doğru her yolu denemeye kararlı işbirlikçi sınıflar ile onun saldırgan 
güçleri meydanın boş olmadığını görsünler. 6 Aralık demokrasi mi
tingleri, emperyalizme ve faşizme karşı olan güçlerin birlik ve bera
berlik günü olsun!»

TÖB-DER genel merkebi bu gelişmelerden sonra şu açıklamayı 
yaptı: «Eylem günü valiler* daha önce İçişleri Bakanı'nın genelge
sine dayanılarak hazırlanmış, yürüyüş ve mitingi iptal kararlarını 
alanlarda ilgililere tebliğ edeceklerdi. Burada provokatörler kullanı
larak gergin kitleler ile güvenlik kuvvetleri çatıştırılacak, kırımlara 
yol açılacaktı. Hemen sonra, gene daha önceden hazırlanmış, va
lilik yetkisine dayanan kararlarla TÖB-DER kapatılacaktı.

TÖB-DER için iki yol söz konusuydu: Birincisi, yukarıdaki oyu
nun getireceklerini göze almak; İkincisi, toplumsal koşulların ge
tirdiği zorlamayı kabullenmek. Sorumluluğu çok ağır olan birinci yo
lu seçmedik.. Ve 6 Aralık eylemlerini iptal ettik.»

Bir süre sonra, TÖB-DER şube başkanlarından oluşan, küçük 
kongre niteliğindeki toplantıda, TÖB-DER genel merkezinin miting 
ve yürüyüşleri iptal kararı sert eleştirilere uğradı. Bu eleştirilere pa
ralel İzmir'den gönderilen bir mektupta şöyle deniyor:

«12 Mart faşizmi döneminde Türkiye öğretmenlerinin gerçek 
temsilcisi ve şerefli bir geçmişi olan TÖS Anayasa değiştirilmek 
suretiyle kapatıldı. Faşist terör öğretmenleri yıldırmadı. TÖS’ün ka
patılacağı anlaşılınca 3 Eylül 1971 tarihinde, faşist terörün en azgın 
olduğu dönemlerde öğretmenler «Türkiye Öğretmenler Birliği» kısa
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adıyla «TÖB»ü kurdular. Bugünkü adıyla «Tüm Öğretmenler Birleş
me ve Dayanışma Derneği» kısaca «TÖB-DER»

TÖS yürütme kurulu TÖS'ün bütün mallarını TÖB-DER’e devre
derek, kapanırken dahi görevini yerine getirmiştir.

O çetin mücadele döneminden geçen TÖB-DER'li öğretmenler 
'Gayri-Millî Cephe’nin baskı ve terörüne, türlü yıldırma yöntemlerine 
ve bugünkü merkez yönetiminin yanlış kararlarına rağmen Bağım
sızlık ve Demokrasi cephesindeki yerini korumaya azimle devam 
ediyor.

TÖB-DER'in bugünkü merkez yöneticileri baştan sona yanlış
lıklar karmaşası olan 6 Aralık eylemine karar vermişlerdi. 6 Aralık'ta 
yapılması kararlaştırılan yürüyüş ve mitingleri CHP'den «icazet» ala
mayınca iptal ettiler. Ve hatta iptal kararını eylemin yapılacağı bazı 
şubelere valilik kanalıyla tebliğ ettirdiler.

İptal kararı valilik kanalıyla tebliğ ettirilen İzmir şubesi aynı 
isimle 16 Şubatta yürüyüş ve miting yapmıştı. 30.000 in üstünde 
yurtseverin katıldığı 16 Şubat «kıyımları, hayat pahalılığını ve faşist 
baskıları protesto miting ve yürüyüşü» için İzmir DGM savcılığının 
TÖB-DER İzmir şubesi hakkında açtığı tahkikat «Yürüyüşün TÖB- 
DER'in amacına uygun olduğu, faşizme ve emperyalizme karşı mü
cadelenin, her demokratik kuruluşun görevi» olduğu şeklindeki sa
vunmanın kabülü ve takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Bu takipsiz
lik kararı 99 sayılı TÖB-DER bülteninde yayınlanmıştı.

Saruhanlı halkının ertesi günü 7 Aralıkta kıyılan öğretmenlere 
sahip çıkarak yaptığı «kıyımları ve faşist baskıları protesto yürüyüş 
ve mitingi» TÖB-DER merkez yönetiminin yılgınlığına güzel bir ce
vaptır.

Gayri-Milli Cephe iktidarı Saruhanlı lisesi öğretmenlerinden eşi 
de aynı okulda öğretmen olan Sadettin Öztürk'ü aile düzenini de 
parçalayarak Simav-Citgöl köyü ortaokulu öğretmenliğine,

—  Eşi Saruhanlı Hükümet tabibliğinde ebe olan Süleyman Ka- 
pucu'yu Afyon-Sincanlı-Paşaköy ortaokulu öğretmenliğine,

—  Aynı lisede Türkçe öğretmeni olan Yunus Koçak'ı Kütahya 
-Dumlupınar-Çalköyü ortaokulu öğretmenliğine.

Haklarında hiçbir tahkikat yapmadan sürdüler.
Bunlardan Süleyman Kapucu 12 Mart faşizmi döneminde de 

eşinden ayrılarak sürülmüştü. Sadettin Öztürk 12 Mart döneminde 
TÖB-DER'in örgütlenmesinde çalışmış, geçen dönem TÖB-DER ge
nel yönetim kurulu üyesi ve İzmir Bölge temsilcisi olarak 16 Şubat 
İzmir yürüyüşünün devrimci disiplin ve dayanışma içinde başarıyla 
yapılmasında büyük payı olmuş, devrimci öğretmenlerdir.

Saruhanlı halkı bu üç devrimci öğretmene sahip çıkmıştır. Mi-
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ting, Amerikancı faşist cephenin İçişleri Bakanının, Manisa vaiî- 
fiğinin, çevredeki gerici, faşist güçlerin ve ne yazık ki TÖB-DER 
genel merkezinin baskı ve tehditlerine rağmen yapılmış, başarıyla 
geçmiştir.

«İcazetli eylem» taraftarlarına şunu da hatırlatalım: CHP genel 
merkezinin yasaklama kararına rağmen Saruhanlı mitinginin tertib 
komitesi üyelerinden biri de CHP İlçe başkanıydı.

TÖB-DER'in Saruhanlı, İzmir, Manisa, Akhisar, Serendi, Kırka 
ğaç şubeleri bu eyleme aktif olarak katıldılar. Çevredeki diğer şu
beler yürüyüşü zamanında haber alamadıkları için katılamadıklarını 
ve bu eylemi desteklediklerini bildirdiler.

TEP İzmir İl Örgütü ve İzmir'deki devrimci gençlerin de katıl
dığı Saruhanlı yürüyüşünde 5000 yurtsever bağımsızlık ve demok
rasi mücadelesinden dönmiyeceklerini, mücadelenin tutarsız demok
ratlardan «İcazet» beklemekle olmayacağını gösterdiler.»

*  *  *

Faşist Cephe partilerinin tehditlerine, CHP'nin ve onu izleyen 
DİSK'in «uyarı»ları katılınca «Hayat Pahalılığını, Kıyımları, Faşist 
Baskıları Protesto» yürüyüş ve mitinglerinin iptal edilmesi sonucu 
doğdu.

Bu olay şunu gösteriyor: «Hareket olursa faşizm gelir» anlayı
şını savunanlar, 12 Mart öncesine göre etkili olabilmekte, ve de
mokratik kuruluşların direnişlerini önleyebilmektedirler. 1969 Aralı
ğında TÖS'ün düzenlediği öğretmen boykotu benzer tehditlere rağ
men yapılabilmişti. 1975 Aralığında aynı nitelikte direnişler yapıla
mıyor. Hem de halkın siyasî bilincinde önemli ilerlemelerin yer al
dığı bugünün Türkiye'sinde.

12 Mart yenilgimiz ve sektarizmin ölçüsüz çıkışlarıyla proleter 
devrimci saflardaki tahribatı, teslimiyetçi ideolojinin etkinliğini ko
laylaştıran bir ortam yaratmıştır, Sosyalist hareketimizde. Bu orta
ma devrimci durum egemen kılınmadıkça, pasifizm ve sektarizm 
yenilgiye uğratılıp tutarlı anti-faşist mücadele yürütülemez. «Uslu 
durun, faşizm gelir» tehditlerinden demokratik örgütlerin etkilenme
leri önlenemez.

6 Aralık Eyleminin iptaline kadar varan gelişmelerden çıkarıla
cak ikinci önemli deney şudur: Demokratik örgütlerin düzenledikleri 
eyleme destek istemekle kalmayıp bundan önce bir eylemi yürüte
cek, anti-faşist cephenin oluşturulması için gereken girişimlerde 
bulunmaları gerektiğidir. O zaman eylemin bütün sorumluluğu anti- 
faşist cephede yer alan örgütlerin ortaklaşa paylaştıkları bir sorum
luluk olurdu. Ve «TÖB-DER'in seçmek zorunda kaldığı iki yoldan 
birincisi daha değişik değerlendirilirdi.»
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M. T. KLARE

Bitmeyen Savaş

Amerikan hükümeti hala dünyanın başka bir yerinde yeni Viet
nam girişimlerine başlama kapasitesine sahip olduğu sürece Viet
nam'dan çekilme çağrısı yeterli değildir. Yeni Vietnam'lara sürük- 
lenmemesinin garantisi, ancak Pentagon'un müdahale kapasitesinin 
ve onunla ilgili askeri ve polis yardım programlarının bütünüyle kal
dırılması olacaktır. Amerika'nın bu müdahale gücünün devamlılığı 
kendi içinde, daha başka Vietnam tipi saldırganlıkların patlak ver
mesinden korkmamız için yeterli neden değildir. Amerikan dış poli
tikasının bu yöndeki zorlaması bu korkuyu doğurmaktadır.

Eldeki bilgilerin incelenmesi göstermektedir ki, ABD'ni Çin hin
dindeki o korkunç savaşa iten temel eğilimler hala etkinliğini sür
dürmektedir, ve başka bir yerde benzer bir çatışmaya götürecek 
gücü sahiptir. ABD'nin genel politikasının ayrıntılarıyla incelenmesi 
bu kitabın sınırlarının ötesinde de olsa «Bitmeyen Savaş», bu po
litikanın temel çizgilerinin -Güneydoğu Asyadaki müdahaleler gibi- 
kumardan kazandığını yeniden kumara yatıran bürokratik mekaniz- 
)
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manın rastlantısal bir ürünü değil, komünist olmayan dünyadaki eko
nomik kaynakların denetimini elinde tutmaya yönelik belirli hesap
ların sonucu olduğunu göstermek, amacındadır.

Müdahalenin önemsiz ayrıntılarına saplanmadan -Pentagon ya
yınlarındaki açıklamalar gibi-savaşın altında yatan temel sorulara 
eğildiğimiz zaman bu sonucun kaçınılmaz biçimde çıktığı görüle
cektir. Önce, ABD Güneydoğu Asyada bu derece yoğun ve inatçı 
bir müdahaleye niçin girişmiştir? Vietnam'daki gerçek hedef nedir? 
Öncü birliklerimiz Güney - Vietnam'ın kırsal toplumunu sistematik 
bir şekilde yok ediyordu. Kişi tekrar tekrar şu soruyu sormaktan 
kendini alamıyor: Yeryüzündeki en güçlü devlet neden binlerce mil 
ötedeki bir küçük köylü halkın üstüne bu derece acımasız ve görü
nüşte verimsiz bir biçimde yüklendi? İkincisi, Vietnam köylüsünü 
görünüşte umutsuz bu uzun ve bu denli zorlu bir direnme savaşına 
sevkeden güç nedir? Bu yoksul erkeklerin, kadınların görece ilke! 
silahlarıyla, napalmlarla, supersonik jetlerle ve güçlü bombalarla 
donatılmış ve her birine karşı 10 askerin düştüğü bir düşmana karşı 
yıllar ve yıllar boyu savaşı sürdürmelerini sağlayan itici güç ne ola
bilir? Vietnam köylüleri atom çağının her türlü teknolojisine ve sı
nırsız para ve insan gücüne sahip bir düşmana nasıl boyun eğme
diler, neden mücadeleden vazgeçmediler?

Bu soruların önemli bir kısmının ynrvtı, Üçüncü dünyamn(1) yok
sullaştırılmış ülkelerindeki «geri kalmışlık» bunalımının anlamında 
yatmaktadır. Bu konuyu inceleyen her araştırmacı, gelecek 10 yıldaki 
uluslararası ilişkiler ve sürtüşmelerde Afrika, Asya ve Latin Ame
rika'daki eski koloni ülkelerinin kapitalist sistem işleyişi ile itildik
leri çıkmazı artık kabul etmemelerinin temel belirleyici olacağı so
nucuna varacaktır. Kuşkusuz bu her uluslararası krizin bütünüyle 
azgelişmiş ülkelerle ilgili olacağı demek değildir. Bütün diğer fak
törler uluslararası ilişkilerdeki önemli rollerini oynamaya devam ede
cektir. Bunlar arasında başlıcaları, gelişmiş kapitalist güçlerin kends 
aralarındaki ve onlarla komünist dünya arasındaki rekabet, gelişmiş 
kapitalist ülkelerdeki iç kaynaşmalar ve esasta milliyetçi olan ha

il) Üçüncü dünya, Afrika, Asya Orta Pasifik, ve Latin Amerika’daki ge
nel olarak yoksul ve azgelişmiş ülkeleri tanımlayan belirsiz bir deyim bu. 
Bu ülkeleri, bir taraftan gelişmiş kapitalist ülkelerden (ABD, İngiltere, Ba
tı Almanya, Fransa, Japonya) öte yandan da Sovyet blokundan ayırmak 
amacıyla kullanılıyor. Burada ifade kolaylığından dolayı kullandık. Ancak 
«Üçüncü Dünya» deyimi gerçekte yanlış bir isimlendirmedir. Çünkü, bu 
ülkeler gerçekte gelişmiş kapitalist ülkelere bağımlıdırlar ve ayrı bir blok 
gibi ele almamazlar.
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reketlerdir. Fakat geleceğin eğemen belirleyicileri bir yanda gelişmiş 
kapitalist ülkelerin endüstri üretimi ve dünya ticaretindeki üstünlük
lerini sürdürmek için uzun vadeli girişimleri ile öte yanda Üçüncü 
dünya halklarının ekonomik gelişmelerini kendi denetimlerine alma 
ve kendi geleceğini belirleme yolundaki mücadelesi olacaktır.

Popüler «mitoloji» de ABD'in kuruluş idealleri bütün halkların 
kendi geleceğini belirleme kavramını -her ulusun dış müdahalelerden 
uzak olarak kendi geleceğini belirleme hakkını- kutsallaştırır. (Gü
ney Vietnam'a müdahalemizde verilen resmi açıklama bundan baş
kası değildi.) ABD'nin bu ideali bağlılığı hiçbir zaman ciddi şekilde 
kovuşturulmamış, tartışılmamış, bu tavır tarihçilerin ve politik yo
rumcuların yazdıklarıyla kuşaktan kuşağa sürüp gelmiştir. İdealle
rin arkasındaki gerçek ise bütünüyle başkadır: Amerikanın politika 
yatırım ve finans liderleri kendilerini, ABD'nin endüstri, ticaret ve 
yaşama biçimini sınırların ötesinde de genişletme hakkına-eğer «gö
revine» değilse-daima sahip kabul etmişlerdir.

Tarihimiz boyunca önde gelen devlet adamlarımız ülkenin ba
şına bela olan her sorunda daima ticari ve alansal genişlemeyi çö
züm olarak gördüler. İlk Amerikan liderleri Floridaya, Mississipi va
disine, Küba'ya, Meksika'ya ve Kanada'nın bazı bölgelerine geniş
leme için açık alanlar olarak baktılar. (Bazılarının Köle ve köle ol
mayan devletler arasındaki güvensiz dengenin devamına, böylece 
kuzey ile güney arasında bir çatışmanın önlenmesine umut bağla
dığı bir süreç). Benzer biçimde batıya doğru genişleme, kızılderili- 
leri kitle halinde yoketmeye varan vahşi savaş, doğunun endüstri
leşmesi sürecinde gelişen keskin sınıf çelişmelerini ve ekonomik bu
nalımı yatıştırabilecek bir «emniyet subabı» olarak aörüldü. Batıda 
işler yoluna konduktan sonra «öncülük tezleri» yaygınlaştı. ABD'nin 
sert sınıf mücadelesini ve ekonomik çöküntüyü önlemek için «ön
cülük» görevini, dünya ticaretindeki Amerikan payını saldırgan bir 
biçimde genişleterek denizaşırı ülkelerde de sürdürebileceği, geniş 
şekilde İşlenmeye başlandı.

ABD’nin denge ve refahında dış pazarların önemini, ülkenin 
19. yüzyılın son dörtte biri süresince bir dizi ciddi ekonomik dur
gunluk dönemleri ve onu izleyen sert işçi mücadelelerinin patla
masıyla geçirdiği sarsıntılar, apaçık ortaya çıkardı. Bu bunalımlar 
ve Amerikan endüstri ürünlerine karşı iç pazardaki yeterli talep ek
sikliğini karşılamada, dış pazarlara duyulan gereksinme, çoğu işa
damını ilerdeki ekonomik durgunluklar ve işçi mücadelelerinden 
kaçınmak için denizaşırı genişlemenin zorunlu olduğu sonucuna 
götürdü. Bu genişlemenin «mekanizması» ile ilişkin dikkate değer
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tartışmalar-özellikle sömürge ele geçirmede, AvrupalI güçleri taklid 
etmenin yararları üzerine-karşın, pek azı genel hedef araştırmaya 
yönelikti.

Hatta, Wilson bile-ki halkın gözünde demokratik ideallerin ve 
halkların kendi geleceğini belirleme hakkının şampiyonu olarak 
simgelenmiştir-şöyle diyordu: «Eğer ekonomik olarak boğulmaya 
gitmek istemiyorsak, dünyanın büyük uluslararası piyasası içinde 
yerimizi bulmamız gerekir... Milletin karşı durulmaz enerjisi, dün
yanın ticari zaptı için seferber edilmek durumundadır.»

Amerikanın bu «karşı durulmaz enerjisinin» dünya ekonomisine 
doğru seferber edilmesi son 75 yıllık tarihimizin çok büyük bir bö
lümünün belirleyicisi olmuştur. 19. yüzyılın sonlarından beri Ame
rikan dış politikasının en büyük hedefi Amerikan ticaret ve yatırım 
gücüne yeni kapılar açmaktır. ABD’ni bu imparatorluk rolü hep be
lirsiz kalmıştır, zira resmi bir imparatorluğun nişanlarına sahip ola* 
mnmışızdır. Puerto Rico, Hawai, Filipinler ve bir dizi Pasifik ve Ka
rata adası dışında, Amerikanın genişlemesi, açıkça sömürge alanları 
kazanmadan başarılmıştır. Monroe Doktorini 'Açık Kapı Notları’ 
gibi Amerikan emperyalizminin büyük belgelerinde simgelendiği bi
çimde ABD hegemonyasını daima saldırgan yatırım, ticaret ve azge
lişmiş ülkeleri çeşitli manevralarla ekonomik, politik ve askeri iliş
kilerde kendine bağımlı hale getirerek yerleştirmek yoluna gitmiştir. 
A’'r'»nnlı gürler U7nk bötaelerdeki toorakların üzerinde doğrudan 
politik denetimlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlarken, ABD, fi- 
nans düzenlemeleri, iş operasyonları, askeri ve ekonomik yardım 
anlnsmalnn ve müşteri rejimler yaratarakta «görünmez bir impara
torluk» kurdu.

American görünmez imoaratorluğunun arkasındaki yakın motif
ler ve vürütülen kontrol mekanizması, yıllar içinde değişti. Bununla 
helikte ABD ile onun denizaşırı uyduları arasındaki ilişkiler, değiş
mez temel yapısını sürdürdü: Her bağlantı sömürge ekonomisinin 
bağımlı yapısını korumaya yönelik veya Amerikan ekonomisinin 
gereksinme çizgisine uygun düşecek biçimde saptanmıştı.

Bu ilişkiler zincirinin özel içeriği sürekli olarak zamana uydurul
makla birlikte, bugün Amerikanın Üçüncü dünyadaki iş operasyon
larına biçim veren üç ana hedef ayırdedilebilir: ABD, Amerikan en
düstri ürünleri (ve denizaşırı plantasyonlar) için pazar görevi göre
cek, ABD yatırım fon paraları için çıkış yolu ve önemli hammadde 
ve ucuz işgücü kaynağı olabilecek, denizaşırı ticarete açılan ve onu 
denetleme olanağı veren engelsiz yollara -eksenlere-gereksinme 
gösterir. !

1968 den önceleri on yılda endüstri ürünlerinin iç pazardaki sa-



tışı %50 artarken, Amerikanın dışarda sahip olduğu plantasyon ü- 
rünlerinm satışı % 110 arttı. ABD kaynaklı ürünlerin satışındaki bü
yüme, zengin Avrupa ile sınırlı değildir. 1957 ve 1962 arasında ABD 
endüstri ürünlerinin Latin Amerika’daki satış hacmi 2.4 milyar do
lardan, % 70 bir artma göstererek 4.2 milyar dolara yükseldi.
(Bak tablo 1: ABD'nin dışardaki yatırım ve kazanç hacrrvnde 1960 
lordaki belirgin bir büyümeyi gösteren bölgesel döküm) Bu rakamlar 
ABD şirketlerinin dışardaki operasyonlarıyla yerli ekonomik büyü
meye sağladıkları katkıyı göstermesi bakımından önemlidir.

Tablo : 1

ABD’nin dışardaki doğrudan yatırımları 1960-1969 (Milyon dolar)

Ülke yada bölge Yıl sonundaki ayni Kâr
değerler (book value)
1960 1969 1960 1969

Kanada 11.179 21.075 718 1.542
Avrupa 6.691 21.554 769 1.855
Japonya
Avusturalya, Yeni Zelanda ve

254 1.218 32 181

Güney Afrika
Latin Amerika Cumhuriyetleri

1.195 3.854 162 393

ve başka batı Yarım küresi 
ülkeleri 8.365 13.810 970 1.634
Başka alanlar 4.181 9.250 915 2.349

Toplam 31.865 70.763 3.566 7.955

KAYNAK: David, T. Devlin ve George, R. Knıer «The intemational invest- 
ment position of the U.S: Developments m 1969» «Survey of Curvent Busi
ness (October 1969), sayfa 2-37 (ABD Ticaret Bakanlığınca yayınlanan ve
rilere göre hazırlanmıştır).

1964 de denizaşırı kaynaklardan elde edilen kazançların, yerli 
şirket gelirlerinin hemen hemen dörtte birine vardığı hesab edilmiş
tir. Savaş sonrası dönemde, iç pazarlardaki satışın sıklıkla ağırlaş
tığı zaman, dış yatırım, sermaye birikimi ve kâr artımında görece 
devamlı kaynaklardan biri olmuştur.
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Denizaşırı genişleme Amerikan ekonomisi için sadece önemli 
değil «hayatî»dir. Bu nammadde sorununda açıkça görülebilir. Pen
tagonun savaş malzemesi üretimi için vazgeçilmez olan kritik ve 
stratejik bir hammadde listesi vardır. (Ki bu stoklama programının 
esasını belirler). (Bu hammaddeler aynı zamanda günlük yaşamda 
kullanılan birçok şeyin üretimi içinde esastır).

Bu stratejik maddelerin yarıdan fazlasında ihtiyacın %80-%100'ü 
dışarıdan sağlanmak zorundadır. Pentagon listelerindeki 62 kalem 
maddeden 52'sinin en az %40'ı dışarıdan gelmektedir. Bu verinin 
stratejik anlamı açıktır: 1954 de bir senato komisyonu madenden 
zengin ülkelerin ABD ile işbirliğini reddetmesinin «ülkenin hayati 
güvenliğini çok ciddi bir düzeyde tehlikeye sokacağı» sonucuna 
varmıştı.
■■ ............... .......................-  ■ ■ ' ------------------------------------------- ... . ...................— ......................... İ t ................1

Tablo: 2

Bir jet motoru yapımında kullanılan özel minerallerin kaynakları

Mineral Ülke 1966 da «hür dünya» 
üretimindeki yüzdeleri

Columbium Brezilya 54

(Kolombiyum)
Kanada 21
Mozambik 18

Chromium Güney Afrika 31

(Krom)
Türkiye
Güney Rodezya

19
19

Filipinler 18
İran 5

Cobalt Kongo (Kinshasa) 60

(Kobalt)
Fas 13
Kanada 12
Zambia 11

KAYNAK« ABD İçişleri Bakanlığı «Minerals Yearbook I960; Percy Bidwell, 
Raw Materials (New York, 1958); ve Harry Magdoff, The Age of Imperi
alism (New York, 1969) sayfa 53.

Senato’nun bu konudaki duyarlılığı, jet motorlarının yapımın
da kullanılan, dolayısıyla Ulusal savunma ve yerli ekonomideki bü
yük önemi olan maddeler dikkate alındığında kolayca anlaşılır. Di
ğer maddelerin yanında her jet motorunun yapımında belli miktar
da Columbium, Chromium ve Cobalt gerekir. Söz konusu madde-
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1er! bu Iş için gerekli olan miktarları gerçekte nisbeten küçüktür 
ama bugünkü teknolojik düzeyde onlar olmadan tek jet motoru 
yapmak olanaksızdır. Tablo 2’de, bu stratejik minarellere sahip ko
münist olmayan bloktaki ülkeleri ve bunların tüm «hür dünya» üre
timindeki katkı oranlarını göstermektedir.

Üçüncü dünyanın Amerikan yaşama biçimi ve ekonomisindeki 
stratejik önemini gösterecek daha başka bir göstergeye ihtiyaç 
yoktur: Kanada'nın Columbium ve Cobaltı dışında, bu mineraller 
sadece, ekonomik çöküntüye karşı mücadelelerin ve içten içe kay
nayarak doğan milliyetçi hareketlerin yaşandığı ülkelerden sağlan
mak zorundadır.

Savaş sonrası dönemde bu ülkelerin en az sekizinde devrim
ler, gerilla savaşları, kent bunalımları genel yaşantı haline gelmiş
ti ve bunların yarısında devrimci eylemler hala aktif biçimde sürv 
mektedir. Gabriel Kolko'nun belirttiği gibi «Amerikan ve Avrupa en
düstrisi ekonomik büyümeleri için kaçınılmaz olan kaynakların «kri
tik mineraller) çoğunu sadece, başkaldırma ve devrimlerin kol gez
diği ülkelerden sağlamak zorundadır.» ABD'den onu görünmez im
paratorluğundan dışlaştırarak söz etmek, tarihi ya da bu ülkeyi as
lına çok az benzeyen bir soyutlamaya götürür. Yeryüzünün bu en 
güçlü ve zengin ülkesine bir dizi kurumlan, sınıf ilişkileri ve kültü
rel normlarıyla imparatorluk geçmişimiz biçim vermiştir. (2)

Harry Magdoff'un ifadesiyle, bir ticaret imparatorluğunun sür
dürülmesi, ne belirli bir idarenin yada partinin politikası ne de bir
kaç erdemsiz ortaklığın marifetidir. Genişleme politikası kapitalist 
Amerika için bir seçenek sorunu değil: «Bu toplumun yasama bi
çimidir.»

Sorun üçüncü dünyadaki «gerikalmışlık» tartışmasına gelince, 
dışardaki kapitalist operasyonlarla ilişkili bir efsaneler dizisi ile kar
şılaşmak normaldir. Batılı ekonomistlerin çoğu, gerikalmışlık olgu-

(2) Dış ekonomik ilişkilerin yerli ekonominin gereksinmelerine göre dü
zenlenmesi ile belirlenen ekonomik sistemler teknik anlamda emperya
lizm olarak bilinir. Bu deyim son yıllarda içeriğine ters düşen yanliş~ve 
aşırı biçimlere büründürüldüğü için burada kullanılmadı. Bununla birlik
te emperyalizm kavramının Fred Block tarafmdan-Berkeley Journal of So
ciology (Cilt 15, 1970) deki tanımlaması, aşağıya alınmıştır: Emperyalizm
le bir ülkenin, başka bir ülkenin işgücü, sermaye, mal, toprak ve maden
lerini v.b. büyük çapta kendi çıkarına kullanması ve ekonomik kaynak
ları üzerinde denetim kurmasını anlıyorum, Buradaki anahtar kavram, 
ister klasik sömürgelerde olduğu gibi doğrudan, isterse uluslararası mal 
fiatlanyla oynıyarak dolaylı, yoldan olsun, denetimdir.
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sunu, ırksal ya da etnik bir eksikliğin ya da yazgının -doğal zen
ginlikler bakımından- bir ulusu mahkum ettiği koşullar olarak ta
nımlamak eğilimindedirler. Gerçekte gerikalmışlık, bu ülkelerdeki 
üretimin, kendi gereksinmelerine hizmet etmeye yönelen ve geliş
me kaynağının kendi içinde bulunduğu bir egemenlik doğrultusun
da değil «gelişmiş» ülkelerin («metropolitan» ülkeler) gereksinme
lerini karşılayacak biçimde eklemlendiği bir toplumsal ilişkiler komp
leksidir. Bazı ulusların «gelişme» ve gelişmişliğini sürdürme kapa
sitelerine, bilinçli planlarla başka ulusların «gerikalmışlıklarını» (ba
ğımlılıklarını) sağlama pahasına erişilmiştir. Bu analiz «Üçüncü 
dünya» denilen deyimin neden yanlış bir anlandırma olduğunuda 
açıkça gösterir: Yoksul ülkelerin gerikalmışlığı, ileri ülkelerdeki ka
pitalist gelişmenin bir sonucudur. Ekonomist Paul Svveezy, aşağı
daki bölümde bu noktayı son derece net bir biçimde açıklıyor:

«Bir dünya sistemi olarak kapitalizmin doğuşu, 15. yüzyılın son
larında ve 16. yüzyılın başlarında, AvrupalIların, uzun yol denizcili
ğinde ustalaşarak, yer yuvarlığındaki küçük köşelerinden kopmala
rı ve yedi denizde dolanarak, yağmaya, fetihlere ve ticarete yö
nelmeleriyle başlamıştır. O günden bu güne kapitalizm kendi için
de birbirinden keskin çizgilerle ayrılan iki olgu taşır: Bir yanda, bir 
avuç başkasını sömüren ülke, öte yanda çok daha sayıda bağımlı 
sömürülen ülke. Bunlar çözülmez bağlarla bütünleşmiş durumda
dır ve birinde olup biteni bir bütün olarak sistemden soyutladığımız 
zaman anlama olanağı yoktur. Önemle belirtmek gerekir ki, bu kav
rayış, yirminci yüzyılın yarısındaki dünya kapitalist sisteminin «mo
dern kapitalizmi» için ne derece geçerli ise, endüstri devriminden 
önceki dönemin ticaret kapitalizmi içinde o derece geçerlidir. Bu 
nedenledir ki, biz «modern» deyiminin «gelişmiş» deyimiyle özdeş- 
tirerek kullanımını onaylamıyoruz. Sistemin gerikalmış parçası, ge
lişmiş parçası kadar moderndir.»

Günümüzdeki dünyada azgelişmişlik bunalımını daha iyi kav
ramak için, üçüncü dünya ekonomilerinde azgelişmişlik örgüsünü 
kuran bazı güçleri ortaya çıkarmak ve Amerikan ekonomisinin bu 
güçleri değiştiren ya da sağlamlaştıran operasyonlarını belirlemek 
gerekir.

Sömürü için en yaygın geleneksel sistem üçüncü dünya ülke
lerinde «tek ürün» diye bilinen olguyu yaratmak olmuştur. Bu, tüm 
ekonomiyi bir ya da iki ihraç ürününün (ya da madenin) satışı çev
resinde örgütlenmeyi, böylece bu ulusları dünya pazarlarında dö
nen çarkın bir dişlisi haline getirmeyi gerektirir. Ekonomilerin bu 
yapısı, o derece bağımlı ve kaypaktır ki, dünya batlarındaki en 
küçük oynamalar bile, üretici ülkelerin geliri üzerinde çok büyük
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etkiler yapar. Örneğin Brezilya ekonomisi, dünya piyasasında kah
ve f¡atları bir -çent- düştüğü zaman yılda yaklaşık 25 milyon dolar 
kaybeder. Aynı biçimde Kenya'nın yazgısı kahve, Gana'nınki Ka
kao, Seylan'ın ki çay, Şili'nin ki bakır, ve Venezüella’nın ki petrol 
satışlarına bağlıdır.

Ekonominin ihraç ürünlerine bağlanmasına, zorunlu olarak 
yüzyıllık tarım modelinin yıkılması, eşlik eder. Bölgesel tüketime yö
nelik gıda maddeleri üreten küçük çiftliklerin yerini, ürünleri pe
şin para ile satılan, büyük çiftlikler, dev olantasyonlar alır. Böylece 
topraklarından sürülen halkın kentlere toolanmasıyla ekonomistlerin 
«nüfus fazlası» dedikleri olgu ortaya çıkar. Aynı nedenle tek ürün 
düzeni, en zengin tarım bölgelerinde bile, tüm ekilebilir toprakların 
ihraç ürünü spekülasyonunda kullanılması nedeniyle kitlesel açlık 
yaratır. Tek ürün düzeni tarafından yerlerinden edilen çiftçiler sü
rekli yetersiz iş sahibi ya da işsiz yoksullara indirgenir; yoksullaştı
rılmış engin gecekondu bölgeleri, çoğu üçüncü dünya kentlerini çe
viren, gerikalmışlığın canlı anıtlarını oluşturur.

Ekonomiyi bir va rin İki temel ihraç maddesi çevresinde örme, 
plantasyon ve madenleri denetleyen yabancı çıkarları ve onları ida
re eden küçük bir yeril elit tabakayı zenginleştirir. Hammadde 
normal olarak gelişmiş ülkelerde işlenip endüstri ürününe dönüş
türüldüğü sürece kaynak ülkenin bağımlılığı güvence altındadır. 
Üçüncü dünyanın gerikalmışlığı, dünya pazarında endüstri ürünle
rinin fiatları sağlam tutulur ya da yükselirken, üçüncü dünya kay
naklı çoğu gıda maddesi ve hammadde hatlarının uzun sürede gö
rece bir düşme eğilimi göstermesiyle daha da yoğunlaşır. Böylece 
yoksul ülkeler daha da yoksullaşır ve dünya pazarlarına, karşılığın
da gerikalmışlıktan kurtuluş yoluna girmek için gereken sermaye 
maddelerini almak üzere, sunabildikleri şey'er azaldıkça azalır.

Tek ürün sisteminden çıkış yolunun çok ürün sistemine geç
mek olduğu besbellidir, ama gelişmekte olan ülkeler bir kere o 
kısır döngünün tuzağ ına düşmüşlerdir: Bu dönüşümün gerektirdiği 
gereçleri -ağır endüstri makinaları, teknoloji v.b.- elde etmeni tek 
yolu (hür teşebbüs örgütleri içinde), onları bugün ürettikleri ilkel 
ürünlerin karşılığında dünya pazarlarından satın almaktır. O zaman 
da bu temel ihraç maddelerini (yukarıda belirttiğimiz gibi bunlar 
zaman içinde değer kaybetmektedirler) daha çok miktarda üretmek 
durumundadırlar. Bu süreç, sadece, azgelişmiş ülkeleri f¡atların nor
mal olarak gelişmiş ülkelerce düzenlendiği dünya piyasasına daha 
da bağımlı kılmaya hizmet eder.

Amerikanın üçüncü dünyadaki yatırımlarına yönelen her tartış
ma, ABD işadamlarının, özellikle bunlar içinde en oturmuş ve gü-
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vencelilerinin tutumlarındaki yeni değişmeleri, dikkate almak zo
rundadır. Geçen on yıl içinde mamul madde ve tüketim maddesi 
endüstrilerine daha fazla yatırıma doğru bir eğilim doğdu. Bu 
eğilime üçüncü dünyaya yönelen toplumsal ve ekonomik ilerleme 
çağrıları eşlik etti: Tarım reformu, çok yönlü üretim, gümrük refor
mu ve müreffeh bir ortasınıf yaratma. (Örneğin John F. Kennedy’nin 
«İlerleme için işbirliği» planında ve Nelson Rockefeller'in 1969 da 
Başkan Nixon için hazırladığı «Quality of Life in the Americas»da 
dile gelen temalar bunlardı). Bu ilerici reçetelerin arkasındaki zorla
mada Amerikan ekonomisinin değişen gereksinmelerinin bir itirafna- 
mesi olarak, pek de yoksul ülkelerin halklarını düşünen insancıl bir 
içerik yoktur. Üçüncü dünya artık büyük çapta bir hammadde kay
nağı olarak değil, ağır makineler, yüksek teknoloji malları ve paha
lı tüketim maddeleri dahil olmak üzere Amerikan endüstrisinin de
ğişik ürünleri için geniş bir potansiyel pazar olarak görülmektedir.

Yeni ürünleri ve yatırımları emebilmesi için üçüncü dünyada te
mel reformlar gereklidir. Sürekli artan yoksullaşamaya götüren es
ki mekanizmalar biraz değiştirilmeli, yerine; bölgesel zenginliklerin 
birikimine ve tüketime alıştırılmış bir orta sınıfın gelişmesine yol 
veren yeni yapılar kurulmalıdır. Bu nedenle, bazı ABD işadamlarının 
bölgesel endüstri piyasasına yatırım yapma, daha fazla yabancı 
yönetici ve teknisyene işverme istekleri ve benzeri «ilerici» tavır
ları su yüzüne çıkmaktadır. Bu eğilimler ve kutladıkları yeni «çağ
daşlaşma» ideolojileri, günümüzde ABD ekonomik uygulamalarının 
-geçmişten daha az olmamak üzere- Üçüncü dünya ekonomilerin
de gelir ve gider denetleyerek metropolitan ekonomiye hizmet et
mek yönünde düzenlendiği gerçeğini gölgelememelidir. (3)

Azgelişmiş ülkelerdeki ABD yan endüstrileri, çok yönlü üretime 
bir miktar yönelebilir ve yerli işçilere iş sağlayabilir, fakat uzun 
sürede sonuç, bağımlılığı perçinleyerek Amerikan çıkarları yararına

(3) Amerikan yatırım politikalarının üçüncü dünya üzerindeki genel 
etkisi, net sermaye akımmdaki veriler dikkate alınarak ölçülebilir. Bu da, 
denizaşırı yatırımların, üçüncü dünyaya doğru bir para akımına yolaçıp 
açmadığı sorusunda düğümlenir. ABD’den dışardaki yatırımlara büyük 
bir sermaye akımı olmasına karşın, gerçek şudur ki; dışarı gidenden daha 
fazla sermaye içeri girmektedir. ABD ticaret bakanlığının rakamları; 
1950-1965 arasında, ABD’den dünyanın diğer bölgelerine akan toplam ya
tırım fonları, 23,9 milyar dolar iken, kâr olarak ABD’ne giren sermayenin 
toplam 37 milyar doları bulduğunu gösteriyor. ABD’den dışarıya giden 
sermayenin 14,9 milyar doları Avrupa ve Kanada’ya, akarken ters yönde 
sadece 11,4 milyar dolar girmiş ve net çıkış 3 5 milyar doları bulmuştur.
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yerli ekonomiyi çarpıtmak olacaktır. Böylece, bir otomobil endüstri
sinin gelişmesi, Amerikan teknoloji satıcılarına, finans kredi kurum- 
larına, uzmanlaşmış dallara ve yedek parçacılara dev kârlar sağ
larken yerli ülkede küçük bir elit tabakayı zenginleştirecek (ve pa
zarı bu lüks mallarla besleyecektir). Ne var ki, kaçınılmaz temel 
endüstrileri (çelik, makine parçaları, petro-kimya) ve planlı ekono
mi kurumlarını geliştirmeden, hiçbir ulus kendi kendini besleyen 
büyüme doğrultusunda yola çıkamaz-büyük yurttaş kitlelerini acı 
ve yoksulluktan kurtarmaya yardım edecek tek yol budur.

Azgelişmiş ülkelerdeki ekonomik operasyonların Amerikan iş 
çevrelerinin refahını sürekli kılmak için kaçınılmaz olduğunu gör
dük. Yine gördük ki, Amerikan iş çevrelerinin, üçüncü dünya eko
nomilerini denetim altına alması, azgelişmiş ülkeleri bağımlılığa, 
kaynakların akıldışı kullanılmasına ve sınırsız bir durgunluğa götü
rür. Öte yandan üçüncü dünya halkları, gittikçe artan bir hızla, bu 
ilişkiler zincirinin sonuçlarını tüm boyutlarıyla kavrayabilirler; geniş 
yurttaş kitlelerini dinmeyen bir yoksulluğun beklediğini, daha iyi 
bir yaşam için tüm umutların yabancı çıkarların ortağı küçük bir 
oligarşi tarafından sonsuza kadar çiğneneceğini ve durumun iyiye 
değil, kötüye gittiğini görebilirler. (Bazı Üçüncü Dünya ekonomist
leri, ekonomik çöküntünün artarak devam etmesini vurgulamak için 
kendi ülkelerine «gerikalmakta olan» ülkeler diyecek kadar ileri git
mektedirler.)

Azgelişmiş ülkelerin bu yoksul kadın ve erkekleri, belli bir nok
tada, bir seçme yapmak zorunda kalırlar: Ya daha iyi bir yaşam için 
tüm umutlardan vazgeçmek ya da bu umudun gerçekleşmesi uğ
runa doğrudan eyleme geçmek. II. Dünya savaşından bu yana, 
Üçüncü Dünya halkları gittikçe artan bir biçimde, gerikalmışlık zin
cirini kıracak tek umudu sunan bir çözüme -devrime- yöneliyorlar. 
Onlar, baskı ve vurgun rejimlerini yıkmak amacıyla politik devrime; 
elit tabaka ile geniş kitleler arasındaki yıkıcı ve zulmedici bölünme-

ABD ile bütün diğer ülkeler -ki bunlar esasen gerikalmış ve yoksul ül
kelerdir- arasında ise durum tersindedir: ABD’den bu ülkelere yönelen 
sermaye akımı 9 milyar dolar iken, bu ülkelerden gelen kâr akımı 25,3 
milyar dolar, dolayısıyla buralardan ABD’ne akan net sermaye 16,6 milyar 
dolardır. (Andre Günder Frank, Capitalism and Underdevelopment in La
tin America, New York, 1967, sayfa 305-6). Yaygın efsanelerin tersine, ser
maye akımının yönü dış yardım programlarıyla değişmemektedir. Geçerli 
yasalar, dış yardım gelirlerinin çoğunun ABD’de harcanmasını zorunlu kı
lar: Program çerçevesinde satın alman mallan Amerikan tekneleriyle ta
şınacaktır ve borç, dolar ya da başka sağlam dövizlerle ödenecektir.
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fere son verecek toplumsal devrime; ve kendi kendini besleyen ger
çek kalkınmaya doğru yola çıkmak için yerli kaynakları seferber et
mek üzere, ekonomik devrime girişiyorlar.

Domuzlar Körfezi çıkartmasının 6. yıldönümünde başkan Fidel 
Kastro Havana'da, eşitlik ve adalet için Latin Amerika hareketinde, 
silahlı mücadelenin rolü üzerine önemli bir söylev verdi. Kapitaliz
min yüzyüze olduğu bunalımlarla ilgili analizlerle başlayan Kastro, 
Amerikan iş çevrelerinin, Latin Amerika kaynaklarını daha çok tü
ketmek, sömürüyü daha artırmak zorunda kaldıklarını belirtiyordu. 
Nufusunun, ekonomisinden daha hızla arttığı Latin Amerika'da 
«Acının ve açlığın yıldan yıla daha çok acı ve daha çok açlık doğur
duğu bu durumda sonuç nedir?» diye soruyordu Kastro. Bu soru
nun -devrimden- başka yanıtı olamıyacağını, ekliyordu. «Bu devrim, 
kişisel istek ya da tutkuların sonucu değil, tarihsel gereksinmenin 
ürünüdür. Hayati bir ihtiyacın sonucu olduğu için, hiç kimse onu 
önleyemeceği gibi zorla kabul de ettiremez. O, Latin Amerika halk
ları için tek açık yoldur. «Devrimi başarıya ulaştırmak için silahlı 
mücadelenin gerekli olup olmadığı konusunda Kastro şunları söylü
yordu:» Böylece tarih, devrimi yapan halkların tarihi, bizim kendi 
tarihimiz bugün, dün ve daima, bize tek bir yol göstermiştir... Halk
lar, mücadeleye zorlanmışlar, mücadele etmek zorunda kalmışlar
dır. Kan akıtmaktan hoşlandıkları için değil, savaşı sevdikleri için 
değil, kölelikle ölümü göze alma arasında bir seçmeyle karşı karşı
ya bırakıldıkları için, kanları ve kurbanları ile özgürlüklerinin ve ada
letin bedelini ödemek zorunda bırakıldıkları için, kanları ve kurban
ları ile özgürlüklerinin ve adaletin bedelini ödemek zorunda bırakıl
dıkları için dövüşmüşlerdir.» Başka bir konuşmasında Kastro, ge
lecek büyük yangınlarda emperyalistlerin modern ordularının, üstün 
silahlarının, bugüne kadar suskun duran Latin Amerika halk yığın
larını yıldırmıyacaklarını, haber veriyordu:

«Önümüzdeki destan, aç kızılderili yığınları, topraksız köylüler 
ve sömürülen işçiler tarafından yazılacak... Bir destan ki, emperya
lizm aşağıladığı, horgördüğü, bugüne dek hesaba katmadığı ve 
şimdi uyuşukluğu üstünden silkip atmaya başlayan halkımızın ese
ri olacak...

«Onları daha şimdiden, bir yanda taşlarla, sopalarla silahlanır
ken, ötede hergün kendi malı olan toprakları işgal edip içine orak
larla dolarken ve onu savunmak için canlarını verirken görüyoruz. 
Onları, ellerindeki dövizleri sloganları, bayrakları dağların, ovala
rın . rüzgarında dalgalanırken görüyoruz. Latin Amerika topraklarını 
sarmaya başlayan bu hak ve adalet haykırışları ve öfke dalgaları dur
mayacaktır....
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«İnsanlığın bu görkemli gücü 'yeter artık' dedi ve yola koyul
du. Ve onların bu dev yürüyüşü, gerçek bağımsızlık kazanılıncaya 
dek durdurulamıyacaktır.»

Kastro'nun ileriye yönelik bu yorumlarını birçok Amerikalı ka
bul etmiyebilir ama, üçüncü dünya halklarının büyük bir kısmının 
kabul ettiği ve bu yolda harekete geçmeye hazırlandığı çok açık 
bir gerçek. Amerikan dış politikasının mimarlarının bu görüşlerin 
geçerliliğini araştırırken; Güneydoğu Asya'daki uzun ve açımasız 
saldırı ve ilerde başka bölgeler için hazırlanan müdahalelerde açığa 
çıkan tepkilerinden, bunları görünmez imparatorluğun dengesine 
yönelen çok önemli tehditler olarak gördükleri anlaşılıyor.

Fidel Kastro'nun üçüncü dünya'daki devrimci mücadele ile il
gili görüşlerinin merkezinde, emperyalist güçlerin tüm askerî ve 
polis örgütlerinin, uyum içinde hareket eden büyük halk kitleleri 
tarafından altedilebileceği inancı vardır. Aynı prensip, başka dev
rimci liderlerce de, batı kuyrukçusu rejimlere karşı başkaldırma 
öğretilerinin köşetaşı olarak benimsenmiştir. Çin de kızılordunun. 
Vietnam'da Viet Minh'in, Cezayir'de FLN’in, Küba'da gerillaların 
deneyleri, üçüncü dünya devrimcilerine, başkaldıran güçlerin dev
rim için yeterli halk desteği varsa, emperyalist ordulara, batı besle
mesi yerli birliklere karşı zaferi kazanılabileceğini gösterdi. Onlara 
göre, eğer halk yığınları, isyancıları yiyecek, asker ve haberalma 
konusunda desteklemeye istekli ve grevlere, gösterilere, sivil baş
kaldırmalara, başka yıldırma biçimlerine katılmaya hazırlanmışsa, 
gerilla taktikleriyle, profesyonel orduların üstün ateş gücü, eğitim 
ve hareket kabiliyeti altedilebilir. Bir kere yığınlar devrimin yanında 
yeraldı mı, hiçbir askerî tedbir halkın karşısında olduğu bir rejimin 
ayakta kalmasını garantileyemez. Bu yaklaşım, devrimci mücade
lede politik çalışmanın vazgeçilmez önemi üzerinde ısrarla durur ve 
ancak halkın devrimin meşruluğuna inandırıldığı zaman rejime kar
şı silahlı mücadeleye güvenle başlanabileceğini vurgular.

Vietnam savaşında Amerikan yönetimi bu kavrayış biçimini dik
kate almadı. Saygon rejiminin, Güney Vietnam köylüsünün deste
ğini sağlamaktaki sürekli başarısızlıklarıyla karşı karşıya kalan bir
çok Amerika savunucusu, Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin örgütsel gü
cünü terörizm ya da gelişme projelerini baltalamakla suçlamaya 
giriştiler. Walt W. Rostovv'un kelimeleriyle, Cephe'nin «görevi, hü
kümetin kurmak ve korumak zorunda olduğu ne varsa, açıkça yık
maktı...» Bu sonuç Adlai Stevenson Enstitüsünden, Ahmed Egbal’e 
göre, devrimci hareketlerle ilgili bütün ciddi çalışmalarla çelişir:

«Hükümetle, gerillalar arasında askerî güç bakımından kaçınıl
maz ve genellikle çok büyük eşitsizliğe rağmen bir devrim hareke-
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tinin başarısını halkın esas kesiminin sağladığı destek ve gizleme 
görevi belirler. Devrimci savaş... uzun süren acılara sabırla dayan
ma, kararlı bir gizlilik ve militanlık ister. Bir halk ancak, resmi yö
neticilerine karşı moral bir yabancılaşmayı duyduğu zaman bu güç
lü donanabilir.

«Bir devrimci hareket gerilla dönemine girdi mi, temel görevi, 
saygınlığını yitirmiş rejimin, «paralel hiyerarşiler» yaratarak moral 
tecridini sağlamak ve bunu sürekli kılmaktır. Bundan sonraki görev, 
hükümeti savaşdışı etmek değil, meşruluk dışı, yönetim dışı kılmak
tır. Bir toprak reformu düzenlemek, vergileri azaltmak, bazı eğitim 
ve iyi yaşama koşulları ve bir parça ekonomik aktivite sağlamak 
demektir. Halka karşı görevi olan bu yapıcı unsurlara ve örgütlen
meye sahip bulunmayan bir devrimci gerilla hareketi eşkiyalığa 
doğru yozlaşacaktır.»

Devrimci öğretinin bu unsurları genel esaslara indirgendiği za
man, «Millî Kurtuluş Savaşı» stratejilerinin temel elemanlarını oluş
turur. Bu savaş Ulusal bağımsızlık mücadelesi ile sosyalist devrimi 
bir araya getirir. Geçen on yıl içinde ulusal kurtuluş hareketleri res
mi rejimlere karşı direnişi örgütlemek ve devrimci bir progam için 
halk desteği kazanmak üzere, bir dizi, ülkede yaratıldı. Bunlardan 
bazıları zaman içinde durgunlaşırken, aralarında Güney Vietnam 
Ulusal Kurtuluş Cephesi de olmak üzere bazılarının dünya tarihi 
üzerinde büyük etkileri oldu.

Soğuk harp döneminin başlarında, yerleşmiş askerî politika 
-kitlesel misilleme stratejisi- John F. Kennedy emrindeki Beyaz Sa
ray kadrosuna giren güvenlik danışmanlarınca, devrimci hareket
lere karşı savunmada yetersiz bulundu. Bu danışmaların çabaları 
başkan ve savunma sekreterliğinin destekleriyle, Amerikan askerî 
planlarının ağırlık merkezi, gelişmiş endüstri ülkeleri arasındaki ter
monükleer savaş dinamiğinden, üçüncü dünyanın uzak alanların
daki gerilla hareketlerini bastırmaya doğru kaydı.

Askeri doktrinler, soyut kurallar ya da değişmez yasalar teme
linde biçimlendirilmezler. Bir ülkenin silahlı kuvvetleri, ulusal politi
kayı. sahip olduğu güçle uygulayan bir araçtan ne fazla ne de az bir 
şeydir. ABD'de 19. yüzyılın sonlarından beri, bütün pratik amaçlar 
için, dış politikanın saptanmasında, yetkili kurulları denetim altında 
tutan ayrıcalıklı iş çevreleri geniş önceliklere sahiptir. Kuşkusuz 
bu çevrelerin birleşik bir politik yakaşımı bulunan yekpare bir blok 
olduğu söylenemez. Görünüş farkları, kısa ve uzun sınırlı çıkar ya
rışları ve çelişen güç odakları herzaman var olmuştur. Fakat en genel 
anlamda Amerikan dış politika aygıtını etkisi altında tutan iş çevre
leri, kapitalizmin sürekli büyümesinden, dünya pazarındaki -açık
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kapılar-dan ve «görünmez İmparatorluğunun» genişlemesinden do
ğan ortak çıkarı paylaşmaktadır. Harry Magdoff bu olguyu şöyle dile 
getiriyor:

«Bir bütün olarak, iş çevrelerini ve iş sistemini ilgilendiren şey, 
dış yatırımlarda (ve dış ticarette) seçme hakkının elde hazır bulun
durulmasıdır. Bunun için iş sistemi en azından, kapitalizmin politik 
ve ekonomik kurallarının yaygınlaştırılmasına ve kapıların yabancı 
sermaye için daima açık bulunmasına muhtaçtır. Belli bir zamanda 
bir açık kapının çok ya da az sömürülebileceği değildir sorun. ABD 
gibi, bir kapitalist süper-güç için, özellikle kendisine açıkça ve geniş 
şekilde meydan okunduğu zaman kurallar devam etmek zorundadır.»

Amerikan iş çevreleri ve hükümet arasında örülmüş ilişkiler için
de, ulusal politikanın tüm silahlarının -askeri- sürekli olarak gayri- 
resmi imparatorluğumuzun savunulması, genişletilmesi ve devamlılığı 
uğruna kullanmakta olması şaşırtıcı değildir. Yüzyıldan fazla bir sü
reden beri, ABD'nin dışarıdaki kuvvetleri, finans sisteminin genişle
tilmesi kuralınca yönetilmiş: Amerikan birlikleri tekrar tekrar anah
tar pazarlara açılma yollarını ve hammadde kaynaklarını kesin gü
vence altına almak ve Amerikan mülklerini korumak için gönderil
mişti. /

Askerî müc'ahaleler'n bu paterni Senatör Everett Dirksen tara
fından hazırlanan ve Kongre tutanaklarında yayınlanan bir kronolo
jide belgelenmiştir:

«ABD silahlı kuvvetlerinin dışarıda kullanıldığı olaylar -1798-1945» 
Amerikan kuvvetlerinin görev aldığı 160’a yakın müdahalenin çok 
büyük bir çoğunluğu bir Üçüncü Dünya ülkesini işgal etmek şeklin
de olmuştur. Örneğin, 1900 ile 1925 arasında ABD birlikleri «devrimci 
eylemler dönemi» sırasında, «Amerikan çıkarlarını korumak» ya da 
«düzeni sağlamak» amacıyla, Çin'e (7 kere) Kolombia’yı (3 kere), Kü
ba’ya (3 kere), Dominik Cumhuriyeti'ne (4 kere), Guatamala’ya (2 ke
re), Haiti'ye (2 kere), Honduras'a (7 kere), Kore’ye (2 kere), Meksi
ka’ya (3 kere), Fas'a (2 kere), Nikaragua’ya (2 kere), Panama'ya 
(6 kere), Filipinlere (2 kere), Suriye'ye (2 kere) ve Türkiye'ye (2 kere) 
gönderilmiştir. Daha uzun müdahaleler olarak Amerikan askerleri 
1915 den 1934’e kadar Haiti’yi «sürüp giden tehlikeli isyanlar döne
minde düzeni sağlamak» ve Küba'yı 1917 den 1933'e kadar «Bir is
yan ve onu izleyen sarsıntılı durumlar süresince Amerikan çıkarla
rını korumak» amacıyla işgal etmişlerdir.

İkinci Dünya savaşını izleyen yıllarda Amerikan askerî stratejisi, 
ülkenin soğuk savaş liderlerince, zamanın esas dış politika hedef
lerine göre yeniden düzenlendi: Batı Avrupa kapitalizmi sağlamlaştı
rılmalı ve Sovyetlerin Avrupa ve Asya'da ilerlemesi durdurulmalıydı.
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Bu dönemde askerî mekanizmada yönetime geçen subayların hepsi 
dünya savaşı içinde yükselmiş kişilerdi ve doğal olarak savaş zamanı 
deneylerinin öncülüğünde, hücum doktrinini hazırladılar. Uyarladık
ları stratejiler ve öngördükleri silahlar, Amerikan ulusal çıkarları için 
en büyük tehlike olarak gördükleri, Avrupa'da bir Sovyet Kızıl Ordu 
istilası ile hızlanacak bir Üçüncü Dünya savaşına uygun düşüyordu.

1950 lerin sonlarına doğru, bazı Amerikan stratejistleri, -diğer 
askerî programların pahasına sağlanan- nükleer üstünlüğü sürdürme
nin bizi silahlı devrim darbelerine karşı dayanıksız kılacağını kavra
dılar. Üçüncü Dünya'daki «görünmez imparatorluğun» sağlamlığı asi
lerin, 1954 te Dien Bien Phu'da, 1959 da Küba'da ve 1962 de Ceza
yir'deki beklenmedik başarılarıyla sarsıldı. Her seferinde, Üçüncü 
Dünyadaki dış ticaret ve yatırımların Metropolitan ekonomileri artan 
bir hızla bunalıma sürüklediği dönemlere rastlayan bu olaylar, Ame
rikan askerî stratejilerinde baştan sona bir devrimi kaçınılmaz hale 
getirdi. Eğer görünmez imparatorluğumuz yaşayacak ve Amerikan'ın 
Üçüncü Dünya içindeki genişlemesi .sürdürülecekse, gerikalmış böl
gelerde gerilla ordularını ezmek için yeni teknikler ve stratejiler ge
liştirmek zorunluydu. Böylece ABD birlikleri yine «sürüp giden teh
likeli isyanlar» boyunca «Amerikan çıkarlarını korumak» ve «düzeni 
sağlamak» amacıyla uzak ülkelere gönderilecektir.(4).

Güneydoğu Asya'da devrim hareketlerinin yükseldiği bir dönem
de Beyaz Saray'a giren John F. Kennedy, gelecek Dünya Savaşı'nın 
Avrupa'daki büyük bir uyuşmazlıkla değil, daha çok Üçüncü Dünya'-

(4) Bu plan önerisi, 1965 de Ordu Araştırma Merkezi için Douglas Uçak 
yapım Ortaklığı tarafından saptandı. Orijinalinde «Bax Americana» başlı
ğını taşıyan bu rapor daha sonra Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin belgeye 
ilgi göstermesi üzerine «Stratejik Sıralama ve Askeri hedefler» adını aldı. 
-Gizli-olarak sıfatlanmış olmasına karşın Senatör Kari E. Mundt raporun bir 
kopyasını görmüş ve aşağıdaki «genel sonuçlar»la birlikte Senato Dış İlişki
ler Komitesi’ne iletmişti:

— ABD emperyalist bir ulus olmadığı halde, geçmiş imparatorluklarm 
çoğu niteliklerini göstermekte ve sorumluluklarını taşımaktadır.

— Ordu, içerde olsun, dışarda olsun, ABD’nin öncülüğünü sürdürmede 
en büyük askerî vasıta olacaktır.

— Büyük bir olasılıkla, Ordunun gelecekteki en önemli misyonu, pasifi- 
kasyon yönetim girişimleri ve ABD imparatorluğunun uzak sınırlarının gü
venlik altında tutmak olacaktır.

Filipinler’de, Taiwan’da, Avrupa’da, Güney Kore’de ve şimdi Güney 
Vietnam’da ordunun geçmiş ve gelecekteki rolü, yüklendiği bu misyonla 
ilişkilidir.
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da bitmez tükenmez «sınırlı» çatışmalarla oluşacağını kavradı. Bu 
görünüş, Uluslararası Güvenlik İşleri yardımcı Savunma Sekreterli
ğine (OASD/ISA) bağlı Politik Planlama Grubu tarafından 1966 da 
Savunma Bakanı Mc Namara için hazırlanan memorandumda ista
tistik olarak doğrulandı. 1958-66 döneminde, meydana gelen 164 «U- 
luslararası önemi olan çatışma»nın analizini yapan OASD/ISA gru
bundan albay David R. Hughes aşağıdaki dökümü veriyordu.

Açığa çıkmış, devletlerarası askerî ç a tış m a ..............................15
Uzun süreli düzensiz ya da gerilla tipi isyanlar.................... 76
Kısa süreli ayaklanma, darbe ve isyanlar...................................73
T o p la m .............................................................................................164

Hughes’in analizine göre bu çatışmalarda yoksul ülkeler çok aşikar 
şekilde başı çekiyordu.

Kennedy.in önderliğinde Amerikan askerî gücü bu tür çatışmada 
ABD'nin başarısını garantilemek üzere büyütüldü ve yeniden örgüt
lendirildi. Ayni zamanda, Pentagon'un savunma durumumuzla ilgili 
tavrı yeniden biçimlendi: Artık Amerikan imparatorluğu için en can 
alıcı tehlike, Sovyet Kızılordusunun ilerlemesi değil, azgelişmişlerdi: 
Eski Savunma Bakanı Robert Mc Namara'nın 1966 de açıkladığı gibi: 
«Güvenlik gelişmedir ve gelişme olmadan güvenlik sağlanamaz. Ge
lişmekte olan bir ülke gerçekte gelişmiyorsa çok basit bir nedenle 
bizim için güvenlik altında sayılamaz. Çünkü, bu insan tabiatına ay
kırıdır. Eğer güvenliği belirleyen birşey varsa, o asgari bir düzen ve 
dengedir. Hiç olmazsa en düşük düzeyde bir iç gelişme olmadan dü
zen ve denge sağlanamaz. Bunlar olanakdışıdır, çünkü insan tabiatı 
sonsuza kadar sıkıştırılamaz.»

Burada, Amerikan dış politikasının büyük açmazı yatmaktadır. 
Bir aynda askerî perspektif, sonu gelmez yoksullukların devrime yel
ken açtıracağını sezerken, öte yandan politikayı belirlemeden anahtar 
rolü oynayan finans çikarları Üçüncü Dünya'da kendi kendini besle
yen gerçek ekonomik büyümeye izin vermiyor. Onlar için buna izin 
vermek, kârın ve gücün garantisi olan sistemin özünü hasıraltı et
mekti. Bu açmazdan kurtulmak için bulunan tek çözüm Mc Namara'- 
nın formülünü tersine çevirerek; düzen ve denge olmadan gelişme 
olamaz, haline sokmaktı. Eğer Üçüncü Dünya'daki devrimci hareket
ler bastırılabilirse, ortaya çıkacak dengeli düzen kapitalizme, Üçüncü 
Dünya'ya bir parça refah götürme şansını verecek ve böylece de 
devrim olasılığı azalacaktır. (Belki yuvarlık bir mantık ama hiç ol
mazsa, önce, neden halklar devrime yöneliyor, sorusunu araştırma 
sıkıntısından kurtarıyor). Büyük köylü yığınları, «modernizasyon» sü
reci içinde sıklıkla kendi geçim çevrelerinden koptukları ve Üçüncü
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Dünya toplumlarının dengesiz bir öğesi haline geldikleri İçin, bu top- 
lumların askerleştirilmesi, çetin gelişme yolunda kaçınılmaz bir bela 
olarak görülüyordu. Daha da öte, Böyle toplumlarda, topraksız köy
lüleri «aldatan ve kışkırtan» «yıkıcı güçler» tarafından tehdit edil
diği zaman bir yerli hükümetin, «nifak yuvalarını» ve eğer gereki
yorsa bunlarla birlikte «aldatılmış» köylü yığınlarını çoğu zaman 
yabancı bir hükümetin ajanları gibi göstermesi ve «insanlık dışı 
güçler kullanarak ezmesi» onaylıyordu. Nihayet, eğer böyle bir hü
kümet, kontrol edilemez genel huzursuzluklar sonucu çökme teh
likesi içindeyse, ABD'nin, değişmez rejimin «gelişme görevinin ba
şına dönebilmesi» için düzeni yeni baştan sağlamak üzere, elini uzat
ması uygun düşüyordu. Walt W' Rostovv gibi politika uzmanların
ca geliştirilen bu mantık zinciri, genellikle, Güney Vietnam.a müda
halemiz ve Lübnan, Laos ve Dominik Cumhuriyetindeki benzer «po
lis eylemleri» için açıklama olarak verilmektedir.

Ş!mdi artık bu tartışmayı çerçeveleyen iki soruya cevaplamayı 
denevebH'riz. Dünyanın yoksul halkları büyük eşitsizliğe rağmen 
indin savaşacaklardır, çünkü, kuşaklar boyu çektikleri tükenmez 
a d a r  revrelermde gördükleri yıkıntılar onlara onurlu ve hakça bir 
pe’eceğin tek umudunun gerikalrmşlığa ve onu ebedileştiren politik 
sisteme karşı bir -devrim- olduğunu kavratmıştır. Amerikan şirket 
yöneticileri ise bizleri inatla devrimleri bastırmak için savaşa soka
cağ ad ır Çünkü kendi havat tarzlarını korumanın tek yolu olan güç 
ve üstünlüğü devam ettirmek bu mücadeleyi tek çıkış yolu olarak 
oörmektedir. Bu çatışmada barışa yer yoktur. Ortadaki ödül, gere
ğinden fazla, büyüktür. Üçüncü Dünya halkları sadece devrim yolu- 
i!e kalkınma sürecine başlayabilir ve kendine karşı saygı duyabilir; 
Ve yine sadece karşı devrimlerle Amerikan iş ve finans çevreleri güç 
ve refahlarını koruyabilirler. ABD için bu dünya çapında çatışmanın 
olası sonucu, uzun bir dizi «sınırlı» çatışmaya, polis eylemlerine ve 
«denge operasyonlarına» -Bitmeyen Savaş'a- girmektir.
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Ortak Büro Çalışmaları
SOL PARTİLER ORTAK BÜROSU DEKLARASYONU
Emekçi halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine koy

duğu ağırlık arttıkça egemen sınıflarım siyasî iktidar bunalımı derin
leşiyor. ABD emperyalizminin açık desteğine rağmen son ara seçim
lerinden daha da gerilemiş olarak çıkan MC iktidarı bugün sarsıntı 
geçirmektedir. Zaten iğreti olan iktidar ortaklığının iç çelişkileri her 
geçen gün daha da su yüzüne çıkmaktadır. Halk düşmanı siyasî or
taklık, bugün, hizmet ettiği emperyalizme ve onunla işbirliği halindeki 
egemen güçlere bile yeterince güven vermemektedir. Egemen çevre
lerin yeni iktidar çözümü arayışları bu güvensizlikten kaynaklanmak
tadır.

MC iktidarı, iç ve dış politikada bu düzen sınırları içinde kalına
rak çözüme bağlanması imkansız sorunlarla karşı karşıyadır. Eski de
valarla artık dertlerine çare bulamıyan emperyalist dünya, bugüne 
kadar görülmedik bir bunalım içindedir. Bu bunalımın Türkiye'de de
rin etkileri olmaktadır. Avrupa'ya işçi akını tersine dönmüştür. İşçi 
dövizleri gittikçe azalmaktadır. Dış ticaret açığı üç milyar doları aş
mıştır. Bütçe açığı rekor seviyededir. Emperyalist metropollerdeki
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frat artıştan ve buna paralel olarak Türkiye'de birbiri ardından yapı
lan ve yeniden tezaâhlanan devalüasyonlar sonucu Türkiye dıştan 
satın aldığı sanayi ürünlerini her geçen gün daha pahalıya alıyor, 
sattıklarını da daha ucuza satıyor, «MC» iktidarı sınıf niteliği gereği 
büyük sermaye çevrelerine yaptığı krediler, teşvikler, zamlar ve ben
zeri çıkar sağlama vaatlerini tutmak zorundadır. Büyük sermayeye 
vadedilen zamlar başlamıştır. Ardı, arkası kesilmeden devam etmek
tedir. Halkımız yeniden kavurucu bir pahalılık ve işsizlik afeti ile karşı 
karşıyadır.

«MC» iktidarı, büyük sermayenin istekleri doğrultusunda bunalı
mın yükünü emekçi yığınların sırtına yükleyerek sürekli iktidarda ka
lamaz. Kendileri için çıkar yol, kısıtlı burjuva parlementer demokra
siyi işlemez hale getirmek ve açık ya da üstü örtülü faşist düzene 
dönmektir. Başarısız katan sıkıyönetime tırmanma girişimleri bu yüz
dendir. Egemen güçlerin, faşizmi çıkmazdan kurtuluş yolu olarak dü
şündüğü ve bunun hazırlıkları içinde olduğu ortadadır.

Öğrenci gençliğimiz üzerinde yoğunlaşıp fabrikalara, köylere ka
dar yayılan faşist saldırılar, siyasi cinavetler hep bu amaca yönelik
tir. Sendikasız tarım işçileri ve memurlar pahalılığın kıskancında ezi
lirken bir bölüm işçi memurlaştırılmnktn sendikasını özgürce seçmek 
istiyen işçilerin tümü silahlı saldırı tehdidi karsısında bırakılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen D.G. Mahkemeleri 
çalışmalarını durduracağı yerde arttırmakta ve üniversite profesör
lerine varıncaya dek aydınlar hakkında koğuşturmalar açmakta, ağır 
cezalar vermektedir. Sıkıyönetim mahkemelerinin devamı otan D.G. 
Mahkemeleri, parti yöneticileri hakkında koğuşturmalar açarak par
tilerin Anayasa güvencesi altındaki siyasi dokunulmazlığına ele at
maktadır.

Türkiye Emekçi Partisi, kapatılmasına yol açacak bir koğuştur- 
ma karşısındadır. Genel başkanı birbuçuk aya yakın hapistedir. Tür
kiye Sosyalist İşçi Partisi hakkında çeşitli davalar açılmıştır. Genel 
sekreteri ağır ceza istekleriyle demir parmaklıklar arkasındadır. Ağır 
cezalarla hüküm giymiş devrimciler zindanlardadır.

Budadığı 1951 Anayasası ile yetinmiyen, onu daha da geriye gö
türmek istiyen ve Danıştay kararlarını uygulamıyan gayrimeşru ik
tidar, antidemokratik kanunlarla, sivil mahkemelerle yetinmemekte, 
D.G. Mahkemelerinden daha kapsamlı antidemokratik yargı organla- /  
rının ve yasaların hazırlığı içindedir. Böylece emekçi halkımızın zaten 
sınırlandırılmış siyasi örgütlenme haklan atabildiğine daraltılarak sö
mürü ve baskı düzeni yoğunlaştırılmak istenmektedir.

Bu çabalar ABD emperyalizminin Orta-Doğu'da son aylardaki tır
manışıyla birlikte gelişmektedir.



ABD emperyalistleri, Doğu Akdeniz'de gerici mihraklardan yarar* 
lanarak tırmanma durumundadır. Bugün «uzman» adı altında ABD’nin 
savaş kışkırtıcı öncüleri Sina’dadır. Kıbrıs'ta İngiliz üslerini devralma 
ve bunları genişletme girişimleri içindedirler. Türkiye'deki Amerikan 
üslerini kapatma kararı göstermelik kalmıştır. İncirlik hava üssünde 
Amerikalılar yoğun askeri hazırlık yapmıştır. İran, Basra körfezinin 
jandarmalığında ardını ABD emperyalizmine dayıyor. Türkiye ise, 
NATO, CENTO, ikili anlaşmalar v.b. benzer emDeryalist bağlantının 
üstüne İran ve gerici arap şeyhlikleri ile birlikte Basra körfezindeki 
emperyalist çıkarlarının savunuculuğuna itiliyor. ABD emperyalistleri 
sömürdükleri ülkede çıkarları gerektirdiğinde açık faşizme başvur
makta hiçbir sakınca görmezler. Görülüyorki, ABD emperyalistleri ile 
yerli sermaye çevrelerinin en gerici, en şoven kesimleri faşizm öz
lemleri konusunda tam bir çıkar paralelliği içindeler.

Buna karşılık, gerek ülkemizde demokrasiden yana olan güçlerin 
ve gerekse dünyada barış, demokrasi ve özgürlükten yana olan 
güçlerin etkinliği ve emperyalizmi her geçen gün daha geri mevzMere 
sürmesi Türkiye'de faşizmin açık ya da örtülü bir iktidarını önlüyor, 
önümüzdeki günlerde bir faşist girişimin yerleşip, oturması şansını 
büyük ölçüde azaltıyor. Buna karşılık sınırlı olan siyasi demokrasinin 
adım adım ortadan kaldırılması çabaları sürüp gidiyor.

Bu koşullarda Türkiye'nin yurtsever ve demokratik güçleri her 
zamankinden daha uyanık olmak zorundadırlar. Emperyalizme ve fa
şizme karşı güçbirliği bugün daha da büyük önem taş'yor.

Türkiye Emekçi Partisi ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin katıl
dıkları Ortak Büro, bu güçbirliğinin başlaması konusunda bir ilk adım 
atılması amacıyla kuruldu. Emperyalizme ve faşizme karşı mücade
lede tüm bağımsızlık ve demokrasiden yana güçlerin dayanışmasını 
sağlamak, bu doğrultuda çaba göstermek, hiçbir sosyalistin, ileri
cinin, yurtseverin, demokratın asla savasaklamaması gereken, bü
yük sorumluluk gerektiren başlıca görevlerden biridir. Bu konuda yıl
madan, çıkacak çeşitli engeller karşısında gerilemeden, sabırla, fe
dakarlıkla ve alçak gönüllülükle mücadele verilmesi gerektiğine ina
nan biz Büro üyesi partiler, Büro'nun genel yapısını, sınırlarını ve 
sorumluluklarını belirten aşağıdaki deklarasyonu halkımıza açıklı
yoruz:

SOL PARTİLER ORTAK BÜROSU'NUN NİTELİK-KAPSAMI
İLE İLGİLİ DEKLERASYON

\
1. Sol Partiler Ortak Bürosu, bağımsızlık ve demokrasi hedefleri 

doğrultusunda antiemperyalist ve anti-faşist mücadelede eylem birli
ğini sağlamak, bu mücadeleyi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak ama-
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cıyla Türkiye Emekçi Partisi ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi tara
fından kurulmuştur.

2. Sömürü ve baskıya karşı mücadele veren temel toplumsal 
güçlerin, örgütlü dayanışması ve birlikteliğini ifade eden gelişkin 
güçbirliğinin ve giderek halk cephesinin oluşturulması, anti-faşist ve 
anti-emperyalist mücadelede yeri olan tüm kuruluşların önde gelen 
görenlerinden biridir. Ortak büro, bu anlamda bir güçbirliği veya cep
he değ;ldir. Ancak, gerçekleştireceği eylem birliği, bu doğrultuda 
çalışmaları hızlandıracaktır.

3. Sol Partiler Ortak Bürosu, sosyalist olsun, olmasın 1. mad- 
de’de belirtilen hedefler doğrultusunda çalışacak her siyasi örgüte 
açıktır.

4. Sol Partiler Ortak Bürosu'nun çalışma plâtformu, 1. maddenin 
gösterdiği gibi yurtsever ve demokratiktir. Ancak, Büro'nun yürüte
ceği çalışmalar, Büro'daki sosyalist partilerin, ideoloj k, politik, ör
gütsel ayrılık ve birleşme noktalarının ortaya çıkması için hızlandırıcı 
ve yararlı olabilir. Böylece Büro'nun sosyalist birliğin sağlanmasına 
olumlu katkısı bulunabilir.

5. Büro’nun başlıca amacı, anti-faşist, anti-emperyalist mücade
lenin oaşta işçi sınıfımız ve diğer emekçi halk kesimleri olmak ü^ere 
bu mücadele içinde yer alabilecek tüm toplum katlarına yaygın bir 
şekilde maledilmesidir. Büro'nun çalışmaları bu hedefe hizmet edecek 
doğrultuda somut çalışmalara yönelik olarak programlanacaktır. 
İlkemiz, masa başında değil, somut eylem içinde güçbirliğidir.

6. Siyasi örgütlerden oluşan So! Partiler Ortak Bürosu, toplu
mlumuzdaki anti-faşist, anti-emperyaMst mücadele içinde yer alabile
cek tüm demokratik kuruluşların, nitelikleri gözönüne alınarak, bu 
mücadeleye topluca katılma olanaklarının sağlanması için her türlü 
çabayı gösterir.

7. 1. Maddede belirtilen «demokrasi heclefli anti-faşist mücadele»
den kasıt, ülkemizde başlıca demokrasi düşmanı güç olan emperya
lizme bağımlı egemen sınıf ve zümrelerin tahakkümüne karşı yürü
tülecek mücadeledir.

7. 1. Maddede belirtilen «bağımsızlık hedefli anti-emperyalist 
mücadele»den kasıt, ülkemizin bağımlı bulunduğu emperyalist-kapi- 
talizme ve onun yerli uzantılarına karşı yürütülecek mücadeledir. 
Türkiye emekçi halkının anti-emperyalist mücadelesi, dünya sosyalist 
sistemi, uluslararası işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş hareketle
rinin oluşturduğu dünya devrimci sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sol Partiler Ortak Bürosu, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda ve 
hazırladığı somut çalışma programı çerçevesinde çalışmalarını sür
dürmektedir.
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ÖĞRENCİ HAREKETİ TARİHİNDEN

Müdafaamız 

Paralı öğretim e Karşı

İSTANBUL YÜKSEK TAHSİL GENÇLİK DERNEĞİ

Dâvaci: K. H.
Sanık: Başkan İlhan Berktay, Genel Sekreter Vecdi Özgüner, 

Üye Şaban Ormanlar, Üye Nuran Bozer, Üye Haşan Gürdağ.
Suç : Cemiyetler Kanununun 34. maddesine muhalefet.
Dosya numuarasi: 950/524.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığına:

SAYIN YARGIÇ

Biz, İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneğinin 5 idare heyeti 
üyesi tüzüğümüzdeki yazılı amaç ve konular dışında siyasî ma
hiyette fikirler yayınlamak suretiyle Cemiyetler Kanununa muhalif 
hareket etmekten sanık olarak yüksek mahkemenize sevkedilmiş 
bulunuyoruz. Gayet iyi biliyoruz ki mahkemeye getirilişimizin asıl se-
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bebi yayınladığımız beyanname değildir. Biz, karşınıza mevcut siyasî 
partilerin aleti olmadığımızdan, haklı olduğumuz yolda kanunların 
bize verdiği haklan kullanmak suretiyle bütün baskı ve tehditlere 
rağmen mücadele ettiğimizden, bu ileri ve demokrat çalışmayı haz- 
medemiyen zihniyet yüzünden getirilmiş bulunuyoruz. İddianamenin 
ilham kaynağını yayınladığımız beyanname veya içindeki üç kelime 
değil bu antidemokratik zihniyet teşkil etmiştir. Bunun böyle olduğunu 
son hâdiseye olduğu kadar daha önceki hadiselere de dayanarak 
izah etmek zorundayız. Esasen bu beyanname üzerine açıları tah
kikat da aşağıda izah etmek mecburiyetinde kaldığımız olayların bir 
neticesidir. Bu bakımdan, meselenin bütünü bilinmedikçe bir beyan
name hadisesi hakkında bütünden tecrit edilerek hüküm verilemez. 
Bu münferit hadiseyi bütünü içine yerleştirmek manalandırmak ica- 
bediyor.

1946 ya kadar tek parti sisteminde, teşkilâtlanma hürriyetinin 
bulunmadığı devirde, Üniversitelere bağlı ve C.H.P. nin kontrolü al
tında bir talebe teşekkülü mevcuttu. Bu teşekkülün idarecileri pro
fesörler olup, faaliyetleri hükümetin siyasetine göre ayarlanmaktay
dı. Böylece talebeler serbestçe teşkilâtlanıp haklarını koruyamamakta 
memleket münevverleri oldukları halde sosyal meselelere aktif ola
rak katılmamaktaydı. Talebe ya sosyal meselelerin pasif bir seyircisi, 
veya bir kukla haiine getirilmişti. 1946 da Cemiyetler Kanununda ya
pılan değişiklikle teşkilâtlanma hürriyeti kısmen temin edildi. Bunun 
üzerine Üniversite ve yüksek okulların ileri ve demokrat talebeleri 
tarafından «İstanbul Üniversite ve Yüksek Okullar Öğrencileri Birli
ği» adı altında sonradan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği is
mini alan derneğimiz kuruldu. Tüzüğünde, «Talebeleri, dünya ça
pında bir olgunluğa eriştirmek», «Her türlü geri fikir ve hareketlere 
karşı savaşma», «Talebe hak ve menfaatlarını korumak» gibi iler şiar
ları bulunan Derneğimiz, irticaa karşı en şiddetli mücadeleyi yapa
rak ve talebe menfaatlerinin biricik koruyucusu olarak bu güne ka
dar örnek bir şekilde çalıştı. Türkiyede ilk olarak derneğimiz, bağım
sız ve ileri talebe hareketlerinin an'anesini yerleştirmek şeref ve 
mes'uliyetini yüklendi.

Fakat, değişme, bazı zarurî şartlar altında, yalnız Cemiyet Ka
nununda olmuştu. Tek parti devrinin antidemokratik zihniyeti ve bu
na bağlı olarak kukla talebe cemiyeti anlayışı olduğu gibi duruyor
du. Şimdiye kadar tamamen nizamnamesine ve kanunlara göre ha
reket etmiş olan derneğimizin faaliyetleri şüpheyle, suiniyetle karşı
landı. Çünkü mevcut siyasî partilerin veya şahısların politika oyun
larına alet olmadan kendi meselelerinin hallinde ancak birbirine da
yanarak ve taleblerden kuvvet alarak çalışmak çok yeni bir şeydi.
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Böyle bağımsız bir teşekkülün, değil faaliyetlerini görmek mevcudi
yetini tahayyül bile edemeyen, ancak kukla talebe ve talebe teşek
küllerine alışan bir zihniyet bunu hazmedemedi. Derhal kendi emir
lerinde hareket eden talebe teşekküllerinin kurulması işine giriştiler. 
Bu da yetmiyormuş gibi C.H.P. nin selâhiyetli bir şahsı tarafından 
Derneğimiz Başkan ve Sekreterine «müşterek hareket etmek şartile 
maddî ve manevî müzaheretlerine mazhar olacağımız» şeklinde tek
lifler yapıldı. Bu ve buna benzer teklifler, ileri karakterinin muhafa
zası için bağımsız kalmak zorunda olan Derneğjmiz tarafından tabiî
dir ki daima reddedildi. Her faaliyetimizde polis kuvvetlerinin sefer
ber edilişi, Üniversite içindeki ajan ve mürteci unsurların kışkırtıla
rak polisin koruyucu rolü altında hareketlerimize mani olmaya çalı
şılması; basının yalan ve iftira dolu âdi hücumları; her faaliyet so
nunda açılan ve neticesiz kalan tahkikatlar, her harekette üyeleri
mizin karakollara emniyet müdürlüğüne sürüklenmesi emniyette 
muhtelif vesilelerle üyelerimizden alınan ifadelerin bir arşiv teşkil 
edecek kadar çoğalması derneğimizin usulsüz ve kanunsuz olarak 
basılması; evrakının müsademe edilmesi; nihayet bütün dernek üye
lerinin evlerinin aranması; bu zihniyetin ve bu zihniyetle izlaşmayı- 
şımızın bir neticesidir. Maalesef maruz kaldığımız bu haksız ve ka
nunsuz hareketlerde hemen her zaman karşımızda İstanbul Valisini, 
Cumhuriyet Savcılığını ve Polisi gördük. Meselâ Vali Ord. Prof. 
Fahrettin Kerim Gökay bir kapalı salon toplantısı yapacağımızı ken
disine haber vermeye giden Genel Sekreterimize «Bu işin doğru olup 
olmadığını bize niçin daha önce sormuyorsunuz? Diğer talebe te
şekkülleri her zaman sorar. Ben toplantınıza müsaade etmiyorum» 
demiştir. Sekreterin, Valiliğin kanunlar üzerinde bir kuvvet olmadı
ğını haklı ve kanunî çalışmalarımızdan emir ve direktiflerle vazgeçme
yeceğimizi söylemesi üzerine, toplantıda çıkartılan hâdise esnasında 
gelerek mürteci unsurları aleyhimizde kışkırtmaya kalktı. Dâva ko
nusu olan beyanname hâdisesinde de aynı harekete tevessül ederek 
hakkı olmadığı halde dağıtmamıza müsaade etmediğini söyledi.

Yukarıda bahsettiğimiz tahkikatlar, ifade almalar, polis marifeti- 
le hareketlerimize mani oluşlar daima Cumhuriyet Savcılığının em- 
rile yapılmıştır. Cumhuriyet Savcılığının peşin hükümlerle hareketi 
dâva konusu hâdisede, beyannamemizin Cemiyetler Kanununa ay
kırı olduğunu göstermek için iddlanamade yapılan acemice zorlama 
ve tahkikatın açılış şeklile açıkça görülmektedir. Beyannamemiz 
dağıtıldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı, hakkımızda Cemiyetler 
Kanununun 33 üncü maddesi gereğince tahkikat açtı. Gerek beyan
name dağıtma hâdisesiyle, gerek beyanname muhtevasiyle Cemi
yetler Kanununun 33 üncü maddesi arasında mantıkî bir bağ kur-
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inak imkânı yoktur. Çünkü 33 üncü madde, kurulması yasak olan 
cemiyetlerden ve bunların kapatılacağından bahseder. Halbuki fiil, 
Üniversitedeki harç sisteminin kaldırılmasını isteyen bir beyanname 
dağıtmaktır. Buradan da anlaşılır ki Cumhuriyet Savcılığının hareket 
noktasını, beyannamemizin muhtevası değil, derneğimizin kapatıl
ması için fırsat bulmak endişesi teşkil ediyor. Polis fezlekesi de asıl 
maksadın bu olduğunu açık bir şekilde gösterir. Fakat bu gayeye 
erişmek için beyannamemizi vesile ittihaz edemiyeceğini anlıyan 
Savcılık 33 üncü maddeye uyarak dava açmaktan vazgeçti. Bunun 
üzerine Cemiyetler Kanununun 34 üncü maddesi gereğince mahke
meye sevkedildik.

Cumhuriyet Savcılığının bize karşı giriştiği hareketlerin suini
yet eseri olduğunu diğer talebe teşekküllerinin faaliyetlerine karşı 
takındığı tavırla da göstermek mümkündür. Meselâ, Kibrisin Yuna- 
nistana verilmemesi, eğer İngiltere terkedecekse Türkiyeye verilme
sini istiyen mitinglerin tertibi ve yayınlanan beyannameler resmen 
talebe teşekküleri tarafından yapılmıştır. C. Savcılığı niçin bunları, 
tüzüklerinde yazılı amaç ve konular dışında siyasî mahiyette faali
yetler olarak, kabul etmiyor da bizim harç sisteminin kaldırılmasını 
istiyen beyannamemizi bu şekilde tefsir ediyor? Yine ayni talebe te
şekküllerinin, hükümetin Koreye 4500 kişilik kuvvet yollama kararı
nı tasvib eden telgrafları basında yayınlamıştır. Acaba bu teşek
küllerin tüzüklerinde hükümetin milletlerarası meselelerde aldığı ka
rarlar hakkındaki fikirlerini bildirmeyi mümkün kılacak bir madde 
var mıdır? Şimdi soruyoruz: C. Savcılığının siyaset yapma anlayışı 
muhtelif talebe teşekkülleri karşısında niçin değişiyor?.

Bütün bunlar açıkça gösteriyor ki, biz karşınıza, mevcut siyasî 
partMer’n âleti olmadığımızdan, haklı olduğumuz yolda, kanunları
mızın bize verdiği hakları kullanmak suretiyle, bütün baskı ve tehdit
lere rağmen mücadele ettiğimizden bu İleri ve demokratik çalışma
ları hazmedemeyen z'hniyet yüzünden getirilmiş bulunuyoruz. 
Hakikat inkâr edilmez bir şekilde karşımızda duruyor: İddianamenin 
ilham kaynağını dâva konusu olan beyanname değil, bu antidemok
ratik zihniyet teşkil etmektedir. Dört senedenberi devam edegelen, 
demokrasi anlayışına sığmıyan ve daima suiniyet taşıdığı görülen 
hareketler bize kanunları daha iyi öğretti. Yaptığımız her hareketin 
kanun karşısındaki değerini biliriz; bunların hesabını her an vermeğe 
hazırız.

İddianamenin böyle bir anlayışın mahsulü olması bakımından, 
esasından çürük olduğunu göstermiş bulunuyoruz. Şimdi esası çü
rük olan bu iddianamenin muhtevasının da hiçbir hukukî değer ta-.
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şımadığını gösterelim: İddianamenin muhtevası sanki Savcılık böyle 
bir dâva açmıya mecburmuş hissi veriyor. Savcı bu dâvayı, ya böyle 
bir mecburiyetle açtı, yahut makamının kendisine, vatandaşlara 
rastgele isnatlarda bulunmak selâhiyetini verdiğini zannediyor.

İddianamede, beyannameden iki cümle seçilmiş ve bu iki cüm
lenin de başı sonu atılarak istenildiği gibi tefsir edilmiştir. Eğer biz 
beyanname yerine Atatürk’ün hitabesini yayınlamış olsaydık, hitabe
den «baştakiler gaflet ve ihanet içinde» ibaresi çıkartılarak bizim 
siyasetle meşgul olduğumuz iddia edilebilirdi. İş bu kadar gülünç bir 
mecraya döküldükten sonra; binlerce, yüzbinlerce vatandaş, bir ya
zı bir mektup veya hususî bir notu içinden en mühim yeri atılmak 
suretiyle elde edilen fikirlerinin hesabını vermeye davet edilebilir.

Bir defa beyanname bütün olarak bir mânâ ifade eder. Başı so
nu atılmasa dahi içinden çıkartılacak bir cümle müstakil olarak ele 
alınamaz. Ve beyannameden müstakil olarak tefsir edilemez. Kaldıki, 
Savcı müstakil cümleler ile değil cümleler içinden kelimeler çıkar
tarak zorakî isnatlarda bulunmaktadır. Yargıtay Ceza Genel Kuru
lunun 2 3 - 3 -  1942 gün ve Esas 68, karar 73 numaralı ilâmında, bir 
yazıda suç unsuru bulunup bulunmadığını anlamak için yazıyı bir 
kül olarak ele almanın zarurî olduğu açıklanmıştır. Yazıdan tek tük 
cümleler alıp bunlara kırık mânâlar vermenin doğru olmadığı beyan 
edilmiştir. İddia makamının beyannamemizi bir bütün olarak alacak 
yerde içinden bazı cümleler alınması yolsuzdur. Kaldı ki, bu cümleler 
tek başlarına mütalâa edildikte dahi suça konu teşkil edecek ma
hiyette değildir. Meselâ iddianamede bir kısmı alınan cümlenin aslı 
şudur: Okuma ve yetişme imkânlarımızın düzenlenmesi bakımından 
hiç bir şey vaadetmiyen siyasî partilerin programlarını ve icraatla
rını göz önünde tutan derneğimiz, gayet tabiî olarak bütün kuvve
tini öğrencilerden almakta ve onlara dayanmaktadır. Bu cümlede 
siyasî partilerin siyasî faaliyet olarak hiç bir şey yapmadıklarından 
bahsedilmemekte, mevcut siyasî partilerin okuma ve yetişme im
kânlarımızın düzenlenmesi yolunda hiç bir şey vaadetmiyen program
larından ve icraatlarından bahsedilmekte, bunun için derneğin öğ
rencilere dayandığı ifade edilmektedir. Burada cümlenin en can alı
cı yeri yani «siyasî partilerin proğram ve faaliyetlerinin talebe hak 
ve menfaatleri cephesinden ele alınıp tenkid edilişi» kaldırılarak iş 
kelime oyununa dökülmüştür. Burada böyle bir tenkidin talebe der
neği konuları içine girip girmediğini araştıralım. Talebe Cemiyeti 
her şeyden önce talebe hak ve menfaatlerini korumak için kurulur. 
Şimdi ortada talebelerin aleyhine bir harç sistemi mevcuttur. Mev
cut siyasî partiler bu anti-demokratik sistemin kaldırılması için hiç
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bir faaliyette bulunmamaktadırlar. Programlarında da bu hususta 
hiç bir kayıt yoktur. Burada cemiyetine düşen iş nedir? Bu vaziyeti 
teşhir edip talebelere haklarını korumak için birleşmeleri lüzumunu 
anlatmaktır. Eğer talebe cemiyeti, böyle bir tenkidi yapamazsa ve
ya bu durumu teşhir edemezse daha doğrusu bu bir suç mevzuu 
teşkil ederse talebe haklarını koruyamamış olur ve mevcudiyeti lü
zumsuz bir hale gelir. Bu bakımdan böyle bir teşhir, amaç ve ko
nular dışına çıkmak olamaz. Ayrıca cümlenin bütünü bizim hiç bir 
siyasî partiye dayanmadığımızı, yalnızca talebelere güvendiğimizi 
göstermektedir. Savcının bilhassa siyasî mahiyette olarak göster
mek istediği cümle tam aksine olarak bizim siyasetle uğraşmadığı
mızı, siyasî partilerle hiç bir ilgimizin bulunmadığını ifade etmek
tedir.

Beyannamenin gayesi öğrencileri demokratik bir eğitim için 
birleşmeğe çağırmak olduğu halde mezkOr iddianamede «Hakikî 
bir hürriyet, devamlı bir sulh» ibareleri alınarak bunlar beyanname
nin yayınlanması maksatları içine sokulmak istenilmiştir. Halbuki 
beyanname bütünü ile tetkik edilirse her cümlesiyle demokratik bir 
eğitim mücadelesi etrafında toplanmaktadır. Hattâ Savcının başını 
ve sonunu atmış olduğu «Hür bir tahsil, hakikî bir hürriyet, devam
lı bir sulh yolunda çalışan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği 
sîzleri demokratik bir eğitim mücadelesinde birleşmeğe çağırır» cüm
lesi bile beyannamenin gayesinin demokratik bir eğitim mücadelesi 
olduğunu açıkça göstermektedir. Kaldı ki «Hakikî bir hürriyet ve de
vamlı bir sulh» ibareleri dahi siyasî mefhumlar değillerdir. Bunlar be
şerî meseleler olup bütün insanların, dolayısiyle her topluluğun bah
sedebileceği en tabiî şeylerdir. Talebe cemiyetlerinin bu meseleler
den bahsedemiyeceklerini söylemek, talebeleri sosyal bir varlık ol
maktan çıkarmak demektir. Demokratik teşekküller ancak bu şart
lar altında mevcut olabilirler. Hakikî bir hürriyet ve devamlı bir sulh 
her topluluğun var olma şartlarıdır. Her topluluk gibi siyasî partiler 
de bu meselelerle uğraşabilir. Fakat siyasî partilerin bunlarla uğ
raşması demek bu mefhumların siyasî partiler bunları seçim yolu 
ile iktidara geçmek veya iktidarda kalmak üzere yaptıkları mücade
lede kullanırlar. Bir talebe derneği ise talebe meseleleri zaviyesin
den görür. Üniversiteler zihniyet devamlı bir sulh ister. İlmin ge
lişmesi, talebelerin okuması barış içinde mümkündür. Ve yine bir 
talebe teşekkülü hakikî hürriyeti, talebe hak ve menfaatlarınm ko
runması yolunda yapacağı faaliyetlerin devam ve inkişafı bakımın
dan ister. Bu sebepledir ki, yayınladığı bir beyannamede ondan 
bahsetmesi çok tabiî bir şeydir.

Nitekim, hürriyet ve barış gibi mefhumların eğitimle olan sıkı
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ilgisini ve bunların beşerî meseleler olduğunu, hükümetimizin de 
altına imza koyduğu İnsan Hakları Beyannamesi açıkça gösterir. 
Bu beyannamenin 26 ncı maddesinin ikinci bendi aynen şöyle der: 
«Eğitim insan şahsiyetini tamamiyle geliştirmek, insan haklama 
ve temel hürriyetlere hürmeti kuvvetlendirmek hedefini gözetlerre- 
lidir. Eğitim, bütün milletler, ırk ve din grupları arasındaki anlayışı, 
toleransı dostluğu ve Birleşmiş Mîlletlerin sulhu korumak için gös
terdiği faaliyetin inkişafını teşvik etmelidir.» Yine beyannamenin 30. 
maddesi «İşbu beyannamenin hiç bir hükmü, bir devlete, bir toplu u- 
ğa veya bir ferde, burada zikredilmiş oian hak ve hürriyetleri ihâl 
edecek bir faaliyette bulunmak veya bir iş yapmak hakkını tanımaz 
ve bu şekilde tefsir edilemez» demektedir. Faaliyetimizin suç un
suru olması bu bakımdan da imkansızdır.

İddianamede başı ve sonu atılmak suretiyle alınan cümlelerin 
siyasî ve konu dışı oldukları iddiasını; devamlı bir sulh, hakikî bir 
hürriyet mefhumlarının siyasî ve konularımız dışında mefhumlar ol
madıklarını ve esasen beyannamemizin gayesini de teşkil etmecik- 
lerini izah ederek kökünden çürütmüş bulunuyoruz.

Şimdi Savcının, beyannamemizin mahiyet ve muhtevası itiba
riyle amaç ve konular dışında siyasî mahiyette fikirler yaydığı hnk- 
kındaki iddialarına gelelim. Bahis konusu olan beyanname aynen 
şöyledir.

1950-1951 ders yılının başlaması münasebetiyle 
İSTANBUL YÜKSEK TAHSİL GENÇLİK DERNEĞİ 
bütün Üniversiteli arkadaşları selâmlar; başarılar di
ler.

Dört yıldan beri talebe hak ve menfaatlerinin sa
vunulmasında bütün imkânsızlıklara rağmen yılmadan 
savaşan derneğimiz bu yıl faaliyetlerine daha tesirli 
ve daha büyük bir hızla devam edecektir.

Okuma ve yetişme imkânlarımızın düzenlenrıesi 
yolunda, mevcut siyasî partilerin hiç bir şey vaadet- 
miyet programlarını ve icraatlarını gbzönünde tutan 
derneğimiz gayet tabiî olarak bütün kuvvetini öğren
cilerden almakta ve onlara dayanmaktadır. İkinci dün
ya savaşına girmiş memleketlerde dahi görülmiyen ve 
yüzde beş yüzü bulan aşırı hayat pahalılığı karşısında 
mesken, gıda, kitap gibi en zarurî ihtiyaçlarımızı kar- 
şılıyamazken, bir de 1947 de bizleri büsbütün müşkül 
bir duruma sokan harç sistemi meydana getirildi. Yani 
her sömestr üniversiteye ayrıyeten para ödemek zo-
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rundayız. Bu vaziyete göre fakir ve orta halli ailelerin 
çocuklarına, ne kadar kabiliyetli olursa olsunlar, Üni
versite kapıları tamamen kapatılarak, tahsil yapabil
me gayet ufak varlıklı bir zümrenin imtiyazı haline 
getirilmiştir.

Bu, Üniversiteyi zenginlerin menfaatleri için kul
lanmak, halkımızı içinde gömülü bulunduğu cehalette 
bırakmak istiyen bir zihniyetin ifadesidir. B'iyle bir 
zihniyete dayanan Üniversite müspet ilmin; halk kültü
rünün ve halk sanatının öncülüğünü yapamaz. Çünkü 
o, artık halkın malı olmaktan çıkmıştır.

Derneğimiz geçen yıl açtığı «harç kampanyası» ile, 
bu anti-demokratik eğitim sistemine karşı mücadeleye 
girişti. İlgili makamlara muhtelif şekillerde müracaat
larda bulundu. Yayın yolu ile bu sistemin halk aleyh
tarı mahiyetini devamlı bir şekilde teşhir etti. Bütün 
Üniversite öğrencilerinin haklı isteklerine rağmen; 
Üniversite makamları ve hükümet okuma imkânları
mıza yeni tehditler koymakta devam ettiler.

Üniversiteli arkadaş!
Şimdiye kadar gördülç ki haklarımızı korumak için 

bir tek yol vardır: Birleşmek.

HÜR BÎR TAHSİL HAKİKİ BİR HÜRRİYET; DE
VAMLI BİR SULH yolunda çalışan İstanbul Yüksek 
Tahsil Gençlik Derneği; sizleri DEMOKRATİK BİR 
EĞİTİM MÜCADELESİNDE. BİRLEŞMEĞE ÇAĞIRIR.

İSTANBUL YÜKSEK TAHSİL 
GENÇLİK DERNEĞİ

Görülüyor ki beyanname gerek mahiyeti gerek muhtevası iti
bariyle talebeleri harç sisteminin kaldırılması için demokratik bir 
eğitim mücadelesine çağırıyor. Acaba harç sisteminin kaldırılmasını 
islemek ve talebeleri bu yolda birleşmeye çağırmak derneğimizin 
tüzüğünde yazılı amaç ve konulara aykırı mıdır? Bir cemiyet kurulur
ken tüzüğüne umumî prensipler konur ve mevcut şartlara göre bu 
prensipler dahilinde faaliyetlerde bulunulur. Her yaptığı hareketin, 
her söylediği sözün tüzüğünde bulunması diye bir şart konamaz.

Dernek tüzüğünün ikinci maddesi derneğimizin mevzu ve gaye
lerini gösterir. Bu maddenin «a» fıkrasında «Talebelerin yiyecek, gi
yecek, yatacak yer durumlarını yakından takip ve islâha çalışacaktır» 
denmektedir. Talebenin harç verebilmek için zarurî ihtiyaçlarından
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kesmesi karşısında, talebenin yiyecek, yatacak, yer durumunu ya
kından İslaha çalışan bir derneğin harç sistemiyle mücadele etmesi 
gayelerinin zarurî bir neticesi değil midir? Ayni maddenin «L» fık
rasına göre mevzu ve gayelerimizden biri de «talebenin İdarî ma
kamlar nezdinde hakkını müdafaa etmek» tir. Acaba harç sistemi
nin kaldırılmasını istemek talebinin hakkını müdafaa etmek değil 
midir? Yine ayni maddenin «n» fıkrası «Her türlü geri fikir ve hare
ketlere karşı savaşmak» tır. Bu topraklar üzerinde yaşıyan her va
tandaşın en tabiî, en demokratik hakkı olan tahsil imkânlarına harç 
gibi bir tahdid koyarak tahsili sadece zengin bir zümreye inhisar 
ettirmek, zengin, fakir her vatandaşın istifade edebileceği bir şekle 
nazaran geri bir hareket değil midir? Bu gerilikle mücadele etmek 
nizamname dışına çıkmak mıdır?

Teker teker nizamnamemizin her maddesinden harç sistemi ile 
mücadelemizi icap ettirecek hususlar çıkartabiliz. Tahsile konulan 
tahdidi protesto eden ve bu uğurda çalışan derneğimize, suçmuş 
gibi niçin bu uğurda çalıştığı değil; bu meseleyi benimserniyen ne- 
melâzımcılara niçin bu uğurda mücadele etmedikleri sorulmalıdır.

Yukardaki izahlarımızdan sonra açıkça görülüyor ki, beyanna
memizin mahiyetinin ve muhtevasının amaç ve konular dışında ol
duğu iddiası varit değildir.

Muhtevasını izah ettiğimiz beyannamenin siyasî mahiyette fikir
ler yayınladığı iddia olunuyor. Yani Savcıya göre biz bu beyanname 
ile siyasî bir faaliyette bulunuyormuşuz. Bir defa siyasî faaliyetle 
siyasî olmıyan faaliyet ne demektir? Kanunların talebe cemiyetlerine 
yasak ettiği siyasî faaliyet nedir? Kanunlarda talebe cemiyetleri için 
bu hususta bir tarif mevcut değildir. Acaba Savcılık bu husustan is
tifade etmek için mi beyannamemizin siyasî mahiyette olduğunu id
dia ediyor? Savcının siyaset anlayışının ne olduğunu bilmiyoruz. Esa
sen daha önce de bu anlayışın muhtelif talebe teşekkülleri karşı
sında değiştiğini göstermiştik. Siyaseti «İktidara geçmek veya ikti
darı muhafaza etmek için teşkilâtlanmak ve faaliyette bulunmak» 
diye tarif edeceğiz. Bu fikrimizi teyid eden Memurin Kanununun 
«9» uncu maddesini, Askerî Ceza Kanununun 148. maddesini gös
terebiliriz. Bilindiği gibi memurların ve askerlerin de siyasetle meş
gul olmaları yasak edilmiştir. Fakat bu yasak Memurin Kanununun 
9. maddesinden ve As. C. K. nun 148. maddesinden anlaşıldığı gibi 
münhasıran iktidar etrafında yapılan mücadelelere, yani seçim kam
panyalarına katılmamak şeklinde tecelli eder. Harç sisteminin kal
dırılması için derneğimize girişilen mücadelenin ve bu yolda yayınla
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nan beyannamenin iktidara ulaşmak için yapılan mücadele ile 
yani kanunların memurlara, askerlere ve talebe cemiyetlerine yasak 
ettiği siyasî faaliyetlerle ilgisi olmadığı âşikârdır.

Başlangıçtanberi izah ettiğimiz hususlarla iddianamenin çürük 
bir esasa dayandığını, hukukî hiç bir değeri olmadığını, beyanname
nin ve içindeki cümlelerin amaç ve konularımız dışında siyasî ma
hiyette fikirler taşımadığını açıkça göstermiş bulunuyoruz. Bu bedihî 
durum karşısında Yüksek Mahkemenizin vereceği beraat kararını 
bekleriz.

^  23 - XI - 1950

bilim ve sosyalizm yayınları

STUİN
STALİN (J. T. Murphy) yeni ç ık t ı .......................... ...............  25.00
KARL MARX VE DOKTRİNİ (Lenin) ...................................  15.00
TSANKOV’UN KANLI FAŞİZMİ (N. Hristozov) ...............  15.00
VİETNAM HALK SAVAŞININ ZAFERİ (Giap) ................ 10.00
ÇAĞDAŞIMIZ KARL MARX (G. Cogniot) ......................  ... 15.00
KOMÜNİST MANİFESTO DAVASI (B e lg e ler )...................... 10.00
DEVLET VE İHTİLÂL DAVASI (B e lg e ler ).................... . 10.00
GÖLGELER ORDUSU (Joseph Kessel) ..................................  17.50
PROLETARYA DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY (Lenin) 15.00
YAŞASIN HALK SAVAŞININ ZAFERİ (Lin Piao) ............... 10.00
DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM (Stalin) .........  5.00
PEKİN - MOSKOVA ÇATIŞMASI (Belgeler) ...........................  10.00
DÜN KÖLEYDİK BUGÜN HAÜKIZ (Horvath) .....................  12.50
MARX VE BİLİM (J. D. Bernal) .................................................  7.50

BİLİM VE SOSYALİZM YAYINLARI 
Ataç Sokak, No : 36/2, Yenişehir - Ankara
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V

Tcrnacı Emin ö ld ü

Emin Sekun arkadaşı kaybettik. Siyasî eylemi yarım yüz yılı 
aşan proleter devrimci kuşağını son temsilcilerinden biri daha aramız
dan ayrıldı.

Emin Sekun (Onu hareketimiz daha çok «Tornacı Emin» diye anar) 
Devrimci eyleme ilk kurtuluş savaşımız yıllarında, daha çocuk denecek 
yaşta Bursa bölgesinde Kuvay-ı Milliye çetecisi olarak katıldı. Onu 
savaşın son döneminde Ankara’da İmalat-ı Harbiye işçisi olarak görü
yoruz. Genç tornacı kalfası Emin, artık çağının büyük devrimci düşün
cesinden nasibini almış, işçi sınıfı davasını benimsemiştir.

Kurtuluş savaşında İmalat-ı Harbiye, düşman işgaline uğramamış 
topraklarda belki de biricik sanayii kuruluşuydu. Bu kuruluşun, zaferin 
elde edilmesine katkısı büyük olmuştur. Çoğu İştirakkiyun fırkası adın
daki sosyalist partinin üyesi olan îmalat-ı Harbiye işçilerinin salladığı 
her çekiç, düşmanın kafasına inen birer balyoz darbesi idi. Top mer
milerini eldeki topların namlularına uydurmak için, dolu olarak, tornada 
çapdan düşürülmesi burada oldu. Ara sıra mermi patlıyor ve îmalat-ı 
Harbiye işçisi, tıpkı cephedeki asker gibi, şehit oluyordu.
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Dolu top mermisini tornadan geçirenlerden biri de Ebin Sekun’du 
îmalat-ı Harbiye okulundan geçmiş kıdemli devrimci bir arkadaşımız
dır. 1926’larda onu, illegaliteye itilmiş olan sosyalist hareketin içinde, 
bu hareketin göbeğinde görüyoruz. Artık nezarethanelerden, zindanlar
dan geçen Türkiye Proleter devrimcisinin kaderidir onunki.

 ̂ Bu döneme ait, Emin Sekun ile ilgili ilginç bir olayı, burada kısaca 
anlatmanın gereği var: 1920’ler. 1930’lar Türkiye’sinde 1 MAYIS «Amele 
Rıvram^nda ^vlem kovmak proleter devrimciler için kuraldır. Poliste 
bunu bilir. Tedbir olarak, 1 MAYIS’tan bir iki gün önceleri komünist 
olarak tanıdığı kimseleri yakalayıp Emniyet Müdürlüğü nezarethanele
r e «  doldıırmavı gelenek haline getirmiştir. Polis 1931 yada 1932 yılı 1 MA 
YTS’mda da. böyle yanar. Yakalananlar arasında Tornacı Emin’de var
dır. Envn’i is basındayken abn getirmişlerdir. Sırtında işçi tulumu vardır 
yüzü gözü vağ içindedir. Emin’i nezarethaneye atmadan önce Komünist 
masası şefi Nihat’ın önüne çıkarırlar. ^

Nihat gaddarlığıyla, tanınmış bir emniyet amiridir. Her ne olursa 
Nihat, bu kirpas içindeki işçiye söver ve yüzüne tükürmeye kalkar. Bu
rada sözü Emin’e bırakalım: «Bu hakaret karşısında birden gözüm ka
rardı. Tekme tokat Nihat’a saldırdım. Neye uğradığını şaşırmıştı. K^n- 
d;ni savunamıyordu bile. İkimizde masanın altına düştük. Masa, öteki 
polislerin bizi ayırmasına engel oluyordu. Galiba beni tutmaktan çok 
tutar gibi gözüküyorlardı. Üünkü Nhat emrindekilere karşıda cok gad- 
darça davranırdı. Bu, onlar için amirlerinden öc alma vesilesiydi...»

Evet Emin Sekun, Komünist masası şefi Nihat’ı Komünist masası 
altında pataklayan kişidir.

İkinci Dünya savaşının çetin günlerinde, Emin Sekun proleter dev
rimci hareket içinde görev başındaydı 1944 - 46 yıllarında İleri Gençlik 
Birliği davasında, öğrenci gençler arasında bir işçi olarak o da, vardı. 
Yargılandı. Mahkum oldu.

Sekun’un Siyasi hayatı hep avnı yoğunlukta sürmüştü** denemez. 
«Viranolası hanede evladı eyal var'» sözünü onun da söylediği olmuştur 
h°r halde. Son yıllarda onu tanıyanlar kendisini '"Azılı Komünist Tor
nacı Emin» olarak değil, ilerici fikirleri savunan bir iki yabancı dil bi
len (Ruscayı iyi bilirdi» Teknisyen Emin Bey olarak bilirler. Ama o, 
Tornacı Emin olarak olsun, teknisyen Emin olarak olsun her zaman işçi 
sınıfının davasını savundu. Makinalı tüfeğin yaylım ateşini andıran o 
hızlı, heyacanlı konuşmasıyla... Emin Sekun arkadaşımızın Türkiye Pro
leter devrimci hareketi içinde Şefik Hüsnü’lerin safında bir yeri var
dır. Onu böyle anacağız.

EMEKÇİ
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Oloyloı
TEP İZMİR İL ÖRGÜTÜ 
YÖNETİM KURULU NUN 
DGM ve TARİŞ İŞÇİLERİNE 
FAŞİST SALDIRILAR İLE İLGİLİ 
BASIN BİLDİRİSİ:

İstanbul Devlet Güvenlik Mahke
mesi Savcılığının Partimiz aleyhine 
açtığı tahkikat üzerine İzmir İl 
Başkanı Tahir PEKMEZCİ D.G.M. 
Savcılığına çağrılmıştır. PEKMEZ
Cİ, Siyasi Partileri yalnız Anayasa 
Mahkemesinin yargılayabileceğim, 
D.G.M’lerin yasa dışı bir örgüt du
rumunda olduğunu belirtmiş ve 
D.G.M. Savcılığına ifade vermemiş
tir. Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararından sonra Adana D.G.M.de 
bu mahkemelerin faaliyetlerini sür- 
düremiyeceğine karar vermiştir. 
Buna rağmen bir kısım D.G.M.leri 
faaliyetlerini sürdürmekte İsrar 
ederek Anayasa suçu işliyor.

Amerikan Emperyalizmi ve İşbir
likçileri halkın bilinçlenmesi üze
rine egemenliklerini burjuva parla
menter yoldan sürdürebilme umut
larını kaybetmişlerdir. Bunun için 
faşist teröre baş vuruyorlar. Genel

Başkanımız Mihri BELLİ’nın hak
kında mahkemece verilmiş tutuk
lama kararı olmadığı halde 20 Ka
sımdan beri Ceza Evinde tutulması 
bundandır.

Faşist terör giderek artıyor. Tariş 
İplik Fabrikasında 100’den fazla Ül
kü Ocaklı Komando öğle yemeğini 
yiyen DİSK üyesi işçilere planlı 
olarak saldırmışlardır. Bu Koman
doları oraya yerleştiren, saldırıları 
tezgahlıyan Amerikancı Faşist AP 
ve MHP’dir.

Faşist Komandolar bir gün önce 
taş, sopa ve silahla yaraladıkları 
işçilerin yatmakta oldukları hasta
neye saldırmışlardır. İktidardan bu 
saldırıları önlemesini istemek boşu
nadır. Çünkü saldırıların planlayı
cısı bizzat iktidardır.

Saldırılarla, kanla, ateşle Halkı
mızın bağımsızlık ve demokrasi mü
cadelesini durduramazlar. Buna 
güçleri yetmiyecektir.

Halkımızı Anti-Emperyalist, Anti- 
Faşist Mücadele saflarında toplan
maya ve Tariş İşçilerini destekle
meye çağırıyoruz.
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TARİŞ İPLİK FABRİKASI 
İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ

İşbirlikçi kapitalistlerin ve ağala
rın çıkarlarının temsilcisi gerici fa
şist partilerin gayri Milli Cephesi
nin oluşturduğu iktidar Tariş Üzüm 
İşletmesinde oynamış olduğu kanlı 
oyunu bu kezde Tariş İplik Fabri
kasında oynayarak Fabrikayı faşist 
karargahlarından biri haline getir
mek istemektedir.

Bu iktidarın tayin ettiği Tariş 
Genel Müdürü faşist Orhan DA- 
VUD kendi çıkarları doğrultusun
da hareket eden Amerikancı Türk- 
İş’e bağlı TEKSİF Sendikasını Fab
rikaya sokup İşçilerin DİSK’e bağlı 
TEKSTİL Sendikasında örgütlenme
sine mani olmak istemiştir. Fakat 
bu oyununu bilinçli Tariş işçilerine 
oynıyamadı ve 26 Ağustos 1975 tari
hinde işten çıkarmış olduğu 7 işçi 
ile İşçileri yıldıracağını sandı 27 
Ağustos 1975 sabahı 700 işçi direni
şe geçti. Direnişin 8. günü Fabrika
yı kapattıklarını bildiren Faşist TA
RİŞ yöneticileri işçileri ücretli izine 
ayırdıklarını bildirdiler. Bunun 
üzerine TEKSTİL Sendikası Başka
nı Rıza GÜVEN işçileri kendinin 
TARİŞ Genel Müdürü ile anlaştığı
nı ve direnişi kaldırmalarında bir 
mahsur olmadığını bildirdi.

27 Ekim 1975 günü Fabrika tek
rar üretime geçti. 1 Kasım 1975 ta
rihinde Başbakan Süleyman DE- 
MİREL tarafından Fabrika resmen 
açılmıştır.

Fabrikanın işçilerini faşist ideo
loji ile eğitmenin olanaksız olduğu
nu gören faşist güçler yeni bir uy
gulamaya geçtiler. Sırada bekliyen 
imtihana girip hak kazanmış olan 
işçilerin haklarını fesh ettiler. Böl
ge çalışma Müdürlüğü de Toplu İş 
Sözleşme yetkisini Türk-İş’e bağlı 
TEKSİF Sendikasına verdi. Tariş 
İplik Fabrikası işçileri mücadelele
rinde azimli idiler ve hep birlikte

İzmir Cumhuriyet Savcılığına baş 
vurarak kendilerinin TEKSİF’e ka
yıtlı olmadıklarını sahte üye fişle
riyle yetki almak isteyen TEKSİF 
Sendikasına verilmiş olan yetkiye 
itiraz etmişlerdir. Bunun üzerine 
İş Mahkemesi yapmış olduğu tahki
kat sonunda yetkiyi DİSK’e bağlı 
TEKSTİL Sendikasına vermiştir.

İşveren TEKSTİL Sendikasıyla 
sözleşme yapmamak için türlü ba
haneler uydurarak masaya otur
madı. Bu zaman zarfında 200’e ya
kın Ülkü Ocaklarına mensup ko
mando diye adlandırdıklarını Fab
rikaya işçi diye aldılar. Bunlar 
TEKSİF ile yetinmeyip kendi Sendi
kaları olan MİSK’e geçmeleri için 
işçilere baskı yaptılar. 10 Aralık 
1975 tarihinde de öğle yemeğinde 
yemekhanede bulunan işçilerin üze
rine bıçak sopa, zincir, tabancayla 
saldırıya geçerek 30’a yakın işçiyi 
yaraladılar. Yaralı olan işçilerden 
ağır olanları Tepecik SSK Hastane
sine yatırıldı hafif yaralılar ayakta 
tedavi edilerek taburcu edildiler. 
Ertesi gün Saldırganlardan bir gu
rup Fabrikanın içersinde ellerini 
kollarını sallaya sallaya dolaştılar. 
Diğer bir gurupta Yaralıların bu
lundukları Hastaneyi basarak olay 
Ç'karmak ve jşçderi yıldırmak is
tediler. Tariş ’^çilerinin mücadelesi 
bitmemiştir. İşçiler faşist güçlere 
karşı insanlık onurunun doğurduğu 
ve Anayasanın kendilerine vermiş 
olduğu hakkı sonuna kadar savu
nabilmek için 17 Aralıkta tekrar 
Fabrika içinde direnişe geçmişler
dir. 18 Aralıkta da direnişlerini 
fabrikanın dışında sürdürmeye baş
lamışlardır.

Fabrikanın içinde bulunan sal
dırganların^ dışarıya çıkarılması Fa
şist baskıların etkinliğinin kalkma
sı için mücadelelerine devam edi
yorlar.

İşçiyi yoksulluğa, açlığa, sefalete 
itmeye kimsenin hakkı yoktur. Kim-
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şeye böyle bir hak tanımıyoruz. Ya
şama savaşı için onurla açtığımız 
şerefli bayrağımızı insanca yaşa
mak koşullarını elde edinceye ka
dar asla indirmiyeceğiz.
YAŞASIN ONURLU DİRENİŞİMİZ. 
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ 
YİĞİT MÜCADELESİ.
KAHROLSUN EMPERYALİZMİN 
İŞBİRLİKÇİ CEPHESİ FAŞİZM.

İDMMA ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ 
VE 6 DERNEĞİN BASINA 
AÇIKLAMASI

ŞAHİN AYDIN bir sene önce 19 
Aralık 1974’te kahpece katledildi. 
Anti-emperyalist anti-faşist kavga
nın, bağımsızlık ve demokrasi kav
gasının ne ilk ne de son şehidi ŞA
HİN! Anısı tüm devrimcilere ışık 
tutanlardan biri, bir sıra neferiydi.

Şahin’in katledilmesinden bu ya
na geçen yıl içinde faşizan baskılar 
ve terör tüm halkımız ve onun bi
linçli ilerici gençliği üzerinde yo
ğunlaştırıldı. Amaç, gençliği emek
çi halkımızdan soyutlamak ve açık 
faşizmi tezgâhlamak.. Burjuvazinin 
kiralık katilleri faşist kuklalar, dev
rimci hareketin kendilerininki gibi 
bireysel olduğu yanılgısındalar. Şa

hini öldürmekle faşizme karşı mü
cadeleyi yavaşlatabileceklerini zan
nediyorlardı. Bu güne kadar geçen 
dönemde birçok devrimci şehit 
edildi. Ama biz biliyoruz ki; ba
ğımsızlık ve demokrasi kavgası kit
lelerin kavgasıdır. Bir ŞAHİN ölür, 
bin ŞAHİN doğar; ölenler devrim 
yolunun çiçekleridir!

Bağımsızlık ve demokrasi kavgar 
sının kitleler tarafından verileceği
nin bilincindeki emekçi halkımız 
ve onun ilerici gençliği örgütleni
yor ve faşizme karşı omuz omuza 
mücadele ediyor. Emekçiler faşiz
mi ezmeye kararlı. Biz halkımızın 
bağımsızlık ve demokrasi kavgası
nın alabildiğine keskinleştiği bu
gün, 12 Mart sonrası verilen ilk şe
hit ŞAHİN AYDIN’m kişiliğinde 
tüm devrim şehitlerini anarız. ANI
LARI KAVGAMIZA ÖNDER OL
SUN!
İDMMA öğrenci temsilcileri 
DEMAKD
(Dev. Müh. Mim. Akd. Kültür Der.)
TÜM-DER
TÖB-DER
TÜTED
TMGT
HDGD
Gözlemciler:
T.S.İ.P.
T.E.P.
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