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LAı'NE I30'VLER İşçİLERİ DİRENİYÜR 

Uzun zamandır yasaklanan grevlere Sı k.yöneti
min 12 sayılı bildirisiyle llbazı ko�uııordolt yeniden izin 
verilmeye ba�lanınco Ankara'da çeıitli iiyerlerinde i�
çiler bu demokratik haklarını kullanmaya bo�ladı:ar. 

i�te Ankara-istanbul karayolunun 16. ki lomet 
resi·ndeki Loyne Bowler Dik Türbin Pompalar; Sanayii 
A. Ş. 'nde de önceki hafta Perıembe sabahı 6.00 suların
da vuruldu grey dovulu. 

"Hak verilmez olınır� tl 
"Yoiosın Örgütlü MUcodelemiz� ii 
"DisK Emek ve Kordeılikten Yanadır" 
ii iıçiyiz güçlüyüz, devrimde öncüyüz" 

diye Loyne Bowler iıçileri gürlüyordu. 
140 kadar ilÇi çalıııyor Layne Bawler'de. Bun

ların IIO'u DiSK'e bağlı Moden-ii sendikasına kayıtlı. 
Bu iiyerinde daha önce hiç greve gidilmemii' Fokat ii
çiler, uygulanan baskılara kar�ı ve yemekhanenin dar
lığı nedeniyle iki kez yemek boykotuno ve i�i ya"a�lat
mo direni�ine gitmi�ler. Bu direniıin ardından yemek
haneleri geniıletilmi�, oma baskılar durmamı�. 

i�yerinde ıu onda 75 iiÇi asgari ücretle çalı�ı
yor. Bu 75'in içinde tornacısıy.la, matkapçısıyla, dö
kümcüsüyle her türlü sanatkor iıçi de yer alıyor. 

DiRENiş 
Nisan 1975'te toplu sözle�me için görü�meler 

bajlamlj. Anla�ma olmamı� • . .  Uzla�ma kurulu do 
bunu sağlayarnoyınco sorun i� Mahkemesi 'ne gelmi� 
i� Mahkemesi saat ücretine birinci yıl için 375 kuruı, 
ikinci yıl için 375 kuru� zam yapılmosına, ayrıca 750 
liralık odun-kl:Smür parası ve 2 maa� iktamiye ödenme
sine karar vermi�. Ne var ki ijveren buna yana�mamlj .. 
Ve ijten atılmalar bo�lamlj. 

Grev kararı açıklandıkton sonra ijverenden 
"gayri resmil' uzlajma önerisi gelmij. i�veren eski söy
lediklerini tekrorlamı�. O yolamaya devam etrnij. Ön
ceki Solı günü de LO kiiilik bir askeri birliği "tedbir" 
olarak fabrikaya getirmij. 

işçi SıNıFı DiYOR Ki... 

Madef'l-iı'in iıyeri temsilcisi Enver Taıdemir i�çi 
arkada�larıyla davul zurno '�jl iğinde halay çekiyor. Ono 
direni�in amaçlarını soruyoruz: 

I'Grevimizin sona ermesi için ij Mahkemesi'nin 
kabul ettiği hoklarımızdan baıko, atılan4 arkadaıımızın 
yeniden iıe alınmaları gerekir. Ayrıca i� güvenliği için 

greve devam ... ilerde bir arkadaiın iıine son verilecek 
olursa 3 ay iiSizlik sigort051 ve moaılnın dörtte üçü is
tenecek ... " 

Araya giren Avni Alplaçin, "eylem icwinde ek 
maddeler de gelebilir" diye ekliyor. Enver Taidemir de 
sözlerini yarım bırakmıyar: "MUcadelemiz bu grevle ' 

LAYNE BOWLER 
işçiLERi 
KONUK LAR ı 
iLE 

bitmeyecektir. SömUrU varoldukça sUrecektir." 
ijç:i sınıfının sözleri yalnız bunlar değil. ijte 

birkaçı daha: 
HÜSEyiN A�IL:"Mukaveleli 3 ilÇi var. Patron 

bunları tehdit ediyor. Grevin omacı sınıfsaldır. Hakla
rımız gec;ici değil. Emeğin hakkını istiyoruz. Sömürüye 
karjl c;lkalım.1I 

HASAN ALi KESKiN: "Fabrika i�çinin. Patro
nun olsa, bizim yerimize günün sıcağında gecenin ayo
zında o beklerdi. Hani ya nerde? Zommımızı'olacoğız. 
Bundan evvel tek tek takdir zommı verdi petran. Bana 

20 kurui verdiydi, bajka bir arkad�a do 5 kuru��" 
Bu direni� size neler öğretiyor diye sorduğumuz

do eylemin yürütücüleri birbirlerini �öyle tamamlıyor
lar: 

"Daha sağlam olmasını", 
ii ileriyi daha iyi görmesini" 
ii Kendimizi parobabalarına ezdirmemeyi", 
"j�çi sı nıfının bir parçası olarak doyanı ima için-

de tek yumruk olmayı". ' 

DAHA iLERi 
Sözü Maden-iı 2. Bölge Baıkanı Ali Altınkcıy

nak alıyor: 
liGrev ijçi sınıfını bilinçlendiriyor. "Hak ve

alınır" kavramını eylem içinde kendi gUcüyle 
anlıyor i�çi sınıfı. Böylece birliği, beraberliği, müca
deleyi-, hak almayı öğretiyor grev." 

j�C;i sınıfının bugünkü ivedi sownlarını sorduğu 
muzda Altınkaynak'dan �u cevabı alıyoruz: 

"1 - Sıkıyönetimin kalkması, 
2- Genel grev hakkının sağlanması, 
3 - Lakavtın kaldırı lması, 

GREVDEKi 
ULUSOY . 

işçiLERi iLE 
DAYANIŞMA 
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SAHiBi: 
Nihat SARGIN ADRES: iLAN KOŞULLARI: 

4- Kıden tazfllinatının i�C;i sınıfının is.tediği 
biçime sokulması • . .  Alınan tozminatın i� gUvenliği dü
zeyinde tutulması ... ijverenin i�çiyi kolayca kolundan 
tutup atması önlenmezse yapılan toplu sözle)melerin 
değeri kalmıyor. Yeni alınan i�c;ilerle ortalama ücret 
asgari dUzey,inde tutuluyor. . . 

, .  5- Istihdam sorununun c;özü"rıest , 
6- iiSizlik sigortasının sağlanması." 
Ali Altınkaynak ı<ıyle devam ediyor: "Tekbaıına 

ekonomik örgütlenmenin yetmediği ortada. Devlet me
kanizması sermaye sınıflarının elinde oldukça sömürU 
sürecektir. Ekonomik örgUtlenmenin yanısıra siyasal 
örgütlenme de zorunlu. ii 

i BRAHiM DO�AN bu s<ızleri doğruluyar: "TUr -
kiye'de demokrasi sÖf1lUren sınıflarındır." ŞiNASi HAN
ÇER ekliyor:"Devlet parababalarınındır." FAHRI KESER 
atılıyor: "Büyük burjuvazi de var, küçük burjuvazi de. 
Porobabalarını n yüksek maaıla yanları nda c;olı�t ırdıkları 
ijverenin adamları küçük burjuvazi oluyor." 

Vardiya sonunda çevredeki fabrikalardan öbek 
öbek i�çi akın ediyor Layne Bowler'e. Bu grevi n yalnız 
Loyne 8o:":ler ijçilerinin grevi olmadığını biljyorı�r. 
Aslında kendi grevlerini kutluyorlor. 16 ya�ındaki ıs
mail Deveci, grevde sıcaktan bunalanları, kendi deyi
miyle IIDevrimci Su" ile serinletiyor. Saz çolarak ij;i
lere �evk veren Kenan Top ve Ramazan Kaya, "�i�vlere 
sazlarla gidip, moral vereceğiz" diye söz veriyorlar. 

ULUSOY MOBiLYA'DA DA DiR ENiş 
Ulusoy M'bilya'da daA'ilaç Eıya iıçileri Sendi

kası (ASiS) grevde. Grevci i�c;ilerin sayısı 19 . Bunların 
7'si çırak. Siteler'de benzeri i�lerde 31 bin i�C;i çalııı
yor. Bunların tümüQe yakını sigortasız. ASIS'in grey 
c;adırının önünde sürekli polis bekliyor. Polisler, sık 
stk gCSmleklerinin düğmelerini ac;ıp boyunlarındaki Boz
kurt kolyelerini gösteıiyorlar. Grevin Ulusoy Mobilya 
dliına sıçramaması için olanca çobayı harcıyorlor. 

Ankara'daki grevlerin anlamı açık: Demokratik 
güçlerin sürekli mücadelesi bu alanda da meyvalarını 
vermeye bajladı. Sıkıyönetimin, "bazı durumlarda" do 
ols� grevlere izin vermesi bunun sonucu. Ankara'da 
Maden-iı'e bağlı Kaya Döküm, Hafif Metal, Ha!.an 
ve Ankara Elektrik Sanayii i�c;ileri de grev ic;in uzun 
süredir izin bekliyorlar. Bunlardan Kayo Dökümtın 
bekleme sUresi II ayı bu Imuj durumda. 

Tek tek uyuımazlıklar, grevler butUne doğru 
ilerli)'Of. i)çi sınıfı ile patronlar sınıf, arasındaki uzlcq
maz çeli�ki her geçen gUn belirginle�iyor. Her geçen 
gün iıc;i sınıfından yeni yeni elemanlar karıılarındaki 
gUcU tanıyorlar, bilinc;leniyorlar. j�çi sınıfının mUcd
delesi butunleıiyor. ilÇi sınıfı iktidarına giden yoldo 
yeni yeni engeller "Iılıyor, 

SORUMLU YÖNETMEN: 
Taner TUNCEL 

Konur Sakak 15/8 
Yeniıehir - ANK ARA 
Tel: 17 45 BI 
ABONE K OŞULLARI: 

Arka K "pak Renk i i 
Arka Kapak Siyah Beyaz 
iç sayfalarda sUtun santimi 

7.500.- TL 
6.000. - TL 

20 .- TL 

Baskı: K araca Ofsel Matboacılık 
Dağıtım: HUrriyet Gazete Dağıtım 

Telefon 28 50 20 isı, 
Kaynak gösterilmeden alıntı ya
pılamaz . Gönderi len yazı ve fo
toğraflar iade edi Imez. TEı«NiK SEKRETER: 

Uğur OKMAN 
Yıllık: 200.- TL 

6 Aylık: 1 00. - TL 
Dı! ulkelere abone bedeli 
iki koııdır. 

iç sayfalardaki yayın ilanları: 
% 50 indirimlidir. 
Dizgi: ÖNCÜ Ohet 

Tel: 1779 19 Ankara 
K APAK DÜZENi 
ibrahim NiYAZiO�LU 

Örgütlü Örgütlü MUcodelemiz� ii 
Emek ve Kordeılikten Kordeılikten Yanadır" 

güçlüyüz, güçlüyüz, devrimde öncüyüz" 
iıçileri iıçileri gürlüyordu. 

ilÇi çalıııyor çalıııyor Layne Bawler'de. Bun
bağlı Moden-ii 

çalıııyor 
Moden-ii 

çalıııyor Layne 
Moden-ii 

Layne 
sendikasına kayıtlı. 

önce hiç greve gidilmemii' Fokat iiii
baskılara kar�ı ve yemekhanenin dardar
kez yemek boykotuno ve i�i ya"a�latya"a�lat

gitmi�ler. Bu Bu direniıin direniıin ardından ardından yemekyemek
geniıletilmi�, oma oma baskılar durmamı�. 

onda onda 75 iiÇi asgari ücretle çalı�ı
içinde tornacısıy.la, tornacısıy.la, matkapçısıyla, dö

türlü sanatkor sanatkor iıçi de yer alıyor. 

DiRENiş 
1975'te toplu sözle�me için görü�meler 

olmamı� olmamı� • . .  Uzla�ma Uzla�ma kurulu do kurulu do 
sağlayarnoyınco sorun i� Mahkemesi 'ne gelmi� gelmi� 

ücretine birinci yıl için 375 kuruı, kuruı, 
kuru� zam yapılmosına, ayrıca 750 750 
parası ve 2 maa� iktamiye ödenmeödenme

Ne var ki ijveren buna yana�mamlj .. .. 
bo�lamlj. 

kararı açıklandıkton sonra ijverenden ijverenden 
uzlajma önerisi gelmij. i�veren 

ijverenden 
i�veren 

ijverenden 
eski söysöy

tekrorlamı�. O yolamaya devam etrnij. ÖnÖn
LO kiiilik kiiilik bir askeri birliği birliği "tedbir" "tedbir" 

getirmij. 

SıNıFı DiYOR Ki... 

Madef'l-iı'in Madef'l-iı'in iıyeri iıyeri temsilcisi temsilcisi Enver Enver Taıdemir Taıdemir i�çi i�çi 
davul zurno '�jl iğinde halay halay çekiyor. Ono Ono 

direni�in amaçlarını soruyoruz: 
I'Grevimizin sona ermesi için ij Mahkemesi'nin Mahkemesi'nin 

hoklarımızdan baıko, atılan4 arkadaıımızın arkadaıımızın 
alınmaları gerekir. Ayrıca i� güvenliği için için 

ilerde bir arkadaiın iıine son verilecek 
sigort051 ve moaılnın dörtte üçü isis

Avni Alplaçin, "eylem icwinde ek 
gelebilir" diye ekliyor. Enver Taidemir de 

bırakmıyar: "MUcadelemiz bu grevle ' 

zında zında o beklerdi. Hani ya nerde? Zommımızı'olacoğız. Zommımızı'olacoğız. 
Bundan Bundan evvel tek tek takdir zommı verdi petran. Bana 

20 20 kurui verdiydi, bajka bir arkad�a arkad�a do 5 kuru��" kuru��" 
Bu direni� size neler öğretiyor diye sorduğumuz

do eylemin yürütücüleri birbirlerini �öyle tamamlıyor
lar: 

"Daha "Daha sağlam sağlam olmasını", olmasını", 
ii ileriyi ileriyi 

sağlam 
ileriyi 

sağlam 
daha iyi görmesini" görmesini" 

ii Kendimizi Kendimizi parobabalarına parobabalarına ezdirmemeyi", 
"j�çi "j�çi sı nıfının bir parçası olarak olarak doyanı ima için-

de tek yumruk yumruk olmayı". olmayı". ' 

DAHA iLERi 
Sözü Maden-iı 2. Bölge Baıkanı Ali Altınkcıy

nak alıyor: 
liGrev ijçi sınıfını bilinçlendiriyor. "Hak ve

alınır" kavramını eylem içinde kendi gUcüyle 
anlıyor i�çi sınıfı. Böylece birliği, beraberliği, müca
deleyi-, 

j�C;i sınıfının bugünkü ivedi sownlarını sorduğu 
muzda Altınkaynak'dan �u cevabı alıyoruz: 

"1 - Sıkıyönetimin kalkması, 
2- Genel grev hakkının sağlanması, 
3 - Lakavtın kaldırı lması, 

GREVDEKi GREVDEKi 
ULUSOY ULUSOY . 

işçiLERi işçiLERi iLE 
DAYANIŞMA DAYANIŞMA 
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SARGIN ADRES: iLAN KOŞULLARI: 
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Ulusoy Ulusoy 
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grevde. 
7'si 7'si çırak. Siteler'de 
yor. yor. Bunların tümüQe 
c;adırının c;adırının önünde sürekli 
stk stk gCSmleklerinin düğmelerini 
kurt kurt kolyelerini gösteıiyorlar. 
dliına dliına sıçramaması sıçramaması için 

Ankara'daki Ankara'daki 
güçlerin güçlerin sürekli mücadelesi 
vermeye vermeye bajladı. Sıkıyönetimin, 
ols� ols� 
vermeye 
ols� 
vermeye vermeye 
ols� 
vermeye 

grevlere izin 
Maden-iı'e Maden-iı'e bağlı 
ve ve Ankara Elektrik 
süredir süredir izin bekliyorlar. 
bekleme bekleme sUresi II ayı 

Tek Tek tek uyuımazlıklar, 
ilerli)'Of. ilerli)'Of. i)çi sınıfı 
maz maz çeli�ki her geçen 
gün gün iıc;i sınıfından 
gUcU gUcU tanıyorlar, bilinc;leniyorlar. 
delesi delesi butunleıiyor. 
yeni yeni yeni yeni engeller engeller "Iılıyor, "Iılıyor, 

YÖNETMEN: 
TUNCEL 

Konur Konur Sakak Sakak 15/8 15/8 
Yeniıehir Yeniıehir - ANKANK ARA 
Tel: Tel: 17 45 BI 
ABONE ABONE K OŞULLARI: ŞULLARI: 

Arka Arka K K "pak "pak Renk Renk i i 
Arka Arka Kapak Siyah Siyah Beyaz 
iç iç sayfalarda sUtun sUtun santimi 

7.500.- TL 
6.000. - TL 

20 .- TL 

Baskı: K araca raca 
Dağıtım: HUrriyet 

Telefon 
Kaynak gösterilmeden gösterilmeden 
pılamaz . 
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CIA 
VE KIBRIS 

YALÇiN KÜÇÜK 

Kıbrıs çıkartmasının birinci yıl dönümunde bu çıkartrnayı gerçekle�ti
ren Ecevit'in değerlendirmeleri tekrardan yerli ve yabancı basında yer oldı. 
TRT hariç bUtUn yayın orgonlorı, Kıbrıs çıkartması ile Ecevit arasındaki zorun
lu ve kaçınılmaz bağı ortaya koymaktan geri kolmqdı. 

Ecevit'in Kıbrıs'lo ilgili g&u�lerininbir bölUmü CIA Uzerine. Aslında 
bu gör�leri yolmzco Ecevit'e mol etmemek gerekli. Gerek içte ve gerekse 
dııta çok yaygın. Yaygın olan CIA görUıU ıöyle: CIA, TUrkiye'nin Kıbrıs Çı
karması konusunda yohıldı. CIA'nın TUrkiyeldeki i�tihborot kaynakları i mer
kezini ve Amerika Birle�ik Devletıeri yöneticilerini yanıittı. 

CIA ile ilgili yaygın görüj, diğer bir çokyaygın 9örUıte olduğu gibi, 
yanlıı. Sadece eksik değil, aynı zamanda yanıtı. Yanııılığın bir kaynağı, 
genel. CIA, sadece bir istihbarat örgUtu değiL. Aynı zamanda bir eylem ve 
uygulama örgUtU. Yanlı�lığın,ikinci kaynağı TUrkiye'de. CIA'nin TUrkiye'deki 
örgUtU, TUrkiye'deki gUçleri, sadece bilgi toplamıyar. Aynı zamanda belirli 
bir politikayı uyguluyor. Belirli bir politikanın gerektirdiği eylemin gerçek
le�mesi için çalı�ıyor. Ya do belirli bir politikaya ters dü�en eylemlerin ger
çekle�memesi için çaba gösteriyor. 

Bu yüzden yanılma değil yenilme ortaya çıkıyor. Bunu açıklıkla ka
bul etmek gerek: CIA, Türkiye'nin Kıbrıs çıkarmasını önlemeye çalı�tı. Ya
nılmodı, yeniidi. TUrkiye'de CIA'nin yanılmayıp yenildiğini en iyi bi lecek 
olan Ecevit. Bildiği de muhakkak. Bildiğini, geçen yıl veya bu yıl açıkla
maması da normal. Normal olmayan, geçen yıl veya bu yılki açıklamalarında, 
ilerdeki açıklamalar için hiç bir açık kapı bırak..-rıaması. ilerde yapılacak 
i�lerle ilgili bUtUn kapıları �imdiden kapatması. 

Siyasal planda Türkiye'nin Kıbrıs çıkarmasına kar�ı çıkan liderlerin 
bir bölUmu �imdi hukUmette. Bunlar açıkça biliniyor. Bilinmeyenler ise, bU
rokrasi içinde, bUrokrasinin her kesitinde ortaya çıkmı� olon karil koymalar. 
Bu kar)ı koymaların içten gerekçeleri olduğunu dUiünmek mUmkUn. Ama iç
tenliğin ne kadar içten olduğunu ölçmek mUmkUn değil. Ayrıca, CIA'nin Çı
karmanın olmeyacağıne inanırken bu ker)ı koymaların etkenliğine bel bağla
mıı olduğunu dUıUnmek imkôn dohilinde. Bu tUr dUıUnme, CIA'nin yanıldığı 
tezinin yanında, çok daha verimli. Ülke için de çok doha yorarlı. Yanılgı
nın kabul edilmesi halinde yapılacak i� yok. Yenilginin kabul edilmesi halin
de ise, bugUn olmasa bile yarın için, yapılacak iı ;ok. 

Yanılgı ile yenilgi arasındaki kavramsal ve somut fark, CIA'nin gerçek 
gUcUnU değerlendirmek için de gerekli. Yanılgı tezi, kaçınılmaz olarak CIA
nin yenilmezliği dU�Uncesini de beraber getiriyor. Bir yılgınlığı içeriyor. Hal
buki CIA'nin gUcU, emperyalizmin gUcUnden fazla değil. Üstelik eksik de 
değil. CIA, emperyalizmin vurucu gUcUnUn diğer Ulkelere yayılmıı kolu. Bu 
bakımdan, bugUn dUnyanın bir çok yerinde emperyalizmin yenilgileri aynı 
zamanda CIA'nin yenilgileri oluyor. Emperyalizmin yer yer yenilgiye uğra
dığı bir zamanda, Amerika Birleıik Devletleri'nde CIA ile ilgili ara�tırma ve 
açı klomaların yoğunlaımosını n da nedeni burada yatıyor. Amerikan yönetici
leri, CIA 'nin eylemlerinden ıimdi haberdar olmuyor. Şimdi yaptıkları, CIA 'ye 
ilginin artmasından yararlanarak emperyalizmin yenilgilerini mümkün olduğu 
kadar gözlerden uzak tutmak. 

Turkiye'nin'ilk Kıbrıs çıkarmasıyla, CIA ve emperyalizm bir yenilgi 
aldı. Kıbrıs'taki ilk çıkarma, dUnyanın barıısever Ulkelerinin belirgin destek-

leri ile gerçekle�ti. hıbrıs'ı tam bir NATO odası haline getirmeyi amaçlayan 
fa�ist darbe baiarısızlığa uğratıldı. Fakat bundan sonra baıarısızlıkların sonu 
geldi. Emperyalist sistem Kıbrıs'taki ilk yenilgiyi, kendisi için baiarılı ve 
yararlı bir doğrultuya'çekmeyi becerdi. 

Emperyalizmin, en çok kullanılan ve en çok bOlarıll yöntemi, böl
mek . .air bölgenin bUtUnUf\ij.""kontrol edemeyince, etkinliğini, bölgeyi bölerek 
devam ettirmeye çalliır. Coğrafi temel e dayalı federasyon, bu bakımdan, 
ihtiyaca pek uygun. Çunkü, coğrafi temele dayalı federasyonla Kıbrıs Ada
sı'na barı� getirmeye imkôn yok. Bu konuda sağlanacak bir anla�ma, devamlı 
olma �ansına sahip değil. Sadece Kıbrıs'ta yaiayan iki toplum arasında değil, 
Turkiye ile Yunanistan arasında do devamlı olarak gerginlik tohumlarını saklı 
tutacak bir tez. iki ulkenin de devamlı olarak silohlanmasını, diğer bütUn 
sorunlarını geri plana atmalarını sağlayacak bir çözUm. 

Coğrafi temele dayalı federasyon, zamanla ve kanlı çatı�malardan 
geçerek taksirne ulaimak demek. iki toplum arasında ekonomik iliikilerin 
azalması ve iki tôplum arosındaki sosyal ve siyasal bağların koparılması ancak 
toksimle sonuçlanir. Her biri ayrı bölgelere kapatılmıı ve birbirleriyle ekono
mik bogları kopa'rılmı� bu iki topluluğu bir bağımsız de .... let içinde tutmak im
kônsız. 

Coğrafi temel e dayalı federasyon göçmen sorununu çözme �an5lna sa
hi p değil. Göçmen sorununu çözmeden Kıbrıs Adosı 'na barı ı getiri lemez. Tıp
kı f Kıbrıs Adası'nın üslerden temizlenmeden barııın getirilerneyeceği gibi. 
Tıpkı, Kıbrıs'ın iki kesimindeki demokratik gUçlerin etkinliği ve birliğini 
sağlamadon Kıbrıs'a bani getirilemeyeceği gibi. Göçmen sorunu, Uster soru
nu, demokratik guçlerin etkinliği sorunu, Kıbrıs'taki temel ve tek sorunun 
ayrı yönlerden görUnUmU. 

TUrkiye 'nin Kıbrıs 'o Çı karması, bir araç olarak artoya atıldı. Bir arac;
olorok gerçekleıtirildi. Çıkarma, barı i ve özgürlük adına yapıldı. Berıi ve 
özgurluk, çıkarmanın omacı idi. Sonradan amaç unutuldu; araç, anaç oldu. 
BugUn çıkarmanın sadece kendisi kutlanıyor. Çıkarmanın birirıci yıl dönUmUn
deki kutlama törenleri, yaratılan iöven ve militarist hava, Cumhuriyet'in el
linci yılını kutlama törenlerini de geride bıroktı. Kıbrıs'a ne için çıkılmı� 
olduğu, bırakınız Kıbrıs'ın tUmUne, sadece TUrk kesimine bile ban� ve öz
gurlUğUn getirilip getirilmediği özellikle unutuldu. Özellikle unutturuldu. 
BugUn Türkiye'nin yönetici çevrelerine ve onun aynesı haline getirilen Yal
çıntai televizyonuna bakılacak olursa Kıbrıs'tan ve Kıbrıs için silahlanmak
tan baika bir sorun yok. TUrkiye, bugUnUnU ve yarınını, bunlarla birlikte 
bUtUn özgurlUklerini Kıbm'a bağlamıı durumda. Bu bağlılık o kadar yaygın 
ki, artık herkes bunu normal kar�ılar hale getirildi. TUrkiye'nin siyasal orta
mında tek sorun Kıbrıs oldu. Doha doğrusu, Kıbrıs sorunu ile Turkiye'nin bUtUn 
diger sorunlarının UstUne bir ıal örtUlmek isteniyor. 

Böyle bir geli�meden Türkiye'deki egemen gUçlerin soğlayacağı ya
rarlar saymaklo bitmez. Ama sadece Türkiye'deki egemen gUçler mi yararla
nıyor? Baıka bir ıekilde 'öylenecek olursa, böyle bir geliımeye ,adece TUr
kiye'nin egemen guçleri mi katkıda bulunuyor? Bu sorulara cevap verebilmek 
için yanılgı Ile yenilgi ayırımını yapmak zorunlu. Doğru cevabı bulabilmek 
için emperyalizmin, kesin yenilgiye kador etkinliğini sUrdürmeye devmı ede
ceğini hotırlamok gerekli. 

VE KIBRIS 
YALÇiN KÜÇÜK 
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Turkiye ile Yunanistan arasında do devamlı olarak gerginlik tohumlarını 
tutacak bir tez. iki ulkenin de devamlı olarak silohlanmasını, diğer 
sorunlarını geri plana atmalarını sağlayacak bir çözUm. 

Coğrafi temele dayalı federasyon, zamanla ve kanlı çatı�malardan 
geçerek taksirne ulaimak demek. iki toplum arasında ekonomik 
azalması ve iki tôplum arosındaki sosyal ve siyasal bağların koparılması 
toksimle sonuçlanir. Her biri ayrı bölgelere kapatılmıı ve birbirleriyle 
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TUrkiye 'nin Kıbrıs 'o Çı karması, bir araç olarak artoya atıldı. 
olorok gerçekleıtirildi. Çıkarma, barı i ve özgürlük adına yapıldı. 
özgurluk, çıkarmanın omacı idi. Sonradan amaç unutuldu; araç, 
BugUn çıkarmanın sadece kendisi kutlanıyor. Çıkarmanın birirıci yıl 
deki kutlama törenleri, yaratılan iöven ve militarist hava, Cumhuriyet'in el
linci yılını kutlama törenlerini de geride bıroktı. Kıbrıs'a ne için 
olduğu, bırakınız Kıbrıs'ın tUmUne, sadece TUrk kesimine bile ban� 
gurlUğUn getirilip getirilmediği özellikle unutuldu. Özellikle unutturuldu. 
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çıntai televizyonuna televizyonuna bakılacak olursa Kıbrıs'tan ve Kıbrıs için silahlanmak
tan baika bir sorun yok. TUrkiye, bugUnUnU ve yarınını, bunlarla 
bUtUn özgurlUklerini Kıbm'a bağlamıı durumda. Bu bağlılık o kadar 
ki, artık herkes bunu normal kar�ılar hale getirildi. TUrkiye'nin siyasal 
mında tek sorun Kıbrıs oldu. Doha doğrusu, Kıbrıs sorunu ile Turkiye'nin 
diger sorunlarının UstUne bir ıal örtUlmek isteniyor. 

Böyle bir geli�meden Türkiye'deki egemen gUçlerin soğlayacağı 
rarlar saymaklo bitmez. Ama sadece Türkiye'deki egemen gUçler 
nıyor? Baıka bir ıekilde 'öylenecek olursa, böyle bir geliımeye ,adece 
kiye'nin egemen guçleri mi katkıda bulunuyor? Bu sorulara cevap 



TORKIYE' DE YDRCIYl1Ş 

Başbakan Demirel' in yeğeni 
geçersiz evraklarla 

devletten 20 milyon Ura aldı 
iHRACATTA VERGi İADEsi UYGULAMASINI, TicARET 
BAKANLIih TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ DE 
iZLiYOR. DEVLET iSTATİsTİK ENSTİTÜSÜ'NÜN 

. 

RAKAMLARı, BU GENEL MÜDÜRLÜGÜN RAKAMLARININ 
.ÇOK ALTINDA. BU DA GÖSTERİYOR Kİ 
iHRACAT YAPıLMıŞ GiBi GÖSTERILMİş. 

TÜRKİYE'NİN 1973 VE 1974 YILLARI MOBiLYA 
iHRACATı TOPLAMı 3 MiLYON 584 BİN 826 LİRADm. 
YAHYA DEMİREVİN İHRAç ETTİGİNİ SÖYLEDiGi MOBiLYANIN 
DOKUZDA BiRi. 

Sileyman DemirePin yeğeni. 
Yahya Demirel'in lLobilya ihracatı yo
luyla sağladığı 20 milyon 530 bin 394 
liralık vergi Iadesi, yenı boyutlar ka
zanıyor. Devlet İstatistik Enstirusün- \ 

ce derlenen Tilrkiye1nin İhraeaat İs
tatistiklerinde, 1973 ve 1974 yılları 
toplam mobilya ihracatı dahi, Yahya 
DemirePin vergi iadesi olarak aldığı 
20 milyon liranın altıda birini tutmu
yor. Bu yıllar itibariyle toplam Ihra
cat. 256 bın 059 dolar , yaklaşık 3 mll
yon 584 bın lira. 

Olayların gelişimi 

Yeğen Demirel, "Orman Ürün
leri, İnşaat Malzemeleri İthalat ihra
cae' şirketinin sahibi. Bu şirket son 
birbuçuk yıl içinde 27 milyon Ihracat 
karşılığı 20 mllyon lira vergi iadesi 
sağlıyor. İadenın yüksekliği dik'<atl 
çektiğinden Ticaret Bakanlığı gereklı 
ıncelemenin yapılmasına karar veri
yor. 

Ticaret Bakanlığı Dış teşkila
tınea da yapılan incelemelerden, ye
ğen DemirePi". alıcı firma olarak 
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ODTU 

ODTÜ öğrencilerinin sürdUrdük 
lerı boykot yenı bır aşamaya girdi. 
Eğıtım ilkelerineters dUşenblr taktm 
vaad ve baskılara rağmen öğrencile
rin çok kUçUk bır bölümU sınava gir
di. Öğrencilerin bu dayanışması kar
şısında şaşkınlığa dUşen MC'nln ODTÜ' 
deki uzantıları şımdı de öğretim Uy.
lerine baskıya başladılar. Olaylarla 
hiç bır ilgisi olmayan ıkı öğretim ü
yesi göz altına alındı. Göz altına all'1-
ma gerekçesi, Bursa'dan gelen bir 
veli telgrafı. Buna dayanarak öğre
tim üyeleri üzerınde bır sindirme ha
rekatının başlatılması rastlantı deği L. 
Çünkü ODTÜ' yönetmeliklerine göre, 
mevcut durumda. ö�retim Uyelerinin 
sınavlara girmeyen ve hatta giren öğ
re'lcilere nol vermelerine yasal im
kan yok. 

ODTÜ, bır Amerıkan Unlversl
lesi olarak kuruldu. öA-retlm dilinin 
Amerikanca olmasının yanında bUtUn 

YÜRUYUŞ - 29 Temmuz 1975 - 4 

gösterdiği "EtahBBsement Mopar" 
adlı şirketin gerçek bır firma olma
dığı anlaşılıyor. Bern Büyükelçıııği 
Ticaret Ateşeliğı, adı geçen şirketin 
İsviçre'nin en büyük bankalarınca ta
nınmadığını, ayrıca şirketin adına 
rehberde telefqn numarasına dahi 
rastlanılmadığını bildiriyor. 

italya'ya yapıldığı yeğen Deml
rel'ce ileri sürülen ihracat ise Mila
no Ticaret AteşeSi'nce, İtalya'nın 
mobilya ihracatçısı bir ülke olması 
nedeniyle olanaksız görülüyor. 

Tekzip yok 

Kısaca - özetlenen olaylar. 12 
Temmuz 1975 günlü C umhuriyet Gaze
tesinde geniş olarak yer aldı. O gün
den bu yana onbeş günü aşkın bir za
man geçtt. Demireller susuyor. Ne 
açıklama var, ne de tekzip. 

Ancak, Demirel'lerin suskunlu
ğu görünüşte. Düzenin bekçi köpek 11-
ğın i üstlenmIş bir kısım gangster ta8-
lakları eylemde. Olayın ortaya çık
masına neden olan Ticaret Bakan1ı�I-
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Ogretim 

öğretim yönetmelikleri de Amerıkan 
üniversitelerinden alınma. Buna gö
re öğrencilerin değerlendırılmesı 
ODTÜ diliyle sadece "Final e)(am" 
(dönem sonu sınavı) Ile yapılmıyor. 
Bunun dışında her dönemde "mldterm 
exam" (ara sınavı) yapılması gerek
LI. Mevcut yönetmeliğe göre ara sı
navı yapılmadan not verllemez. öA-
retim Uyeleri noL verebilmek Için 
ara sınavı yapmaya mecbur. 

ODTÜ bır Amel'lkan Unlveı'sl
tesi. Her dönem başınd::ı her dersin 
öğretim ilyesl öğrencilere bl i' 

"courae outline" (ders programı) da
ğıtır. Cours. Oulllne, öğretim üyele
rini de Içine alan üniversite yöneti
minin öğrencilere bır taahhütudür. 
Bunda okutulacak ders konularının 
dışında ill'n sınavlarının sayısı ve 
yaklaşık tarihleri belirtiliı'. ODTÜ'de 
bu ara sınavlarında alınacak notlaı'ın 
albrhkları da belirtilir. Ayrıca bRŞ-

nın eski müsteşarı Şeref Durugönül'e 
saldırılar düzenliyor. Eski Müsteşa
rın evine dinarnit atılmasını izleyen 
günde bır de kurşun sıkılıyor. 

Olayların tilmü açıklanmışsa 
Şeref Durugönüt 'e neden saldırıhyor? 
Olayların tümü bu kadarsa eski müs
teşarın ortadan kalkması ne yarar 
sağlar? Amaç açık, daha fazla açık
lama yapllmasLOI engellemek. ÇünkU 
sorun bu kadarla kalmıyor. Yalnız 
unutulan bir nokta var; sorunun bun
dan sonrasını açıklamak 1çin eski 
müsteşara gerek yok. Devlettn resmI 
istatistikleri olayı tüm çıplaklığı ile 
'lrtaya koyuyor.' 

Yahya Demirel mobilya ihraç 

etmeden devletten vergi iadesi 

alıyor 
Türkiye'den bır mal Ihraç edl

Urken gümrük kapılarında "gümrük 
çıkış beyannam�sl" doldurulur. Bu 
beyanname en kısa zamanda Devlet 
İstatıstık Enstıtüsü'ne Intikal ettirilir. 
DiE de bu beyannamelert esas alarak 
ihracat istattstiklerini düzenler. 

DiE verilerine göre Türkiyeinin 
mobilya ihracatı, pozisyonları itiba
riyle 1973 ve 1974 yıllarında dolar 
olarak şöyle düzenlenmiş: 

TÜRKİYE'NİN MOBİLYA İlmACATI 

POZİSYON MADDE 

94 0 1 10 Ağaçtan oturmaya 
mahsus mobi Iyalar 

94 Ol 20 Adi madenierden 
Mobilyalar 

94 OL 30 Salr Maddelerden 
Mobilyalar 

94 03 LO Ağaçtan diğer 
Mobilyalar 

94 03 20 Adı madde lerden 
dığer, mobilyalar 

94 03 30 Sair maddelerden 
dığer mobilyalar 

TOPLAM 
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1973 İHRACATı 1974 [HRACATı 
DEGERİ (Dolar) DEGERİ (Dolar) 

56.801 72.401 

456 2.425 

263 2.839 

74,858 19.929 

15.653 '7.485 

2.949 

150.980 105.079 

Uyeleri Not Veremez 
ECEVİT"Polisler bi le baskıya tepki gösterirken 

ka ödev ve sorumluluklann not değer
leri de yer alır. 

ODTÜ'de dönem Bonu sınavlan 
dışında, yönetmelikte yer olan ve 
CourseOut11ne'lnda belirtilen ara sı
navları da yapılamadı. Bu ynpılmadı
lıl ıçın de yönetmeliğe uygun olJlfnk, 
not vermek mümkün değiL. ODTÜ öl!;
retim liyelerı bunu bilirler. ODTÜ 
yönettmine hakim olan MC uzantıları 
da bunu bılır. ODTÜ ölıretlm üyeleri 
bu yüzden �ınavlara glrrrıtıyen öl!;ren
ellere not verememek durumunda. 
Fokat Üniversite yönetiminin bUylik 
baskısı allında. 

i ODTÜ ölıretlm Uyel�r1nden yar-
dımcı profesör Dr.AII Gitmez Ile 1IIu
ı'at Kirazeı göz altına alındı, Bil' baş
ka ölıretlm üyesinin de al'andıltı öl!;re
nildi. Öğretim üyesi All Gitmez'In 
göz nLlınn alınmasına gerokçe olarak 
BUI'sR'da" çekilen bır telgraf göste
rildI. Bu telgrafta ölıreııcilerl boyko-

ta Aıı Gitmez'in teşvik ettiği iddia 
edildI. Böylebır Iddia ile bir öğretim 
Uyeslnin göz 31tına alınmasıııın 31110-
mı açık. Dığer öğretim üyel�ı·ine. 
size de bır telgraf gönderttırlz deııil
rnek isteniyor. Göz altına almak bu 
kadar kolay, ayağınızı denk atın deni
Ilyoı'. 

Göz altına alınan ve aranan öğ
retim üyelerinin her biri ,1\'1"1 fnkill
teden seçilmiş. Her fakülteyeblr gö'_ 
daitı vertımek isteniyoı', Baskının 
olumlu sonuç verip vermeyeceği ya
kında belli olacak. 

ote yandan ODTU sınavları do
layısıyla açılan bır davavı Danıstav 
kabul elmedl. ODTÜ'deki ·�ic uza�lı� 
ları bunu da öğrencilerin aleyhine ve 
öitretlm üyelerini baskı altındatutmak 
ıçın kullanmak Istiyor. �IC'nln başla
rı Danıştay'n küf'Urlcl' ynldırll'ken 
rıore'n!n uzantıları şimdi Danıştay ka
rarını kullanmak Istiyorlar. 

DemirePin yeğeni. 
lLobilya ihracatı yo

milyon 530 bin 394 
yenı boyutlar ka

İstatistik Enstirusün- \ 

Tilrkiye1nin İhraeaat İs
1973 ve 1974 yılları 
ihracatı dahi, Yahya 
iadesi olarak aldığı 
altıda birini tutmu

itibariyle itibariyle toplam Ihra
dolar , dolar , yaklaşık 3 mll

gelişimi 

Demirel, "Orman Ürün
Malzemeleri İthalat ihra

sahibi. Bu şirket son 
27 milyon Ihracat 
lira vergi iadesi 

yüksekliği dik'<atl 
Bakanlığı gereklı 

yapılmasına karar veri

Bakanlığı Dış teşkila
incelemelerden, ye

alıcı firma olarak 

• • 

ODTU 

öğrencilerinin sürdUrdük 
bır aşamaya girdi. 

ilkelerineters dUşenblr taktm 
rağmen öğrencile

bölümU sınava gir
dayanışması kar
şen MC'nln ODTÜ' 

şımdı de öğretim Uy.
başladılar. Olaylarla 

olmayan ıkı öğretim ü
alındı. Göz altına all'1-
Bursa'dan gelen bir 

dayanarak öğre
üzerınde bır sindirme ha

başlatılması rastlantı deği L. 
yönetmeliklerine göre, 

mevcut durumda. ö�retim Uyelerinin 

gösterdiği "EtahBBsement Mopar" 
adlı şirketin gerçek bır firma olma
dığı anlaşılıyor. Bern Büyükelçıııği 
Ticaret AteşelAteşeliğı, adı geçen şirketin 
İsviçre'nin en büyük bankalarınca ta
nınmadığını, ayrıca şirketin adına 
rehberde telefqn numarasına dahi 
rastlanılmadığını bildiriyor. 

italya'ya yapıldığı yeğen Deml
rel'ce ileri sürülen ihracat ise Mila
no Ticaret AteşeSi'nce, İtalya'nın 
mobilya ihracatçısı bir ülke olması 
nedeniyle olanaksız görülüyor. 

Tekzip yok 

Kısaca - özetlenen olaylar. 12 
Temmuz 1975 günlü C umhuriyet mhuriyet Gaze
tesinde geniş olarak yer aldı. O gün
den bu yana onbeş günü aşkın bir za
man geçtt. Demireller susuyor. Ne 
açıklama var, ne de tekzip. 

Ancak, Demirel'lerin suskunlu
ğu görünüşte. Düzenin bekçi köpek 11-
ğın i üstlenmIş bir kısım gangster ta8-
lakları eylemde. Olayın ortaya çık
masına neden olan Ticaret Bakan1ı�I-

• • 

Ogretim 

öğretim yönetmelikleri de Amerıkan 
üniversitelerinden alınma. Buna gö
re öğrencilerin değerlendırılmesı öğrencilerin değerlendırılmesı 
ODTÜ diliyle sadece "Final "Final e)(am" e)(am" 
(dönem sonu sınavı) Ile yapılmıyor. 
Bunun dışında her dönemde dönemde "mldterm 
exam" (ara sınavı) yapılması gerek
LI. Mevcut yönetmeliğe göre ara sı
navı yapılmadan not verllemez. öA-
retim Uyeleri noL verebilmek Için 
ara sınavı yapmaya mecbur. 

ODTÜ bır Amel'lkan Unlveı'sl
tesi. Her dönem başınd::ı her dersin 
öğretim ilyesl öğrencilere bl i' 

"courae outline" (ders programı) da
ğıtır. Cours. Oulllne, öğretim üyele
rini de Içine alan üniversite yöneti

TÜRKİYE'NİN MOBİLYA İlmACATI 

POZİSYON MADDE 

94 0 1 10 Ağaçtan oturmaya 
mahsus mobi Iyalar 

94 Ol 20 Adi madenierden 
Mobilyalar 

94 OL 30 30 Salr Maddelerden 
Mobilyalar 

94 03 LO Ağaçtan diğer 
Mobilyalar 

94 03 20 Adı madde lerden 
dığer, mobilyalar 

94 03 30 Sair maddelerden 
dığer mobilyalar 

TOPLAM 

• •  

1973 
DEGERİ 

56.801 

74,858 

15.653 

2.949 

150.980 

Uyeleri Not Veremez 
ECEVİT"Polisler 

ka ödev ve sorumluluklann not değer
leri de yer alır. 

ODTÜ'de dönem Bonu sınavlan 
dışında, yönetmelikte yer olan ve 
CourseOut11ne'lnda belirtilen ara sı
navları da yapılamadı. Bu ynpılmadı
lıl ıçın de yönetmeliğe uygun olJlfnk, 
not vermek mümkün değiL. ODTÜ öl!;
retim liyelerı bunu bilirler. ODTÜ 
yönettmine hakim olan MC uzantıları 
da bunu bılır. ODTÜ ölıretlm üyeleri 
bu yüzden �ınavlara glrrrıtıyen öl!;ren
ellere not verememek durumunda. 
Fokat Üniversite yönetiminin bUylik 
baskısı allında. 

i ODTÜ ölıretlm Uyel�r1nden yar-
dımcı profesör Dr.AII Gitmez Ile 1IIu

ta Aıı 
edildI. 
Uyeslnin 
mı açık. 
size de 
rnek 
kadar kolay, 
Ilyoı'. 

retim 
teden 
daitı 
olumlu 
kında 

layısıyla 
kabul 



"ırkiye'nin 1973 ve 1974 yıl; 
mobilya ıtırneııtıııı toplarsak 2,,6 bın 
059 dolar edor. Bu d. y.kl.şık 3 miL
yon 584 bin 826 liradı r. Yahya Demi
re!'ln Ihraç ettiğini söylediği mobll
yanın doku?d. bil'l. Bu rurkiye'nın 
tüm dünyaya iki yılda yaptığı ihracat. 
İtalya ya da isviçre'ye yapılan mobil
ya Ihracatı 'ise bu rakamların çok al:'" 
lında 

Veriler açıkça gösteriyor ki 
Yahya Demire!'in böyle bır ihracatı 
yok. İhracatta vergı i.ııdesi yalnız Ih
raç edılen mal karşılıltı verilebilir. 
İhracat yapılmooan vergi Iadesinde 
bulunulması, ttgili yerlere verilen 
evraklar üzerinde ciddi kuşkular u
yandırıyor. 

DiE rakamlarıyla 

teşvik ve 

uygulama genel müdü rlüğü 

rakamları 

birbirini tutmuyor 

İhracatta vergi iadesi, bır teş
vik tedbiri olarak uygulanıyor. Bu uy
gulama ile ilgili izleme Ticaret Ba
kanlığı Teşvik ve Uygulama Genel 
?flidürlüğünce de yapılıyor. Mobilya 
ihracatına ilişkin rakamlar bu genel 
müdürlükte de var. DİE'nln l'akam
ları, bu genel müdürıütün rakamları
nın çok altında. Bu da gösteriyor ki 
ihracat yapılmış gibi gösterilmiş. 
Bir inceleme sonucu yapılacak karşı
laştırma eğer veriler yok edilmezse 
gerçekleri ortayil çıkaracak. 

Son gün lerde bu genel müdü r
lüğiin genel müdürünün değlstlrllmesi 
de çok anlamlı. Ticaret Bakanlığıının 
sermaye. sınıfından devşirme. MHP 
yanlısı müsteşarı alelacele eski ge
nel müdür İsmet Topaç'ı değiştirdi. 
Yerine MHP sempatizanı 'Sabahattin 
Beyaz getirildi. 

Son söz 
Olayların gelişImi Nazmiye 

Demirel'io bir demecini hatırlatıyor. 
Bir zamanlar Nazmiye Hanım, De
mirel alIesinde mal birliğinin esas 
old�nu bır dergiye söylemişti, O 
günden bu yana çok zaman geçti. Bel
ki maııar ayrılmıştır, Böylece Baş
bakan Demirel geçen sefer afla kur
tulurken bu kez de mal ayırımından 
paçayı kurtarır. 

OTU ogretim tlyeleri sustular" 

, 
Ama kullanmalarına Imka.n yok. 

ÇünkU dava Danıştaya yanlış açılmış. 
Danıştay, bir Ilke olarak, ancak kl�l
sel zarar olması baUnde bir dava di
lekçeslni görUşUr. Bunun ıçın de sı
navların yapılmış sonu.çların belgeten
miş olması gerekir. ODTU'dekl du
rum, henUz bu aşamaya gelmedI. Do
layısıyla davanın aonuç lanmamıış ol
ması gayet normaL. Bu durum, ODTt)' 
deki yönetime bır baklılık getirmez. 
Ölretim üyelerimn not vermeleri'le 
yasal bır gerekçe saklamaz. 

ODrti öğretim Uyelerl baskı 
altında. Ancak bir yandan demokratik 
bır eğitim Ilkesine. dllıer yandan da 
kendı kişiliklerine saygılı olmak zo
rundalar. Bugün baskı altında olanlar 
sadece ODTU öğretim üyeleri değiL. 
Başkaları da var. Ustellk şimdiye 
kadar, Ecevit'In deyimi Ile "polisler 
bile baskıya tepkI gösterirken ODTÜ 
Öıretlm Uyeleri sustular! i! 

Bir"takunyalı"nın 

Adı: Turgut 
Soyadı: Eşlyok 
N'ılfUs kağıdını da daha fazla 

okumaya gerek yok. Sadece bıunun dal 
bir "Cumhuriyet çocuğu ii ol<iuğunu 
bilmek yeter! , . 

Şımdı çok önemli bir devlet 
görevinde bulunuyor. Buna parti gö
revi demek daha dolru olacak ama, 
resmi aylığını devletten aldığı için 
böyle demek adet olmuş .. , 

Aslen VanIJI. Erzurum'da bü
yüdüğÜ ıçın kendisini öteden beri ora
lı olarak tanıtıyor. Babası dar gelirli 
bir demıryolcuydu, Öjtrenlmlni güç 
koşullar altında tamamladı. 1948'de 
Erzurum lisesini bitirdikten sonra 
İstanbul Teknık Ünlversltes!'ne gırdı 
ve dört yıl sonra mezun oldu. İnşaat 
Fakültesini bitlrmişti. ' . 

İnşaat mühendisi olduktan sonra 
Karayolları teşkilatında görev aldı . 
Kısa bir süre sonra yükselmeye baş
ladı. 1956-59 yıllarında Van'da Kara
yolları Bölge Müdilrlüjtü yaptı, Yük
selirken adını sanım da detlştirmeyi 
ihmal etmedi. Hem adını hem de so
yadını değiştirdI. Bundan sonra yolu
na yepyeni bir adla devam etti. "Tur
gut Eşlyok''u maziye gömdü, 

maziyi bırak istikbale �ak 
Devlet 9.ı işlerl'ne geçti. Erzu

rum'da Bölge Müdürlüğü yaptı. O yıl
larda milletvekili olmayı kafasına 
koymuştu. Koyu sermaye yanlısıydı. 
AP'liydi.. ' Daha sonra Köyişleri Bakanlı
ğı'n. geçtI. Yol sı Elektrik Genel 
MüdürlUğülne atandı. AP'1i olmanıa 
meyvalarını toplamağa başladı. "Sa
dık" bir sempatizandı. Özel sektöre 
sadakatını her fırsatta gösterdI. Sa
dakatı karşılıksız kalmadı. 19�7 yı
lında Devlet Planlama Teşkilatı Ko
ordinasyon Dairesi Başkanl!ğı'na ge
tirildI. Görevinin ehll olduğu içIn ml? 
Ne münltsebet! .. Galiba kendi:Sfnden 
fazla bir şey de Istenmlyordu. Dört 
yıl içinde Koordinasyon Dairesilnl n 
altını UstUne getirdI. EskI görev yerı 
olan YSE'de ne kadar Işten anlamaz 
adam varsa, Planlama'ya doldurdu. 
Bu arada bir apartman komşusuna da 
söz vermişti; onu da kırmadı. .. 

bidon - takunya - havlu 

Dalreai'nin aslı 
görevleriyle IIgllenmeye pek fırsat 
bulamadı ama heıal"ra bldon yerleş
tlrmenln ,üstesinden geldI. Planlama 
Içinde eserleri bu kadarla kalmadı. 
DaIre Içinde mesclt açtırdı; steyşın 
makam arabasının arkaslO1 namaz
nt yaz edevatıyla donattt. Hazarda, 
seferde namaz kılmayı ihmal etmedı' 
Kıldıkça da Ilerledı' . , Işe değgln ko
nularda pek sesi duyulmuyordu ama 
abdest almak Için makam odasından 
tuvalete giderken takunya seslerI du
yuluyordu. Omzunda havlu, ayakında 
takunya dört yıl geçirdi Planlamada. 

DPT'dcki "üçlü" 

DPT'de saçayağı kurmuşlardı., 

maceraları 
rvrusteşar Turgut Özal, Sosyal Plan
lama Dair'esi Başkanı Nevzat Y!llçın
taş, bir de bu! .. Alınları Becdeden 
kalkmadı. Elbette bu Işın gösterme
lik yanıydı. Üçil de, sermayenin ku
tuydu. Dualarını kabul eden de ser
maye oldu. İlki, Planlamaının rota-o 
sını sermaye çıkarlarına oturturken, 
Ikincisi işçi ha"ları aleyhlne raporlar 
dUzenledI. Üçüncilsil de, bol bol'seç
men kabul etti. DPT'de binlerce kart
vizlt bastırıp Erzurumla postaladı. 

taşı kaldırınca 
Teşkııat ıçınde gruplar kurmuş

lardı. Üçlilye en yakın olanlar ara
sında, şimdi MSP'nln önde gelen 
isimlerinden Yahya �z vardı. Ha.., 
len Erbakan'ın özel danışmanlığını 
yapan bu zat, şu anda hem DPT'den 
hem de Ereğlı Demır Çelık Yönetim 
Kurulu üyeliğinden çöplenir. Ekibin 
bır başka adamı da, halen Başbakan
lık müsteşarınınyardımcılı�ı görevi
ni yürilten Mustafa Ernam Idi. Devlet 
kadrolarını AP'lileştlrmede büyük 
hizmetleri görülen bu zat da APtnin 
''Kızıl Elmacı" takımına mensuptu. 
Bır başkası da Hikmet Büyüklimanlı 
idi. Halen bu isim de, Devlet Perso
nel Dairesi Genel 'Sekreterldir. Taşı 
kaldırınca altından bunlar çıkıyordu. 

namaz mı, �iski mi? 
Neyse biz ilçlüye, dolayısıyla 

bir zamanların "Eştyok"una dönelim, 
"Uçlü"nün bir Paris yolculukları var 
ki, hemen geçılecek gibi değiL. 

1968 yılının Aralık ayında Pa
ris'tekl Konsorsiyum toplantısına 
gidiyorlardı, Uçak havada Iken ,amaz 
vakti gelip çattı, Üçlü, birlikte aya
ğa kalktı ve Kıble tesbıtıne başladı. 
.0 yan, bu yan derken, Thrgut Özal'ın 
hamlOının sesi duyuldu. Hanımefendi 
"Bırakın şimdi bunları da bana bir 
vi ski söyleyin" diye bağırıyordu. "Üç
lil" hava boşluğuna düşmüştü, 

Havada yarım kalan gösteri. 
konsorsiyum toplantıları boyunca bol 
bol devam ettI. Bır aı'a "ÜçlU"nUn 
odasına giren bir yabancı hayretler 
içeı1sinde kalmıştı. Yere serili "Le 
Monde" gazetesinin UstUnde üç kişi 
namaz kılıyordu. Neyse ki, hanıme
fendi çarşıda alış-vel'lşte idI de, 
''Viski't. namazı bozmamıştı. Gerisi 
de eUn gawrunu i1g1lendll' mezdl. 

yeni görevler 
197\'ln 12 Mart'ı "ÜçlU"yil ayır

dı. Uer birI bir yere dajtıldı. BUyUk 
.ermaye onlardan daha değişik yer
lerde önemlı görevler bekliyordu. 
TUrgut Özal'ı ve Nevzat Yalçıntaşlı 
bır yere bırakalım: berlklnl izleye
lım. O Ikl.lnln önlerine açılan "Nur
lu ufuklar" malom. , , 

UçUncUsU ve yazımızın konusu 
zat bır sUre DPT'de mUşavirllk gö
revine alındı; bır çeşıt kızalıa." 1973 
yılı",' kadar ekmek elden, su gölden. 
1973'te hemşehrlsl Ulaştırma Bakanı 
olunca Ilk aklına gelen o oldu. Rıfkı 
Danışman O'nu müsteşarlılıa getırdı' 
Bu arada 14 Ekım seçimleri geldI ç�t-

tı, Hedefi mllletvekllUğl ldl. Erzu
rumIdan adaylığını koyrnağa hazırla
nırken, AP kendisine "Kontenjan" V3-
adlnde buLundu. İzmır'den üçüncU sı
raya konacaktı. .. 

İşe oldu-bItti nazarıyla bakar
ken dehşetli bır kazık yedI. İstanbul 
listesinJn dördüncü sırasınayine kon
tenjandan konan Yılmaz Ergenekon, 
İstanbul teşkiıa.tının vetosuna uğra
yınca, İzmir'in ü9Uncüıu�, serma
yenin o daha marifetli evıa.dına ve
rlidI. Bizimkinin her ne kadar eski 
namı "Eşiyok" idiyse de eşi, hatta 
daha marlfetli!erl çoktu. " 

Kendisini ManiS8 listesinin ye
dinci sırasına kaydırdılar. Olay, ev-
1a.t acısı gibi oturmuştu ama bozun
tuya vermedi. Vuslat bır başka baha
ra kalmıştı ... 

tnaştırma Bakanlığı müsteşarlı 
�I sırasında sık sık meclis kulisle
rinde, orada burada görülüyordu. 
.AP'li patronlarına karşı saygıda ku
sur etmedi. 

Günler geçti, aylar geçti, Der
ken CHP- MSP koalisyonu kuruldu. 
bakanlığın başına da' CHP'nin hangi 
akla hizmet seçip bulduğu Ferda Gü
ley geldi. 

Bütün devlet dairelerindeki 
AP'II bürokratlar tedirgindi: tabıı' 
bu da ... 

O kritik günlerde "Büyük Pat
ron"dan şu direktif geldi: 

"Şeref ve hayslyetlerlnlzle de 
oynansa istifa etmeyin, direnin! .. " 
Demirel'In bu direktifını belki de en 
sadık biçimde uygulayan bu oldu. Hem 
de oldukça usturuplu bır şekilde .. , 

Ferda Güley'in yanında bakan 
gibi dolaştı. Yakından tanıyanların 
ifadesine göre. güçlü1er yanında ezik, 
güçsüzler yanında hakl'm ldL., , 

Güley. bunu gösterIp. "AP'lı 
müsteşarım, çok memnunum" dedik
çe, ıçın ıçın öfkelendi ama bozuntuya 
vermedI; bakana hllklm oldu. 

Müsteşarlıltı döneminde Bilrek
ii olarak DemlrePI enforme ettl. Olup 
biteni en ince ayrıntılarına kadar pat
ronuna Iletti. Hemen her yerde gözil- ' 
küyordu. O kadar kı. Başbakan Ece
vit bir toplantıda bakan arkadaşları_ 
na "Bu adam, hiç milsteşarlık görevi 
yapmaz mı ki. her yerde karşıma 
çıkar" demIştI. .. 

7.5 aylık CHP dönemini usta
lıkla geçIrdI. Sadi ırmak dönemlnde 
ise pek bir müşkillle karşılaşmadı. , . 

sabreden derviş 
31 Mart'ta MIlliyetçi Cephe hü

kümeti kurulunca kendIsine gün dolt
du. Hizmetleri karşılıksız kalmaya
caktı ... 

Başbakanlık mUsteşarlıitı göre
vi boşalınca, bır çok Isimde, söz 
edildi ama ondan edilmedI. Demirel 
"sadakatı" cezalandırır mıydı hiç? 
Taltlf etll. O'nu başbakanlık milste
sarı yaptı. İş o kadarla da kalmadı. 
Devlet kadrolarının AP'leşttrilme
sinde birInci del'ocede .öz sahibi ol
du. Şımdı bu ışı yapıyor bır zamanla
rın Turgut Eşlyok'u Başbakanlık 
mUsteşarı Ekre� Ceyhun ... 
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bir demıryolcuydu, Öjtrenlmlni güç 
koşullar altında tamamladı. 1948'de 
Erzurum lisesini bitirdikten sonra 
İstanbul Teknık Ünlversltes!'ne gırdı 
ve dört yıl sonra mezun oldu. İnşaat 
Fakültesini bitlrmişti. ' . 

İnşaat mühendisi olduktan sonra 
Karayolları teşkilatında görevgörev aldı . 
Kısa bir süre sonra yükselmeye yükselmeye baş
ladı. 1956-59 yıllarında Van'da Kara
yolları Bölge Müdilrlüjtü yaptı, Yük
selirken adını sanım da detlştirmeyi 
ihmal etmedi. Hem adını hem de so
yadını yadını değiştirdI. Bundan sonra yolu
na yepyeni bir adla devam etti. "Tur
gut Eşlyok''u maziye gömdü, 

maziyi bırak istikbale �ak 
Devlet 9.ı işlerl'ne geçti. Erzu

rum'da Bölge Müdürlüğü yaptı. O yıl
larda milletvekili olmayı kafasına 
koymuştu. koymuştu. Koyu sermaye yanlısıydı. 
AP'liydi.. ' Daha ' Daha ' sonra Köyişleri Bakanlı
ğı'n. geçtI. Yol sı Elektrik Genel 
MüdürlUğülne atandı. AP'1i olmanıa 
meyvalarını toplamağa başladı. "Sa
dık" bir sempatizandı. Özel sektöre 
sadakatını her fırsatta gösterdI. Sa
dakatı karşılıksız kalmadı. 19�7 yı
lında Devlet Planlama Teşkilatı Ko
ordinasyon Dairesi Başkanl!ğı'na geordinasyon Dairesi Başkanl!ğı'na ge
tirildI. Görevinin tirildI. Görevinin ehll olduğu içIn ml? 
Ne münltsebet! .. Galiba kendi:Sfnden 
fazla bir şey de Istenmlyordu. Dört 
yıl içinde Koordinasyon Dairesilnl n 
altını UstUne getirdI. EskI görev yerı 
olan YSE'de ne kadar Işten anlamaz 
adam varsa, Planlama'ya doldurdu. 
Bu arada bir apartman komşusuna da 
söz vermişti; onu da kırmadı. .. 

bidon - takunya - havlu 

Dalreai'nin aslı 
görevleriyle IIgllenmeye pek fırsat 
bulamadı ama heıal"ra bldon yerleş
tlrmenln ,üstesinden geldI. Planlama 
Içinde eserleri bu kadarla kalmadı. 
DaIre Içinde mesclt açtırdı; steyşın 
makam arabasının arkaslO1 namaz
nt yaz nt yaz nt edevatıyla donattt. Hazarda, 
seferde namaz kılmayı ihmal etmedı' 
Kıldıkça da Ilerledı' . , Işe değgln ko
nularda pek sesi duyulmuyordu ama 
abdest almak Için makam odasından 
tuvalete giderken takunya seslerI du
yuluyordu. Omzunda havlu, ayakında 
takunya dört yıl geçirdi Planlamada. 

Teşkııat ıçınde gruplar kurmuş
lardı. Üçlilye en yakın olanlar ara
sında, şimdi MSP'nln önde gelen 
isimlerinden Yahya �z vardı. Ha.., 
len Erbakan'ın özel danışmanlığını 
yapan bu zat, şu anda hem DPT'den 
hem de Ereğlı Demır Çelık Yönetim 
Kurulu üyeliğinden çöplenir. Ekibin 
bır başka adamı da, halen Başbakan
lık müsteşarınınyardımcılı�ı görevi
ni yürilten Mustafa Ernam Idi. Devlet 
kadrolarını AP'lileştlrmede büyük 
hizmetleri görülen bu zat da APtnin 
''Kızıl Elmacı" takımına mensuptu. 
Bır başkası da Hikmet Büyüklimanlı 
idi. Halen bu isim de, Devlet Perso
nel Dairesi Genel 'Sekreterldir. Taşı 
kaldırınca altından bunlar çıkıyordu. 

namaz mı, �iski mi? 
Neyse biz ilçlüye, dolayısıyla 

bir zamanların "Eştyok"una dönelim, 
"Uçlü"nün bir Paris yolculukları var 
ki, hemen geçılecek gibi değiL. 

1968 yılının Aralık ayında Pa
ris'tekl Konsorsiyum toplantısına 
gidiyorlardı, Uçak havada Iken ,amaz 
vakti gelip çattı, Üçlü, birlikte aya
ğa kalktı ve Kıble tesbıtıne başladı. 
.0 yan, bu yan derken, Thrgut Özal'ın 
hamlOının sesi duyuldu. Hanımefendi 
"Bırakın "Bırakın şimdi bunları da da bana bir 
vi ski söyleyin" söyleyin" diye bağırıyordu. "Üç
lil" hava boşluğuna düşmüştü, 

Havada yarım kalan gösteri. 
konsorsiyum toplantıları boyunca bol 
bol devam ettI. Bır aı'a "ÜçlU"nUn 
odasına giren bir yabancı hayretler hayretler 
içeı1sinde kalmıştı. Yere serili serili "Le "Le 
Monde" gazetesinin UstUnde üç kişi 
namaz kılıyordu. Neyse ki, hanıme
fendi çarşıda alış-vel'lşte idI de, 
''Viski't. namazı bozmamıştı. Gerisi 
de eUn gawrunu i1g1lendll' mezdl. 

yeni görevler 
197\'ln 12 Mart'ı "ÜçlU"yil "ÜçlU"yil ayır

dı. Uer birI bir yere dajtıldı. BUyUk 
.ermaye onlardan daha değişik yer
lerde önemlı görevler bekliyordu. 
TUrgut Özal'ı ve Nevzat Yalçıntaşlı 
bır yere bırakalım: berlklnl izleye
lım. O Ikl.lnln önlerine açılan "Nur"Nur
lu ufuklar" malom. , , 

UçUncUsU ve yazımızın konusu 
zat bır sUre DPT'de mUşavirllk gö
revine alındı; bır çeşıt kızalıa." 1973 
yılı",' kadar ekmek elden, su gölden. 
1973'te hemşehrlsl Ulaştırma Bakanı 

Kendisini ManiS8 
dinci sırasına kaydırdılar. 
1a.t acısı gibi oturmuştu 
tuya vermedi. Vuslat bır 
ra kalmıştı ... 

tnaştırma Bakanlığı 
�I sırasında sık sık meclis 
rinde, orada burada 
.AP'li patronlarına karşı 
sur etmedi. 

Günler geçti, aylar 
ken CHP- MSP koalisyonu 
bakanlığın başına da' 
akla hizmet seçip bulduğu 
ley geldi. 

Bütün devlet 
AP'II bürokratlar tedirgindi: 
bu da ... 

O kritik günlerde 
ron"dan şu direktif geldi: 

"Şeref ve hayslyetlerlnlzle 
oynansa istifa etmeyin, 
Demirel'In bu direktifını 
sadık biçimde uygulayan 
de oldukça usturuplu bır 

Ferda Güley'in 
gibi dolaştı. Yakından 
ifadesine göre. güçlü1er
güçsüzler yanında hakl'm 

Güley. bunu gösterIp. 
müsteşarım, çok memnunum" 
çe, ıçın ıçın öfkelendi 
vermedI; bakana hllklm 

Müsteşarlıltı döneminde 
ii olarak DemlrePI enfor
biteni en ince ayrıntılarına 
ronuna Iletti. Hemen her 
küyordu. O kadar kı. Başbakan 
vit bir toplantıda bakan 
na "Bu "Bu adam, hiç milsteşarlık 
yapmaz mı ki. her yerde 
çıkar" demIştI. .. 

7.5 aylık CHP dönemini 
lıkla geçIrdI. Sadi ırmak 
ise pek bir müşkillle karşılaşmadı. 

sabreden derviş 
31 Mart'ta MIlliyetçi 

kümeti kurulunca kendIsine 
du. Hizmetleri karşılıksız 
caktı ... 

Başbakanlık mUsteşarlıitı 
vi boşalınca, bır çok 
edildi ama ondan edilmedI. 
"sadakatı" cezalandırır 
Taltlf etll. O'nu başbakanlık 
sarı yaptı. İş o kadarla 
Devlet kadrolarının AP'leşttrilme



• 

TIP Merkez Turkiye iıçi Partisi Merkez Y!Snetim Kurulu'nun 8 
Temmuz 1975 tarih l i  toplantısı nda kabul edilen " Demok
rasi Bildirgesi" yayımlandı . Demokrasi Bildirgesi , 55 
sahifel ik bir kitopçık içinde kamuoyuna sunuldu. 

TiP'nin Demokrasi Bildirgesi , Turkiye 'dedııab�ım
Iı ve geri kapi talizmin Urkeyi bUtUn olanlarda içine 
sokh.J�u ve kısa vadel i çözumlerle oiılmosı olanaksız 
olon bunalımı sergi leyerek bOllıyor. Bi Idirge, burjuva
zinin, tekel lerin ve onlorın iktidarlar ın ın ,  uygula
dı kları polit ikalar i le  bu bunal ımı emekçi sınıflar ın' ho 
yatına OCI bir biçimde yans ı ttı kları"ı , butun ilÇi ve e
mekçi s ın ıf  ve tobakala�ın hayat kOJul l arının her geçen 
gUn dayanı lmaz bir nite l ik  aldığını <soptıyor . 

"DEMOKRASI 
Bugunku bunal ımın 1971 !Sncesi bunalımdan nite l ik  

olarak farklı olmadığını ve  burjuvazinin o gUnkU talep 
lerinin bugUn de de�iımedi�ini belirleyen Demokrasi 
Bildirges i ,  MC HukUmeti olgusunu !Szetle l!Syle de�er
lendiriyor : 

MC hUkUmeti ,  buriuvazinin politik egemenl i� i
ni , koıul lor ne olursa olsun sUrdUrme çabalarının i bi r  
UrUnUdUr. Buriuvazinin butun karanl ık  emelleri MC hu
kUmetinde temsi l edilmektedir .  MC parti lerinin ve do
yandık lorı burjuvazinin iç ayrııımları ve cwel iımeleri yU
zUnd�n,  MG hUkLhtetinin çökece§i umutları bir hayal 
dir. Arolerındaki bölUrvne v e  uyuımaz l ı k  ne olursa o l 
sun, demokrasi dU}manlığında v e  demokratik gUçleri 
boıtırmado burjuvazinin sözculeri olarak hepsi birleıik
tirl�r . 

Bildirge'�e daha sonra CHP'nin durumu de§erlendi
r i l iyor. Bir sUre öncesine kadar AP'yi l iberal demokra
tik bir parti olarak gören CHP'rin,  AP i le  koalisyon 
kapı larını hala açı k  tuttuğu belirlilen Bildirge'de, CHP 
nin de TUrkiye'yi emperyal ist -kapitalist i l iıki ler ağı 
d ıı ına çıkarma amacında olmadığı yazıl ıyor. Bildirge' 
de, CHP'nin demokratik özgur lukleri savunmaya öncel ik  
vermesinin, TUrkiye 'nin gUncel ve ivedi sorununun po
l i t ik  demokrati kleıme olduğu gerçeğine uygun oldu�u 
belirt i ldikten sonra ıöyle devam edilmektedir: " Ancak 
CHP'nin vereceği demokrasi mUcodelesi ve gerçekleıti
rece�i demokratik özgurlukler kendi niteli�i gereği si
n ır l ı  kalmaya mahkumdur. CHP 'nin demokratikleıme sUre
cindeki iılevini gerçekten yerinegetirebi Imesi için ,solun
daki gUç ve hareketlerin, öze l l i k le iıçi s ın ıf ın ın bağım
s ız polit ik hareketinin ulkenin siyaset hayatına o§ırl ı 
!::I ı n ı ,  baskıs ını  duyurması gerekir . "  

TiP'nin Demokrasi Bildirgesi 'nde Turkiye 'nin dıı po 
l it ikasın ın  do tom bir çı kmaza girdiği belirti lm1!kte; 
bIlylel ikle Ulken:ıizin dilnyada tam bir yaln ız l ığa sUrUk
lendiği gözlemine yer verilmekte ve bugunku çı kmaz 
l!Syle d�erlendiri lmektedir :  " Ekonomik,  c�rafi veya 
polit ik olsun, bUtUn obiektif kOju l l ar TUrkiye'yi UçUncU 
dUnya devletlerinin yanında, askeri bloklar dııı , bo§
lantısız bir poli tika izlemeye zorlanokta, fakat emper 
yalizme bağım l ı  tekelci burjuvazi buna karıı direnmek
tedir. " Bi ldirge'de CHP'nin bu konuda do kesin tavır 
olmaktan kaçındığı , öte yandan do CHP'nin TUrkiye 'nin, 
sodece emperyal ist-kapitalist dunya i çinde kal ı p · daha 
bağımsız" , " kiıil iği olon" bir dıı polit ika izlemesinden 
yana oldu�u kaydedi Imektedir.  

Bagımsızlık Demokrasi ve Sosyalizm için 

TIP'nin Demokrasi Bildir9�si 'nde, bu genel değer
lendirmeden sonra, içinde bulunulan bunal ımın ve bu
nun sonucu baskı ve ıiddet uygulamalar ın ın  iıçi s ın ı f ı
n ın  bUyUyen tepki ve direniıiyle karıı laıtığı ; iıçi s ın ı
fın ın ,  demokratik hak ve özgurluklerin korunması , de
mokrasinin geniiletilmesi mUcadelesinde diğer emekç! 

s ın ı'f ve tabakalara örnek olduğu belirti Idikten sonra ıu 
değeriendirme yapı l ıyor : 

iıçi s ını fındaki sol ve sosyolist birikim h ız la gelii
mekte, bu birikim ve geliıme, sarı.sendiko yönetici le
rinin egemen oldu�u sendikaların tabanıarında da ya
yı l,naktad ı r .  ilÇi s ını fı ısrarla pol i t ik  a landa !SrgUtlen
me çabası içinded i r .  Topraksız ve az toprakı ı  k!SyIUler, 
toprak ve iı isteklerini her fırsotto duyurmaktadıriar. 
Emekçi s ın ıfları n ,  öğretmenler, teknik elemanlar, me
murlar gibi kesimleri , kapi talizmin kendilerine neyi 
verip veremeyeceğ ini daha iyi onlanokta ve giderek 
iıçi sınıfı hareketinin yanında yer olmaktadır lar.  Genç 
ler, kendi sorunlarının emekçi s ın ı fların sorunları i l e  
birlikte çözulebileceği bi l incine varmaktadır lar .  Esnaf 
ve zonaotkarlorı n, kopitol ist gidiıten rohatsız olan , bu
yuk iıletmelerle ,  tekel lerle rekabet edemez hale gelen 
kesimlerinin tedirBinli kleri artmaktadır .  Benz�ri geliı
melere orta ii letmeeiler arası nda bi le raslanmaktadır . 

TiP'nin Demokrasi Bildirgesi 'nde toplumsal hareket
l i l i� in,  Ulkeyi bugunkU çıkmazdan kurtaracok gUçleri 
de ortaya koyduğu, ba� ımsızl ı k  ve demokrasi mUcadele. 
si için mUcodele ekseninin zorunlu olduğu, bu 
nedenle de demokratikleıme hereketinin çel i k  ekseni
nin iiÇi s ın ı fı ve onun bağımsız poli t ik  örgUtU olduğu 
bel irti Imektedir .  

Bildirge'de, demokrasi mUcadelesinin i ki temeli 
ıöyle yer almaktadır :  i) Demokrasi mUcadelesi aynı 
zomanda emperyalizme karıı mUeadele i le birli kte ve
ri lmelidir; 2) Demokrasi mUeodelesi , anti -demokro
t ik  eği l im ve uygu lanaların ekonomik kaYnaklarının ku
rutulmasını da hedef almol ıd ı r .  Bildirge'de, bu iki l i  te'" 
mel Uzerinde bugunku iv�i gUndem maddesinin pol it ik 
demokratikleım" olduğu beli,ti ldikten sonra, bu d�ru l 
tuda bUtUn yu'rtseverlerin çevresinde bir leıeceği " Demok 
rasi MUeadelesinin Ortak Platformu" iöyle fckmule edi
l iyor: 
DEMOKRASi.MÜCADELESiNiN ORTAK PLATFORMU 
DEMOKRATİK HAK VE ÖZGURLUKLER GELİŞTİRİIr 
MELi. BU YOLDAKi BUTUN ENGELLER TEMİz
LENMELİDİR. 

• 1971 sonrasında değiıtiri l i p  geri leti lmi! olan 
1961 Anayasası dUzelti lerek demokratik bir i çeri�e ka
vvıturu lmal ıd ı r .  

• DUıUnce ve  !Srgutlenme !Szgurl Uğune set çe
ken 141 . ve 142. maddeler kaldırı lmal ıdı r .  
, • Toplantı v e  Gösteri VUrUYOileri , Dernekler, 
Siyasi Partiler yasaları i le diğer tUm yasaların anti-de
mokratik madde ve hukUmleri ayı klanmal ıdı r .  

• Devlet GUvenl i k Mahkeme leri IÔğvedi Imel i ,  
Sıkıyönetim Kanunu demokratik bir içeriğe kavu�turu l 
mal ıd ı r .  

• Üniversiteler Kanunu 'na, çallianlarınve .öğ
renim yapanların yönetime ve denetime demokratik bir 
biçimde kat ı ldığı , Universite özerkl iğinin sağlandığı 
demokrotik bir içerik kazandırı lmal ı ,  bUtUn Universite
ler aynı yasaya b�lanmal ıd ı r .  

• TRT yeniden ba�lmSlz özerk b i r  kurum haline 
getir i lmelidir. 

• Genel grev, dayanı�ma grevi haklarını da 
içerecek iekilde grev hakkı kısıntısız kabu l edi lmelidir. 

• Demokratik hak ve !SzgurlUklerle ba�dOjma
yan lokavt yasoklanmol ıd ır .  

• Re(erandum hokkı , g iz l i  oy açık sayım eso
sına dayalı olarak yaialoıt ır ı lma l ıd ır .  

• Tarım i�  "Yasası çıkarı lmal ıdır .  
• iı  Kanunu 'ndaki anti-demokratik hukUmler , 

bu arada 13.  ve 17. maddeler kaldır ı lmalıdır . 
• Toplu söz.leıme hokkına kısıt lama getiren ve 

iıçilerin iıten daha koler; çıkartlmelorına olanak veren 
kıdem tazminatlorı yasası iıçi ler lehine yeniden dUzen
lenme l idir .  

• Lı kol ları yönetmel iği , u lus lararası normlaro 
göre. yeniden dUzenlenmel idir. 

• Memurlora, öğretmenlere, teknik elemanla
ro, kısacası tum çallianlaro sendikala�ma, grev ve top
lu sözleıme hakları tan ınmal ıd ı r . 

BUTUN ANTi DEMOKRATiK. BASKıCı, mKçı, ŞO
VEN UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR. 

• Suçluların ortaya çı karılması gerekçesi a l 
tında veya ba�ka nedenlerle yapılan her turlu iıkence 
sona erdiri lmel idir .  

• Dj,J inden, dininden, mezhebinden, vicdani 
kanoot ve felsefi görUıUnden dolayı insanlara ve kitle
lere yapılan baskı lora dur deni lmel i  ve önlenmel id i r .  

• ırkçı , ıoven politika, hareket ve uygulana
lara, baskı laro karıı demokratik hak ve özgUrlUkler so
nuna kadar ku l lanı l arak mücodele ed ilmelid ir .  

• insan ın  maddi ve manevi geliımesini sınır la
yan pol iti k ,  ekonomi k ve sosyal bUtün enge l ler in kaldı
rı lmas ın ı  öngören Anayasanın LO. maddesi tastanam uy
gulçmmal ıdır . 

• Özel l i kle GUneydoğu'da kaçakçı l ığı ıınl_. 
bahanesi altı nda insan lar ın  kit leler halindeve hvnharca 
öldUrulmesi mutlaka önlenme l i ,  sorumlu lar ortaya ç ıka
rı Imal ı , · cezalandı rı lmaı ıd ı r .  

• Gerici , faıist , �eriatçı kadroların Devletin 
her kademesine plan l ı  ve maksat l ı  olarak yerleitirilme
leri kesin olarak önlenme l i ,  bu gibi ler görevden al ın
mal ıdır .  

• Öğretmenler, gençler, tUm i lerici  ler Uze
rindeki baskı ve ıiddet uygulamaları sona erdiritmeli 

ve con gUvenliği kesin olarak sağlanmal ı ,  saldırı ve 
cinayet lerin sorumluları yakalanıp ceza londırı lmal ıd ı r .  

ANTi-E MPERYALiST BİR DIŞ POLİTİKA İZLENME
LİDİR.? 

• NATO ve CENTO'dan ç ı kı lmal ıd ı r .  
• ABD i le  yapılan bUtUn ik i l i  anlaırnalar r�

hedi lmel idi r .  
• TUm yabancı Usler kaldırı lmal ıdır . 
• Avrupo Ekonomi k Topluluğu i le yapılan an-

Cinayetler 
) 

zincirinde halka 
MC hUkUmetınln Iş başına gel- rimeilerden Ahmet Vatan Kırkbulak 

meslyle Iyice yojpınlaşan faşist sln- beyninden, MUmtaz Öz Ise kasılPndan 
dlrme ve yıldırma hareketleri, Bur- yaralandı .  Ateş edenler, "karatec! 
sa'da da gemı azıya aldı. Bu ay. Bur- Metin" olarak tanınan Metin Kaplan 
.a'dakl devrımcı ve ilerici öltrenclle- ve Efendi Barutçu ldL. Olay yerlndeld 
re karşı Eltltım EnstltUsU'nde. Aka- polisler sadece olayı seyretmekle 
demı'de, Tıp FakUltesl' nde faşist ko- kaldılar. Saldırganlar. ellerini kol-
mondolar tarafından terörUn her tur- larını sallıya sallıya Ulkti Oc�ı'nın 
IUstine başvuruldu. bulundujpı sokalta doitru kaçtılar. 

S Temmuz Salı gUnU Akademl '  
deki devrımcı !Sıtrenellere f8Jjlstler 
tarafından saldırıldl. Fakat devrımcı 
ıııtrencller faşistlere karşı UstunlUk 
saitlayınca okula polis geldI. Devrim
ci ölırencllerl tartaklayarak dalııttı 
ve faşist komando bozuntularıyla bir
likte okuldan çıkıp glttl. 9 Temmuz 
gUnU faşistler okulda görUnmedller. 
Aynı gUn akşam saat 20 sularında bır 
grup devrımcı AtatUrk caddesinde do
laştıkları sırada, Tayyare sIneması
nın önUnde pusu kurmuş olan UlkU 
Ocak'lı faşist komandolar bu grubun 
ve halkın Uzerine ateş açtılar, Dev
YtlRUYtiş - 29 Temmuz 1975 - 6 

Olayı protesto eden halka karşı 
polis cop kullandı. BYÖKD (Burs. 
YUksek Ölrenlm KUltUr Dernekı) Baş
kanı Kasım Aslan ve Yılmaz AkklllÇ, 
Rıza Eren, Ahmet KUpeli ve Işçi Ah
mel Ya lman poUs tarafından göz altı
na alındı. Polis-komando lşblrlllıl 
bır kere daha gözler önUne serlllyor
du. 

LO Temmuz Perşembe sabahı 
Ahmet Vatan KırkbulaköldU: Akademi 
ölırenc llerl bu faşist cinayeti protes
lo etmek ıçın bır gUnlUk boykota baş
ladılar. PoUs okula gelerek Içlerinde 

Namık Çetın'In de bulundujpı bır grup 
devrımcıyı okuldan çıkararak göz al
tına aldı. Aynı gUn BYÖKD bır blldll'i 
yayınlayarak bır gUn önceki faşist ci
nayeti lanetledı. Bildiride şöyle deni
yordu: "Neden, Ahmet ve Mümtaz ar
kadaşlarımız faşist kurşunlara hedef 
oldular? çUnkti onlar, halkımızın kur
tuluşu Için mUcadele ediyorlardı .  ÇUn
ko onlar, halkımızın emeAini. alın 
terin! sömürenlere karşı mUcadele 
ediyorlardı. ÇUnkU onlar, halkımızın 
Mlellk zincirini kırarak Insan glbl 
yaşamasını Istiyorlardı .  . .  ÇUnkti 011-
lar ezilen, sömUrUlen halkımızın 
evıa.tlarıydı .  ' i  

Aynı gOn saat 12'den sonra dev
rimciler Ahmet Vatan Kırkbulak'ın 
cenazesını almak ıçın hostane !SIıUııde 
toplanmaya başladılar. Alanda, faşlsl 
baskı ve şıddet hareketlerini lanetle
yen konuşmalar yapıld ı .  PoUs cenaze
yi vermek niyetinde delılldl. Alanda 
loplanmış olan devrimcilere ve halka 

karşı saldırıya geçti. Kadın, kız. 
kUçUk çocuk ayrımı yapmad,ın önUne 
geleni coplarl. dövdU. ıartakladı ve 
toplulujpı daltıttı. Bu arada cenaze. 
emniyet yetki lileri tarafından kaçırı
lıp mezarlığa götürülUyor. topraita 
veriliyordu. Daha sonra mezarilla 
glden ölırenciler ve işçiler IIglnç bır 
man7.ara ile karşılaştılar: Mezarların 
eski ve yeni toprakları karıştırıtmı, 
ve Vatan'ın mezarı üstUne " Ayşe-S 
Temmuz 1975 tarihinde öldU- Ruhuna 
Fatiha" yazan bir taş konrnu�tu. 

Bu sırada. Metin Kaplanlın po
Us elblseslyle şehır ıçınde dolaştılıı 
görUldU. Efendi Barutçu Ise rahatça 
kendı Imzasıyla gazetelere bildiri 
dalııtıyordu. Ve polis bunları yakala
mak ıçın kılını kıpırdatmıyordu. 

BYÖKD olayları kamu oyuna 
duyurmak Uzere bır basın bildirisi 
yayınladı. Bildiride özetle şöyle de
nlyordu: "Faşizmin ve emperyalizmin 
yurt çapında sUrekU ve planlı olarak 

olmadığı yazıl ıyor. Bildirge' 
demokratik özgur lukleri savunmaya öncel ik  

'nin gUncel ve ivedi sorununun po
leıme olduğu gerçeğine uygun oldu�u 

ıöyle devam edilmektedir: " Ancak 
demokrasi mUcodelesi ve gerçekleıti

özgurlukler kendi niteli�i gereği si
mahkumdur. CHP 'nin demokratikleıme sUre

gerçekten yerinegetirebi Imesi için ,solun
etlerin, öze l l i k le iıçi s ın ıf ın ın bağım

etinin ulkenin siyaset hayatına o§ırl ı 
duyurması gerekir . "  

Demokrasi Bildirgesi 'nde Turkiye 'nin dıı po 
bir çı kmaza girdiği belirti lm1!kte; 

dıı 
lm1!kte; 

dıı 

en:ıizin dilnyada tam bir yaln ız l ığa sUrUk
yer verilmekte ve bugunku çı kmaz 

lmektedir :  " Ekonomik,  c�rafi veya 
obiektif kOju l l ar TUrkiye'yi TUrkiye'yi TUr UçUncU 
yanında, askeri bloklar dııı , bo§
izlemeye zorlanokta, zorlanokta, zorla fakat emper 

tekelci burjuvazi buna karıı direnmek
CHP'nin bu konuda do kesin tavır 
öte yandan do CHP'nin TUrkiye 'nin, 

ist-kapitalist dunya i çinde kal ı p · daha 
olon" bir dıı polit ika izlemesinden 

kaydedi Imektedir.  
Demokrasi ve Sosyalizm için 

Demokrasi Bildir9�si 'nde, bu genel değer
içinde bulunulan bunal ımın ve bu

sonucu baskı ve ıiddet uygulamalar ın ın  iıçi s ın ı f ı
ve direniıiyle karıı laıtığı ; iıçi s ın ı
hak ve özgurluklerin korunması , de

geniiletilmesi mUcadelesinde diğer emekç! 

iiÇi bağımsız poli t ik  örgUtU olduğu 
bel irti Imektedir .  

Bildirge'de, demokrasi mUcadelesinin i ki temeli 
ıöyle yer almaktadır :  i) Demokrasi mUcadelesi aynı 
zomanda emperyalizme karıı mUeadele i le birli kte ve
ri lmelidir; 2) Demokrasi mUeodelesi , anti -demokro
t ik  eği l im ve uygu lanaların ekonomik kaYnaklarının ku
rutulmasını da hedef almol ıd ı r .  Bildirge'de, bu iki l i  te'" 
mel Uzerinde bugunku iv�i gUndem maddesinin pol it ik 
demokratikleım" olduğu beli,ti ldikten sonra, bu d�ru l 
tuda bUtUn yu'rtseverlerin çevresinde bir leıeceği " Demok 
rasi MUeadelesinin Ortak Platformu" iöyle fc

leıeceği 
fc

leıeceği 
kmule fckmule fc edi

l iyor: 
DEMOKRASi.MÜCADELESiNiN ORTAK PLATFORMU 
DEMOKRATİK HAK VE ÖZGURLUKLER GELİŞTİRİIr 
MELi. BU YOLDAKi BUTUN ENGELLER TEMİz
LENMELİDİR. 

• 1971 sonrasında değiıtiri l i p  geri leti lmi! olan 
1961 Anayasası dUzelti lerek demokratik bir i çeri�e ka
vvıturu lmal ıd ı r .  

• DUıUnce ve  !Srgutlenme !Szgurl Uğune set çe
ken 141 . ve 142. maddeler kaldırı lmal ıdı r .  
, • Toplantı v e  Gösteri VUrUYOileri , Dernekler, 
Siyasi Partiler yasaları i le diğer tUm yasaların anti-de
mokratik madde ve hukUmleri ayı klanmal ıdı r .  

• Devlet GUvenl i k Mahkeme leri IÔğvedi Imel i ,  
Sıkıyönetim Kanunu demokratik bir içeriğe kavu�turu l 
mal ıd ı r .  

• Üniversiteler Kanunu 'na, çallianlarınve .öğ
renim yapanların yönetime ve denetime demokratik bir 
biçimde kat ı ldığı , Universite özerkl iğinin sağlandığı 
demokrotik bir içerik kazandırı lmal ı ,  bUtUn Universite
ler aynı yasaya b�lanmal ıd ı r .  

• Suçluların 
tında veya ba�ka nedenl
sona erdiri lmel idir .  

• Dj,J inden, 
kanoot ve felsefi görUıUnden 
lere yapılan baskı lora 

• ırkçı , ıoven 
lara, baskı laro karıı 
nuna kadar ku l lanı l a

• insan ın  maddi 
yan pol iti k ,  ekonomi k v
rı lmas ın ı  öngören Anay
gulçmmal ıdır . 

• Özel l i kle 
bahanesi altı nda insan
öldUrulmesi mutlaka önlenme
rı Imal ı , · cezalandı rı lmaı

• Gerici , fa
her kademesine plan l ı  
leri kesin olarak önlenme
mal ıdır .  

• Öğretmen
rindeki baskı ve ıiddet 

ve con gUvenliği kesin 
cinayet lerin sorumluları 

ANTi-E MPERYALiST 
LİDİR.? LİDİR.? LİDİR.

• NATO ve 
• ABD i le  yapılan 

hedi lmel idi r .  
• TUm yabancı 
• Avrupo Ek

nayetler 
) 

ye
) 

ye zincirinde 
tınln Iş başına ) başına ) gel- rimeilerden Ahmet Vatan Kırkbulak 

ınlaşan faşist sln- beyninden, MUmtaz Öz Ise kasılPndan 
hareketleri, Bur- yaralandı .  Ateş edenler, "karatec! 

azıya aldı. Bu ay. Bur- Metin" olarak tanınan Metin Kaplan 
ve ilerici öltrenclle- ve Efendi Barutçu ldL. Olay yerlndeld 
EnstltUsU'nde. Aka- polisler sadece olayı seyretmekle 

ltesl' nde faşist ko- kaldılar. Saldırganlar. ellerini kol-
tarafından terörUn her tur- larını sallıya sallıya Ulkti Oc�ı'nın 

başvuruldu. bulundujpı sokalta doitru kaçtılar. 
Salı gUnU Akademl '  

!Sıtrenellere f8Jjlstler 
saldırıldl. Fakat devrımcı 

faşistlere karşı UstunlUk 
polis geldI. Devrim

tartaklayarak dalııttı 
bozuntularıyla bir

okuldan çıkıp glttl. 9 Temmuz 
okulda görUnmedller. 

Olayı protesto eden halka karşı 
polis cop kullandı. BYÖKD (Burs. 
YUksek Ölrenlm KUltUr Dernekı) Baş
kanı Kasım Aslan ve Yılmaz AkklllÇ, 
Rıza Eren, Ahmet KUpeli ve Işçi Ah
mel Ya lman poUs tarafından göz altı
na alındı. Polis-komando lşblrlllıl 
bır kere daha gözler önUne serlllyor

Namık Çetın'In de bulundujpı bır grup 
devrımcıyı okuldan çıkararak göz al
tına aldı. Aynı gUn BYÖKD bır blldll'i 
yayınlayarak bır gUn önceki faşist ci
nayeti lanetledı. Bildiride şöyle deni
yordu: "Neden, Ahmet ve Mümtaz ar
kadaşlarımız faşist kurşunlara hedef 
oldular? çUnkti onlar, halkımızın kur
tuluşu Için mUcadele ediyorlardı .  ediyorlardı .  ediyorlar ÇUn
ko onlar, halkımızın emeAini. alın 
terin! sömürenlere karşı mUcadele 
ediyorlardı. ÇUnkU onlar, halkımızın 
Mlellk zincirini kırarak Insan glbl 
yaşamasını Istiyorlardı .  . .  ÇUnkti 011-
lar ezilen, sömUrUlen halkımızın 
evıa.tlarıydı .  ' i  

Aynı gOn saat 12'den sonra dev
rimciler Ahmet Vatan Kırkbulak'ın 

karşı 
kUçUk 
geleni 
toplulujpı 
emniyet 
lıp 
veriliyordu. 
glden 
man7.ara ile 
eski 
ve Va
Temmuz 
Fatiha" yazan 

Us elblseslyle 
görUldU. Efendi 
kendı 
dalııtıyordu. 



Yönetim Kurulu 'nun 

İLDİRGESİ" 
" POLITiK DEMOKRASi iLER i :  

TOPLUMUN içiN iLERi:  
BA�IMSIZLl K,  DEMOKRASi VE SOSYALiZM içiN iLER i : . . 
HALKıMIZI  AYDıNl ıK  YARINLARA GÖT�ECE K YOLDA ILER I : "  

loımalar feshedi lme l i  v e  Ortak Pazar 'a girme giriı imin
den vazgeçi lmel id ir ;  Enerj i  Ajans ı ' ndan ç ıkı lmal ıdır.  

• Askeri bloklar dııı , bo1j lantısız bir dıı pa
l itika izleMle i i ,  genel s i lahsızlanmayı s�l ıyacak, böl
gede ve dUnyoda barııı gUçlendirecek her onurlu gir i
ıim desteklenmel id ir • 

• SütUn kanııu u l keler le ,  bu orada Mi l l i  Kur
tvluı Savcı' sonrasında aldu§u gibi komıumuz Sovyetler 
Birliği i le dostlukve safdı rmazl ı k  paktı imzalonma l ıd ı r .  

• Anti-emperyalist UçUncU dUnya Ulkeleriyle 
iyi i l iıki ler gel i ıtiri lmel i ,  emperyalizm karııs ında or
tak ve e}gUdUml u  bir polit ika iz lenmel idir.  Bu u lkelerin 
emperyal izme direnen davranıılorı ve u lusal kurtuluı 
savoı'orı desteklenmel id ir .  

• AET ulkeleri dahi l bUtUn U l keler le  bo1jımsız
I ı k ,  eıit l i k  ve karı ı l ı k l ı  çı kar birl iği çerçevesinde eko
nomi ve ticaret anlapnaları yapı lmal ıd ır .  

• Kıbrıs sorunu , Türkiye ve Yunanistan halk
ların ın ,  Kıbrıs'ta yaıayan i ki toplumun karı ı l ı k l ı  çı kar 
ve hakları gözeti lerek, ve bölgede gUvenl i§i , dunyad� 
borııı gUçlendirecek biçimde çözumlenmel id ir .  Bağım
sızl ığı , torafsızl ığı ve toprak bUtUnlUğu Birleımiı Mi l Iet
ler'ce uluslararası garanti alt ına a l ınmlH askerden , Us
lerden ve si lahton arındırı ımı},  iki toplumun yanyana 
barıı iç inde yoıodığı ve her i ki toplumun iç yapısı n ın  
demakrat ik leıtiri ldiği Kıbrıs Devleti oluıturu lmalıdı r .  
ANTi DEMOKRATİK EGiLiM V E  UYGULAMALARIN 
EKONOMİK KAYNAGI KURUTULMALIDm. 

• BUtUn yabancı sermaye yatırımları kamulaı
tırı lmol" yabancı sermaye ve petrol yasalaı kaldırı lma
l ıdır.  

• Dı} t i caret , bankalar, sigorta ıirketleri dev
let leıtir i lmelidir .  

• Petrol , boraks v e  benzeri e n  e r  i i v e  maden 
kaynaklarındaki yer l i  ve yabancı tUm özel yatırımlar 
sona erdir i lmel i  ve bu kaynaklar devlet el iyle iıleti lme
l idir.  

• iıb ir l ikç i , tekelci bUyuk sermayenin u lusal 
pazarı kontrolü altına olan ekonomik gUcU, tekell�rin 
egemenl i§ i  s ın ırlanarak giderek tasfiye edi lmel idir ;  bu
nu sağlayacak komuloıtırmalar yapı lmal ıdır .  

• Halen "özel sektör iç in programlamaıldan 
baıka birıey ifode etmeyen planlama, yukardaki dUzen
Iemelerle olu}acak temel Uzerinde etkin bi r iılerli§e 
kavuıturu lmalıdır . 

• Topraksız ve az toprakıı  ktıylu ler i çi n  yurt 
çapında uygulanacak ve bedelsiz toprak dağıtımına da
yanan bir toprak reformu ve buna bağlı olarak tarım re
formu yapı lmalıdır.  

• Herkesten mal i  gUcUne göre vergi alınmal ı ,  
vergi lendirmede odalet sağlanma l ı ,  vergi kaçakç ı l ı§ ı  
önlenmel id i r .  
EMEKÇi KiTLELERİN YAŞAM DÜZEYLERİNİ YÜK
SELTECEK TEDBiRLER ALJNMALIDffi. 

• Ücret ve macı gelir leri , enflasyon ve hayat 
pahal ı l ığ ın ın tınunde gidecek biçimde yukse lt i lmel idir.  

• Asgari Ucretler , kiı inin ve ailesinin gerçek
ten asgari yaıernını sağlayacak dUzeyde soptanmal ı ve 
bu dUzey vergi muafiyetinin,  asgari geçim indir iminin 
sınırı  olarak kabul edi lmel id ir .  

• Tarım i ıç i ler ini  de kapsıyacak iısi z l i k  sigor
tası yasası derhal ç ıkarı lmal ıdır.  

• i} kazalarını önleyici ve i ı  gUvenli§ini  sağ
layıcı etki l i  yasal tedbi rler iıverenleri kesin olarak so
rumlv tutacak biçimde a l ınmal ıd ır .  

• So1j l ı k  hizmetleri ul ke çıpı nda sosyal leıtiri l
mel idir .  Sosyal sigortalar uygulaması bUtUn çalııanlar ı ,  
özel l i kle tarım iıçi lerini v e  köylUleri d e  kapsar biçim
de geniıleti lme l i ,  sigorta l ı lar bu kurumun yönetim ve 
denetiminde gerçekten söz sahibi k ı l ı nmalı ve kurum a
macına uygun bir iı lerl i§e kavuıtorulmal ıd ır .  

• Toplu ula}ımı rahatçasağlayı cı ve cevre kir
lenmesini önleyici modern kentlejme gereklerine uygun 
olarak her ai lenin bir konut sahibi olması soğlanmlJ l ld ı r .  
Toplu konut yatırımları emekçi ler yararına kamu kuru luı
ları e l  iyle gerçekleıtiri Imel idir. Bunun i çin  ıehir top
rakları ve kıyı lar k.:ımuloıtırı lmal ıdır.  

• 1946'dan beri fi i l en bir yana i t i len "Tevhidi 
Tedrisat Kanunu" yeniden uygulanır hale getiri lmel i ,  
la ik  devlet i l kesinin tomClTlen tasfiyesi sonucunu doğu
ran uygulamalara derhal sonver i lmel idir.  Yuksek öğre
nim herkese fırsat e�i t l i§ini s�layanve '�tek tip Univer
site" esasına dayal ı  bir statUye kavuıturulmal ıd ı r .  

• Kadınların tıze l l i kle  çalııan kadınların ya
ıam ve çalııma koıu ii arı nı kolaylOltıran, bunların ana 
olma durumundan do§an zorluklarını karı ı layıcı etkin 
tedbi rler olınmalı ve emekçi kadı n lar i çi n  eıit iıe eıit 
UCTet i l kesi t i t iz l i k le uygulanmal ıdır .  Yasalarda kadın
lar aleyhine mevcut bUtUn anti-demokratik hukUmler 
kaldırı lmal ıd ır  . 

YURTSEVERLER, iLERiciLER , DEVRiMCiLER 
Fajizm isterisine tutulmuı olanların karan l ı k  e

mellerine set çeki lmesi , U lkemiz in  esenl i§e Çı kması , 
bu hedefler etrafında bir l i kte mUcodele etmekle mUm
kUndUr . 

Demokrasi mUcadelesinde baıar ı l ı  olmak, gerici 
gUçlerle dolay ı ı  dolaysız i ıbir l iğ ini bırakmaklo, bunla
rın ger�ek yUzlerini k i t lelerin gözleri önUne sermekle ,  
bunlorı k i t le lerden soyutlamaklo mUmkundUr. 

ÜI kemi zin demokrati kleımesi , hal kımızı n aydın
l ı k  yarın ıara giden yolda hızla i l er leyebilmesi , gerici 
egemen sını flar ın ,  tekellerin bugUnMC i ç i nde biraraya 
�elmiı gerici pol i t i k öfgutlerinegerekli cevabı vermek
l e ,  onları çöreklendikleri yerden sUrmekle mUmkUndUr. 

Demokrasi mUcadelesi vermek, faıizan gidiıe 
karıı durmaklo, t oplumun her katı nda ve kurumunda , 
yaıamın her anı nda demokrati k hak ve özgUriUkiere 
kıskanç l ı kla sahip ·ç ıkmakla, bir odım geri l emeksizin , 
onları her durum ve }artta kullanmakla mUmkundUr. 

iıçi ler, köyıUfer, tUm emekçiler� 
ilerici gençler, aydınlar� 
Demokratlar, sosyal istler: 
Toplumumuzun bUtUn yurtsever evlatları � 

uyguladılıı kanlı terör olaylanndan 
bl rı de 9 Temmuz Çarşamba gIInU 
Bursa'da cinayetle sonuçlandı. Dev
rimci arkadaşımız Ahmet Vatan Kırk
bulaköldürUldü ve MUmtaz Öz yaralan
dı. Saldırıyı düzenleyenın Bursa Ülkü 
Ocakları. cInayetin fatıının Ise ÜlkU 
Ocakları başkanı oldııi!u halk tarafın
dan saptandı. tarafsız basında teşhIr 
edildi. Bu olay bır ölırencı çatışmaaı 
delıll. emperyaıızmln uŞalıl faşlstle
rin halkımızın devrımcı mUcadelesl
ne silahlı bir saldırısıdır� 

karşı mücadele edlldllılnde, faşizm 
geriletilebilIr, yok edilebilir. Bu 
nedenle şehrimizdeki 16 Temmuz 
1975 Çarşamba gIInU saat 1 6'dan son-
stadyum önUnden Heykel'e kadar 

yapılacak olan FAŞiZMi PRCYrESTO 
YtlRÜYtlşüNE katılmak, demokrasI
ye en çok tnanan ve onu sawnan biz
lerin tarihten gelen görevidir. " 

Demokratik haklarımızı kul lanabi lmek , sesimizi 
duyurabilmek için birieıe l im,  tırgUtlene l im .  ÖrgUIsUz
sek örgUtUmUze gire l im,  örgUtUmUz yoksa kural ım. Sen
dikalı deöilsek sendi kaya girel i m ,  i ı yerindesendikamız 
yoksa kura l ım .  Sendika kurmak i ç i n  yasal alan�ımız 
yoksa derneklerde tırgutlene l im .  MUmkUn alduljunca tır
gUtlerimizdeki do1j ınık l llja son verel i m .  Meslek dal ı 
mızdaki haks ız l ı kları ortaya dtıke l im.  

HenUz parti l i  de§ilsek portimize gire l im.  
Kanuıabildiöimiz her yerde anlata l ım ,  yaza

bi ldiljimiz her yerde yazal ım .  Toplantı , gtısteri yUrUyU
ıU, mi ting, bası n ,  yayın ,  örgUtlenme . . .  bUtUn demok
ratik haklarımızı sonuna kadar kul lanal ım ,  ortak plat
formdaki taleplerimizi  k i t le lere mal edel im .  

Her fırsat ve  imkonda bunların i çyuz lerin i , yap
tıklarını ve yapmak istediklerini açı§a vura lım.,. sergi 
leye l im ,  bunları k i t lelerden soyut layal ım.  

Kime yapt ı  ı rsa ve ne için yapı lırsa yapı lsı ı ,  bu
tUn anti -demokratik hareket ve eylemler i n ,  rOlizan gi
riıimlerin kendimize yapılmııçosına karıısına çıkal ım,  
sesimizi yUkseltelim 

• TUrkiye ilÇi Partis i ,  demokratik hak ve tız
gurluklerin korunup geliıtiri lmesi , toplumun demakra
t ik leıtiri lmesl i ç i n bu rnUcadelede Uzerine dUıen görev
leri yı lmadan- yerine getirecektir. 

• TUrkiye lıçi Partisi , soyut demokrasi mUCa
deles in i , toplumun demokroti kleımesi iç in  mUcodele 
dUzeyine çı karmayı , iıçi sını fının önem l i  bir görevi ola
rak kabul eder , iıçi  sınıfının sosyalist partisi olarak bu 
yolda vargUcUyle çal ı ımayı tıngtırUr. 

• TUrkiye iıçi Partis i ,  demokrasi mUcodelesin
de tUm anti -emperyalist demokrati k gUçlerin dayanııma
sın ı  eylem bir l i§ in i  zorunlu sayar ve bunun do§ru çizgide 
oluıturulması i çi n  bUtun olanaklarını kul lanı r .  

• Turkiye ilÇi Partis i ,  yukarda belirti len hedef
lerin gerçekleıtiri Imesi doğrultusunda, toplumun demok .... 
ratikleımesi sUrecine katkıda bulunan her giriıimin ko
ıulsuz yanı ndo olacak, geri ci burjuva parti lerinin bugUn 
iç in  kit leler arasında dayanır  görUndUğU desteği n ,  ger
çekte mevcut olmadığını ortaya sUrecek her f ırsattan 
yararlanmayı görev bi lecektir. 

Bo§ımsız l ı k  ve demokrasi mUcadelemiz kısa va
del i  bir mUcadele , MC hukUmetinin ÖlnrU i l e  s ınır l ı  bir 
mUcadele deği ld ir .  Mucodelemiz , faıist eği l im ve odak
ların toplumda tamamen etkisiz k ı l ınması na, toplumun 
i l er lemesinin önUndeki tUm enge l l er in  temizlenmesine 
kadar devam edecek olon uzun sUreli bir iıt ir.  U§runda 
sUreki i ,  tutarlı , sebatl ı  mUcadele veri lecek onurlu bir i ı .  

Bunun bi l incinde olarak hep bir l ikte:  
Pol i t i k  demokrasi i çi n  i l eri � 
Toplumun demokroti kl e�mesi iç in  i l eri � 
Bağımsızl ı k ,  demokrasi ve sosyal izm i çi n  i leri � 
Halkımızı ayd ın l ık  yarınıara gtıtur=C!k yolda 
i l eri �  

Faşlstlerin cinayetınl protesto 
etmek için Bursa'daki Madeo-iş, 
BYÖKD. TVMAs, TÖB-DER, Çalıdaş 
Metal-İş ve dllıer llerıcı kuruluşlar 
16 Temmuz saat 16'da "Faşizme ha
yır yUrUyUşU ve mltıngl" dUzenledl
ler. Maden-İş xm. Bölge temsllclsl 
I,çllere bır çalırıda bulunarak bUtün 
I,çllerln yUrUyUşe ve mitinge katıl
masını IstedI. Çağrıda ş1lyle denIyor
du: "Kardeşlerim. bUtün dUnyada fa
şl7.me karşı en etkın mUcadeley1, 
toplumun en dinamik. en dlslpıınıı ve 
en örglltlU kesimi olan IşçI sınıfı ver
mektedir. Yalnız Işçilerin tıncUlUl!Un
de ve toplumun dLi!er demokrasiye 
Inanmış gIIçlerlyle bırlıkte fRşlzme 

BYÖKD de bır çalırı yaparak 
IşçilerIn, Y'lrtsever aydınların, dev
rImci gençıılıln faşlZlnl protesto yU
rUyUşUne katılmasını IstedI .  16 Tem� 
muz Çarşamba gIInU en başta Işçiler 
olmak Uzere Bursa ve Bursa civarın
daki il ve Ilçelerden gelen devrlmcl
lerden oluşan 5 bini aşkın bır toplu
luk saat 16'da Atatürk Stad i 1InUnden 
bUyUk bır dUzen ıçınde yUrUyUşe ba,
ladı. YürUyUş boY'lnca, "Kahrolsun 
faşizm", "Batırnaız Türkıye". 11(8-
tn Sermaye", ''Katil MC", "Faşizme 
geçıt verıneyecelılz" sesleri yerı gil
L!U InlettL. Bursa'da yıllardan beri 
Ilk defa yapılan bu yUrUyUş bUyUk ilgi 
gördU. 

korkutmaya çalıştı. Katiller Ise ser
bestçe dolaşmaya devam ediyorlardı. 

Um oluyordu. Saat 17. 35'te Ise yanın
da komandolarla Metin Kaplan aynı 
şeyi yapıyordu. 

Bu bUyUk protesto hareketinden 
Urken poUs, tertip komitesine karşı 
'bır baskı hareketine giriştı. TertIp 
komitesi Uyelerlnl aramaya, onları 

21 Temmuz gIInU "ilginç" bır 
olaya tanık olundu. Şehre önceden . 
kimsenIn haberi olmadan bır konuk 
gelmişti! MHP'lI Devlet Bakanı M. 
Kemal Erkovan. Bu "ziyaret"ten Vali 
bile haberdar deli'!ldl. Erkovan'ın 
Bursa'ya geıı,lnden ıkı saat sonra 
17. 25'te beraberinde komandolarla 
Efendi Barutçu AdUye'ye gelerek tes-

Bu Işın ıçınde nasıl bır 1,ln 01-
dul!u herhalde pek meçhul deli'! Id i. 
Bursa'nın mahaııı basını ertesı gIIn 
olayı manşetlerInde hem özetledJ, hem 
deyorumlad ı :  "Sıçluları Devlet Baka
nı Erkovan mı getirdi?" 

Bu 8aruY'l şımdı de bIz 80� 
ruz. 
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bUtUnlUğu Birleımiı 
a l ınmlH askerden , Us
iki toplumun yanyana 
toplumun iç yapısı n ın  

Devleti oluıturu lmalıdı r .  
V E  UYGULAMALARIN 

KURUTULMALIDm. 
sermaye yatırımları kamulaı

petrol yasalaı kaldırı lma

sigorta ıirketleri dev

benzeri e n  e r  ie n  e r  ie n  e r  i v e  maden 
yabancı tUm özel yatırımlar 

devlet el iyle iıleti lme

bUyuk sermayenin u lusal 
ekonomik gUcU, tekell�rin 

tasfiye edi lmel idir ;  bu
yapı lmal ıdır .  

iç in programlamaıldan 
etmeyen planlama, yukardaki dUzen

Uzerinde etkin bi r iılerli§e 

akıı  ktıylu ler i çi n  yurt 
delsiz toprak dağıtımına da

bağlı olarak tarım re

gUcUne göre vergi alınmal ı ,  
a l ı ,  vergi kaçakç ı l ı§ ı  

DÜZEYLERİNİ YÜK
ALJNMALIDffi. 

ri , enflasyon ve hayat 
gidecek biçimde yukse lt i lmel idir.  

Tedrisat Kanunu" yeniden uygulanır hale getiri lmel i ,  
la ik  devlet i l kesinin tomClTlen tasfiyesi sonucunu doğu
ran uygulamalara derhal sonver i lmel idir.  Yuksek öğre
nim herkese fırsat e�i t l i§ini s�layanve '�tek tip Univer
site" esasına dayal ı  bir statUye kavuıturulmal ıd ı r .  

• Kadınların tıze l l i kle  çalııan kadınların ya
ıam ve çalııma koıu ii arı nı kolaylOltıran, bunların ana 
olma durumundan do§an zorluklarını karı ı layıcı etkin 
tedbi rler olınmalı ve emekçi kadı n lar i çi n  eıit iıe eıit 
UCTet i l kesi t i t iz l i k le uygulanmal ıdır .  Yasalarda kadın
lar aleyhine mevcut bUtUn anti-demokratik hukUmler 
kaldırı lmal ıd ır  . 

YURTSEVERLER, iLERiciLER , DEVRiMCiLER 
Fajizm isterisine tutulmuı olanların karan l ı k  e

mellerine set çeki lmesi , U lkemiz in  esenl i§e Çı kması , 
bu hedefler etrafında bir l i kte mUcodele etmekle mUm
kUndUr . 

Demokrasi mUcadelesinde baıar ı l ı  olmak, gerici 
gUçlerle dolay ı ı  dolaysız i ıbir l iğ ini bırakmaklo, bunla
rın ger�ek yUzlerini k i t lelerin gözleri önUne sermekle ,  
bunlorı k i t le lerden soyutlamaklo mUmkundUr. 

ÜI kemi zin demokrati kleımesi , hal kımızı n aydın
l ı k  yarın ıara giden yolda hızla i l er leyebilmesi , gerici 
egemen sını flar ın ,  tekellerin bugUnMC i ç i nde biraraya 
�elmiı gerici pol i t i k öfgutlerinegerekli cevabı vermek
l e ,  onları çöreklendikleri yerden sUrmekle mUmkUndUr. 

Demokrasi mUcadelesi vermek, faıizan gidiıe 
karıı durmaklo, t oplumun her katı nda ve kurumunda , 
yaıamın her anı nda demokrati k hak ve özgUriUkiere 
kıskanç l ı kla sahip ·ç ıkmakla, bir odım geri l emeksizin , 
onları her durum ve }artta kullanmakla mUmkundUr. 

iıçi ler, köyıUfer, tUm emekçiler� 
ilerici gençler, aydınlar� 
Demokratlar, sosyal istler: 
Toplumumuzun bUtUn yurtsever evlatları � 

olaylanndan 
gIInU 
Dev

Ahmet Vatan Kırk
yaralan

Bursa Ülkü 
ÜlkU 

tarafın
teşhIr 

çatışmaaı 
faşlstle

mUcadelesl

karşı mücadele edlldllılnde, faşizm 
geriletilebilIr, yok edilebilir. Bu 
nedenle şehrimizdeki 16 Temmuz 
1975 Çarşamba gIInU saat 1 6'dan son-
stadyum önUnden Heykel'e kadar 

yapılacak olan FAŞiZMi PRCYrESTO 
YtlRÜYtlşüNE katılmak, demokrasI
ye en çok tnanan ve onu sawnan biz
lerin tarihten gelen görevidir. " 

• TUrkiye ilÇi Partis i ,  demokr
gurluklerin korunup geliıtiri lmesi , 
t ik leıtiri lmesl i ç i n bu rnUcadelede 
leri yı lmadan- yerine getirecektir. 

• TUrkiy
yerine 

y
yerine 

e lıçi 
yerine 

lıçi 
yerine getirecektir. 

lıçi 
getirecektir. 

Partisi , soyut 
deles in i , toplumun demokroti kleımesi 
dUzeyine çı karmayı , iıçi sını fının ön
rak kabul eder , iıçi  sınıfının sosyalist
yolda vargUcUyle çal ı ımayı tıngtırUr. tıngtırUr. tıngtı

• TUrkiye iıçi Partis i ,  demokrasi 
de tUm anti -emperyalist demokrati k 
s ın ı  eylem bir l i§ in i  zorunlu sayar ve 
oluıturulması i çi n  bUtun olanaklarını 

• Turkiye ilÇi Partis i ,  yukarda 
lerin gerçekleıtiri Imesi doğrultusunda, 
ratikleımesi sUrecine katkıda bulunan 
ıulsuz yanı ndo olacak, geri ci burjuva 
iç in  kit leler arasında dayanır  görUndUğU 
çekte mevcut olmadığını ortaya sUrecek 
yararlanmayı görev bi lecektir. 

Bo§ımsız l ı k  ve demokrasi mUca
del i  bir mUcadele , MC hukUmetinin 
mUcadele deği ld ir .  Mucodelemiz , f
ların toplumda tamamen etkisiz k ı l ın
i l er lemesinin önUndeki tUm enge l l e
kadar devam edecek olon uzun sUreli 
sUreki i ,  tutarlı , sebatl ı  mUcadele veri 

Bunun bi l incinde olarak hep 
Pol i t i k  demokrasi i çi n  i l eri 
Toplumun demokroti kl e�mesi 
Bağımsızl ı k ,  demokrasi ve 
Halkımızı ayd ın l ık  yarınıara 
i l eri �  

protesto 
Madeo-iş, 

Çalıdaş 
kuruluşlar kuruluşlar kurul

"Faşizme ha
dUzenledl

msllclsl 
bUtün 
katıl

denIyor

BYÖKD de bır çalırı yaparak 
IşçilerIn, Y'lrtsever aydınların, aydınların, ay dev
rImci gençıılıln faşlZlnl protesto yU
rUyUşUne katılmasını IstedI .  16 Tem� 
muz Çarşamba gIInU en başta Işçiler 
olmak Uzere Bursa ve Bursa civarın
daki il ve Ilçelerden gelen devrlmcl
lerden oluşan 5 bini aşkın bır toplu
luk saat 16'da Atatürk Stad i 1InUnden 
bUyUk bır dUzen ıçınde yUrUyUşe ba,
ladı. YürUyUş boY'lnca, "Kahrolsun 
faşizm", "Batırnaız Türkıye". 11(8-
tn Sermaye", ''Katil MC", "Faşizme 

ıt lılz" sesleri yerı gil

korkutmaya çalıştı. Katiller Ise ser
bestçe dolaşmaya devam ediyorlardı. 

Um oluyordu. Saat 17. 
da komandolarla Metin Kaplan 
şeyi yapıyordu. 21 Temmuz gIInU "ilginç" bır 

olaya tanık olundu. Şehre önceden Bu Işın ıçınde 



Kurulduğu y ı l  olon 1941'den bu yana, faal iyet
lerini "dUzgUn" sayı labi lecek bir biçimde yUrUtmekto 
olon CIA, Ba�kon Nixon'un Watergote olayına kOrl itl 
�ını  konıtlayan bazı belgeleri yokettiği iç in s e r t  ç e  
eleıtiri lmeye boılondı kton hemen sonra iki yeni darbe 
daha yedi . Darbelerde" birincisi i Boıkan Yardımcısı 
N. Rockerel ler ' in  boıkonl ığ ındo kurulan bir komisyonun 
CIA faal iyetlerini ora�tırmakla görevlendir i lmesiydi . 
Komisyon, beı oy suten uzun çalı ımalardan sonra Haz i 
ron ay ı  ortalarında b i r  rapor yayınladı . Komisyon aroı
tırmasının ono omacı , C IA'nı n yasal yetki lerini aiorok 
faaliyetlerini ABD iç inde de sUrdUrUp sUrdUrmediğini" 
açığa çı karı Imosıydı . CIAInın ABDdli ındo karııtırdığı 
iı1er Komisyon 'u i lgi lendirmiyordu. 

YASA Dışı FAALIYET tER 

Araştırma sonuçları nı kapsayan 300 sayfal ı k ra
por, CIA'yo övgUler dizerek boı l ıyor ve çok yuvarlak 
lönar ve bel irsiz �eyimlerle CIA'nın bazı yasa dışı  faa
liyetleri olduğunu kobul lenmekle bitiyor. Bu yasa dıı ı  
faal iyetler a l t ı  noktada toplanıyor: i )  ADB ve Sovyetler 
BirliQi arasında gidip gelen mektupları açıp okumak; 
2) Telefonları ve evleri dinlemek; 3) Bi lgi toplamak 
amacıyla evlere girip hırsız l ı k  yapmak; 4) i l erici ve 
devrimci örgütlere kışkırtıcı ajanlar yerleştirmek; 
5) Tehl ike l i  baz ı i l ôçları i nsanlar Uzerinde denemek ;  ve 

Acasta, Jarge : Ekvator Hazine Bakanı 

Aguerrondo, Mario: Uruguay ordusunda albay, Mon
tevideo PoUs MUdUrü. 

Alarcan, Alberto : Ekvator' lu Işadamı. Liberal Parti 
Lideri. 

Albomoz. Alfredo: Ekvator Devlet Bakanı .  

6) Bo z  i ABD yurttaı iarı hakkında dosyalar tutmak .  
TUrkiye gibi b i r  U lkade yo�oyanlor i ç i n  bunlar 

dağo( karı ı laııan ıeyler.  As l ı nda ABD 'de de bunlar do
ğal l(or�ı 1 onıyor çUnku, CIAInın bu tUr iı1er çevirdiği 
y ı l lardan beri b i l iniyor. ABD yönetici lerinin birden 
"demokrasi ve teme l özgurlukler" sovunucusu kesi l ip ,  
CIA hakkında oroitırmo açtırmolor ın ın  nedeni boıka . 
Emperyal izmin ve onun aracı CIAInın dUnyanın dört by
coğında vğradığı yenilgileri gözden ırok tutmak, d ikka
ti bOiko yerlere çekmek gerekiyor. Bunun iç in de böyle 
dUzmece oroitırmolar yapılıyor. Aro�tırmonın dUzmece 
o lduğu ve CIAinın bundan böyle de "yasa d1i l" faaliyet
lerini sUrdUreeeği ıurodon bel l i  ki , raporda be l i rti len 
yasa dıı ı  faal iyetlerin bir do ha tekrorlonmcmosı için 
CIA'da yapılması gereken reformu" bizzat C IA ve onun 
bağ l ı  olduğu Beyaz Saray yani ABD Boıkonı tarafından 
yapılması tavsiye edi i iyor. 

NAN LiSTESi 

CIA'nın yediği ik inci ve daha gUç l u  darbe , es
ki bir CIA ajanı olon Phi l i p  Agee'nin yazdığı veyakın
larda yayınlanan "CIA Gunluğu" adlı kitap. Agee, CIA 
için çal ı ımaya boılad ığı 1 956 yı l ından beri kendi yaptık
larını ve CIA'nın faal iyetlerini anlattığı 640 sayfa l ı k  
kitabının sonuna b i r  d e  liste eklemiş .  Bu l i stede bazı 
Lötin .Amerika ul kel erinde CIAajanı o larak çal ı şan dev-

CIA ajanları 
. 
SEÇME ÖRNE KLER 

Estrada, Emiııo: Ekvator'lu banker. 

Fernandez, Chavez: "Agencla Orbe Latinoamericano" 
muhabiri. 

Fernandez. Ganzalo: Ekvator Hava Kuvvetlerinde 
albay. 

Figueres, Jose: Kostarika Cumhurbaşkanı. 

Gandara. Marcas: Ekvator ordusunda albay. iktIdar
Amaya. Enrique: Peru. Devrimci SOL Hareketı (MIR) daki cuntanın üyesi. 
LiderI. 

Aree, Antonio: BoUvya esk! İçişleri Bakanı. BoUv-
Gil. Feııpe : Uruguay İçişleri Bakanı. 

ya'nın Mantevideo BUyUk Elçisi. Goodwyn, Jaek: Uruguay Sendika Eğıtım EnstltilsU 
Müdürü. 

Arlzaga. Carios: Ekvatar Muhafazakar Parti Millet
veki li. 

Baez, Carios: "Ensayos" dergisi yazarı. 

Banke, Tıto: Montevideo'lu Işadamı .  

Baquero. Jose: Ekvator Çalışma ve Sosyal Refah 
Bakanı. 

Barbe, Marlo: Uruguay ordusunda yarbay. 

Haskins, Lloyd: Uluslararası Petrol ve Kimya İşçi
leri Federasyonu Genel Sekreteri. 

Jauregui. Arturo: Amerikalılar Arası Bölgesel Ça
lışma ÖrgUtil Genel SekreterI. 

Lopez. Ac!olfo: Meksika Cumhurbaşkanı ,  örgUttek! 
adı :  LIENVOY-2. 

Lopez,  Alfansa: Kolomblya Devrımcı Liberal Parti 
Belrne. Joseph:  ABD Haberleşme İşçiler! Sendikası Lideri. 
Başkanı . 

Camara, Sena: Brezi lya ordusunda albay. 
Lovestone. Jay: Amerıkan İşçi Federasyonu (AFL) 
Dış İıışkiler Bölümü Başkan ı .  

Contreras. Victor: Ekvator ÖzgUr Sendikalar Kanfe- Martin. Carios: Uruguay ordusunda albay. 

deraeyonu Başkaru. 
Meany. George: Amerıkan İşçi Federasyonu (AFL) 

Cordova. Manuel :  Ekvator Radikal Liberal Parti Başkanı. 
Lideri. 

Medina, Enrlque: Ekvatar Devrımcı Gençıık Bırıır:ı 
Davi la, Aureııo: Ekvator Parlamentosu Başkanı. Mu- Lideri. 
harazakar Parti LiderI. 

Mendez. Eplfanla: Paraguay Liberal Parti LiderI. 
Delhierro. Jalme: Ekvator Devlet Bakanı .  

Molina. Enrlque: Ekvator Muhafazakar Parti Gençıık 
Dlaz. Gustavo: Meksıka Cumhurbaşkanı. örgUttekl ad ı :  Kolları Başkanı. 
LlTEMP0-8. 

Mara. Augustin : Ekvator Devlet Bakanı. 
Eeheverrıa, Lul e :  Meksıka Cumhurbaşkanı . örgUtte-
ki adı: Naranlo. Aurella: Ekvator Savunma Bakanı .  

Elso, Wilson: Uruguay Ktrsal Hareket Bırlığı Partl- Nar.nlo.  Manuel : Ekvator Sosyalist Partısı Genel 
el LiderI. Sekreteri . Hazıne Bakan ı .  

l e t  adamlar ını n ,  ardu mensupların ı n ,  iı adamların ın  ve 
yUksek bUrokrotların adları var. Listede, aynı zamanda , 
Amerika 'da ve dUnyoda CIA tarafından kurulan, finanse 
edilen ve yönetilen örgUtlerin de adları var. 

Agee 'nin ki tabı dUnyodo buyuk yankılar yapt ı .  
a kadar ki , yUksek rUtbe l i  b i r  C I A  yMeticis i  b i r  ""'e
rikan dergisine verdiği demeçte , eski CIA ajanlarının 
bu tUr kitaplar yazmas ın ın ,  hele CIA ajanlarının odla
r ın ı  açıklamas ın ın  çok zarar l ı  olduğunu söyledi . Gerçek
ten de öyle olsa gerek çünkü, Agee'nin l is tesinde Ekva
tar, Uruguoy ve Kolombiya'do ve diğer bazı u lkelerde 
CIA hesabına çal ı şan bir çok UnlU kiş inin odları yar. 
Cumhurbaşkanıarı i bakanlar ,  general ler, olbaylor, par
ti l iderleri , bUyuke lç i ler ,  daha neler neler. Tllfkiye'de
ki CIA ajanlarındon birisinin böyle bir liste yayı n laması 
herhalde çok i lg inç olur. Bi l i nenlerin yanında bi l inme
yenleri de öğrenmi� olurduk.  (Agee'nin ki tabında 26 
sayfa tutan ve 500'e yakın kişi ve örgütUn adlarını kap
sayan l isteden bazı örnekleri aşağ ıda veriyoruz) . 

NASLL CIA .A,)ANL OWNUR? 

Sosyo-ekonomik gel işme düzeyleri açısından 
TUrkiye'ye yakın olon bu ü l kelerde edindiği deneyleri 
özetleyen Agee , CIA hesabına çal ı şan kiş i ler i  i ki grup
ta tapıuyar . Birinci gruptaki ler, CIA ajan l ığ ın ı  para 
veya başka kişisel çıkarlar için yapon kimseler. Bu tür 

Nardone. Benito: Uruguay Cumhurbaşkanı .  

Otero, Jaek: Uluslararası Nakliyat İşçileri Federas
yonuında ABD temsilcisi. 

Paredes, Roger: Ekvator İstihbarat Teşkilatı Başka
nı. yarbay. 

Pio. Manuel:  Brezi lya'nın Mexleo Clty Büyükelçisi. 

Pirız. Antonlo:  Montevideo Polis müfettişi. 

Pone •. Modesto: Ekvatar Posta Genel MüdUrü 

Prant!. Amaury: Montevideo Toplum Polisi MUdürü. 

Quagliottl. C"rlos: Uruguay' lı çiftlik sahibI. 

Rnmlrez. Roberto: Vruguay ordusunrta albay. 

Rivadeneira, Jorge: " El Comercio" gazetesi yazarı. 

Roumaldl .  Seranno: AFL Latin Amerika Temsi le isı. 

Salgado, Gustavo: " EI Comercio" gazetesi yazarı. 

Sevi Ila. Juan: Ekvator Çalışma Baksnı. Bonn BüyUk
elçisi. 

Slero. lsabel :  Uluslararası Kadın Huh'Ukçular Fede
rasyonu Başkanı. 

Storace, Nicolas: Uruguay İçişleri Bakanı. 

Teler., Adolfa: Uruguay içişleri Bakanı. 

Thol'on, Christophel': Kahire Amerikan Üniversitesi 
Rektörü. 

Vbaeh. Rogeııo: Uruguay ordusunda slbay. 

Ulloa, Matıs.: Ekvator ÖzgUr Sendikalar Konfederas
yonu Genel Sekreteri. 

Varen, Rcinoldo: Ekvator Cumhurbaşkanı Yardımcı
sı. örgUttekl adı :  ECOXBOW-I. 

Vourvoulios, Leander: Yunanistan'ın l\1exlco C lty 
Konsolosu. 
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emek; 3) lgi toplamak 
evlere girip hırsız l ı k  yapmak; 4) i l erici ve 
örgütlere kışkırtıcı ajanlar yerleştirmek; 

ı i l ôçları i nsanlar Uzerinde denemek ;  ve 
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MUdUrü. 

Alberto : Ekvator' lu Işadamı. Liberal Parti 

edo: Ekvator Devlet Bakanı .  

iç in çal ı ımaya boılad ığı 1 956 yı l ından beri kendi yaptık
larını ve CIA'nın faal iyetlerini anlattığı 640 sayfa l ı k  sayfa l ı k  sayf
kitabının sonuna b i r  d e  liste eklemiş .  Bu l i stede bazı 
Lötin .Amerika ul kel erinde CIAajanı o larak çal ı şan dev-

CIA ajanları 
. 
SEÇME ÖRNE KLER 

Estrada, Emiııo: Ekvator'lu banker. 

Fernandez, Chavez: "Agencla Orbe Latinoamericano" 
muhabiri. 

Fernandez. Ganzalo: Ekvator Hava Kuvvetlerinde 
albay. 
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Uruguay ordusunda yarbay. 

Haskins, Lloyd: Uluslararası Petrol ve Kimya İşçi
leri Federasyonu Genel Sekreteri. 

Jauregui. Arturo: Amerikalılar Arası Bölgesel Ça
lışma ÖrgUtil Genel SekreterI. 

Lopez. Ac!olfo: Meksika Cumhurbaşkanı ,  örgUttek! 
adı :  LIENVOY-2. 

Lopez,  Alfansa: Kolomblya Devrımcı Liberal Parti 
h :  ABD Haberleşme İşçiler! Sendikası Lideri. 
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TUrkiye'ye yakın olon 
özetleyen Agee , CIA 
ta tapıuyar . Birinci 
veya başka kişisel çı
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kiıi leri bulup, çengel atmak CIA iç in  h iç de gUç deği l .  
Bir toplantıda veya bir kokteyl partide edilen anlamlı 
bir çift SöZ , bir bUyilke lçinin veya bir genera l in  CIA 
hesabına c;ol ı �mok için ne denli gönU l l u  olduğunu orta
ya çı karmaya yetiyor. Kumar oynayan ve sUrekl i  kay
beden veya agır borcu olon kiıi ler bu yollo çok kolay
I ı klo C IA ,oflarıno geçebi l iyorlor. 

ikinci gruptaki l er daha i lginç kiıi ler .  Bunlar ,  
kendi Ulkelerinin ç ıkorlarının ABDinin çı karlorı i l e  ay
nı olduğunu sovunan , kelimenin tom anlamıyla bir 
"satı imışlar" grubu . Kiıi bir kez ulkesinin çıkarlarıylo 
ABD'nin ç ı karlar ın ın  oynı olduğuna inanınca CIA'ya 
çok fazlo iı dUımUyor. Bu kiıi l er ciA hesobına çalı ıa
bi leceklerin; eninde sonunda ç ı t lat ıveriyorlar. Hatta 
baz ı lorı , ABD blfyukelç i l iğine kod ar gidip pir aıkına 
ajon l ı k  yapmak istedik ler ini  açı k l ıyorlar. 

"KİRLİ" iSIER 
Yabancı ulkelerdeki C IA ajanlarının hep yuk

sek rUtbeli bUrakrotler, politikacılar, veya iı  adamları 
olduğunu dUıUnrnek yon l ı � .  Bu "seçkin" satl lml�lor to
bakası n ın e l lerini  kir letmek istemedik leri ana CIA açı 
s ından mutlaka yapı lmosı gereken h ırs ızl ı k ,  gözetleme, 
odam öldUrme , sabotaj , vb . ufak tefek "k i r l i "  iıleri 
görecek kiı i lere de gerek var. Bunlar ya kendi ulkele
rinde ya do CIA'nın Virj inya eyaletindeki Camp Peary 
adlı özel eğitim okulunda yeti�t ir i l jyorlor. Bu okulda 
pol i t ik  beyin y ı kama derslerinin yanısıra, sabotaj ,  odam 
öldürme, s ın ır  geçme, hava ve deniz harekôtı ,  kaçma, 
saklanma dersleri de görUyarlar. i� in  i lg inç yanı , oku l 
d a  eğitim gören ki� i ler in hiçbirinin ABD'de b i r  kampta 
olduklarını bi lmemeleri . Hepsi kendi lerini kendi ül kele
rinin bir k�esinde kurulan bir okulda sanıyorlar. CIA, 
psikolo j i k  nedenlerle bu tedbiri al ıyor. 

PROPAGANDA 

ABD'nin diğer ul kelerde yaptığı propaganda ça
I IFTlalarının " Korall propoganda diye adlandırı lan bölu
münU CIA yUrUtuyor . " Kara" propogandanın öze l l iği , 
yan l ı �  veya yanı l t ıc ı  bir haberi n  yayı lmasını ve bunun 
kaynağın ın C I A veya ABD olduğunun ortaya çıkmamosı
nı sağlanak. 

" Koro" propaganda yapmak için CIA'nl n kul l an
dığı k i� i ler özel l i k l e  gazete yazarları , pol i t ikacı lar ve 
i �  adamları . Bunlar ın  bazıları gerçekten CIA aleti ol
duklarını b i lmeden kend i l erine verilen "bi lg i"yi  papa
ğan gibi tekrarlayıp yayıyorlar.  Ama bUyUk çoğunluğu 
bu i ı i  bi lerek ve pora kar� ı l ığı yapıyor . Agee'nin bu 
konuda verdiği i lginç bir  örnek var. Venezuel la 'daki 
CIA merkezi , bu ulkede bir komünist ayaklanmosı bek
lendiğine dair uydurma bir hUkUmet yetki l isinden uy
durma bir demeç al ıyor ve bu demeci Kolambiyo'daki 
ajanlarına gönderiyor. Demeç derhal Ekvator, Peru ve 
Bal ivya'ya gönderi l iyor ve CIA hesabına çalıian gaze
telerin sayfalarında, pol i tikacıların nutuklarında ve i� 
odamların ı� demeçlerinde genii b içimde yer al ıyor . Bu 
u lkelerin hukumetleriVenezue l l a  hukUmetine bo�vurorok 
komUnistlerin Uzerindeki baskın ın arttırı lmas ın ı  istiyor
lar .  Kimsenin de akl ı na haberi n uydurma olabi leceği 
gelmiyor. 

ÖGRENCİ ÖRGÜTlERi 

ikinci DUnya Sava�ı ndan sonra kurulan' ve sö
mUrgeci l iğe,  nukleer si lahıara karil ve barı�tan yana 
kampanyalar yUrUten Ulus lararası Öğrenci Birliği ve 
Dünya Dempkratik Genç l ik  Federasyonu gibi i lerici 
öğrenci örgdtlerin in  giderek ortan etkinl i klerinin kır ı l 
ması i ç i n  CIA'nın bizzat kurduğu i ki örgUt var: Ulus
lararası Öyrenci Konferansı ( I SC) ve DUnya Genç l i k  
Asamble,i (WAV) . Merkezleri Leyden v e  Brukse l 'de 
bulunan bu "gençlikll örgutlerinin genel yönetimi C IA' 
nın Uluslararası Örgutler BöIUmü tarafından kontrol 
edi l iyor. ISC ve WAY gez i l er ,  kulturel faal iyetler 
dUzenliyorlar ama osıl n i te l ik ler i , özel l i k l e  az geI iı
miı Ulkelerde CIA'nın bir  propoganda aracı olmaları . 
Bu örgUtlerin en öneml i  hizmetlerinden birisi de uyele
rinin kolayl ı kla CIA hesabına çal ı ımaya ikna edilebi
lir olmaları . Bu örgutlerin üyesi iken C IA ajanı olan 
ve sonraları yUksek pol i ti k  mevkifere geld ik leri zaman 
da CIA he,abına çalı ımaya devam eden kiı i ler in  olduk
ça kabar ı k  ,ayıda olduğu Agee'nin verdiği örnoklerde 
görUlUyor . 

işçi ÖRclrrlERİ 

1949 y ı l ında DUnya Sondi kalar Federasyonu 'nun 

i kiye ayrı larak Ulu,lararasl ÖzgUr Sendikalar Konfede
rasyanu 'nun ( ICFTU) kurulmasında ClA'nın ne kadar 
etki l i  olduğunu gene �ee'nin ki tabında ayrı ntı l ı  % 
rak görmek mUmkUn. Bir çok ul kede Uy.'i olan ICFT U 
nun yönetimi bugUn tUmUyle CIA'nın el inde. Bu örgU
tUn en Ust dUzeydeki l iderleri olon George Meany, 
Jay Lovestone i I rv ing Brown ve Serofina Roumaldi 
CIA'nın maa} bordrosunda adı olon ki� i ler .  

ClA'nın ICFTU arac ı l ığıyla yUrUttUğU çalııma
larda en etkin rolu çe�i t l i  ulkelerde aynı i i  kolunda 
çalı}an ilÇi leri kapsayan sekretaryalar oynuyor. Bu sek
retaryalar i�kolu esas ına göre kuruldukları iç in  ICFlU 
nun bölgesel ve ulusal örgUtlerine göre daha etkin 010-
bi l iyorlar. Örneğin ,  CIA,  Uluslararası Petrol i�çileri 
Sendikası adl ı Amerikan sendikası aracı l ığ ıyla kurduğu 
sekretarya olon Uluslararası Petrol ve Kimya i�çileri 
Federasyonu'nun her faal iyetine egemen durumda. Az 
geliımi� u l keler iıçi hareketi içinde CIA faaliyetlerini 
bu sekretaryalar aracı l ığıyla yUrUtmek son derece ko
lay çUnkU CIA faal iyetlerini ,ekretarya faal iyetleri 
olarak gösterme olanağı var. Bunun en belirgin örnek
ler i , Koto l ik  i�çi lerin bir bölümünU içeren Dünya i�çi 
Konfederasyonu ve israi l 'deki sosyal demokrat sendika 
hareketine sızmak iç in  kullanı lan Histodrut ad l ı  isroi l  
i ıç i  Konfederasyonu .  . -

Genç l ik  örgUtleri gibi bu örgUtler d e  CIA'nın 
Uluslararası Örgütler Bölümü tarafından yöneti lıyor. 
Herhangi bir ü lkede iıçi s ın ı fı hareketini etkiiemekle 
görevl i  CIA ajanı/send ika l iderlerini kolayıı k la etki le
yebil iyor. Burslar, geziler ve konferans çağrıları yerel 
sendika l iderlerini satın olmak iç in  kul l an ı lan en etkin 
araçlar .  

DiGER FAALiYETLER 

i CIA'n ın foal iyetleri say ı lamayacak kadar,çok ve 
çe�itli olanlara yayı lm ı ı .  Emperyal izmin çıkarlarını ko
rumak iç in Ç�i i t ı i  n itel i kte bi lgi ler toplamakton, askeri 

veya yarı -oskeri hareketler yUrUtmeye kadar uzanıyor 
bu faal iyetler. Dost olsun du�man olsun bUtUn u lkelerin 
isti hbarat örgUtlerine s ızmak da CIA'nın be l l i  ba� l ı  omaç
larındon biri . ABD, Kanada, ingi l tere, Avustralya ve 
Yeni Zelônde arasında yapılan bir aniOlma bu ü ıı..eler
den herhangi birisi nin bir diğer u lkenin istihbarat örgUt
lerine sı zmasın ı  yasaklamı� .  Bu anla�monın  kapsamı dı
� ında kolon tUm u l kelerin istihbarot ÖfgUtlerine s ızı ldığı 
ise bi i i nen bi  r gerçek. 

CIA'nın i l erici , demokratik giriıimlere kor�ı yU
rUttUğU faal iyetler artık bUtUn açıkl ığ ıyla b i l iniyor . 
Ş i l i  ve Yunanistan'daki fo�ist darbelerde CIA'nın oyna
dığı rol belgelerle kanıtland ı .  KUba devrimine kar�ı g i
ri�i len Domuz lar Körfezi horekôtının as ı l  sorumilISunun 
da C IA olduğu açıkça ortaya çı ktı . 

Bunlar kadar açı k olmasa do, CIA'n ın dUnya ba
r ı� ın ın  sağlanması yolundaki giri�imleri nos ı l  boltaladığı 
da b i l iniyor. Örne§ in ,  1960 y ı l ı nda Sovyetler Şirliği 
üzerinde dU�UrUlen U-2 cosus uçağın ın  CIA tarafındanı 
özel l i kle  dU�UrUlmesi iç in yoflandığı , UÇağı yapan mü
hendislerden biri tarafından açıklandı . Amaç, oynı y ı
l ın  sonlarına doğru Paris ' te toplanacak olon Zirve Kon
feransı 'nı beltolomaktı . Gerçekten de, cosus uçağının 
dü�UrUlmesi Uzerine gerginlf!1en pol i t ik  ortamda ne Eisen
hawer planlanan Moskova gezisini yapabi ldi , ne de 
Paris konferansı toplonabi Idi . 

Rockefel ler Raporu , Baıkan Kennedy 'nin ısIdu
rUlmesinde C IA'nın hiç bir rolu olruodığın ı  iddia ediyor. 
Halbuki , 1963 y ı l ından bu yana ,UrdUrUlen çal ı ımalar 
yaln ız  .Kennedy 'nin değil Martin Luther King ' in  öldUrUI
mesinde de CIA'nın pannağ ı olduğunu, bu iki cinayeti 
i ı 1 eyen kiı in in aynı kimse olduğunu gösterir n i te l i kte.  
C IA bUtün gUcUyle bu cinayetlerle i lgisi olmadığını  sa
vunuyor oma yakın bir gelecekte gerçeğin ortaya ç ıkma
sı bekleniyor. 

ClA'ya baglı örgütler 

SEÇME ÖRNEKLER 

Antl-Totaliter Genç Ilk Hareketi, Montevideo. 

Arjantin Federal Polis Örgütü, Buenos Aires. 

Brezilya Demokratik Eylem Enstıtüsü, Riade Janeiro. 

Katolik işçi Merkezi ,  �ito. 

Ekonomık ve Sosyal Refonn Çalışmaları Merkezi . 
Bogota. 

"Combate" gazetesi, Montevideo. 

ABD Haberleşme işçileri Sendikası. 

Vluslararası Öğrenci Konferansı ,  Quito. 

Ekvator Özgür Sendikalar Konfederasyonu. �Ito. 
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Bozkurt Mensucat ' ta 
SARI SENDİKA 

PA�RON iŞBİRLİGİ 
Bozkurt Mensucat Sanayiinde, 

Teks1f Sendikası delege seçimleri tle 
başlayıp gelişen olaylar sonucunda 
şimdiye kadar 12 Işçi Işten çıkarıldı. 
Çıkarmaların devam edeceğt tlerl sU
rUIUyor. Fabrika ıçınde, Işveren ve 
sendikanın. kurd$ baskı devam edi
yor. YÜRUYtiş, fabrika Işçileri ve 
işten çıkarılanlarla konuştu. 

Bozkurt Mensucat SanayUnde 
çalışan lşçtler, en doğal demokratik 
haklarını kullanma ısteklerı karşı
sında işveren, sarı seıxUka-yönetici 
işbirliğini buldu. Olayların başlangı
cı, Teksif Sendikası Bakırköy �esl 
delege seçimlerine dayanıyor. Teksi! 
sendıkasının delege listesine karŞı 
Işçilerin ayrı bır delege listesi çıkar
ma hazırlıklarından sendika ve işve
renin haberoar olması Uzerine, işve
ren, sendika Işbirliği Iyice peklştirl
liyor. Delege seçimlerine böyle gi
diliyor. 

Birişçi olaylan şöyle anlatıyor: 
"Sendikanın ııan tabtasına, delege se
çimlerinin 24 Hazıran'da yapılacağı
nı astılar. Sendika yönetiminin Işve
ren karşısındaki tutumunu beğenme
dığınden, toplu sözleşme ve kanundan 
doğan haklarımız korunmadığından de
lege seçimlerine katılmaya karar 
vermiştik. Hazırlanmaya başladık. " 
Oysa, ilan tahtasına delege aeçlmle
rlnin 24 Hazlrandayapılacağınm asıl 
ması bır oyundu. Bu, san sendika 
yönetimlerinin sık sık uyguladıkları 
bır oyundur. Seçim tarihi Ilan edilip, 
lşçllere duyurulur. Ama aeçlmler 
tlan edtlen tarihtenönce yapılır. Boz
kurt Mensucat'tada böyle yapıkb. 24 
Hazıran'da tlan edildi, 19 Hazıran'da 
yapıldı, Bu lşçllerl hazırlıksız ve şaş
kın yakalamak Için başvurulan bır hi
ledlr. 

Bır Işçi anlatmaya başlıyor: 
"18'1-19 Hazlran'abağlayan gece, 

sendika baştemsllclsl ve sendika y<ı
neticllerl bızım kısmageldtler. Doku
ma kısmına. Çıkardığımız listeyl ve 
öncülUk eden arkadaşlarımızı karala
mak Istedller. İçeri sokmadık, kısım
dan dışarı attık. CbUr kısımlarda ka
ralamayı yapmışlar. Basmahane kıs
mında da konuşturulmamışlar. " 

"Ben Iplik kısmındayım. Oraya 
da geldtler. ArkadaşlarımlZın listesi
nin komünistlerın listesi oldulhınu. bu 
Ustodekl arkadaşlara g<ız açtırmaya
caklarını s<ıyledller. O listeye oy ve
renler kendtlerlni Işten çıkmış bUsln 
dedtler. Korkuttular. " 

Çıkarılan Işçiler anlatıyor: 
"Sabah 06. 00 da fabrıkaya gel

dik. Fabrika bekçilerı bizi Içeri koy
madı. Oysa, Içerden çıkan postalar
dan 05. 45 te oy verdlrllmeğe başlan
dığını <ılırendlk. BUtun ısrarlara rağ
men Içeri girmemlze zorla man! ol
dular. Saat 06. 30 civarında fabrıkaya 
gireblidik. oy kullanılıyordu. Sandık 
kuruluna, oy sandığını boş gijrmek Is
tedlğlmlzl s<ıyledlk ve Itiraz ettik. 
Sandık kurulu kahul etmedi. Sandık 
kurulunu sendika atamıştı. Arkadaş
lar sandık başında toplanmaya başla
dılar. Tartışma.devam ediyordu, Ar
kadaşlarımızın Uzerine yUrünUyor, 
tahrlk edlltyorduk, Gayelerı kavga çı
karmak ve bizi dışarı attırmaktı, Hep 
bırıık davrandık. Tahrlklere kapı im a-
dık. ii 

Bır kadın Işçi, kadın Işçilere 
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yapılan baskıyı şöyle anlatıyor: 
"Posta başlarının nezaretinde 

9y sandığına gijturUldUk. Posta baş
larının verdikleri listeleri oy sandı
ğına açıkta attık. Kartlanmızı damga
ladılar. Saat 07. 00 ye kadar bu devam 
etti. ii 

Çıkarılan lşçtler anlatmaya devam 
ediyorlar: 

"Sendika yöneticileri, daimi 
gUndUzcU lşçtlerln kartlarını, onlar 
gelmeden işverenden alıp onların ye
rine oy kullandırdılar, BUtun bu hile
ıı oy kullanmalara tepki gittikçe bU
yUyordu. Arkadaşlar sandık başınd� 
toplanmaya başlıyordu. Hllell oy ver
dlrme aksamaya başladı. Başkasının 
yerine oy verme artık mUmkUn olmu-' 
yordu. Bunun Uzerine Muhasebe MU
dUrU Sadl GölgUn ve Personel Müdü
rU MUberra Keleş sandık basında top
lananları tesbıt ettirdiler. Sandıkba
şında durmayı yasakladılar ve durma
ya devam edenleri bekçllerle dışarı 
attırmakla tehdit ettiler. Sandık ba
şında 8 sendika taraflısının hepsine. 
bızım taraftan Ise bır kişiye kalma' 
Iznt verdtler, 

oy verme böylece devam ettt. 
Saat 17. 00 de sandık açıldı. Sandıktan 
2047 oy çıktı, Oysa fabrika mevcudu 
1640'dı. Ustellkte bUtun hileli oy kul" 
lanmaya rağmen, damgalanmış kart 
sayısı 1640'1 bulmazdı. 2047 oy sayıl
dı. 735 oy bize çıktı. 260y lptal edtl
dı. Geri kalanlar da onlara. Sandık 
kurulu tutanak tuttu ve sendikaya ver
dt. Ertesı gUn i saatlik öğlen tatııın
de arkadaşlarımıza 400 Imza topladık. 
İşveren mani olmaya çalıştı, olamadı. 
Delege seçimlerini Iptal etttrmei< Için, 
Zeytinburnu hakimıığlne deııı tesbltt, 
Bakırköy Asliye Hukuk Hakimıığlne 
Iptal davası açtık. Deltl tesbıtı Için 
fabrıksya gelen hakime, Personel MU
dürU M'llberra Keleş lle Tekslf Bakır
köy �e Başkanı İhsan Yelken deltl 
tesbıt ettirmedller. �be Başkanı İh
san Yelken'e, deltl tesbıtı ıçın gelIn
diğIni MUberra Keleş telefonla haber 
vermiş. " 

Sırası gelmişken beıırteıım ki, 
Personel MUdUrU Awkat MUberra Ke
leş. bazı sendikayöneticilerine yaban
cı değildir. Kendtlerl daha önce de 
-Bozkurt personel mUdUrlUğUnden
Petrol İş Sendıkasının avukatı olarak, 
petrol Işçilerinin haklarını, Işveren
ler karşısında böylesine cansiperane 
kawnmuştu!Anlaşllan Petrol ış sen
dikası avukatı olarak yaptığı hizmet
lerin sonucunda Bozkurt Mensucatın 
personel mUdUrıuğUne terflen atandı. 
Petrol İş Sendıkasında yetışlp, perso
nel mUdUrU olan avukat Keleş, çıka
rılan Işçilerin tazminatları ödenırken, 
kanunlaraaldırmadan 17 aylık kıdem 
tazmlnatından vergi kestiriyor, Ken
disinin dUzenledığı Ibranamentn altı
na, Işçilerin kanuni hak ve alacakla
nnı koruyabilmek ıçın koyınak Istedik
leri şerhlerı koydurmuyor. !şten çı
karılan Işçinin tazmlnata olan ihtiya
cını Iyi bildiğinden, bu ıhtıyacı Işçi
nin Uzerlnde baskı olaral, kullanıyor, 
Şerh koydurmayarak Işçiyi, doğacak 
haklarından mahrum ediyor, Bunları 
bır Iyice öğrenmiş bllglli bır Perso
nel MUdUrU kendileri. Bılglsının önem
ıı kısmını da Petrol ış SendIkası aw
kstlığı sırasında edinmiş. 

işten çıkannatarıo, seçimleri 

YOGUNLASAN VE YAYG ıNLAŞAN 
BASKıLAR KARŞıS ıNDA 

DEMOKRASi MÜCADE L ES i  
YAVUZ ÇiZMECi 

Btllnen bır gerçek var: Iktidar e, 
mekçl halkın Iktidarı olana dek, emek 
çtlerln Uzerlndekl baskı lar sürUp gi
decektir. Ekonomık alanda, demokra
ttk alanda, toplumsal alanda. Ancak, 
tek başına bu gerçeği saptamak ve sU 
rekıı bunu wrgulamak yetmiyor. He
le bu tesbite gijre tavır almak hiç yet 
mlyor. BllInmesl, wrgulanması ge
reken başka bır gerçek daha var. E
mekçi halkın üzerındekı baskılarsta
tık değiL. Değişiyor. Kimi zaman aza 
lıyor, kimi zaman yoğunlaşıyor. Yay 
gınlaşıyor. Hele ekonomık bunalımla
rın derlnleştl!tl dönemlerde. Baskılar 
Iyice artıyor, daha yaygın toplumsal 
sınıf ve katmanlarda etkisini gijsterl
yor. 

BiıgUn TUrkiye bır ekonomlk buna
lımın ıçınde. İçınde bulund$ kaplta 
Ust sıstem de bır bunalım ıçınde. En 

yetklıı ağızlar, 'lUrkiye'nin ekonomık 
gUçlUklerlni dile getırıyor. İlgiıı ba
kanlar. bUtçe açığını eskilere yıkma
ya çalışıyor. İhracat-tthalat dengesiz 
ıığlnegeçlcl tedbırler (!) getırıyor. Ö 
zel sektöre sağlanan olanaklarla bozul 
lan denge. yurtdışına gitmek zorunda 
kalanemekçilerin alınterleriyle karşı 
lanmak Isteniyor. Ve nihayet. bu eko 
nomlk açmazları sayılarla dile getırl 
yor diye. Merkez Baakası gibi resmi 
kurum ların yayınlarına engeller konu 
luyor. 

Bu ekonomlk çıkmaz beraberin
de bır sütli yUk de getırıyor. Özelltk
le çalışanların omuzlarına yüklenen 
yUkler. İşçilerin en yasal hakkı ve en 
önemli güvencesi grey yasaktanıyor, 
Izne bağlanıyor. Artan hayat pahalılı
ğı karşısında hiçbir gUvencesi olmayan 
devlet memurunun ilcretlerl düşUk tu
tuluyor. Öğretmenın, teknik elema
nın, öğrencinin demokratik ve sosyal 
hakları ellerinden alınıyor. Hatta, 
saldırılar tertipleniyor. Tarım kesi
minde Ise . .  zaten köylünUn hiçbir hak
kı yok. 

Ekonomikbunalım sermaye pa.Jlıo. 
tilerini tlk kez bır araya getırdl. Uç 
aydır da iş başında tutuyor .  Ama 
nasıl ? Daha fazla baskı ııe, daha faz
la tertlple. Usteltkblr de Anadolu'nun 
en küçUk yerleşme bırım lerine dek 
yayılan, toplumun tUm katmanlarına 
varan bir saldırı ile. 

İşçııerln, ö!tretmenlerln, öğren
cilerin yanısıra, gUndemde teknik ele:' 
manlar da var. Aslında teknık eleman
lar üzerındekı baskılar yenı değtl. 

takiben her hafta bır-ıkı Işçinin çıka
rılması şeklinde uygulandığını anlab.
yorlar. Bır ayda 12 Işçinin çıkışı bö),
le verilmiş. Bır yandan lşçlledn bi
rer-Ikişer çıkışı verIlIrken, dığer 
taraftan sendika şubeyöneticileri ön
cUluk eden lşçtlere yöneticilik ve tem
sllcııık teklif etmişler. ışçtler kabul 
etmeml şler. 

Çıkarılan Işçiler anlatmaya devam. 
ediyorlar: 

"Sabah fabrikaya sokulmama
mız; daimi gUndüzcUlerln ksrtlan 
Ile onların yerıne oy kullanılması; 
kadın Işçilere posta başlarının neza
retlnde ve açıkta oy kullandırılması; 
daha sonra Işten çıkarmalar sendika 
yönetıcllerl Ile Işveren arasındaki 
lşblrıığlni apaçık bUtun Işçilerin gij
zUö:ıUne serdi, Bu Işbirliği daha ön
ce de vardır, BugUn Işçilerin hepsi
nin gijzUönUnde pervasızca yapıldı. 
Bu lşblrıığlnin basıt bır örneğı, top
lu sözleş�enln bugUne kadar IŞ91lere 
verlimemiş olmasıdır, 

ışten 91karmalarda olsun, faz
la meaalde olsun, kıdem, Ihbar taz-

Personel Kanunu i le yan ödeme ler ma
salı Ile sürUp giden ekonomık baskılar 
bir yandan, işçi-memur ayırımı, çe
şltıı yönetmeııklerle uygulanan demok
ratık hakların kısıtlanması dl!ter yan
dan sUrUp gidiyor. Sendikal haklar 
geri alınıyor. Ve nihayet MC Iktidarı 
Ile blrııkte sistemıı olarak yenı bır 
kampanya başlıyor. Tek tek kışllere. 
Ve giderek teknık eleman örgUtlerlne. 
llISyletlkle, MC Iktidarı bır bakıma 
1975 yılı başındaki teknık eleman ör .. 
gUtlerl genel kurullarındaki yenilgisi
nin Intıkamını da alıyor. TUm tlerlcl, 
dürüst teknık elemanlar gClrevlerln
den alınıyor. Yerleri değlştlrlliyor. 
YSE'de, Gıda Tartm ve Hayvancılık 
Bakanlığında, Zıraat Bakanlığında 
başta olmak Uzere tum bakanlıklarda 
teknık eleman kıyımı sUrUyor. Bu 
slsteml! baskı, giderek <ırııi!t başkan
larına sıçrıyor. Oda başkanları. şube 
başkanları görevlerinden alınıyor. Gi
derek TMMOB iş yerı temsilcilerinin 
yerleri değiştırlliyor. Sımerbank 
Bez fabrikasındaki iki Işyeri temsil
cisinin başına geldiği gibI. Ama sis
temli saldırı burada durmuyor. Ana
yasal dayanağı olan teknık eleman <ır
gUtlerlne sıçrıyor. Hiçbir gerekçe 
gijsterllmeden Mımarlar Odası poııs
çe aranıyor. Anayasal bır hakkını kul
lanan ve gerekıt bUtUn Izinleri almış 
olan TUTED (TUM TEKNİK ELEMAN
LAR DERNEGİ) afişlerini asanlar göz 
altına alınıyor . . .  Bundan sonra da ye
nileri bekleneblltr. 

Ne var kı köprUlerln altından 
çok su geçtt. TUrkiye'de çok şey de
ğlştı. Artık bu tUrden klasik sindirme 
yöntemlerı teknık elemanlara ma1 ol
muş mücadeleyi durduramıyor. Beııı 
bır örgUtlenme düzeyine ulaşmış, ara
larındaki gUvenl, daydnışmayı peki ş
t1rmlş olan teknık elemanlara etkı it 
olamıyor. Çünkü ilerici teknık ele
manların yıllardır sUregelen mUcade
lesi, kitlelere ulaşmakta artık. Tek 
gUvence de bu. Artan baskılar, tek
nik elemanların örgütlenmesini gerl
leteceğlne, Ilerletıyor. İlerletecek. 
Tıpkı saldırılardan gUçlü çıkan TÖB
DER gibI. 

Saldırıların yaygınlaştığı bu dö
nemde teknık elemanlara düşen gijr"v 
bUyUk. Dayanışmayı, ortak çalışma
yı en yaygın ve etkın biçimde geliş
tirmek. BUtün Iklnctl tartışmaları 
bır kenara Iterek. demokrasiye hep 
blrııkte sahıp Çıkmak. 

mınatlarında olsun sendikal haklar 
işveren karşısında korunup, sawnul
muyor. İşçi. Işveren ve sendıkayı 
birlikte karşısında buluyordu. Bu 
sebepten 16 Temmuz gUnU Bozkurt 
ve AR-İş Işçileri sendika şubesine 
gidip hesap sorduk. Eveleytp gevele
dıler. İki gUn sonra da 4 arkadaşımı
zn daha Işveren çıkışlarını verdI . "  
Çıkarılan lşçtlerln bazıları Ile fabrI
kanın karşısındaki kshvede oturuyo
ruz. Birazdan tazminatlarını almak 
ıçın fahrlkaya gidecekler. Birbirle
rine Ibranameye şerh koyınak gerek
tlğlni anlatıyorlar. Daha öncekilere 
koydurmamışlar, ama yine de koy
maya çnlışmalı. Biri kanuna gijre 
diye başlayınca arkadaşından cevap 
geııyor: 

''Kanun bu tel örgUleri geçe
medl! "(fabrikanın etrw tel örgü 
lerle çevrııı� 
Bır diğeri ekUyor: 

"Acemııığlmlze geldi, Çok 
oyun oynad ılar bize, Yoksa geçerdı, 
geçlrlrdlk, " 

delege listesine karŞı 
delege listesi çıkar

sendika ve işve
olması Uzerine, işve

sendika Işbirliği Iyice peklştirl
Delege seçimlerine böyle gi

olaylan şöyle anlatıyor: 
tabtasına, delege se

Hazıran'da yapılacağı
yönetiminin Işve

tutumunu beğenme
sözleşme ve kanundan 

korunmadığından de
seçimlerine katılmaya karar 

vermiştik. Hazırlanmaya başladık. " 
tahtasına delege aeçlmle

Hazlrandayapılacağınm asıl 
Bu, san sendika 
sık uyguladıkları 
tarihi Ilan edilip, 

duyurulur. Ama aeçlmler 
tarihtenönce yapılır. Boz

böyle yapıkb. 24 
edildi, 19 Hazıran'da 

hazırlıksız ve şaş
başvurulan bır hi

anlatmaya başlıyor: 
Hazlran'abağlayan gece, 

baştemsllclsl ve sendika y<ı
bızım kısmageldtler. Doku

Çıkardığımız listeyl ve 
daşlarımızı karala

İçeri sokmadık, kısım
CbUr kısımlarda ka

yapmışlar. Basmahane kıs
konuşturulmamışlar. " 

kısmındayım. Oraya 
larımlZın listesi

listesi oldulhınu. bu 
aşlara g<ız açtırmaya

s<ıyledller. O listeye oy ve
Işten çıkmış bUsln 

ular. " 
Çıkarılan Işçiler anlatıyor: 

da fabrıkaya gel
bekçilerı bizi Içeri koy
Içerden çıkan postalar

verdlrllmeğe başlan
BUtun ısrarlara rağ

girmemlze zorla man! ol
civarında fabrıkaya 

kullanılıyordu. Sandık 
sandığını boş gijrmek Is

ve Itiraz ettik. 
l etmedi. Sandık 

atamıştı. Arkadaş
toplanmaya başla

dlrme aksamaya başladı. Başkasının 
yerine oy verme artık mUmkUn olmu-' 
yordu. Bunun Uzerine Muhasebe MU
dUrU Sadl GölgUn ve Personel Müdü
rU MUberra Keleş sandık basında top
lananları tesbıt ettirdiler. Sandıkba
şında durmayı yasakladılar ve durma
ya devam edenleri bekçllerle dışarı 
attırmakla tehdit ettiler. Sandık ba
şında 8 sendika taraflısının hepsine. 
bızım taraftan Ise bır kişiye kalma' 
Iznt verdtler, 

oy verme böylece devam ettt. 
Saat 17. 00 de sandık açıldı. Sandıktan 
2047 oy çıktı, Oysa fabrika mevcudu 
1640'dı. Ustellkte bUtun hileli oy kul" 
lanmaya rağmen, damgalanmış kart 
sayısı 1640'1 bulmazdı. 2047 oy sayıl
dı. 735 oy bize çıktı. 260y lptal edtl
dı. Geri kalanlar da onlara. Sandık 
kurulu tutanak tuttu ve sendikaya ver
dt. Ertesı gUn i saatlik öğlen tatııın
de arkadaşlarımıza 400 Imza topladık. 
İşveren mani olmaya çalıştı, olamadı. 
Delege seçimlerini Iptal etttrmei< Için, 
Zeytinburnu hakimıığlne deııı tesbltt, 
Bakırköy Asliye Hukuk Hakimıığlne 
Iptal davası açtık. Deltl tesbıtı Için 
fabrıksya gelen hakime, Personel MU
dürU M'llberra M'llberra M' Keleş lle Tekslf Bakır
köy �e Başkanı İhsan Yelken deltl 
tesbıt ettirmedller. �be Başkanı İh
san Yelken'e, deltl tesbıtı ıçın gelIn
diğIni MUberra Keleş telefonla haber 
vermiş. " 

Sırası gelmişken beıırteıım ki, 
Personel MUdUrU Awkat MUberra Ke
leş. bazı sendikayöneticilerine yaban
cı değildir. Kendtlerl daha önce de 
-Bozkurt personel mUdUrlUğUnden
Petrol İş Sendıkasının avukatı olarak, 
petrol Işçilerinin haklarını, Işveren
ler karşısında böylesine cansiperane 
kawnmuştu!Anlaşllan Petrol ış sen
dikası avukatı olarak yaptığı hizmet
lerin sonucunda Bozkurt Mensucatın 
personel mUdUrıuğUne terflen atandı. 
Petrol İş Sendıkasında yetışlp, perso
nel mUdUrU olan avukat Keleş, çıka
rılan Işçilerin tazminatları ödenırken, 
kanunlaraaldırmadan 17 aylık kıdem 
tazmlnatından vergi kestiriyor, Ken
disinin dUzenledığı Ibranamentn altı
na, Işçilerin kanuni hak ve alacakla
nnı koruyabilmek ıçın koyınak Istedik
leri şerhlerı koydurmuyor. koydurmuyor. koy !şten çı
karılan Işçinin tazmlnata olan ihtiya
cını Iyi bildiğinden, bu ıhtıyacı Işçi
nin Uzerlnde baskı olaral, kullanıyor

kanlar. bUtçe açığını eskilere yıkma
ya çalışıyor. İhracat-tthalat dengesiz 
ıığlnegeçlcl tedbırler (!) getırıyor. Ö 
zel sektöre sağlanan olanaklarla bozul 
lan denge. yurtdışına gitmek zorunda 
kalanemekçilerin alınterleriyle karşı 
lanmak Isteniyor. Ve nihayet. bu eko 
nomlk açmazları sayılarla dile getırl 
yor diye. Merkez Baakası gibi resmi 
kurum ların yayınlarına engeller konu 
luyor. 

Bu ekonomlk çıkmaz beraberin
de bır sütli yUk de getırıyor. Özelltk
le çalışanların omuzlarına yüklenen 
yUkler. İşçilerin en yasal hakkı ve en 
önemli güvencesi grey yasaktanıyor, 
Izne bağlanıyor. Artan hayat pahalılı
ğı karşısında hiçbir gUvencesi olmayan 
devlet memurunun ilcretlerl düşUk tu
tuluyor. Öğretmenın, teknik elema
nın, öğrencinin demokratik ve sosyal 
hakları ellerinden alınıyor. Hatta, 
saldırılar tertipleniyor. Tarım kesi
minde Ise . .  zaten köylünUn hiçbir hak
kı yok. 

Ekonomikbunalım sermaye pa.Jlıo. 
tilerini tlk kez bır araya getırdl. Uç 
aydır da iş başında tutuyor .  Ama 
nasıl ? Daha fazla baskı ııe, daha faz
la tertlple. Usteltkblr de Anadolu'nun 
en küçUk yerleşme bırım lerine dek 
yayılan, toplumun tUm katmanlarına 
varan bir saldırı ile. 

İşçııerln, ö!tretmenlerln, öğren
cilerin yanısıra, gUndemde teknik ele:' 
manlar da var. Aslında teknık eleman
lar üzerındekı baskılar yenı değtl. 

takiben her hafta bır-ıkı Işçinin çıka
rılması şeklinde uygulandığını anlab.
yorlar. Bır ayda 12 Işçinin çıkışı bö),
le verilmiş. Bır yandan lşçlledn bi
rer-Ikişer çıkışı verIlIrken, dığer 
taraftan sendika şubeyöneticileri ön
cUluk eden lşçtlere yöneticilik yöneticilik yönet ve tem
sllcııık teklif etmişler. ışçtler kabul 
etmeml şler. 

Çıkarılan Işçiler anlatmaya devam. 
ediyorlar: 

"Sabah fabrikaya sokulmama
mız; daimi gUndüzcUlerln ksrtlan 
Ile onların yerıne oy kullanılması; 
kadın Işçilere posta başlarının neza
retlnde ve açıkta oy kullandırılması; 
daha sonra Işten çıkarmalar sendika 
yönetıcllerl Ile Işveren arasındaki 
lşblrıığlni apaçık bUtun Işçilerin gij
zUö:ıUne serdi, Bu Işbirliği daha ön
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Teknik  e lemanlar baskılara direniyor 
Önceki hafla iç inde TÜTED (TUm Te knik Elemanlar Derne�i),  istanbul '  

do bir afiıleme kampanyası dUzenledi . Afiıleme kampanyası dolayıs ıy la,  " Tek 
nik elemanlar ı n  ve tUm çalııanları" sendikal hakları veri lmelidir" , " Teknik 
Eleman Arkada/: Grev ve Toplu SlSzleıme i le donatı lmıı sendikal haklar mUca 
delerniz için TÜTEDlde birleıel im!! , " Teknik elemanlar boöıms ız l ık  ve dem ok 
rasi mUcodelesi nde emekçi halkımızın yonındooır" ve "TUm emekçi halkımı,z 
ve teknik e lemanlar Uzerindeki fo)ist baskı ve kıyıma son� ii slogonlarını içe
ren dısrt tUr afiı bostır ı ldı . 

OKURLARIMIZA DUYURU 

AHıleme, Cumhuriyet Savcı l ı ğ ı 'ndan o l ınan izinle normal yol l arla baı 
lodı . Ancak, ofiılemeye çı kan teknik elemanların 22'si gUven l i k  kuvvetlerin 
ce göz a l t ına a l ı ndı . Bunun Uzer i ne ,  TÜTED istanbul tubeısi baıta olmak Uzere 
13 teknik elemon meslek kuruluıu bir bas ın  bildirisi yayı n layorok olayı protes 
to etri ler ve olayın sorumlu ları hakkı nda gerekl i  kovuıturmanın yapılmasını 
talep etti ler . 

ÖNÜMÜZDEKi SAYI LARDA 
AÇI KLAYACA� IMIZ NED�N� 
LER DOLAYıSıYLA, DERGINIZ  
YÜRÜYÜŞ 1 7 .  SAYı DAN BAŞLA 
YARAK YURT ÖLÇE�iNDE 
ZENLi OLARAK DA�I TI LAMA 
YACAK. 

17 Temmuz gUnU, TÜTED Baıkonı Osman Aybers ve TMMOB Baıkonı 
Teoman ÖztUrk ortak bir demeç yayı nladı lor . Ortak demeçte, TÜT�D afiıle 
mesine engel olunmasına ek alorak, TMMOB Makine Muhendisleri Odası'nda 
dUzenlenen bir sendika toplantısona yapı lan salehrı ve TMMOB Mimarlar Oda 
sı 'n ın gerekçe gösteri Imeksiz i n  Sıkıyönetim Komutanl ığı emriyle aranması ho
tırlatı ldı ve ıISyle dend i . • 
" ButUn bu olaylar aylardan beri yoğunlaıarok suregelen baskı ve saldır ı l ar ı n  
v e  anti-demokratik uygulamaların n e  derece yayg ınlaıtırı ld ığının yeni bir ko 
n ı t ıd ,r .  iıçi lere i öğretmenlere, öğrenci lere teknik elemanlara yoni tUm çal ı 

Jonlardan yana olanlara yöneti len bu tur boskı:soldırı ve yı ldırma eylemlerinin 
geliıen mUcodeleyi geril etemiyeceğine kimsenin kuıkusu olmamal ıd ı r .  

GAZETE SATıCı LAR ıNDA YÜ
RÜYÜŞ' Ü BULAMAMANI Z  0-
tASIL I�INI  GÖZ ÖNÜNE A
LARAK YÜRÜYÜŞ'E ABONE 
LUN. BÖYLECE, HEM DERGI
NizE KATKıDA BULUNACAK 
HEM DE DERGiNiZi  DÜZENLi 
OLARAK E LDE EDEBiLECEKSi
Niz. 

BUtun bu olaylorın ulkemizdeki ekonomi k-palitik sistemden kaynaklan
dığının b i l i nci nde olon biz teknik elemanlar bu tur giriıim lere karı i tUm de
mokrat i k  gUçlerin sonuna kadar mUcodele edecekleri ne inanıyor ve bu mUcade
lede pqyımıza dU�eni yı lmadon sUrdUreceğimizi kamu oyuna bir kere daha açı k  
lanayı bir görev sayıyoruz. ii 

CHP ' NİN "G ÜVERCİN" 

POLiTİKASI ! . .  
CepheInin, ''kuzuyu bayar, babasına satar" 

lrumazlığıyla girlşti� "BUy(ik yatırımlar gezlsl" geç
tI�m Iz haftanın sonunda başladı. Yola. Perşembe 
gIInU, Kocaeıı yakınlarında yapımına girişilen özel 
sektöre altbır lastik fabrikasının temeııne harç dök
mekle koyulan cepheeller, içinde buluııdJ l!umuz paf
tayı da ayru Işlemlerle geçirecekler . . .  TUrkiye'yi 
ve kitleleri hala 20 yıl öncelerinin TUrkiye'SI sanan, 
kurdela, makas ve kUreğın tılsımına inanan sermaye 
temsilcileri muhtemelen önUmUzdekl haftalarda da, 
bol bol çulrur törenieri yapacaklardır. Saatler 12 
Ekım senato seçimlerine göre ayarlanmıştır. 

Cephe, bUlUn propaganda araçlarıyla konuya 
yUklenecek, kadim "nurlu ufuklar" oyunu tekrar vlz
yana solrulacaktır . • .  

o\.na Muhalefet mi? 
Ulkedekl demokratik, ilerici v e  sosyalist gIIç

lerln türlU-çeşltll baskılar altındayUrUttUklerl muha
lefet uyanıklılı�ını gösterirken, sosyal demokrat mu
halefetpostu sermiş durumda. '!Temel atma"masalı
nın altında yatan demokrasinin mezarını kazma prog
ronuna kayıtsız bır ana muhalefet . . .  

Sermayenin beyllk " GörUyor musunuz. solcular 
eserlere karşı" saLdırısına pabuç bıralo1nuş dunım
da. 

CHP bır anlamda, ekonomık muhalefetini poıı

tık muhalefetinden ayı rını Ş gözUkUyor. Aklın almaya
cağı şey arna CHP bunun da Usteslnden geııyor. El

bette bu olgu bır yerde çaresızıık. CHP'nln ekonomık 

programı, cepheden bazı nUanslarla çok farklı deği L. 

poııtlk muhalefetınl zaafa uğratan, kısırlaştıran 
ana neden de bu. Geriye gIIvercln uçurmak kalıyor 
kı, elhak başarıyla yapılıyor . . .  Demokratik muhale
feU gIIvercln kanadına bağlayan CHP genel merkez 
yö�etlml. ııderlnln eııne bakıyor. GUvercln uçtu . uça
cak • . .  

Bir genel merkez ki . . .  
Lideri de durumdan muzdarlp. Geçenlerde, 

önUne Imzalaması lçlnblr dosya bırakıldı. Açtı, gör
dU ki, bilmem hangi Ilçe örgllWnUn feshine lUşkin . . .  
Genel Merkez yönetımının. lidere aylardır Imzalat
tığı ı.�ıt hep buna benzer şeyler . . . .  Ecevit'In, "Ye
ter artık, Imzalayacak başka şey yok mu" dedl� 
söyleniyor. 

Ecevit'In, etrafındaki çemberi kıramadığı anla
şılıyor. Genel Merkez yönetımı ııderln gerisinde. 
Masasına koyacakları llerı, dinamik. bılımsel esas

- lara dayalı rapor, program yok. 
Dır "Araştırma Grubu" var. Başında, öteden 

berl Dışişleri Bakanlıltı rUyası gören Prof. Haluk Uı

m�n bulunuyor. Geçenlerde bır CHP mllletvekiııne 

bu araştırma grubu 8Oruld�a, "Yanlış hatırlamı-

yarsam öyle bır şey olacaktı" cevabını verdI. Araş
tırma Grubu'nun varlığını, şImdiye kadar meydana 
neler getirdiğini bu cevap slmgeııyor . . .  

MC'nin 100 gIInlUk serUveninde, aldığı ekono
mik kararları enine boyuna eleştırecek bır belgeye 
rastlanmadı. Partinin ekonomı uzmanları yok. 

(onular ve kulaklar . . .  
Cephe hUkllmetl, bazı Urlinlerln taban fiyatları

nı hala açıkiamadı; açıklayarnıyor. Uretlcl yüksek 
fly:rt Istıyor; Wccar. Ihracatçı dUşUk fiyattan yana. 
Bugllnlerde llgiU bakanlıklarda ve hUkUmet ıçınde bu
nun sıkıntısı görUlüyor. Görmeyen, duymayan yalnız
ca CHP lrurmayları. Hem de çok tıtlzıık gösterdlkle
rl "Taban fıyatları" konusunda lrulağırun UstUne yat
mış durumda. Bu sadece bır örnek • • .  

Nedır "35 milyarlık bUy(Ik yatırımlar" hikaye
sı ? CHP kurmayları da birbirlerine soruyor. DP:r 
uzmanları, "hiçbirinin eWd ve projesı y,ok" dıyorlar. 
Yakında MC çukur kazmaya başlayacak. Alt tarafı 
lrurdela-makas. . . •  İç kaynaklar 9 milyarı gösteri
yor. Cephe'ciler açıkladılar. Gerisi ne olacak ? EWd 
ve projesi olmayan yatınma kim para verı r ?  Gelsın 
yabancı sermaye. Uluslararası tekeııerln de Işine 
geljr. yerıı lşblrllkçllerlnln de. "Böy(lk TUrkiye" hi
kayeslnın ardındayatan bu. Yalan-dolan cabası. poıı
tık sonuçlar almaya bakıyor adamlar. 

CHPInin "Araşhrma Grubu" Nasrettin'in hlndi
sı gibi; dUşUnUyor. EceVıt'!n aylardır oluşturulması
na ÇalıŞtılıı ekonomık uzmanlar lrurulu sUrUncemede 
bırakılıyor. Ne ıçın? Genel Merkez yönetımı "poııtı
ka" yapsın diye. 

Bölge uzmanları yok CHPinin. Partının elinde 
TUrkiyeinin sosyo-ekonomık haritası yok. Genel B�ş
kan birbölgeye gidiyor. önUne, bölgenlnsosyo-ekono
mik yapı özeıılklerlni beıırleyen rapor konarnıyor. 

Güvercin' ii politika 
Ecevit'in dajiu gezisInde, genel merkezin yola 

ne gibi hazırlıklarla çıktıltı gözlendI. Daktilo edilmiş 
bır kalııda "Barışm gIIverclnl savaşın kartalı Eco 
geliyor" yazılıydı. Ecevit'in uiıray�caiıı il ve Ilçe le
re önceden gidıııyor hoparlörden bunlar baiıırılıyor
du. Genel Başkan kUrsUye çıkınca, kafeslen bır gii
verein alınıp eııne verıııyordu. Tabıı hengllmede gII
verelnde gIIverclnllk hall kaldıysa uçuyordu. Son za
manlard� Ecevit'In dıııne bır şeydaha dolatıldı. Kon
ya'da ve Sakaryaıda örnekleri görUldU. Durup durur
ken soLa kUlretmek. "Araştırma GrubU'Inun, ya da 
merkez yöneticilerinin sUzgeclndelı de geçmiş olsa 
gerek. 

Sola vurdukça a1kış toplasa bar!. Sessızıık . . .  
Kendisi görmUyorsa, gösteren de yok. Bu alanda, 
MC'den baskın çıkamıyacalıı da gerçek. Bunun adı 
genel merkez poııtlkası. 

'Esnaf 
ve sanatkarlar 

NABi DiNÇER 

Gazetelerde okursunvz i televizyonlarda yapı lan 
oçı klomoları dinler, bu oçıklamaları yopanları seyreder 
siniz: Esnaf ve sanatkarlara �ukodor mi lyar l i ra l ı k  kredi 
veri l iyor, sanatkarlar defter tutma zorunluluğundan kur 
tu luyor vb. Olaylara yUzeyden baktığınız zoman bu ho
berlere sevinmernek için bir neden yok. Gelgelelim o
layın dı�ı  sizi i içi bizi yakar. 

Söz konusu mi lyarlardan faizleri çıkarınız , hiç 
gereksinmeleri olmadı�ı halde bu kredi lere , e l lerini tek
l i fsizce daldıranların payc�ızlarını da bir kenara ayı
r ın ız ,  kalanı dosayı ları yUzbinlerle ifade edilen kUçuk 
iıletme arasında ule�tir iniz,  durumun pek de i�tah çeki
ci olmadığın ı  gÖfUrsUnUz. 

Öte yondon bu slSzde mi  Iyarlaı n 4-6 ay gibi k ı
sa  sUrelerle a l ı nıp  veri ldi�ini duıUnUrseniz,  bunların 
bi r bayat ekmek gibi ufatanon ve kırıntı haline gelerek 
esnafı n vesanatkar ın di�inin Kovuğunu bile doldurmayan 
krediler halinde !lbir görUnUp bir yok olduğunu" görUr
sUnUz . Bir on i ç i n de doldığınıztatlı dlJtten uyanırs ın ız .  

Bi l i ndi�i g ib i  slSz konusu krediler I-jalk  Bankası o 
rocdığı i l e  doğıt ı l ı r .  Bu banka esnaf ve sanatkarı tefe 
cinin e l inden, yuksek foiz l i  krediden kurtarmak için 
kuru lmu�, ticari krediyi de önemsiz bir ek görev olarak 
yUklenmiıtir.  Bu ek glSrevgeçen y ı l lardo birden buyuyup 
serpi l iverdi . Mesleki kredi ler denifen esnaf ve sanatkor 
kredisini IsldUreyozdl .  Kısacası d�dan gelen b�daki 
ni kovmaya kalktı . 

Bu anlat ı lanıarıçin kredi yan ın ın  pek kobo hat -
10rıy�a yansı t ı lması . Bu kredi dOzeni ,esnaf ve sanatkCl"ln 
ne onduğunu ne de öldUğUnO istemezlerin dUzeni . Azar 
azar , parça parça, sakına sakına.vereceksin ki ne para 
babalarını nede esnaf. dar ı l tacaks ı n .  Esnaf verilen kre
diyle oyalanacak , satınalma gUcU biraz. artarak bUyuk 
sermayenin sunduğu dayanı k l ı  tuketim mal larına mOJte 
ri olacak; bir le�ip gUçlenerneyecek1tekel ler insınır lar l_ 
nı zorlayarnayacoktır. Sonotkor bu krediyle bankaya 
abone olmu}tur. Önceden salt tefeciye borçluyken , 
birçok durumlarda hem bankaya hem tefeciye borçlan -

Gerçekler acıd ır ;  bu acı gerçekleri yumu}otma -
yo, bir O' Henry öykosu havası vermeye çal ı�anlar da

. var. Bunlar kUçuk derelerin bir orayo gelerek bUyUrnesı 
gibi coğrafi ve fiziki bir olayı , b i l inmez nas ı l  bir yön
temle esnaf ve kUçuk sanatkor iıletmelerine uygulamaya 
çalı�ıyorlar. Esnafve sanotkorlaa yarın ın  bUyuk kopita
l isti olma ninnilerini söylOyorlor. 

Gerçekıere bir göz atal ım . Bir erOltırma ile bo
yuk sermaye ci ler arasında esnarı ı k  ve kUc;uk sanatkari ı k 
tan gelen t � k  9iri�imci bulunmodı§ı soptonmı� bulunu
yor ; uu konuda yapı lan baıka arOjtırmalar do kuçuk .0-
notkar ve kuçUk sanayiciye bUyUk sermayeciler arasına 
kat ı lma yol l ar ın ın  kapalı olduğunu göstermektedirier. 
Dahası do vor : bugunkU kOju l lor a l t ındo eldeki avuçtaT 
kini de yitirmek olanak içinde. Dimyata pirince gider
ken evdeki bUIAurdan olmak do ver. 

Esnaf ve sanatkarlaro, tUketime gitt i§i  açıkca 
bel l i  olon yetersiz kred i lerden bOjka ne glSturUlmUıtUr ? 
Bakı n slSyleyeyim: GAZiANTEP KÜÇÜK SANAyii GE
Li şTiRME MERKEZi PROJESi.  

Kurulu}undan önce maceral ı  b ir  ombriyö yoıantısı 
olon, koca dağcan bir fore olarak d�on bu proie, 
kem gözlerden uzak bir yerde; bir sutannenin e l ine bı
rak ı lmııtı r .  fakat bu kOju l l ar ve kendis ine karıı g!Ssteri 
len bu kUçuk ISnem karıısında buyuyup serpi lme olas ı l ığ ı  
yoktur .  Öte yandan kUçUk sanayici  ve  sanatkor kendi 
sine yapılacak değerl i  teknik yordımı  bekleyip durmak
tad ır . Ulusal bir projeden Gaziantep'e indirgenen bu 
proje Janss ızd ı r .  

B i r  boı ko proie de kUçuk sanayi çarıı ları proje
sidir.  As l ı nda kUçuk sanatkor ve kUçuk sanayicinin da
ho iyi kOjul lor oltında uretimde bulunmasını s�lomaya 
dtsnUk olon bu siteler rantiyelerin ,  Uretimle i l iıkisi 
olmayan kimseleri n ,  bir iı yeriyle yetinmeyip dört be} 
iıyeri olan tomahkarların eline geçmi} ,  gerçek i h,tiyaç 
sahipleri arka plana atı lmııt ı r .  Örnek mi istiyorsunuz ? 
iıte Konya Bayrakçı Sitesi . . .  

Para babalar ın ın  kol gezdiği bu siyasol ve eko
nomik  ortamda esnaf ve sanatkarların kaderine bundan 
fazlası dU�mez, onların kaderlerinde olon koııklarına 
ç ıkmııtı r .  Bu koıu l lar oltı ndo yo holko açık ı i rketlerin 
isimsiz bir ortağı olmak, ya eldeki avv'itakiyle bir gece.. 
kondu edi n ip bir hukUmet dairesine adacı olarak kapı lan
mak, ya do Holk Bankasının d� ıttığı  "�Iencel ik lerle" 
bugUnlerine de ıukrederek yaıomaktı r .  

Gelecek yaz ı larımızda esnaf v e  sanatkar ıcırıo 
i l g i l i  daha somut problem ler Uzerinde doha ayrı ntı l ı  
bir ıekilde durac� ız . 
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' NİN "G ÜVERCİN" 

POLiTİKASI ! . .  
bayar, babasına satar" 

yatırımlar gezlsl" geç
başladı. Yola. Perşembe 

yapımına girişilen özel 
brikasının temeııne harç dök

inde buluııdJ l!umuz paf
geçirecekler . . .  TUrkiye'yi 

öncelerinin TUrkiye'SI TUrkiye'SI TUrkiy sanan, 
tılsımına inanan sermaye 

önUmUzdekl haftalarda da, 
yapacaklardır. Saatler 12 

ayarlanmıştır. 
propaganda araçlarıyla konuya 

lar" oyunu tekrar vlz

ilerici v e  sosyalist gIIç
altındayUrUttUklerl muha

sosyal demokrat mu
durumda. '!Temel atma"masalı

mezarını kazma prog
muhalefet . . .  

rUyor musunuz. solcular 
karşı" saLdırısına pabuç bıralo1nuş dunım

ekonomık muhalefetini poıı
gözUkUyor. Aklın almaya

Usteslnden geııyor. El
çaresızıık. CHP'nln ekonomık 

nUanslarla çok farklı deği L. 
zaafa uğratan, kısırlaştıran 

gIIvercln uçurmak kalıyor 
Demokratik muhale

bağlayan CHP genel merkez 
bakıyor. GUvercln uçtu . uça

. .  
muzdarlp. Geçenlerde, 

bırakıldı. Açtı, gör
WnUn feshine lUşkin . . .  

lidere aylardır Imzalat
şeyler . . . .  Ecevit'In, "Ye

şey yok mu" dedl� 

çemberi kıramadığı anla

yarsam öyle bır şey olacaktı" cevabını verdI. Araş
tırma Grubu'nun varlığını, şImdiye kadar meydana 
neler getirdiğini bu cevap slmgeııyor . . .  

MC'nin 100 gIInlUk serUveninde, aldığı ekono
mik kararları enine boyuna eleştırecek bır belgeye 
rastlanmadı. Partinin ekonomı uzmanları yok. 

(onular ve kulaklar . . .  
Cephe hUkllmetl, bazı Urlinlerln taban fiyatları

nı hala açıkiamadı; açıklayarnıyor. Uretlcl yüksek 
fly:rt Istıyor; Wccar. Ihracatçı dUşUk fiyattan yana. 
Bugllnlerde llgiU bakanlıklarda ve hUkUmet ıçınde bu
nun sıkıntısı görUlüyor. Görmeyen, duymayan yalnız
ca CHP lrurmayları. Hem de çok tıtlzıık gösterdlkle
rl "Taban fıyatları" konusunda lrulağırun UstUne yat
mış durumda. Bu sadece bır örnek • • .  örnek • • .  örnek 

Nedır "35 milyarlık bUy(Ik yatırımlar" hikaye
sı ? CHP kurmayları da birbirlerine soruyor. DP:r 
uzmanları, "hiçbirinin eWd ve projesı y,ok" dıyorlar. 
Yakında MC çukur kazmaya başlayacak. Alt tarafı 
lrurdela-makas. . . •  İç kaynaklar 9 milyarı gösteri
yor. Cephe'ciler açıkladılar. Gerisi ne olacak ? EWd 
ve projesi olmayan yatınma kim para verı r ?  Gelsın 
yabancı sermaye. Uluslararası tekeııerln de Işine 
geljr. yerıı lşblrllkçllerlnln de. "Böy(lk TUrkiye" hi
kayeslnın ardındayatan bu. Yalan-dolan cabası. poıı
tık sonuçlar almaya bakıyor adamlar. 

CHPInin "Araşhrma Grubu" Nasrettin'in hlndi
sı gibi; dUşUnUyor. EceVıt'!n aylardır oluşturulması
na ÇalıŞtılıı ekonomık uzmanlar lrurulu sUrUncemede 
bırakılıyor. Ne ıçın? Genel Merkez yönetımı "poııtı
ka" yapsın diye. 

Bölge uzmanları yok CHPinin. Partının elinde 
TUrkiyeinin TUrkiyeinin TUrkiy sosyo-ekonomık haritası yok. Genel B�ş
kan birbölgeye gidiyor. önUne, bölgenlnsosyo-ekononlnsosyo-ekononlnsos
mik yapı özeıılklerlni beıırleyen rapor konarnıyor. 

Güvercin' ii politika 
Ecevit'in dajiu gezisInde, genel merkezin yola 

ne gibi hazırlıklarla çıktıltı gözlendI. Daktilo edilmiş 
bır kalııda "Barışm gIIverclnl savaşın kartalı Eco 
geliyor" yazılıydı. Ecevit'in uiıray�caiıı il ve Ilçe le
re önceden gidıııyor hoparlörden bunlar baiıırılıyor
du. Genel Başkan kUrsUye çıkınca, kafeslen bır gii
verein alınıp eııne verıııyordu. Tabıı hengllmede gII
verelnde gIIverclnllk hall kaldıysa uçuyordu. Son za
manlard� Ecevit'In dıııne bır şeydaha dolatıldı. Kon
ya'da ve Sakaryaıda örnekleri görUldU. Durup durur

yUklenmiıtir.  Bu ek glSrevgeçen y ı l lardo 
serpi l iverdi . Mesleki kredi ler denifen 
kredisini IsldUreyozdl .  Kısacası d�dan 
ni kovmaya kalktı . 

Bu anlat ı lanıarıçin kredi yan ın ın  
10rıy�a yansı t ı lması . Bu kredi dOzeni ,esnaf 
ne onduğunu ne de öldUğUnO istemezlerin 
azar , parça parça, sakına sakına.vereceksin 
babalarını nede esnaf. dar ı l tacaks ı n .  acaks ı n .  acak
diyle oyalanacak , satınalma gUcU biraz. artarak 
sermayenin sunduğu dayanı k l ı  tuketim 
ri olacak; bir le�ip gUçlenerneyecek1tek
nı zorlayarnayacoktır. Sonotkor bu 
abone olmu}tur. Önceden salt tefeciye 
birçok durumlarda hem bankaya hem 

Gerçekler acıd ır ;  bu acı gerçekleri 
yo, bir O' Henry öykosu havası vermeye 
var. Bunlar kUçuk derelerin bir orayo 
gibi coğrafi ve fiziki bir olayı , b i l inmez na
temle esnaf ve kUçuk sanatkor iıletmelerine 
çalı�ıyorlar. Esnafve sanotkorlaa yarın ın  
l isti olma ninnilerini söylOyorlor. 

Gerçekıere bir göz atal ım . Bir 
yuk sermaye ci ler arasında esnarı ı k  ve kUc;uk 
tan gelen t � k  9iri�imci bulunmodı§ı soptonmı� 
yor ; uu konuda yapı lan baıka arOjtırmala
notkar ve kuçUk sanayiciye bUyUk serma
kat ı lma yol l ar ın ın  kapalı olduğunu göstermekte
Dahası do vor : bugunkU kOju l lor a l t ın
kini de yitirmek olanak içinde. Dimyata pirince gider
ken evdeki bUIAurdan olmak do ver. 

Esnaf ve sanatkarlaro, tUketime 
bel l i  olon yetersiz kred i lerden bOjka ne 
Bakı n slSyleyeyim: GAZiANTEP 

rden bOjka ne 
GAZiANTEP 

rden bOjka ne 
KÜÇÜK 

Li şTiRME 
slSy

şTiRME 
slSy

MERKEZi 
leye
MERKEZi 

leyeyim: 
MERKEZi 

yim: 
PROJESi.  

Kurulu}undan önce maceral ı  b ir  
olon, koca dağcan bir fore olarak 
kem gözlerden uzak bir yerde; bir sutannenin 
rak ı lmııtı r .  fakat bu kOju l l ar ve kendis ine 
len bu kUçuk ISnem karıısında buyuyup 
yoktur .  Öte yandan kUçUk sanayici  ve  
sine yapılacak değerl i  teknik yordımı  
tad ır . Ulusal bir projeden Gaziantep'e 
proje Janss ızd ı r .  

B i r  boı ko proie de kUçuk sanayi 
sidir.  As l ı nda kUçuk sanatkor ve kUçuk 
ho iyi kOjul lor oltında uretimde bulunmasını 
dtsnUk olon bu siteler rantiyelerin ,  
olmayan kimseleri n ,  bir iı yeriyle yetinmeyip dört 
iıyeri olan tomahkarların eline geçmi} ,  
sahipleri arka plana atı lmııt ı r .  Örnek 
iıte Konya Bayrakçı Sitesi . . .  

Para babalar ın ın  kol gezdiği 
nomik  ortamda esnaf ve sanatkarların 
fazlası dU�mez, onların kaderlerinde 
ç ıkmııtı r .  Bu koıu l lar oltı ndo yo holko 
isimsiz bir ortağı olmak, ya eldeki avv'it
kondu edi n ip bir hukUmet dairesine adacı 



DDNYADA YlJRDYlJ$ 

Helsinki Zirvesi Toplanıyor 
DEMiREViN 30 TEMMUZ'DA 
HELsiNKİ'YE GiDişi. DÜNYADA 
BARıŞçı GÜÇLERiN SoGUK SAVAŞ 
VE STATÜKO TARAFTARLARINA 
KAR i ÜSTÜN GELMEsiNiN 
SONUÇLAR ıNDAN BİRİDiR. 

35 ülkenin devlet ve hükümet 
başkanları. Avrupa Güvenlik ve iş
birliği Konferansı'nın iklnci dönernin
de oluşturulan metinleri imzalamak 
ve üçüncü dönemi açmak üzere. 30 
Temmuzıda Helsinki'de biraraya ge
lecekler. Bu zi rveye, Arnavutluk dı
şındaki tüm Avrupa ülkeleri.. ve Kon
ferans' ı n  başından bu yana çalışmala
ra katılan ABDve Kanada da katılacak. 
Çıkmaza girmek1:en son anda kurtarı
lan Konferans' ın böylece sonuçlanma
sı, sosyalist ü lkelerin uzun çabalar 
gerektiren bir başarısını belgeliyor. 

20 yılı aşkın bır süredir. baş
larında ABDinin bulunduğu emperya
'list ülkeler. İkinci Dünya Savaşı'nın. 
Avrupa'da bir sosyalist ülkeler top
luluğunun doğmasına yol açan sonuç
larını değiştirmek için ellerinden ge
leni yaptılar. Avrupa haritasını değiş
tirme niyetlerini gizlemediler. 

30 Temmuz'da yapılacak zirve. 
Avrupa'da bugün varolan egemen dev
letlerin sınırlarının resmen onaylan
masını sağlayacak. Sınırların değiş
tirilmesi amacıyla kuvvete başwrul
ması, Avrupa'daki tüm devletlerin 
iradesiyle kıoadacak. Konferans'ın 
genel olarak Avrupa'dak:iyumuşa.mayı 

beigelernesi ıçınde. sağlayacağı bu 
somut sonuç , en önernU ürünü olacak. 

Çelişkiıer 
Konferansın son aşamasına böy

lece ulaşılması, Avrupa halklarının 
ve demokratik güçlerin çabalarıyla, 
soğuk savaş ın aşılarak, barış içinde 
birnı'ada yaşamanın kabulüne geçi Ldi
ğini ve barış ortam ını yaraQnanın 
olanaksız olmadığını kanıtlıyor. 

Bu gelişme, emperya lizmin ni
teliğinin değişmesi sonucu sağlanmış 
del'ılldir. Tersine. dünyada asıl değiş
miş olan. emperyalizm ile sosyalist 
sistem arasındaki güçler dengesidir. 
Denge sosyalizm lehine değişmiştir. 

Bunedenle. kapitalist devletler. 
güçler dengesiııdeki değişikliği pasif 
bir tarzda kabul etmemektedİrler: 
Helsinkl zİt'vesinin kendileri için bir 
gerileme olduğunun bilincinderiider 
vebu gerilemenin ölçüsünü daraltma
ya çalışmaktadırlar. 

Gerici güçler bunun için,  Avru
pa 'da tüm devletlerin egemel1liğini 
garantiye alarak kollektif güvenliği 
sağlayacak ve böylece. Konferans'ta 
bugüne kadar benimsenen Ilkelerin 
maddi olarak da gerçekleşmesine yol 
açacak sürekli kurumların ve örgütle
rln oluşmasını engellemiş lerdir. Bu 
tür sürekli kurumların oluşması. da
ha ilerde yeni çabalar gerektirmek
tedir. 

Kapsam sorunu 

Aynca, Konferans' ın sonunda 
resmen benimsenen ilkelere k::ıpita
ııst ülkeler tarafından ne ölçüde uyu
lacağı Ikıncı bır sorundur. Bu uyumu 
sağlamak barışçı güçlerin sürekıı 
mücadelesine bağlıdır. Daha şimdi
den. Konferans'ta benimsenen ilkele
re yenj tlyorurn " lal' getirilerek kap
samı değiştirI Imeye çalışılmaktadır. 

Bu arada. dikkatleri bir başka 
yöne·kaydırmak için. düşüncelerin ve 
Idşilerin serbestçe dolaşımı konusu 
üzerinde geniş spekii lasyonlar yapıl
maktadır. Yarımyüzyıl Avrupa'yı ka
vuran ve son 20 yılda özel bir nitelik 
kazanan anti-sovyetizmln yaratıcı la- ' 
rı, bu konuda kendilerinin verecekle
ri bir taviz yokmuş gibi davranıyor
lar. Örneğin, isteyen Fransız vize 
almadan dilediği gibi Budapeste'de 
dolaşabili rken bir Macarlın Paris'e 
girebilmesi için bir Fransız hüküme
tinln sayı sız foı'maliteler çıkartması 
unutuluyor. 

Emperyalist devletlerin. barış
çı olmayan niyetleri bu yumuşama or
tamında daha da göze çart>ıcı olmak
tadır. YÜRÜYÜŞlün 12. sayısında ha
ber verildiği şekilde ABD'nin sınırlı 
nükleer savaş stratejisini yürürlüğe 
koyduğu. Amerikan Savunma Bakanı 
tarafından resmen açıklandı. Federal 
Alman dışişleri bakanı onu izlemek
tedir.  Fransız  Başbakanı da onlardan 

geri katmnmakladır. 
BütUn bu saydıklarımız. HelsJn

ki zirvesinin önemini azaltmamakta. 
aksine bu önemin ne kadar büyük ol
duğunu gösleı·mekted l r. lIacranança
balarıo değerini ve uluslararası yumu
şama ortam ını korumak ve geliştir
mek Için mücadelenin sUrekU olması
nın zorunluluğunu ortaya koymakta
dır.  

Ya bizim kiler! 

TUrkiye'de burjuvazinin, tekel
lerin Iktidarları. İkinci Dünya Sava
şından bu yana Sovyetler Birllğl'ne 
karşı. Amerikan ve Avrupa emperya
lizminin doğrultusunda bır politika 
yürüttüler. Bu politika bugün Tilrki
ye'yi uluslararası alanda tam bir çık
maza getirip bırakmıştır. Bu çıkmaz, 
sermayenin MC iktidarını,  gt5rünUşte 

. parlak. özünde boş ve göstermelik 
adımlar atmaya zorlamaktadır. 

Büyük burJuvazı '  NATO'nun et
kinıığlnln azalması karşısında. büyük 
bir endişeye kapılmıştır. Bu endiışe 
içindedir ki. HUkümet programında 
"güvenlik ve siyasi dengenin kurul
ması konusunda NATO savunma itti
fakının şimdiye kadar oynadığı rolün. 
bugünkü durumda da değ�rinl devam 
ettirmekte oLduğuna inanıldığı 11 yazıl
mıştır. Bu deyimler. NATO'ya. Av
rupa'da siyasal statüyü korumak ama
cıyla, yumuşamaya karşı bir rol ve-

Angola BAGI MS/ZLlG/YLA OYNANAN ÜLKE 

A L V O R  A N L A ş M A s ı i M Z A L A N ı Y O R  

ÖnUmüzdeki ii  Kasım'da balım
sızlığını kazanacak olan, 6 milyon nü
fuslu Angola'da kanlı tertıpler sahneye 
konuluyor. 500 yıldır sömUrge olarak 
yaşayan bu halkın bağimsızlığına göz 
diken empe ryaltzm ile yerli gerici 
gUçler yanında, Portekız'de çl.karları 
yok edilen egemen güçler de bu ter
tıpıerin Içinde yer alıyor. 

Lizbon'da Silahlı Kuvvetler Ha
rekel! 'nın (SKH) en kararlı kesımını. 
Başbakan Gonçalves'ten başlayarak 
devlrmeyl tasarlayan karanlık güçler, 
Luanda'da 13 yıldır ulusal kurtuluş 
savaşını fiilen yürütmUş olan Angola 
Halk Kurtuluş Hareketı (MPLA)'nl or
tadan kaldırmak ıçın her tertibe baş 
vuruyor. Portekız'de ve AngoLalda or
taya çıkan son gelişmeler arasındaki 
balıantı son derece göze çarpıcı. 

Portekiz'deki devrim. eski Por
tekiz sömürgelerindeki ulusal kurtu-
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luş savaşları ile aynı süreç içinde e
le alınmalı. Bu nedenle, Angolaldaki 
son geıışmeler ıkı kurtuluş örgütü a
rasındaki çatışmadan çok ötede bir 
anlam taşımakta. Bo�lmak Istenen, 
sadece Angola halkının baltımsızlıltı 
değil. Boltu1mak Istenen. SKH'nln 
Portekız'de halkla elele yürUttU� 
devrım süreci, Gine BIssau'yu daha 
Eylül 1973'te. Mozamblk'l geçtiğimiz 
ay içinde elinden çıkarmak zorunda 
kalan emperyalizm, Angola'nın düş
mesini bır tUrlü kabullenmeye yanaş
mıyor. 

olaylar 
13 yıldır silah elde ba�ımsızlık 

savaşı veren M'PLA, Hteld iki "kurtu
luş" hareketı FNLA (Angola Ulusal 
Kurtul�ş Cephesi) ve UNITA Itderlerlo 
ile devrımcı Portekı z'in yöneticileri' 
geçen Ocak ayında gUney Portekiz 'de-

kı Alvor'da bır anlaşma !mzaladılar. 
Buna göre kurulan bir koalisyon hükü
meti halen işbaşında. Ne var ki. Raber 
to Holden' ı n  başında bulunduğu FNLA 
tüm anlaşmaları hiçe sayarak si
lahlı bır dbrbey. girişti . .  Luanda'da 
iktidarı ele geçi rerek MPLA'yı sa! dı
Şı etmek IstedI. Halktan destek gör
meyen girişim püskürtuldU. Zalre 
ABD ve Çın H. C .  sılahlarıyla donab I
mış FNLA ordusu. Zal re'ye sığindı. 
Gene yüzlerce ÖLU, binlerce yaralı . 
Temmuzıda MPLA ile FNLA a.raslOda
ki ballar tamamen koptu. 15 TE'.mmuz 
da FNLA "Iç savaş dahl1ber yola baş
vuraca�ız" dedi. 

emperyalizm 
Angola. çok zengin yer altı ve 

yer üstü kaynaklarına sahip. Altın VD 
urnnyum ABD ve İngiliz rırmalarının 
elinde. Etmas dahil pek çok delterli 

ve zengin yatak yanında petrolde de 
büyük rezervleri var Angola'nın. Gü
ney Afrika ve Rodezya'daki ırkçı ve 
gerici reJimierin kalıcılıği Angola'ya 
bağlı.  Emperyalizm açısından elden 
giden, hem Portekiz . hem Portekiz' 
in sömürgeleri, hem de Afrika. 

Bu nedenle emperyalizm tarafın
dan tertiplerin her türlüsünebaşwnll_ 
masına şaşırmamalı. Emperyalizmin 
ve gericiliğin kullanmakta tereddUt 
etmediği snahların sayısı bu nedenle 
oldukça fazla. 

Bunların başında FNLA geııyor. 
Simürgec i,  faşist Portekiz'e karşı di
reniş mücadelesinde sürekli Angola dı
şında faaliyet gösteren FNLA geçtıiıl
mIz Mart'ta yüzü aşkın l\1PLA'h genT 
ci öldürdü. i Mayıs'ta çıkardıkı karı
şıklıklarda ölenlerin sayısı bini aştı. 

Yabancı askerlerin Angola top
raklarına sokulması, Alvor anlaşma
sının sürekli olarak çiğnenmesi, et
nik grupların birbirlerine karşı kulla
nılması, CIA'dan büyük ynrdımlar a
tınması, ulusal kaynakların devletleş
tirilmesine engeL olunması, ENLA'nın 
hesap defterinde kayıt lı .  FNLAbaşka
nı Roberto Holden. Zn.ire Devlet Baş
kanı Mobutu Ile yakın akraba. Geııel 
sekreteri Chipenda, Coimbra'da fut
bolcu iken, faşizmin poliSi PIDE'nin 
en gözde ajanlarından biriydi, MPLA 
saflarına sızabi Idiyse de kısa sUreele 
oradan ntılarak gerçek yedni buldu. 

Tarafsız bir görUnUşle ortaya 
çıkan UNITA 'nın başkanı Joııas Savim
bi, direniş sırasında Salazar ordusun
dan yanaydı. Şimdi de MPLA liderini 
"revizyonizm" le suçlamakın meşgul. 
Batı Avrupa ve özellikle Fransız em
peryaıızml Ile sıkı fıkı ııışkiler Için
de. 

sosyalist ülkeler top
doğmasına yol açan sonuç

için ellerinden ge
Avrupa haritasını değiş

gizlemediler. 
'da yapılacak zirve. 

olan egemen dev
resmen onaylan
Sınırların değiş

kuvvete başwrul
tüm devletlerin 

kıoadacak. Konferans'ın 
Avrupa'dak:iyumuşa.mayı Avrupa'dak:iyumuşa.mayı 

vebu gerilemenin ölçüsünü daraltma
ya çalışmaktadırlar. 

Gerici güçler bunun için,  Avru
pa 'da tüm devletlerin egemel1liğini 
garantiye alarak kollektif güvenliği 
sağlayacak ve böylece. Konferans'ta 
bugüne kadar benimsenen Ilkelerin 
maddi olarak da gerçekleşmesine yol 
açacak sürekli kurumların ve örgütle
rln oluşmasını engellemiş lerdir. Bu 
tür sürekli kurumların oluşması. da
ha ilerde yeni çabalar gerektirmek
tedir. 

girebilmesi için bir Fransız hüküme
tinln sayı sız foı'maliteler çıkartması 
unutuluyor. 

Emperyalist devletlerin. barış
çı olmayan niyetleri bu yumuşama or
tamında daha da göze çart>ıcı olmak
tadır. YÜRÜYÜŞlün 12. sayısında ha
ber verildiği şekilde ABD'nin sınırlı 
nükleer savaş stratejisini yürürlüğe 
koyduğu. Amerikan Savunma Bakanı 
tarafından resmen açıklandı. Federal 
Alman dışişleri bakanı onu izlemek
tedir.  Fransız  Başbakanı da onlardan 
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bir endişeye 
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cıyla, 

Angola BAGI MS/ZLlG/YLA OYNANAN ÜLKE 

M A s ı i M Z A L A N ı Y O R  

ii  ii  Kasım'da Kasım'da balımbalım
olan, 6 milyon nü

tertıpler sahneye 
yıldır sömUrge olarak 

bağimsızlığına göz 
ile yerli gerici 

Portekız'de çl.karları 
güçler de bu ter

alıyor. 
Silahlı Kuvvetler Ha

kararlı kesımını. 
Gonçalves'ten başlayarak 

layan karanlık güçler, 
yıldır ulusal kurtuluş 
yürütmUş olan Angola 

Hareketı (MPLA)'nl or
ıçın her tertibe baş 

luş luş savaşları savaşları ile ile aynı aynı süreç içinde e
le alınmalı. Bu nedenle, Angolaldaki 
son geıışmeler ıkı kurtuluş örgütü a
rasındaki çatışmadan çok ötede bir 
anlam taşımakta. Bo�lmak Istenen, 
sadece Angola halkının baltımsızlıltı 
değil. Boltu1mak Istenen. SKH'nln 
Portekız'de halkla elele yürUttU� 
devrım süreci, Gine BIssau'yu daha 
Eylül 1973'te. Mozamblk'l geçtiğimiz 
ay içinde elinden çıkarmak zorunda 
kalan emperyalizm, Angola'nın düş
mesini bır tUrlü kabullenmeye yanaş
mıyor. 

olaylar 
13 yıldır silah elde ba�ımsızlık 

kı Alvor'da bır anlaşma !mzaladılar. 
Buna göre kurulan bir koalisyon hükü
meti halen işbaşında. Ne var ki. Raber 
to Holden' ı n  başında bulunduğu FNLA 
tüm anlaşmaları hiçe sayarak si
lahlı bır dbrbey. girişti . .  Luanda'da 
iktidarı ele geçi rerek MPLA'yı sa! dı
Şı etmek IstedI. Halktan destek gör
meyen girişim püskürtuldU. Zalre 
ABD ve Çın H. C .  sılahlarıyla donab I
mış FNLA ordusu. Zal re'ye sığindı. 
Gene yüzlerce ÖLU, binlerce yaralı . 
Temmuzıda MPLA ile FNLA a.raslOda
ki ballar tamamen koptu. 15 TE'.mmuz 15 TE'.mmuz 15 TE'
da FNLA "Iç savaş dahl1ber yola baş
vuraca�ız" dedi. 
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rilmesi çilbasııım bir Ut'llni.! ve yansı
masıdır, 

DemirePin 30 Temmuz'dR Hol
slnkl'ye gidi şI .  dünyada barışçı gUç
leJ'in soAuk savaş ve stakiito taraf tar-

, larına knr.şı üstün gelmesinin sonuç
larından biridir. Yine hUkümet prog
ramında Güvenlik Konferansı lle ilgi
li yazılanlar, MC'nin, bu konferansı, 
siyasi dengenin sürmesinin bır aı'ncı 
olarak gördükünü ve kapsamını "te
mas ve-mUbadelenln geliştirilmesi" 
ııe sınırlı gijrdüğünU gijstermektedlr. 
Şımdı, Demirel'In Helslnkl'ye gidişi 
it yepyeni bir dış Rolttika"nın ( ! ) ör 
netı olarak gtssteriLmek istenecektir. 
Gerçekte bu bile sermayenin siyast 
sözcülerinin artık Içine girdikleri çık
mazı belgelemektedir, Bunların. her 
deCasında gazete sütunlarında kendi
lerin1 dış politika alanında övü1i.ir 
görmek istemeleri, artık TUrkiye'de 
kitlelerin uluslararası polltikayı da 
izlemeye başlamasının ve bu konuda 
pasif katmadı�ının anlaşılmasının so
nucudur, Fakat. Avrupa Konferansı'
nın kabul edeneiti metinlerden hangi
sine bu hükümetln ya dabir başka ser
maye iktidarının uyacağı merak ko
nusudur! Devletlerin toprak büti.inlü
!tUne saygı i lkesine ml ? Uzlaşmazlık
ların barışçı çözilmi.! ilkesine mi ? 
İçjşlerlne karışmamaya m ı ?  İnsan 
hakla�ına ve temel özgUrlüklere say
gı ilkesine mi ? Yoksa, düşüncelerin 
ve kişilerin serbestçe dolaşımı ilke
sine ml ? !  

TUrkiye'de ilerici ve demokra
tik güçler, Avrupa KonferanSı'nın so
nuçlarının korunması için güçlerini 
birleştirmek zorundadırlar. NATO, 
AET vb. gibi, emperyalist bütünleş
meyi temsil eden ve halkların hak 
eşltUline saygısız, anti-demokratik 
blrleşmelere karşı; demokratik lşbir
Uit!ni temel alan ve barışa gerçekten 
katkıh olan forumları sawnmak, de- ' 
mokratik gUçlerln gijrevidir. 

Angola'da haıa daitıtılamayan 
Solazar polisi PIDE-DGS Ile, SKH'nln 
çlzgl"lne gelmeyen 24. 000 klşııık Por 
tekiz ordusunda" önemli bir kesİm de 
emperyalizmin ç ıkarlarının sawnueu
su. Devletleştirlh;n ChampoUmaud 
vb. gibi büyük tekeller Ile resmi gij
revU sayısını bu yılın içinde Illden 
400'e çıkaran CIA'dan söz etmek ge
reksiz. 

kurtuluşa dognı 
Portekiztde devrimci sijrecin 

karşısına çıkarılan engellerl bır bır 
aşan SKH, Işte bu veriler ışılında, 
Angola 'nın blağımsızlığına yönelen 
tehlikeleri yok etmek ıçın gerekırse 
müdahale edeblleceitlnl kararlı bır 
dıne belIrtti. Gerçekten de Al�or an
laşmasında taraflardan biri olması sı
fatıyla Portekız, bu karşı devrımcı 
ve gerici glrlşlmlerl bastırmakla yü
kümlU. Başlıca gijrevi üstlenen MPLA' 
nın yönetlcııerl de Portekız devrım 
sürecinin karşılaştığı engellerl', gUç 
ıuklerln, tertlplerln bIHnclndeler. 
Kurtuluş, MPLA ıçın, tüm yurtsever 
ve devrimci gUçlerln blrUlinden geçi
yor. Bu dolrultuda, ötekl,sözde "kur
tuluş" örgUlleri Ile de ortak eylemle
re gidildI. Ne var kı, MPLA'nın girı., 
şimi Ile gerçekleşen çeşltU zirve top
lantı'ları, emperyalizmin tertipleri 
sonucu 'Ulkenln bır iç savaşın eşiği
ne geır:ıestne engel olamadı.  

Sosyalist ülkelerin, üçüncü dün
yadaki kardeş ülkelerin ve tUm Ilerl
cl gUçlerin desteit! Ile, MPLA, de
mokratik ve halkçı bır Angola ıçın 
çarpış ıyor. Bağımsız Angola'da hal
kın Iıer kesiminin etkın söz sahibi ola
calı bır Iktidar ıçın mUcadele ediyor. 

TÜRKiYE , "YUNANİSTAN ve BULGARiSTAN : 

Dogru akım mı , 

ters akım mı ? 
TUrkiye ile Bulgaristan arasında enerji alış-' 

verişini sağlayacak olan sıstem 20 Temmuz gUnU 
Babaeskı'de çalışmaya başladı. Sovyetler BlrUit! Ile 
gerçekleştirilen kredi anlaşmasından kısa bir süre 
sonra ikinci bir sosyalist iilke tle Türkiye arasındaki 
ekonomlk lşblrliit!nl simgeleyen bu olay bır çok yön
den dikkatleri üzerıne çektı' 

Bır kere, sosyalist ülkelerle gerçekleştirilen 
ekonomik lşblrliiti karşılıklı çıkar temel! üzerınde 
geUşlyordu. Birbirini izleyen ıkı olayda da; Işbirli
ğinin Türkiye'ntn temel üretim dallarının gelişmesi
ne katkıda bulundultu dikkatierden kaçmadı. 

- MC hükümetl Sovyetlerleyapılan anlaşmayı ka
n\Uoyundan gtzlemeye çalışmıştı. Bunda başarılı ola
madı. Daha sonra, bunu, tek silahı olan anti-komü
nlzmle bağdaştıracak demagoji yollarını gazete Sü
tunlarında denedi. Bunu ise pek gören olmadı. Bulga
rlstan'!a gerçekleştlrHen enerji alanındaki işbirliitl
ni ise bu kez kendı "başarısı" olarak göstermeğe ça
lıştı. Oysa projenin hazırlanışı MC'nin iş başına gel
mesinden çok öncelere gidiyordu. 

perhiz ve lahana turşusu 

Dış IllşkHerindeki açmaz, burjuvaziyi, her 
porhizini lahana turşusuyla tamamlamak zorunda bı
rakıyor. Bunun bir örneğini, trafo merkezinin açıl
dığı gün yine Demirel verdi. Bulgaristan Devlet Baş
kanı Jivkov' la görüşmeye giderken yol üzerinde bir 
konuşma yaparak yine üstü kap�lı anti-komünist söz
ler etmekten kendini alamadı. Demirel, "Türkiye'de 
Bolun gelişme imka.nının olmadığını" söylüyordu, Bu 
sözleriıarkasındaki tekellerle emperyalistıere, " kork_ 
mayın, sosyalistlerle glrdlitimlz Hlşkller başımıza 
iş açmazı! anlamına mı geliyordu ? 

Ekonomık Işbirliğinin Balkanlarda sürekli barı
şa katkıh olacağını söyleyen Demirel'in AP'slnin ön
de gelen bır sözcüsU, MCRT ekranlarından daha çok 
yakın bır geçmişte, "Balkanlarda ayrı bır Işbirliği 
sistemine gitmenin mUmkün olmadığınl" ilan etmişti. 
Demirel'in kendisi de Babaeskı 'de bi lmecemsı sözler 
etmekten geri kalmadı. Bay Demirel, TUrkiye bun
dan sonra Ortadoğu ülkeleri ile arasında bağlantı kur
dultu zaman "Avrupa sıstemı" He Ortadoltu hattının 
blrleşeceit!nl" söylüyordu. TUrklye Ortadoltu ülkele
ri Ile bağla"tı kurmayı daha yenı akıl ediyordu! liste
Iili Demirel, TUrklyo'yi, kendisinin eski deyimleriy
le "gelişmiş Avrupa ııe az gelişmişler kıtası Asya 
arasında bir köprü" yapma hayallerinden vazgeçme
miştI. 

Gerçekte coitra/yadan politlkaya kadar bUtun 
objektif etkenler TUrkiye'yi yenı bir llişkııer siste
mine dOlru yöneltlyor, fakat burjuvazi bunun karşı
sında olanca gücüyle direnmeye çalışıyordu. Oysa 
yapabildığı şey kendı çıkmazları önünde taksit taksit 
tavizler vermekten ibaretti. 

bi r karşılaştınna 

TIlrklye ile Yunanıstan arasındaki gerginlik 
de dikkate alınınca, TUrkiye ile Bulgaristan arasın
dakı son IşbirliğInin öneml daha da aTtıyor. Bulgaris
tan çok kısa bir sUreönce, Yunanistan'la da karşılık
lı lşblrU�1 görUşmelerlne başlamış durumda. Bu Uç 
Ulkenln yakın geçmişlerine bakarak bır karşılaştır
maya gitmek önemli sonuçlar verıyor. 

Bulgaristan ve Yunanistan/Osmanlı İmparator
.luğunun bırer eski sömürgesi Idiler. Yunanistan 

' I S29Ida, Bulgaristan Ise IS7S'de bağımsızlılına kavuş
tu. Bu Iki ülkenin de, 2. DUnya savaşı öncesinde TUr
kly,' Ile ortak özelUkleri vardı :  Ağır sanayiin yoklu
Itu, hafif "anayinin gUçsüzlU!tU, tarımdakı ged kal-

mışlık ve yıitınların yoksulluitu. İkInci DUnya savaşı 
nın ertesinde Türkiye ile Yunanıstan aynı emperyalist 
yörUnge ıçınde kaldılar. Bulgaristan Ise sosyalizmi 
seçtI. 

Bu noktadan sonra Bulgaristan Hediğer ıkı kom
şu ülke arasındaki paralellikler bozuldu. Bulgarls
tan'da elektrik enerjisi Uretlml 1939'da 266 mHyon 
kw/saat Iken 1971'de 21.017 milyon kw/saat'e ulaştı. 
Türkiye aynı dönem Içinde ancak 312 kw/saat1den 
9727 kw/saat'e ulaşabildL. Bu, kışı başına elektrik 
enerjisi tüketimi açısından daha belirgin bir sonuç 
getiriyor: Bulgaristan'da 2460 kw/saat olan kişi başı" 
na tüketim, Yunanistan'da 945 kw/saat, Türkiye'de 
Ise sadece 266 kw/saat. İşte, ekon.omik kalkınma 
açısından kulianılan önemlı bır ölçütle. kapitalizmin 
aitı Içindeki TUrkly'; ııe sosyaıızmı ıruran Bulgaris
tan arasındaJd farklılık. 

Karşıla,tırma çelık üretiminde de anlamlı so
nuçlar veriyor. Bulgaristan'ın çeltk üretimi 1939'da 
yalnızca 6 blO ton Iken bu rakam 1971'de 20 milyon 
tona vardı. Türkiye ise aynı dönemde 38 btn tondan 
sadece 1 mııyon 222 bın tona ulaşabııdl. 1971'de kışı 
başına çelık üretlml Bulgaristan'da 2�S kg. , Yuna
nistan'da 45 kg. , TUrkiye'de Ise yalnızca 36 kg. He
men hemen aynı sonuçlara, kömür, kimyasal gübre, 
çimento gibi sanayi ürünlerinde de varmak mümkün. 

yalnız sanayi değil 

Burjuvazi, tarımda kamusal mülklyetln Uretı
min verlmlillit!nl düşürdU!tUnU Iddia ederek sosyalIz
mi çarpıtmaya çalışır. Bulgaristan, Yunanıstan ve 
TUrkiye örnekleri bu açıdan da öitretlcl. TIlrklye'nln 
yüzl:llçümünUn Bulgaristan' ın yüzölçümUnün kaç katı 
oldultu blllnmeyen birşey deit!ı. Buna ra!tmen. İklııcı 
Dünya savaşından sonra Bulgaristan'da örneıtın tütün 
Uretiml 3. 4 katı artarken bu oran ülkemizde 2. 9 ka
lıyor, Sit�e ve yUnde artış oranı Bulgaristan'da 
% 130'a varıı::ken Türkiye'de% 100'ün altında kalıyor. 

Kişi başına tahıl üretlmlnde Bulgaristan .TUr
klye'nln yüzde 1 62 ilerisinde. Hektar başına Bulgaris
tan Tilrkiye'nin iki katı verim alıyor. 

Jlvkov'la gijrUşmeye giderken DemIrel TIlrkl
yede 2 mHyon işslzln varlılından söz e�l, Yurt dı
şındakllerle birlikte bu rakamın çok dahai:YUkseldlll 
bııınlyor. Glzll ve mevsımıık Işsizler de eklenince 
Bulgaristan nüfusu kadar insanın 'IUrkiye'de I$siz 01-
dultu ortaya çıkıyor. 

işbirligi 

TUrldye'nln 1960'ların ortalarından sonra sos
yaııst Ulkelerle kurdultu Ilişkilerde Bulgaristan özel 
bır yer tutuyor. Bunun başhea 'ladenleri arasında iki 
Ulkenin komşu olması ve tarihsel gelişme doA'rultula- , 
rı bakımından birbirlerine yakın özellikler taşımalaı;ı 
geliyor. İkinci olarak. Bulgarlstanlın TUrkiye ,ile 
olan llişkı ıerlne önem verdiiti ortaya çıkıyor. Bulga
rI.tan' ın TUrkiye'ye verdiltı önemde, bölgede barış 
ortamının gelişmesinde ıkı Ulkenln ortaklaşa yapabi
leceği çok şeyin bulunması gelIyor. Barış ıçınde ya
şama ilkesinJ" Balkanları a ve ön Asya'ya yerleştiril
mesi Bulgaristan'ın sosyalistdış politikası için büyük 
önem taş ıyor. 

Ne var ki, burjuvazinin. ve tekellerin Tüddye' 
nin dış politikasını her g;.ln yenı :ı<:mm�l:ıı':1 SOı.. Il1 :I�1 
bölgedeki işbirliği ortamının hel'glin yeni /:ti..I:ıl'l:1 
dolaşmasınn yol açıyol'. Sosy:\lIs1 ilıı..ı,lt·l'Iıı �id�iIH
leri bu durumu lersıı\(' �·t"vi ı'mt'�t' ,\,tll W I I  ı''', 1''''lIl'I' � 

yalizmln O .. LiınOh'1J'cl; lkl ,' ık:ı r1 'I " 1 ii:, ;1)..:0'1  \,liııılı' !'ltllHI,' 
Irını vol :ı,·ıynı· . 
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MC hükümetl Sovyetlerleyapılan anlaşmayı ka
n\Uoyundan gtzlemeye çalışmıştı. Bunda başarılı ola
madı. Daha sonra, bunu, tek silahı olan anti-komü
nlzmle bağdaştıracak demagoji yollarını gazete Sü
tunlarında denedi. Bunu ise pek gören olmadı. Bulga
rlstan'!a gerçekleştlrHen enerji alanındaki işbirliitl
ni ise bu kez kendı "başarısı" olarak göstermeğe ça
lıştı. Oysa projenin hazırlanışı MC'nin iş başına gel
mesinden çok öncelere gidiyordu. 

perhiz ve lahana turşusu 

Dış IllşkHerindeki açmaz, burjuvaziyi, her 
porhizini lahana turşusuyla tamamlamak zorunda bı
rakıyor. Bunun bir örneğini, trafo merkezinin açıl
dığı gün yine Demirel verdi. Bulgaristan Devlet Baş
kanı Jivkov' la görüşmeye giderken yol üzerinde bir 
konuşma yaparak yine üstü kap�lı anti-komünist söz
ler etmekten kendini alamadı. Demirel, "Türkiye'de 
Bolun gelişme imka.nının olmadığını" söylüyordu, söylüyordu, söylüyor Bu 
sözleriıarkasındaki tekellerle emperyalistıere, " kork_ 
mayın, sosyalistlerle glrdlitimlz Hlşkller başımıza 
iş açmazı! anlamına mı geliyordu ? 

Ekonomık Işbirliğinin Balkanlarda sürekli barı
şa katkıh olacağını söyleyen Demirel'in AP'slnin ön
de gelen bır sözcüsU, MCRT ekranlarından daha çok 
yakın bır geçmişte, "Balkanlarda ayrı bır Işbirliği 
sistemine gitmenin mUmkün olmadığınl" ilan etmişti. 
Demirel'in kendisi de Babaeskı 'de bi lmecemsı sözler 
etmekten geri kalmadı. Bay Demirel, TUrkiye bun
dan sonra Ortadoğu ülkeleri ile arasında bağlantı kur
dultu zaman "Avrupa sıstemı" He Ortadoltu hattının 
blrleşeceit!nl" söylüyordu. TUrklye Ortadoltu ülkele
ri Ile bağla"tı kurmayı daha yenı akıl ediyordu! liste
Iili Demirel, TUrklyo'yi, kendisinin eski deyimleriy
le "gelişmiş Avrupa ııe az gelişmişler kıtası Asya 
arasında bir köprü" yapma hayallerinden vazgeçmevazgeçme
miştI. 

Gerçekte coitra/yadan politlkaya kadar bUtun 
objektif etkenler TUrkiye'yi yenı bir llişkııer siste
mine dOlru yöneltlyor, fakat burjuvazi bunun karşı
sında olanca gücüyle direnmeye çalışıyordu. Oysa 
yapabildığı şey kendı çıkmazları önünde taksit taksit 
tavizler vermekten ibaretti. 

bi r karşılaştınna 

TIlrklye ile Yunanıstan arasındaki gerginlik 
de dikkate alınınca, TUrkiye ile Bulgaristan arasın
dakı son IşbirliğInin öneml daha da aTtıyor. Bulgaris
tan çok kısa bir sUreönce, Yunanistan'la da karşılık
lı lşblrU�1 görUşmelerlne başlamış durumda. Bu Uç 
Ulkenln yakın geçmişlerine bakarak bır karşılaştır
maya gitmek önemli sonuçlar verıyor. 

Bulgaristan ve Yunanistan/Osmanlı İmparator
.luğunun bırer eski sömürgesi Idiler. Yunanistan 

na tüketim, Yunanistan'da 945 kw/saat, 
Ise sadece 266 kw/saat. İşte, ekon.omik 
açısından kulianılan önemlı bır ölçütle. kapitalizmin 
aitı Içindeki TUrkly'; ııe sosyaıızmı ıruran 
tan arasındaJd farklılık. 

Karşıla,tırma çelık üretiminde de anlamlı 
nuçlar veriyor. Bulgaristan'ın çeltk üretimi 
yalnızca 6 blO ton Iken bu rakam 1971'de 
tona vardı. Türkiye ise aynı dönemde 38 
sadece 1 mııyon 222 bın tona ulaşabııdl. 
başına çelık üretlml Bulgaristan'da 2�S 
nistan'da 45 kg. , TUrkiye'de Ise yalnızca 
men hemen aynı sonuçlara, kömür, kimyasal 
çimento çimento gibi sanayi ürünlerinde de varmak 

yalnız sanayi değil 

Burjuvazi, tarımda kamusal mülklyetln Uretı
min verlmlillit!nl düşürdU!tUnU Iddia ederek 
mi çarpıtmaya çalışır. Bulgaristan, Yunanıstan ve 
TUrkiye örnekleri bu açıdan da öitretlcl. 
yüzl:llçümünUn Bulgaristan' ın yüzölçümUnün 
oldultu blllnmeyen birşey deit!ı. Buna ra!tmen. 
Dünya savaşından sonra Bulgaristan'da örneıtın 
Uretiml 3. 4 katı artarken bu oran ülkemizde 
lıyor, Sit�e ve yUnde artış oranı Bulgaristan'da 
% 130'a varıı::ken Türkiye'de% 100'ün altında 

Kişi başına tahıl üretlmlnde Bulgaristan 
klye'nln yüzde 1 62 ilerisinde. Hektar başına 
tan Tilrkiye'nin iki katı verim alıyor. 

Jlvkov'la gijrUşmeye giderken DemIrel 
yede 2 mHyon işslzln varlılından söz e�l, 
şındakllerle birlikte bu rakamın çok dahai:YUkseldlll 

e�l, 
dahai:YUkseldlll 

e�l, 

bııınlyor. Glzll ve mevsımıık Işsizler de 
Bulgaristan nüfusu kadar insanın 'IUrkiye'de 
dultu ortaya çıkıyor. 

işbirligi 

TUrldye'nln 1960'ların ortalarından 
yaııst Ulkelerle kurdultu Ilişkilerde Bulgaristan 
bır yer tutuyor. Bunun başhea 'ladenleri 
Ulkenin komşu olması ve tarihsel gelişme 
rı bakımından birbirlerine yakın özellikler 
geliyor. İkinci olarak. Bulgarlstanlın TUrkiye 
olan llişkı ıerlne önem verdiiti ortaya çıkıyor. 
rI.tan' ın TUrkiye'ye verdiltı önemde, bölgede 
ortamının gelişmesinde ıkı Ulkenln ortaklaşa 
leceği çok şeyin bulunması gelIyor. Barış ıçınde ya
şama ilkesinJ" Balkanları a ve ön Asya'ya 
mesi Bulgaristan'ın sosyalistdış politikası 
önem taş ıyor. 

Ne var ki, burjuvazinin. ve tekellerin 
nin dış politikasını her g;.ln yenı :ı<:mm�l:ıı':1 
bölgedeki işbirliği ortamının hel'glin hel'glin hel'g yeni 



Vietnam'da yeni düzen nasıl 

kuruluyor ? 

Bağımsızlık milcadelesinin za 
fere ulaşmasından sonr:\. Güney Vi
etnam 'da. savaşın ve emperyalist Sö
milrünün yıktı�ı ekonominin yeniden 
kurulması mücadelesine başlandı. 

Geçici Devrimci Iftiktimet' in 
ekonomiyi yeniden "'Urma çabalarının 
özünü. ekonominin canlandırılması, 
barış koşullarına uydurulması. ivedi 
ihtiyaçlarının karşılanması oluşturu
yor. 

MİRAS 

l:zun süren emperyalist sömürü 
ve emperyalizmin yerli kuklaları ara
cıyla ekonomiyi bir savaş ekonomisi
ne dönüştürmesi. Vietnam ekonomi
sini zorla yaşatılan bir canh durumu
na getird i .  Ülke ekcnomisi ve halkın 
yaşamı bUtünüyle dışa bağımlıyd ı .  

1974 yıl ında, Güney Vietnam'ın 
yaptığı 867 mllyon dolarlık Ithalattan 
yüzde 70'1 gıda maddelerinden, tahıl
lardan. ham maddelerden ve yatırım 
mallarından oluşuyordu. Buna karşı
lık 75 milyon dolarlık ihracatın en 
başta gelen kalemi dondıırulmuş kar i
desti! Ülkenin ihracatgelirleri 15 mil
yonla 70 milyon sürekli ola
rokdalgalanıyordu. Dış açığın kapatıl
masının tek kaynağı Amerikan yar
dımı Idi. Dışa bağımlıl ık . .  halkın ha
yat dUzeylnin her gün daha da kötü
leşmesİne. üretim kalitesinin düşme
sine ve halkın ihtiyaçlarının karşıla 
namamasına yol açıyordu. Savaş ve 
dünya bunalımı.  zaten gilçsüz olan 
Vietnam ekonomısini inasa sürükle
"\Işti. 1972'de varolan sanayilerin 
yüzde 50'si çalışamaz haldeyd i .  Ayrı 
yıl  7 ml lyon kişiyi barındıran şehIr
lerdeki işsiz sayısı 2 milyonu aşmış
tı.  Buna karşı tedbir olarak, kukla 
hükUmet, halkın LUketlmini azaltma, 
fiyatları artırma ve vergileri yükselt
me yolunu seçti. 

Savaşın bitimine doğru lşblrllk-

çller bankalardan 105 mllyar Vietnam 
lirasına yakın bır toplamı çekerek UI
ke dışına aktarmaya başladılar, Sava
şın bitmesindcn sonra kukla ordunun 
daitılmasıyla birlikte bir m llyonluk 
bir işsiz ordusu daha doğdu. Ailele
riyle birlikte, Iş bulunması ve Ihtl
yaçlarırun karşılanması gerekenlerin 
sayısı 5-6 milyon arttı. 

TEMEL GÖREV 
Bu koşul lar altında, devrımcı 

Iktidarın başta gelen görevi, Ulke e
konomisinin dışa bağımlılıktan kurta
rılarak, ulusal ihtiyaçlara ve halkın 
çoğunluğuna yönelik bır üretim yapı
sının kurulması biçiminde belirlene
bilir.  Bu görevler arasında G. D. H. ' 
nin ilk el I:lttığı konu. üretim dışına 
atılmış çok bUyük yığınların Istihda
mının sağlanması ve halkın çok düşük 
olan tüketim düzeyinin artırılması 
oldu. 

Geçici Devrim mlkümetl ,  hal
kın beslenme ihtiyacını dikkate alarak 
tarım kaynakLarının en hız lı biçimde 
artırı lmasını ve köylü nüfusun yeni

den torraklara yöneltllmesini öngörU
yor. Bu yöneltmede barışçı yöntemler 
kuııanılıyor, 

Temel üretim sektörlerinin ku
rulması ise. ekonominin dışa bağım
lılıktan kurtarl1rnasının başlıca uzun 
vadeli hedefı. Bu hedef Için öncelikle 
Kuzey' le Güney'in ekonomik potansi
yellerinin birleştiri lmesi gerekiyor. 
Her iki ekonom inin birbirini tamam
layıcı nitelikte olması. yeniden kuru
luş ve hızlı gelişme çabalarının en 
bUyük kozu, Bu aı"da güçlükler yok 
de�il. Bunların arasında. Demokra
tik Vietnam Cumhurlye�I'nde tarım 
üretiminin, gıda ihtiyacının ancak 
yüzde 80'ini karşılayabilmesi var. 
öte yandan. Kuzey'de, ekonominin 
yenıden kuruluş çabala rı ,  1964'tekl 
ekonomik dUzeyi henUz aşabiimiş de-

Ö N C Ü  K i T A B E V i  Bobı o l i  Cod , No: 8 Cağoloğlu - istonbul 

• Marksizm-Leninizm ' in  
ideoloii k  ve  Politik DUımono : 
Maoizm - Bi l im iıçileri 
15 TL 
• Birinci Enternasyonal 
Jacques Duclos 
(1971 Lenin Niıonı , 1975 
MoY" Korl Marx Ödulu 
20 TL 
• Sovyet Şiirleri Antoloiis i  

67 Şair ( Beroot ett i)  15  TL 

• Kodın ve Marksizm 
Marks-Engels - Lenin-Sta l in  
20 TL 

• Siyasi DUıUnce HUrriyeti 
ve 1961 TUrk Anoyososı 
Bulent Tanıır 15 TL 

• Bobeuf 
" Hayatı , Eserleri ve Siyasi 
Savunmasıl< 
Josette L�pin LO TL 

• TUrk iye'de i lk  Sendika 
" Sonkııla 'da 1932" ibrohim 
Topçuağlu LO TL 

ÇıKACAK 

K iTAPLAR IMIZ 

KVRTARIClLARIN KARŞıLANIŞI 

itıı,  Oysa bugün, 1964'e göre, ıhtıyaç
ları karşılanması gereken 4 milyon 
yurttaş var. Buna karşılık. bundan 
böyle Güney'de ekonominin savaşa de
�i1 barış koşullarına göre düzenlen�
cek olması büyi.ik olanaklar yaratıyor. 
Güney'in toprakları fazlasıyla verim
li, Böyleoe, GUneY'ln kendi ihtiyaçla
rının ötesinde ü retimde bulunabilece
iti tahmın ediliyor, GUney'de boş top
raklardan 6 ay içinde yeni Urün alı

nabi leeeıı;t hesaplanıyor. 

SOSYALİST SİSTEM 
Güney'in bugünkü ekonomik du

rumu ve kalkınmanın gerekleri. sos
yalist ülkelerle yoğun ekonomık ve 
teknik işbirliğini zorunlu kılıyor. Ge

çici Devrım �m�ümeti. dı dünyaya 
kapanmanın söz konusu olmadı�ını. 
aksine ülkenin teknolojik devrimle 
bütünleşmesinin. ve ulusal kaynak
Jarın karşJlayamadl�1 ve ekonominin 
dengeli gelişiminin zorunlu kıldığı 
gereksinimleri illkeye getirmenin ge
rekliliği ilkesine dayanıyor. 

1975 yılı  ıçınde ger�ekleşmesl 

.iz-duılJmu 
Bolaban 15 TL 

• Ateı - Henri Borbusse 
(Goncourt Edebiyat ÖdUlu) 
30 TL 

• isyonc, " K omUn Gun ıuğu" 
Jules Volles rası 

ildirgesi 
• Aydın l ,k  

Henri 80rbusse 
12 ,50 TL 

YtlRUYUŞ - 29 Temmuz 1975 - 14 

• Karl Mar)( ' ın  Biyografisi 
Bi l im  iıçileri Kurulu 

• Tekeller - Jeon Pi_". Del i lez 

istanbu ı -izmir doğıt ,m : GE-DA 

isteme Adresi : Nur-u Ziya Sok , I715 
Teme ı- iSTANBUL 

beklenen en önemli proje. Alman De
mokratik Cumhurh'eti'nin \'ardımıvls 
kurulacak çelik t.esisi. B"u tesisin. 
birinci yıl  içinde 50 bin tonluk üretim 
gerçekleştirmesi bekleniyor. D::ı.ha 
sonraki yıllarda bu rakamı., ÜC; mis
line çıkabileceği hesaplanıyor. 

Dışa bağımlılığın kaldırılması 
için bunun dışında da önem li  girişim
ler var. Örneğin tarım araçları üre
ten fabrikalar. Uretimde kullanılan 
ve bundan önce dışardan ithal edilen 
parçaların tUmünü yerinde üretmek 
üzere yeniden örgütleniyor. 

TUm iktidarı eline aldıktnn son
ra Geçici Devrim Hükümeti 'nin i Ik 
eylemlerinden biri.  üretimin .::anla.,
dı rı lmasını sağlamak amacıyla. ban
kalara. kredi kaynaklarını harekete 
geç irmek üzere direktif vermek oldu, 
Haziran'ın sonunda Saygontdaki 384 
işletme normal üretime geçti. En 
önemli sektör olan tekstil endüstrisi
nin yüzde 80'i  çalışır hale getirildi.  
Ellerinde stok bulunmayan kUçük aile 
işletmeleri, hükUmeti rı yardımıvla 
yeniden çnl ı�maya başladı. 

MÜLKİYET SORUNU 
Geçici Devrim HUkümeti. bugü

ne dek tüketki bil' yapıya sokulmuş 
olan Giiney Virlnum toplumunda önem· 
11 bir yel' tutan ve küçtik ticaretle ge
çimini sağlamaya çalışan tabakalara 
da eğitiyor. Son aylar içinde. seyyar 
snlıcılnrdnn alınan vergiler kaldırıl
mış ve yerinde yapılan ticaret üze · 
rindeki vergi ler de \'Üzde 20 indiril
miş durumda. 

BugUnkU çabaların üretimin 
canlanrhrılmasınn yönlendirilmiş ol
ması Geçici Devrim Hükümet i'ni.  ü 
retimi., mUlkivet vapısındn köklü de
i1;işikliklere derhal başlamamn)'a yö
neltiyor. Sermayclerlnin çoitunluiıJ 
hUkUmclin olnn Işletmeler hemen hü
kUmetin kontrolü altına alınıyor. İş
vereni kaçmış olnn özel işletmeler 
Ise , mülkl)'et biçimi llk anda değiş
tlrilmekstzin. Geçici Devrim Hü""Ü
meli'nin kurdu�u bir yönetim komitesi 
tarafınıian işletiliyor. Bunun dışında 
genel olarak. işveren 'fabrlkayı yö
netmeye devam edivor: fakat bu. işçi 
temsilcilerinden oluşun hit· komitenin 
kontl'olU altında ynpılıvor. Yabancı 
işletmoler de şu anda millileştiril
miş deA't l ;  ancnk burada da yönetim 
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kuııanılıyor, 

Temel üretim sektörlerinin ku
rulması ise. ekonominin dışa bağım
lılıktan kurtarl1rnasının başlıca uzun 
vadeli hedefı. Bu hedef Için öncelikle 
Kuzey' le Güney'in ekonomik potansi
yellerinin birleştiri lmesi gerekiyor. 
Her iki ekonom inin birbirini tamam
layıcı nitelikte olması. yeniden kuru
luş ve hızlı gelişme çabalarının en 
bUyük kozu, Bu aı"da güçlükler yok 
de�il. Bunların arasında. Demokra
tik Vietnam Cumhurlye�I'nde tarım 
üretiminin, gıda ihtiyacının ancak 
yüzde 80'ini karşılayabilmesi var. 
öte yandan. Kuzey'de, ekonominin 
yenıden kuruluş çabala rı ,  1964'tekl 
ekonomik dUzeyi henUz aşabiimiş de-
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KOLIDR VE SANATTA YURCM1$ 

Felsefe nedir? 
LOU I S  AL THUSSER 

işçi SıNıFıNıN KAPiTALizME KARŞI SAVA ıNDA 
FELSEFENiN ROLÜ NEDiR? 

• Önce felsefenin ne olduğunda anlo�mak gerek. 
Egemen s ın ı f lar felsefeden söz ederken, hep, felsefe kat ı ks ız ,  arı bir 

kurarnd ı r ,  derler . Çok güçtür i uzmanların iı id i r .  Zinhor yakıcıı lmaya: t lHolk 
yığınlar.H iç in  değ i l d ir o ,  der ler .  

Ters ine,  bi l imsel sosyalistler felsefeden söz ederken hep �öyle derler: 
HHer insan bir  f i lozofturu i "Felsefe y ığ ınların mücadelelerinden gelir ve yine 
y ığ ın laro döner" ; halkın mücadelesiyle birle�mek için " felsefe ders salon lar ı n ı  
terketmel id i r" . 

iki felsefe onloy- r � ı : ik i  uzlo�moz s ın ı f  pratiği . . 
Çol ı �anlor, her insanın " bir  felsefeye sahip olabileceğin i l! , yo�amak, 

yönlenmek ve mücadele etmek için tüm insanların dü�ünceye de gereği oldu
ğunu çok iyi b i l i r ler .  Kimi dü�üncelerin insanları "uyutabi id iğini " , k imi led 
n inse " harekete geçirebi ld iğini" çok iyi bi l i r ler.  Ayrı ca çok iyi b i l i r ler k i  s ı 
nıf l ı  b i r  toplumda yaiod ık larından dolayı insanlar temel sorunlardaki dü�ünce
lerinde bölünmü�lerd i r .  

Bu bölünme, felsefe dünyasında her yerde ve her an kar� ımızdadır .  En 
soyu t ,  en "b i l im  .. e l "  biçiminde b i le  felsefe bir sava�tır hep. Barı�ı ve bar ı �
mayı  savunsa da , felsefe, dü�ünceleraras ı nda ,  bUyükdünya görü�leri arasında 
bir  sova�t ı r .  Dü�ünceler aras ındaki bu mücodele,  bireyler arasında bir dalaima 
değ i l d i r :  Bu s ın ı f  mücadelesinin teoriye yansımas ıd ı r .  

Denecek k i :  Ama tüm dÜiünceler felsefi değ i l d i r  k i !  Herkes , doğrudan 
prati k deneyimiyle,  sonra b i l imsel bi lgi leriyle , i � i ,  doğa, kapitalizm vb . üs
tüne dÜiünceler edinebi l i r .  Bunda felsefenin katkısı ne? Felsefenin rol ü ,  mü
cadele iç inde, mücadele i l e  ve mücadele iç in  bu dÜiünceleri birle�tinnekti r .  

Bo anlamda, burjuva felsefesi neye yorar? Burjuva pratikleri (ekonomi ,  
pol it i ka ,  vb . )  dünyasındaki dağın ı k  burjuva dü�üncelerini biraraya getirmeye 
ve birle�tirmeye; burjuvaz inin kendisi üzerinde (iç çe l i �k i leri yüzünden buna 
gereksinme duyar : )  kararsız küçük burjuvazi üzerinde, ve hepsinden önce 
sömürülen çal ı �anlor üzerinde burjuva ideolojisinin egemen liğini güçlendirmek 
i ç i n .  

Bu anlanda,  proletarya ideolojisi , Marx ' ı n  ve  Lenin ' in  ideolojisi , neye 
yarar? Proletaryanın s ın ı f  bi l incini vemücodele örgütlerini gUçleı'ldi'rmek , tüm 
sÖmürülenlerle kapita l izmin tüm kurbanlar ın ın birleiik mücadelelerinde pro
letaryaya müttefikler kazanmak iç in ,  praleterdü�ünceleri bi raraya getirmeye , 
bir le�tirmeye. 

" Devrimci teori olmadan devrimci eylem olmaz" diyordu Lenin .  Aynı 
yönde denebi i ir ki : felsefi sı n ı f  mücadelesi olmadan pro:etaryan ın  pol i t ik  s ın ı  f 
mücadelesi eksi k kalacaktır. 

Çünkü b i l imsel sosyalistler iy i  b i l iyorlar ki döğü�mek için dÜiünce ge
rek l i d i r ,  kendine perspektif ler açmak için dü�ünceler gereki r ,  bir l iğ i  sağla
mak ve devrimi yapmak için yaln ızca taktik değil bir strateji de gerekl iö ir .  
·Butün bunlar i� in  doğru dÜiunceler gereki r :  fakat darmadağ ın ık  deği l .  Bi l im'in 
pratiğinde ve s ı n ı f  kavgasında sınanmli birleitiri Imj� doğru dUiünceler gerekir. 

Bi l imsel pratikte ve s ı n ı f  kavgası nda denenmii ,  birleitiri Imi� doğru du
iünceler: i�te felsefe budur. Ama doğru dÜiünceleri birle�tirmek için teor ik  
i l ke ler gerekir: i,te.. felsefe budur. Ama felsefi i l kelere sahip o lmak içi n ,  te
orik mücad.ele iç inde çal ı �mak ve üretmek gerekir: i�te felsefe budur. 

Uzun zamand ı r  iiÇi s ı nıf ı , felsefeye ihtiyacı olduğunu deneyimiyle b i
l iyor.  Ama onun felsefesinin gerici , tutucu ve ideal ist burjuva felsefesiyle 
hiçbir benzerı iği yoktur. iiÇi s ın,f ın ın felsefesi yeni , devrimc i ,  mater
yalist ve diyolekt ik  bir felsefedir .  

Bu felsefe devrimcid i r ,  çünkü egemen s ın ıf ın  tüm yalanlarına hücum 
etmekte, ve " dUnyayı değiitirmesi için" {Marx} proletaryayo yard ımcı olmak
tad ı r .  

Bu felsefe diyalektiktır, çünkü sı nıf lar ın herzaman varolacağı v e  sı nıf
lar arasında iibir l iğ i  gerektiği idd iasını yutmamakta , çünkü çeli�kiyi ve s ın ı f  
mücadelesini ciddiye olmaktad ı r .  Buradan do, çel i �kinin z l t ' lardan önce gel-
diği i l kesine varıyoruz.  . 

Engel s ,  s ın ı f  mUcadelesinin üç biçimi vard ı r  diyordu: ekonomi k  s ın ı f  
mücadelesi (savunma:sömUrüye kori l ) ,  pol i t i k  s ın ıf  mücadelesi (hUcum: devlet 
ikt idar ı n ı  olmak iç in) , ve teor ik  s ın ı f  mücadelesi (hücum: proletarya ideolo-

j is inin burjuva ideolojisi kar�ıs ında zafere u la�ması iç in) . 
i�te felsefe, son çözUmlemede (çünkü baıka sonuçları do vard ı r ) ,  bir teor ik  

s ın ı f  mücadelesi biçimid i r ,  pol i t ikanın teoride devam ı d ı r ,  teoride pol i t i ·  
kanın yoğunlaimli biçimid i r .  

Kapitalizme kar�ı s ın ı f  mücadelesinde iiÇi s ın ı f ın ın  (marksist-leninist) 
felsefesi , burjuva felsefesi ve ideolojisi ne karil savaiı r .  Onların mistifi kasyon
lonnın maskesini indirir;  örneğin idealizmin her biçimi , s ın ı flar arasında i �
bir l iğ in in her biçimi , ve buna l ım ı  çal l janlara ödetmek isteyen kemer s ı kma 
üstüne tUm fetvalar; iiÇi s ın ı f ın ın ve ha lk  bir l iğinin ideoloj ik bir l iğini  güçlen
dirir; (Marx ' ı n  deyimiyle) eleitirel ve devrimci olduğu için de her turlü ödün 
ve her türlü sekter l i k  kar� ıs ında doğru bir kitle çizgisi ve doğru kitle pratik
leri tanımlamaya yorqım eder. 

Bir zamanlar dentrd i :  "Felsefe teQloj inin hizmetçisi d i r" . Önem l i  nüans� 
Bi l imsel sosyalistlerin felsefesi , pol i t ikanın (pasif) hizmelçisi değ i l d i r .  Onun 
görevi tüm (aktif) güçlerini iiÇi s ın ı f ın ın  mücadelesinin hizmetine vermek iç in 
pol itikan ı n  gUçlerini gel iilirmektir. 

Açıktır ki bizi bekleyen büyük mücadelelere karil koyabi lmek için tüm 
bi l imsel sosyal istlerin ,  ve en önde de bi l imsel sos.ya1ist " fi l ozoflon n" , büyük 
sorumlulukları vard ır :  iiÇi s ın ı f ın ın  felsefesinin zinde gUçlerini çok geniı ola
rak arttırmak gerekir.  

MARKSiST- LENiNiST TEORiDE FELSEFENiN 
ROLÜ NASIL KAVRANMALI? 

• Marksist-Leninist teori deni len, kapitalizm alt ında s ı n ı f  mücadele
sinin kOiu l lar ı n ı n ,  biçimlerinin ve sonuçlar ın ın  b i l im id ir i l k i n .  

Bu b i l im  Marx tarafından kuru ldu . .  Marx dünyadan kopmu� b i r  üniver
s i te l i  deği l d i .  Ayd ı n  olarak yeli�mi�ti oma 1848 öncesi i �çi  hareketinin müca
dele örgütlerinde çabucak yerini a ld ı . 

i�çi hareketinin s ın ı f  konumunagelmekle Marx , burjuva felsefes in i  ter
ketti , i�çi hareketinin s ın ı f  konumlarıyla uyum iç inde olon felsefi konumlar 
benimsed i :  materyal ist oldu , ve idealist Hege l ' i n  diyalektiğini , ilÇi s ın ı f ın ın  
mücadelesinin emrine koymak için , dönüıtürdü .  

Denebi l i r  ki , eğer Marx felsefi konum değ;�tirmemi� olsaydı Kapital ' i  
yazamazd ı .  Marx Kapi tal iç in  diyordu ki " O , burjuva s ı n ı fı';ın suratına �
güne dek  at ı lan en  muhteiem iamard ı r . "  Kitabı iç in Marx aynı zaman
da ıunları söylüyordu : " Bu ele�tiri , tarihsel görevi kapitalist Uretim biçimini 
devrime uğratmak ve s ın ı fları kald ı rmak olan bir s ın ı fı tems i l  etmektedi r :  pro
letarya. " 

Marx 'örneği çok açı k .  Ve daima güncel . Marksist b i l i m ,  b ir  b i l imdir :  
çUnkü nesnel b i lg i ler ver ir ,  oma herhangi bir bi l im deği l d i r  o .  Marx ' ı n  yap
tığı gibi doğru s ı n ı fsal fels.efe konum l arı , materyal ist ve diyalekt ik  konumlar 
benimsenmeden bu b i l im geliitiri lemez . 

felsefe bir mücadeledir çUnkü. Sını  f dü�manL ,  sald ı r ı s ını � iddetlendirir
ken proletaryanın felsefesi zayıfso, tom cepheden isabet alıp mater
yalizmde ve diyalektikıe geri leyecektir .  Bu durumdaMarksist teori revizyonizm 
yoluno sopobi i i r .  1914 öncesi , i i .  Enternosyonal böyle oldu . 

Gene, eğer iiÇi hareketi yan l ı �  b ir  çizgi iz lerse, ya do kendi çe l i �k i
ler in i  çözmeyi baiaromazsa, Marksist felsefe bundan etki lenir,  dogmatizmde 
danar ka l ı r ,  ve' bunun sonucu olarak do Marksist teori kıs ır lai, r .  Sta l i n  
döneminde olon buydu . 

Ya�aması ve ge l i �mesi iç in  Marksist teoriye zinde ve güçlü bir felsefe 
gerekl id i r .  Marksist teori n in ,  savunma durumunda kalmayan, fethedici biçim
de  döğüımesini b i len,  s i lahlarını  yapmak için çal ı ian,  rakiplerinin tezlerini 
derinliğine tanıyan, ve rakiplerinin iyi olon s i lahları nı e le geçirmestni 
bi len bir felsefeye ihtiyacı vard ı r .  

Felsefenin geçmi � i nde ,  ku l lanı lacak iy i  s i lahlar vardır çUnkü. Nedeni 
açı k: felsefe geçmi�te de, son çözüm lemede, daima teori alanında s ın ı f  mU
codelesi olduğundan, ve felsefi tartıımanı n  özU hep aynı olduğundan, önce 
geçmi� in  materyal istıerinden 01 1  nabi lecek si lahlcr vard ı r .  Fakat kimi idealist
lerde de var bu s i l ahlardon. Marx, idealist Hegel 'den diyalekti k s i lahını  bol 
gibi al d ı :  Bunun da nedeni açı k ,  bel l i :  idealist bir f i lozof, eğer yenmek is
tiyorsa, savcıtığı moteryalizmi hescba kotmak zorundad ı r .  Sonuç olarak ide
ol istlerde moteryal izmden izler,  ve aynı zamanda do materyal i zm için s i l ah
lar buluruz . 
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Dü�ünceler aras ındaki bu mücodele,  bireyler arasında bir bir dalaima 
mücadelesinin teoriye yansımas ıd ı r .  

Ama tüm dÜiünceler felsefi değ i l d i r  k i !  Herkes , doğrudan doğrudan 
sonra b i l imsel bi lgi leriyle , i � i ,  doğa, kapitalizm vb . üsüs

edinebi l i r .  Bunda felsefenin katkısı ne? Felsefenin rol ü ,  mümü
mücadele i l e  ve mücadele iç in  bu dÜiünceleri birle�tinnekti r .  r .  

burjuva felsefesi neye yorar? Burjuva pratikleri (ekonomi ,  i ,  
sındaki dağın ı k  burjuva dü�üncelerini biraraya getirmeye getirmeye 

burjuvaz inin kendisi üzerinde (iç çe l i �k i leri yüzünden buna buna 
kararsız küçük burjuvazi üzerinde, ve hepsinden önce önce 

üzerinde burjuva ideolojisinin egemen liğini güçlendirgüçlendirmek mek 

proletarya ideolojisi , Marx ' ı n  ve  Lenin ' in  ideolojisi , neye 
s ın ı f  bi l incini vemücodele örgütlerini gUçleı'ldi'rmek , tüm 

al izmin tüm kurbanlar ın ın birleiik mücadelelerinde pro
kazanmak iç in ,  praleterdü�ünceleri bi raraya getirmeye , 

olmadan devrimci eylem olmaz" diyordu Lenin .  Aynı 
felsefi sı n ı f  mücadelesi olmadan pro:etaryan ın  pol i t ik  s ın ı  f 

kalacaktır. 
sosyalistler yalistler iy i  iy i  b i l iyb i l iyorlar orlar ki ki döğü�mek döğü�mek için için dÜdÜiünce iünce gege

perspektif ler açmak için dü�ünceler gereki r ,  bir l iğ i  sağlasağla
yapmak için yaln ızca taktik değil bir strateji de gerekl iö ir .  iö ir .  

doğru dÜiunceler gereki r :  fakat darmadağ ın ık  deği l .  Bi l im'in im'in 
kavgasında sınanmli birleitiri Imj� doğru dUiünceler gerekir. gerekir. 

ve s ı n ı f  kavgası nda denenmii ,  birleitiri Imi� doğru dudu
budur. Ama doğru dÜiünceleri birle�tirmek için teor ik  r ik  

felsefe felsefe budur. budur. Ama Ama felsefi felsefi i l ki l kelere sahip elere sahip o lmak olmak içiçi n ,  i n ,  tete
çal ı �mak ve üretmek gerekir: i�te felsefe budur. 
iiÇi s ı nıf ı , felsefeye ihtiyacı olduğunu deneyimiyle b i

felsefesinin gerici , tutucu ve ideal ist burjuva felsefesiyle 
yoktur. iiÇi 

ge
iiÇi 

ge
s ın,f ın ın felsefesi yeni , devrimc i ,  mater

bir felsefedir .  
devrimcid i r ,  çünkü egemen s ın ıf ın  tüm yalanlarına hücum 

değiitirmesi için" {Marx} proletaryayo yard ımcı olmak

diyalektiktır, çünkü sı nıf lar ın herzaman varolacağı v e  sı nıf
gerektiği idd iasını yutmamakta , çünkü çeli�kiyi ve s ın ı f  s ın ı f  
olmaktad ı r .  Buradan do, çel i �kinin z l t ' lardan önce gel-gel-

uz.  . 
mUcadelesinin üç biçimi vard ı r  diyordu: ekonomi k  s ın ı f  s ın ı f  

sömUrüye kori l ) ,  pol i t i k  s ın ıf  mücadelesi (hUcum: devlet devlet 
) , ve teor ik  s ın ı f  mücadelesi (hücum: proletarya proletarya ideolo-ideolo-

MARKSiST- LENiNiST TEORiDE FELSEFENiN 
ROLÜ NASIL KAVRANMALI? 

• Marksist-Leninist teori deni len, kapitalizm alt ında s ı n ı f  
sinin kOiu l lar ı n ı n ,  biçimlerinin ve sonuçlar ın ın  b i l im id ir i l k i n .  

Bu b i l im  Marx tarafından kuru ldu . .  u . .  u Marx dünyadan kopmu� 
s i te l i  deği l d i .  Ayd ı n  olarak yeli�mi�ti oma 1848 öncesi i �çi  harek
dele örgütlerinde çabucak yerini a ld ı . 

i�çi hareketinin s ın ı f  konumunagelmekle Marx , burjuva felsefe
ketti , i�çi hareketinin s ın ı f  konumlarıyla uyum iç inde olon felsefi 
benimsedbenimsedbeni i :  materyal ist oldu , ve idealist Hege l ' i n  diyalektiğini , 
mücadelesinin emrine koymak için , dönüıtürdü .  

Denebi l i r  ki , eğer Marx felsefi konum değ;�tirmemi� olsaydı 
yazamayazamazd ı .  Marx KapiKapi tal iç in  iç in  diyordu diyordu ki " O , burjuva burjuva s ı n ı fı';ın 
güne güne dek  at ı lan en  muhteiem iamard ı r . "  Kitabı iç in Marx 
da da ıunları söylüyordu : " Bu ele�tiri , tarihsel görevi kapitalist Uretim 
devrime devrime uğratmak uğratmak ve ve s ın ı fs ın ı fları ları kaldkald ı rı rmak mak olan olan bir bir  s ın ı fs ın ı fı ı temtems i l  s i l  etmektedetmekted
letarya. " 

Marx 'örneği çok açı k .  Ve daima güncel . Marksist b i l i m ,  
çUnkü nesnel b i lg i ler ver ir ,  oma herhangi bir bi l im deği l d i r  o .  
tığı gibi doğru s ı n ı fsal fels.efe konum l arı , materyal ist ve diyalek
benimsenmeden bu b i l im geliitiri lemez . 

felsefe bir mücadeledir çUnkü. Sını  f dü�manL ,  sald ı r ı s ını � iddetlendirir
ken proletaryanın felsefesi zayıfso, tom cepheden isabet 
yalizmde ve diyalektikıe geri leyecektir .  Bu durumdaMarksist teori 
yoluno sopobi i i r .  1914 öncesi , i i .  Enternosyonal böyle oldu . 

Gene, eğer iiÇi hareketi yan l ı �  b ir  çizgi iz lerse, ya do kendi 
ler in i  çözmeyi baiaromazsa, Marksist felsefe bundan etki lenir,  
danar ka l ı r ,  ve' bunun sonucu olarak do Marksist teori kıs ır la
döneminde olon buydu . 

Ya�aması ve ge l i �mesi iç in  Marksist teoriye zinde ve güçlü 
gerekl id i r .  Marksist teori n in ,  savunma durumunda kalmayan, feth
de  döğüımesini b i len,  s i lahlarını  yapmak için çal ı ian,  rakiplerinin 
derinliğine tanıyan, ve rakiplerinin iyi olon s i lahları nı e le 
bi len bir felsefeye ihtiyacı vard ı r .  

Felsefenin Felsefenin geçmi � i nde ,  ku l lanı lacak iy i  s i lahlar vardır çUnkü. 
açı açı k: felsefe geçmi�te de, son çözüm lemede, daima teori alanında 
codelesi codelesi olduğundan, ve felsefi tartıımanı n  özU hep aynı olduğundan, 
geçgeçmi� in  materyal istıerinden 01 1  nabi lecek si lahlcr vard ı r .  Fakat kimi 
lerde lerde de var bu s i l ahlardon. Marx, idealist Hegel 'den diyalekti
gibi gibi al d ı :  Bunun da nedeni açı k ,  bel l i :  idealist bir f i lozof, eğer 
tiyorsa, tiyorsa, savcıtığı moteryalizmi hescba kotmak zorundad ı r .  Sonuç 
olol istlerde moteryal izmden izler,  ve aynı zamanda do materyal i z
lar buluruzlar buluruz . 
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• TUrkiye'de sağlık hizmetlerinin başarı düze
y! nedi r ?  

• Sağ l ı k  hizmetlerini genel olarak iki  ana grupta 
inceleriz: Bunların birincisi ve önde geleni , koruyucu 
hal k S'oğ l ığl hizmetleri , i kincisi ise tedavi edici hizmet
lerdir .  Ülkemizde birinci hizmet oldukça güdük kolm ı ı ,  
tedavi edici hizmetler bel ir l i  bölgelerde alabildiğine 
geliımiıtir. Koruyucu sağ l ı k  hizmetleri fazla hekim gU
cüne gerek göstermeyen , sağ l ı k  persaneli  dediğimiz , 
iç inde ebe, hemıire, sağ l ı k  memuru gibi unsurları bu
lunduran bir örgüt tarafından yürütUlur. Tedavi edi ci, 
hekim l i kte ise ağı rl ı k  noktası hekimdedi r .  Koruyucu 
hizmetler. hastalı kı arı ba$longl ç noktasında yakalayıp 
onlorı toplumsal bir sorun olma nitel iğinden uzaklaılı
ran hizmetlerdi r .  Bu nedenle boıcr ı l ı  sürdürUldUğU tak
dirde tedavi edici hizmetlere fazla ihtiyaç duyulmoya
caktır .  Bugün sosyalist toplumlarda boıorı i l e uygulanan 
koruyucu hizmetleriıgel iımiı kapi talist toplumlarda be
nimsernek zorunda kalmı ı ,  sağl ı k l ı  i nsan gücünUn Ure
tim kodar tüketimde de önde gelen öneml i bir etken aldu
ğu anlaıı lmııt ır .  Ülkemizde koruyucu hizmetler cumhu
riyet dönemi ile boreber b�lamlı, Dr . Refik Saydam ' ı n  
kurduğu Hıfzısıhha EnstitüsUnde salgı n hasta l ı k lorı ön
leyecek aıı/br Uret i lmiı ;  sıtma sava) ı , verem savaıı ,  
troham savaıı , frengi sovaıı iç in  özel örgUt lenmelere 
gidi lmiıtir. Bunları n  bir kısmı baıarı ile sUrdUrulmUıse 
de (örneğin  s ı tma savaıı) büyuk bir kısmı amaçlanan he
deflere ula)tırı lamamııt ır .  Bu baıar ıs ız l ı  kta en bUyük 
etken bir toplum sorunu olon halk soğl ıg ına yönetic i le
r in  toplumcu bir yaklaıımle i lgi duymamalarıdır. Halk 
sağl ığ ı  sorunu para yeters iz l iği , personel yeters iz l iği  
g ibi  nedenlerle sOrekl i  geri plana i t i /m iı ;  sağ l ı k  yatı
rımları büyUk metropol lerde sayıları gitti kçe artan gör
kem l i  hastahane yapılarından öteye geçememiıt ir .  

• TUrkiye'de heklmıığin bölgesel dağılımı ne 
durumdadı r ?  Sosyalizasyon uygulamasının başarısız
lığınJ nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

• BvgUn U lkemizde l 974verilerine göre 17 .365hekim 
vardı r .  Sunların %62, 9Iu Ankara , istanbul ve izmi r i l 
lerinde toplanmııtır. Geri kalan %37 , I ' i ise diğer i l 
lere dafiı lm ı ıt ır . istanbul 'do yaklaıık olarak 570 kiıiye 
bir hekim düıme�tedi r .  SU oran i l eri Ulkeler seviyesin
dedir • Sovyet Sosyal ist Cumhuriyetleri Birliği 'nde 520 ki. 
ıiye b;r heki m ,  ABD'nde 715 kiıiye bir hekim dUımek
tedir .  Oysa GumUjhane'de I6 . 660 kiıiye bir hek;m, Ça
rum'da 23. 000 kiıiye bi r hekim düımektedir .  Koruyucu 
sağ l ı k  hizmetlerinde genel l i kle  pratisyen dediğimiz,  
yani fakUlteyi bit irdikten sonra uzmanloımamıı hekime 
ihtiyaç vardır .  Uklemizde hekimlerin % 64 ' I ' i uzman 
%29 ,6 's l  pratisyen, %6,3 'u  asistan hekim statUsUndedir_ 
ler . Gene l l ikle hasta l ı kların %95' in i  pratisyen hekim 
tedavi eder . Geri kalan % 5'i uzman hekime gerek gös
terir. Ülkemizde uzmanıoıma bu gerçeğ in tam aksi yönde 
geliımiı pratisyen hekim l ik  i ti bar edi lmeyen bir dal 
olmu)tur. Ülkemizde neden koruyucu hekim l i k  ve pra
tisye� hekim l ik  gel iımemi) tedavi edici hekim l i k  geliı
mi)tir? Bunun bo) l ı ca nedeni hekiml iğin uygu lanıı biçi
minden gelmektedir.  Birey,safi l ığ ın ı  parayla satın aldı§ı 
bir ortamda yaııyorsa sağ l ık  al ııveriıi tamanen kapita
l ist i l iıkiler içinde yUrUyar demekt ir .  Gene l l i kle  insan 
hastaland,Jı  zaman hastal ı k  kaynağ ını dUıUneceği yer
de bundan biran evvel kurtulmayı amaçlar . Bo doğal 
bir tepkid i r ,  bu nedenle hemen hekime koıar para kar
ı ı / ı i;i ı  muayene olur ve yazı lan i l açları para korı ı l ığı 
satın olarak kuı ranmoya boılor. Sonuç olarak, hasta l ık  
nedeni i l e  hekimin ve  i laç Ureticisinin cebine para g i r
miı  olur . iıte koruyucu hekim l i k  hizmet leri baıarıya ulaı
mıı  bir toplumda hem hekim kazancı kısıtlanmlj olur, 
hemde i laç Ureticisinin cebine giden para azalmıı ola
caktı r .  GörUluyor ki koruyucu hizmetlerle kapi talist 
gel iıim arasında bu konuda ono çeliıki ortaya ç ıkmakta
d ı r ,  Ul kemizde 1961 y ı l ından sonra bir sosyal i zosyon uy
gulamasına geçi lmi,t ir.  Bu uygulama, zaten g .. �i bırak-, 
t ı r ı lmll Ulkemizde, daha dageri kalmı1 25 i l imizi kapsa
maktad ı r .  Sosyal izosyan uygulaması baılangıçta olumlu 
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sonuçlar vermii ı  hekim tom gUn çal ı ıma i l kesine sod ı k  
kalm ı ) ,  di§er s�l ı k  personeli ise örgUtlU v e  disipl i n l i  
çol ı )moyo girrni), i r .  Fakat bu uygulama i I k  gUnUnden i t i 
baren b i r  takım çevrelerin saldırı larıno uğramı )  be l i r l i  
b i r  sUre sonra tom gUn çal ııma i l kesi kaldı r ı lmı)t . r .  Bu 
i l kenin kaldır ı lmasında çekilen hekim sık ıntısına bir 
çözUm bu lmak gibi gerekçe gösteri imiıse de bugUnkU 
durum i Ik uygulama verimi ni n çok geri lerinde kal ı ndığını 
göstermektedir.  Nedeni gayet aç ıkt ı r ;  hasta hekim ; l i1-
kisinde kapi talist i / iıki ler ve pazar ekonomisi ön plana 
Ç ıkm ı ) ,  hekim koruyucu hizmetleri bir kenara bırakarak 
pora getiren tedavi edici hizmetlere yöneldiğindenza
manla halkın sosyal izasyona i lgisi azalm ııt ır .  

• Yurt dışına hekim göçUnün nedenleri neler-
dır? 

• Sosyal;zosyanuygulamaSl bUtUn TUrkiye ölçusUnde 
ortaya atı lmıı olsaydı bu hekim göçU bir yere kadar ön
lenmiı olurdu. Bu konuda akla i l k  ge len , hekimlerin bu 
defa da yurt dııına gidebilecekleri sorusudur . Bu gün 
yurt d ıı ında 1868 hekim'imiz vard ı r .  SU yoklaj ık  olarak 
taplam hekim sayımız ın % ii 'ini oluıturmaktod ı r .  Bu ra
kam sanıldığı kadar buyük bir oranı bel irtmemekle bera
ber geleceğe yönel ik olarak birtakım yükselmeler alabi-
1ir. Ül kemizde bir hekimin mal iyeti yaklaıık olarak bir 
mi lyon iki  yüz bin liradır. Surs olan bir hekim ise bir 
m i lyon i kiyüz otuz bin l i raya mal olmaktad ı r .  Aradaki 
otuz bin l iral ı k  fark hekime 4 sene gibi bir zorunlu hiz 
met yüklemekted i r ,  Zorunlu hizmeti olon hekim bu dört 
y ı l ı nı Sağl ık  Bakanl ığ ı ' n ı n göstereceği herhangi bir  yer
de çal ııarak geçirmek veya bu parayı taksi t le ödeme 
durumundadır .  Bu kadar pahal ı  bir eğitimden geçen he
kimin topluma karı i hizmet zorunluğu daha fazla ve 
bağlayıcı nitel i kte olmal ıd ır .  Sağ l ı k  Bakan l ığ ı  otuz bin 
l iranın pazar l ığ ın ı  mahkemeveyo icra kanal ıyla craya
dursun cebine ' bir mi lyon i kiyüz bin l i ra l ı k  diplomayı 
koyan hekim yurt d ıı ın ın yolunu tutmaktad ı r .  GörUlüyor 
ki buradaloi yaklaıım do temelden yonlıı ve yetersi zdir. 
Çak faz la yatırım olanaklarından yararlanan yobancı 
toplum di leklerine uygun hekimler yetiıtirdik lerinden 
beyi n  göçUne arac ı / ı ktan baıka bir görev yapmamakta
dır .  Diğer öğretim kurumları nda ise salt tedavi edici he
kiml i  k açısı ndan bir eğitim veri Imekte,yeni mezun büyUk 
metropol lerde köıe boıları tutulmuı olduğundan para ka
zanma olanağından yol(sun kalmakta ve çareyi yurt d ı 
ı ı nda aramaktad ı r .  Ül kemizde hekim dağdım ı  bugünkü 
mevcut içerisinde eıit dağıtıma uğrarsa 2773 kiıiye bir 
hekim dUımektedir .  Bu sayı aslı nda ülkemiz sağ l ı k  sorun
larını çözUmleyecek bir potansiyele dikkati çekmekte
dir .  1971 yı / sonu itibariyle sosyal leıtirme bölgelerinde 
uzman ve pratisyen hekim kadrolarının % 65'i , hemıire 
kadrolar ın ın  % 71 ' ; , hemıire yardımcısı kadroların % 20 
s i ,  sağlı k memuru kadrolar ın ın  % 35'i boıtur. 

Ü lkemizde çacukölUmleri % 0, 153 gibi yUksek bir 
rakam göstermektedir .  Bu sayı dUnya ölçüsünde birçok 
geri bırakt ır ı lmıı  ül kelerden daha kabarıkt ı r .  Çocuk 
ö lümlerinin kırsal bölgelerde % 0, 22S'e çı ktığ ını kent 
sel yörelerde % O ,66 'ya kadar indiğini görmekteyiz . 

• Halkın çıkarları doğrultusunda bır sağlık po
litikasının i lkeleri neler olmalıdı r ?  Sağlık hizmetle
rinin devletleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?  

• Ankara Tobib oomının  26-28 Haziran 1975 tarih
leri arasında yapmıı oldu§u (Dr. Özen Arat, Dr . Şonda 
Çoı ı ı ,  Dr. Remzi Aygan ve Dr . Ömer ErtUrk'Un çal oıma
larıyla duzenlenen) Halk Safi l ı§ı Kurul tayı'na Safi l ı k  
Sosyo i Yardım Bakan l ığ ı  yetki l i leri ,  ulkemiz bel l i  baı
I ı  tıp fakultelerindeki halk sa§l ığ l  kursUsU mensupları , 
HıfzlSı hha Okulu yetki l i  leri ve Ankara Tabip Odası yöne
tici leri kat ı lm ı ı lar ve aıağ ıdaki karar ları a1mlı lardır: 

i . Sağ l ı k hizmetlerinden, herkes in olanaklar ın ın  
e lverdiği ölçUde ve  eı i t  olarak yararlanması doğuıton 
kazandık ları bir haktır. Ancak bu hak, ü lkemizde, her 
kese eıit olarak veri lemernektedi r .  

2 .  Herkesin sağ l ı k  hizmetlerinden eı i t  olarak 
yararlanması ,  Ulkemizde, l iberal bir düzende sağlana
maz. liberal dUzen, yapısı gereği kôr ve zarar , arz ve 
talep i l iıki lerine göre iı ler.  insan s�lığl , böyle bir t i 
caretin konusu olamaz. insan sağ l ığ ı ,  üzerinden gel i r  
sağ lanan, ti caret yapıton b i r  mal , b i r  meta g ib i  dUıU
nUlemez. Bu nedenle u l kemizde sağl ı k  hizmetlerinin 
devletleıtiri lmesi zorunludur. 

3.  Sağ l ı k  hizmeti yapmak Uzere , yeni meslek
lerin yaratı lmasından sokı nı lmal ıd ır .  Ancak, hekim d ı 
ı ındakf sağ l ı k  personel ine,  muhakkak hekimlerin yapmosı 
gerekmiyen bazı hizmetler veri lmel idir.  Bu gÖf'ev devri -

B U  NEDENLE ÜLKEMizDE SACL I K  
HizMETLERiNiN DEVLETLEŞTiRi LMESi 
ZORUNLUDUR. " 

nin yapı lacağı , hekim dıı ındaki sağl ık  personeli ti tiz l ik le  
seçilmel i ,  iy i  eği ti lmel i ve deneti lmeHdir.  

4 .  Hekimlerin uzmanloımalarını yavaılatucak 
bir pol i t ika iz lenmel idir . Hekimlerin, uzmanıoımadan 
önce, bel l i  bir zaman , kırsal ve gel iımemiı bölgelerde 
çalıımı) olmaları , bir kOjul olarak oranmal ıd ı r .  Uzmanlaı 
modan sonra do, böyle bölgelerde çal ııma zorunluluğu 
konulma l ıd ı r .  

5.  Nerede ve  hangi görevi yaparsa yapsın ,  he
kimlerin görevleri dört ona baı l ı kta toplanabi l i r . Tıp 
eği timi , bu boı l ı klara göre yeniden dUzenlenmelidir.  
Bu dört ono görev suniardır :  Yönetici i koruyucu,  iyi 
leıtirici ve adli hekiml i k  görevler i . 

Kuru l tay, yukarıda bel irti l en hek im l ik  görevle
rinin önem sırasına göre sıralanmıı olduğu konusunda do 
dUlünce ve inanç bir l iğine varm ı ıt ı r .  

6 .  Tüm sağ l ı k  persanel i ni n  okul iç i  eğit imler i ,  
ulke kOjul l ar ına uygun olarak yeniden saptonmal ıd ı r. 
Bu iı yapı l ı rken, hekimi sahada çal ı )t ıran kuruluıların 
yönetici leri i le  Sağ l ı k  ve Sosyal Yardım Bakanl ığ ı 'nın 
sahada çal ı �an personel inin dUıüncelerine bajvurmak 
gerekı i ve zorunludur. 'rüm sağ l ı  k personel ine bel ir l i  
ara l ı klarla okul sonrası eğitimi de uygulanmal ıdır .  

7 .  Hekimlerve diğersoğ l ı k  personel in in  çal l jma 
kOlul iarı gUn/saat ve gUn/hasta sayısı göz önüne a l ına
rak yeniden düzenlenmel idir . TUm sağl ı k  personeline 
veri lecek Ucret ,çal ııtı kları bölgenin mahrumiyet koau l 
ları göz önünde bulundurularak, ürettikleri hizmete gö
re veri Imel ; ,  deSiı ik kuru luılarda eıit Uretime eıit Ucret 
veri lmesine önem ve önce l i k  ver i lmelidir.  

8 .  Kamu sektöründe çal ııan sağ l ı k  personel ine, 
hakça yürütülen , uygulanan bir rotasyon sistemi uygu
lanmal ıd ır .  Sağ l ı k yönetimi ve personel atanması iı 1em
leri , günl Uk pol i t i kanı n  etk i ler inden mutlaka kurtorı / 
mal ıd ır .  

9 .  Hekimlerin hastalarına koydukları tandor, 
hekiml ik  uygu lamaları ve yazdık ları reçeteler ulke 
koıu l lar ına, çoğdaı hekiml ik  bi l imin in  gereklerine gö
re, hekim meslek odalarınca denetlenmel i ,  bu konuda
ki baıı bozukluğa bir son veri lmel idir .  

LO .  Sağ l ı k  hizmetlerinin finansmanı m i l l i  bUtçe
den karıı /anma i ıdı r .  Genel sağl ı k  sigortası ve benzerı 
uygu lomalar, dengesiz l iği arttı r ıc ı  ve iyi leıtirici hizmet 
veren hekimlere haks ız ve faz la gelir sağlanadon tst. 
bi r yorar sağ lamayacaktır. 

I I .  Devlet hastanelerindeki döner sermaye ve 
fu l l -time çal l jmalarına en kısa zamanda son ver i lmel i
dir .  Bu uygulamalar, tüm harcamalarını devletin kar
ıı /adığı bu kuruluıları , daha çok gel i r  sağlamak i çin 
iy i leıtirici hekim l i k hizmeti veren hekimlerin emrine ver 
mekten öte bir yorar sağlanarnoktadı r .  

1 2 .  Hizmetler, safi l ı k  ocağı ve hukumet tabib
liği uç hizmet birim l �rinde birleıt ir i lmel idir .  Her has
tal ı k  ya do hizmet için ayrı kuruluılar kurmak, çafidaı 
hekiml i k  bi l im ine ve u lkeni n  ekonomi k  koıu l larına uy
gun deği ld ir ,  paha l ı  bir hizmet verme biçimidir. Ayr ı
ca evde ve ayakta tedavi yöntemi , uygun bulunan her 
durumda uygulanmal ıd ı r .  

13 .  Kamu sektörUnde sa§ l ık  hizmetı ... in in tek 
elden yönetilmesi kaçını lması olanağı olmayan bir 20-
runluktvr. 

14. Çevre sağlığı , besin denetimi ve beslenme, 
ono ve çacuk sağlığı , okul ve iıçi sağlığı hizmetleri 
yeniden ele al ın ıp planlanmal ı ,  u l ke kaıul larına uygun 
plan ve progranlara bağlanmal ı ve bu plan ve program
lar muhakkak uygulanmal ıd ı r .  

15.  Serbest heki m l i k  uygV'lomaları ve eczac ı l ı k  
hizmetleri etki l i  b i r  biçimde der'ıeti lmel idir .  

1 6 .  BvgUn , tUm halk ın  var olon kaynaklardan 
yararlanmanas ı ;  personel yetersiz l iğ i , devletin mali 0-
lanaks ız l ığ ı , doğru politika kararlar ın ın  a l ı nmanıı  o l
ması , poli tikalar arası çel iıki , yönetici lerin yeteBi%.
l iği ve tUm halka hizmet savındaki samimiyetsiz l i k leri 
i l e  aç ık lanamaz. Var olanolanaklardon ha lk ın  eıit 010'" 
rak yararlanamamasının nedeni , tüm dUzenin bozuk olu 
ıunun bir sonucu olarak sağ l ı k hizmetleri yönetiminin de 
bozuk aluıudur. Sağ l ı k  hizmetler i , ulkenin tUm dUze
ninden ayr olarak dUjUnUlemez . Hal k  ne zaman kendi
ni , gerçekten kendini tems i l  edecek yönetici lerini se
çerse , sağ l ı k  yönetimi de düzelecek, hakça bir hizmet 
dUzeyine eriıecektir .  Bu nedenl e ,  bürokrati k dUzende 
bir evr im,  kaçınılmazdır. Bu evrim gerçekleımeden ya
pı lacak herhangi bir dUzeitme girij iminin sonucu, sınır 
I ı  ve hafta boıarıs ız kalmaya mahkumdur .  

Sonuç olarak hal kın  sağ l ı k  sorunlar ın ın  çözUm
lenmas i ,  halk ın  kendi haklarına kendisinin sahip çıkma
sı i le olanak iç ine girecekti r .  Bu temele dayanmayan 
giriıimlerin boıarı olası l ığı , sanı/dığı ndan daha da az
dır .  
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hasta l ı kların %95' in i  pratisyen hekim 

kalan % 5'i uzman hekime gerek gös
uzmanıoıma bu gerçeğ in tam aksi yönde 

pratisyen hekim l ik  i ti bar edi lmeyen bir dal 
zde neden koruyucu hekim l i k  ve pra

gel iımemi) tedavi edici hekim l i k  geliı
) l ı ca nedeni hekiml iğin uygu lanıı biçi
dir .  Birey,safi l ığ ın ı  parayla satın aldı§ı 

yorsa sağ l ık  al ııveriıi tamanen kapita
inde yUrUyar demekt ir .  Gene l l i kle  insan 

zaman hastal ı k  kaynağ ını dUıUneceği yer
evvel kurtulmayı amaçlar . Bo doğal 

nedenle hemen hekime koıar para kar
muayene olur ve yazı lan i l açları para korı ı l ığı 

ranmoya boılor. Sonuç olarak, hasta l ık  
hekimin ve  i laç Ureticisinin cebine para g i r

koruyucu hekim l i k  hizmet leri baıarıya ulaı
hem hekim kazancı kısıtlanmlj olur, 

eticisinin cebine giden para azalmıı ola
GörUluyor ki koruyucu hizmetlerle kapi talist 

bu konuda ono çeliıki ortaya ç ıkmakta

mi lyon iki  yüz bin liradır. Surs olan bir hekim ise bir 
m i lyon i kiyüz otuz bin l i raya mal olmaktad ı r .  Aradaki 
otuz bin l iral ı k  fark hekime 4 sene gibi bir zorunlu hiz 
met yüklemekted i r ,  Zorunlu hizmeti olon hekim bu dört 
y ı l ı nı Sağl ık  Bakanl ığ ı ' n ı n göstereceği herhangi bir  yer
de çal ııarak geçirmek veya bu parayı taksi t le ödeme 
durumundadır .  Bu kadar pahal ı  bir eğitimden geçen he
kimin topluma karı i hizmet zorunluğu daha fazla ve 
bağlayıcı nitel i kte olmal ıd ır .  Sağ l ı k  Bakan l ığ ı  otuz bin 
l iranın pazar l ığ ın ı  mahkemeveyo icra kanal ıyla craya
dursun cebine ' b

r l ığ ın ı  
' b

r l ığ ın ı  
ir mi lyon i kiyüz bin l i ra l ı k  diplomayı 

koyan hekim yurt d ıı ın ın yolunu tutmaktad ı r .  GörUlüyor 
ki buradaloi yaklaıım do temelden yonlıı ve yetersi zdir. 
Çak faz la yatırım olanaklarından yararlanan yobancı 
toplum di leklerine uygun hekimler yetiıtirdik lerinden 
beyi n  göçUne arac ı / ı ktan baıka bir görev yapmamakta
dır .  Diğer öğretim kurumları nda ise salt tedavi edici he
kiml i  k açısı ndan bir eğitim veri Imekte,yeni mezun büyUk 
metropol lerde köıe boıları tutulmuı olduğundan para ka
zanma olanağından yol(sun kalmakta ve çareyi yurt d ı 
ı ı nda aramaktad ı r .  Ül kemizde hekim dağdım ı  bugünkü 
mevcut içerisinde eıit dağıtıma uğrarsa 2773 kiıiye bir 
hekim dUımektedir .  Bu sayı aslı nda ülkemiz sağ l ı k  sorun
larını çözUmleyecek bir potansiyele dikkati çekmekte
dir .  1971 yı / sonu itibariyle sosyal leıtirme bölgelerinde 
uzman ve pratisyen hekim kadrolarının % 65'i , hemıire 
kadrolar ın ın  % 71 ' ; , hemıire yardımcısı kadroların % 20 
s i ,  sağlı k memuru kadrolar ın ın  % 35'i boıtur. 

Ü lkemizde çacukölUmleri % 0, 153 gibi yUksek bir 
rakam göstermektedir .  Bu sayı dUnya ölçüsünde birçok 
geri bırakt ır ı lmıı  ül kelerden daha kabarıkt ı r .  Çocuk 
ö lümlerinin kırsal bölgelerde % 0, 22S'e çı ktığ ını kent 
sel yörelerde % O ,66 'ya kadar indiğini görmekteyiz . 

• Halkın çıkarları doğrultusunda bır sağlık po
litikasının i lkeleri neler olmalıdı r ?  Sağlık hizmetle
rinin devletleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?  

• Ankara Tobib oomının  26-28 Haziran 1975 tarih
leri arasında yapmıı oldu§u (Dr. Özen Arat, Dr . Şonda 
Çoı ı ı ,  Dr. Remzi Aygan ve Dr . Ömer ErtUrk'Un çal oıma
larıyla duzenlenen) Halk Safi l ı§ı Kurul tayı'na Safi l ı k  
Sosyo i Yardım Bakan l ığ ı  yetki l i leri ,  ulkemiz bel l i  baı
I ı  tıp fakultelerindeki halk sa§l ığ l  kursUsU mensupları , 
HıfzlSı hha Okulu yetki l i  leri ve Ankara Tabip Odası yöne
tici leri kat ı lm ı ı lar ve aıağ ıdaki karar ları a1mlı lardır: 

i . Sağ l ı k hizmetlerinden, herkes in olanaklar ın ın  
e lverdiği ölçUde ve  eı i t  olarak yararlanması doğuıton 
kazandık ları bir haktır. Ancak bu hak, ü lkemizde, her 
kese eıit olarak veri lemernektedi r .  

2 .  Herkesin sağ l ı k  hizmetlerinden eı i t  olarak 
yararlanması ,  Ulkemizde, l iberal bir düzende sağlana
maz. liberal dUzen, yapısı gereği kôr ve zarar , arz ve 
talep i l iıki lerine göre iı ler.  insan 

gereği 
insan 

gereği 
s�lığl , böyle bir t i 

caretin konusu olamaz. insan sağ l ısağ l ısa ğ ı ,  üzerinden gel i r  
sağ lanan, ti caret yapıton b i r  mal , b i r  meta g ib i  dUıU
nUlemez. Bu nedenle u l kemizde sağl ı k  hizmetlerinin 
devletleıtiri lmesi zorunludur. 

veri lecek Ucret ,çal ııtı kları 
ları göz önünde bulundurularak, 
re veri Imel ; ,  deSiı ik kuru
veri lmesine önem ve önce l i k  

8 .  Kamu sektöründe 
hakça yürütülen , uygulanan 
lanmal ıd ır .  Sağ l ı k yönetimi 
leri , günl Uk pol i t i kanı n  
mal ıd ır .  

9 .  Hekimlerin ha
hekiml ik  uygu lamaları ve yaz
koıu l lar ına, çoğdaı hekiml ik  
re, hekim meslek odalarınca 
ki baıı bozukluğa bir son 

LO .  Sağ l ı k  hizmetleri
den karıı /anma i ıdı r .  Genel 
uygu lomalar, dengesiz l iği 
veren hekimlere haks ız ve 
bi r yorar sağ lamayacaktır. 

I I .  Devlet hastanelerindeki 
fu l l -time çal l jmalarına en 
dir .  Bu uygulamalar, tüm 
ıı /adığı bu kuruluıları , 
iy i leıtirici hekim l i k hizmeti 
mekten öte bir yorar sağl

1 2 .  Hizmetler, sa
liği uç hizmet birim l �rinde 
tal ı k  ya do hizmet için ayrı 
hekiml i k  bi l im ine ve u lken
gun deği ld ir ,  paha l ı  bir hizmet 
ca evde ve ayakta tedavi 
durumda uygulanmal ıd ı r .  

13 .  Kamu sektörUnde 
elden yönetilmesi kaçını
runluktvr. 

14. Çevre sağlığı
ono ve çacuk sağlığı , okul 
yeniden ele al ın ıp planlanmal
plan ve progranlara bağl
lar muhakkak uygulanmal ıd ı r .  

15.  Serbest heki m l i k  
hizmetleri etki l i  b i r  biçimde 

1 6 .  BvgUn , tUm ha
yararlanmanas ı ;  personel 
lanaks ız l ığ ı , doğru politika 
ması , poli tikalar arası çel
l iği ve tUm halka hizmet 
i l e  aç ık lanamaz. Var olanolanakla
rak yararlanamamasının ned
ıunun bir sonucu olarak sa
bozuk aluıudur. Sağ l ı k  hizmetle
ninden ayr olarak dUjUnUl
ni , gerçekten kendini tem
çerse , sağ l ı k  yönetimi de 
dUzeyine eriıecektir .  Bu 
bir evr im,  kaçınılmazdır. 
p ı lacak herhangi bir dUzeitme 
I ı  ve hafta boıarıs ız kalma

Sonuç olarak hal k




