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Unİversiteler neden 
olamıyor? 

önceki Cuma gUnU TÖB-DER bır açık otururn 
dUzenledI. Açık oturumun konusu Universite ijzerkıı
� ldl. TÖB-DER Genel Sekreteri Blnaıı Seferoitlu' 
nun başarıyla yijnettl� açık oturum bUyIIk llgll topla
dı. 

Otururn. bır ijncekl gUn ijlen e"kl TÖS Genel 
Sekreteri ve TIP'nln 1965 milletvekili adayı Osman 
Akol ve hayatını yitiren dljter devrlmcller ıçın yapı
lan saygı duruşuyla başladı. 

Açık oturumda. Unlversltelerde 12 Mart'tan 
sonra glIrUlen suskunlultun nedenlerı tartışıldı. Unl
versltelerln ve Universile öitreılm Uyelerlnln kapl
taııst dUzenle llIşkllerl. Universııe özerkııiilnl öngll
ren yasaların bu dUzen ıçınde ne ölçüde geçerlı ola 
blleceA-1 ele alındı. 

TÖB-DER'ln açık oturumun •. ı·jtur Alacekap
tan. Uıtur Mumcu. Yalçın K'üçük. 3lleymanGenç. TÖD 
Genel Başkanı Cevat Geray. TUMAS Genel Sekreteri 
Faruk Slnangll ve AYÖD Genel Sekreteri M.AII Yıl
maz katıldı. 

ALACAKAPTAN: 
ÖZERKıi K, ÖZERK KAfALARı GEREKTiRiR. 

Ilk konuşmacı Alacakaptan·ın. Unlversltelerln 
neden özerk olamadıltı lle lIg1ıı glIrUşlerl özetle şöy
le: 

Universite 1946 da gerçi sınırlı ölçUde özerk
lik statUsUne kavuştu ama ne bu özerkıı�n anlamı. 
ne de yararı uzunca zaman Universite ölretim Uyele
rı ve Universitenindlğer unsurları tarafından anlaşı
labllmlş deltlldlr. Aslında köksUz bır bıtkı gıbı UnI
versite özerkılltl diye bır şey getırınce i ve Unlver
alte ijzerkllitlnln ne oldultunu bilmeyen kimselerin 
elinde Unlverslteye verince bunun blIyle olmasın .. 
da şaşmamak gerekir. . 

Unlverslte özerkUitI toplum yaşantısına etkılı 
olabilmek ıçın özerk olan kafaların eUne verılmesı 
gerekirdI. Yanı toplum Içindeki gerçek ilişkilerin. 
gerçek ve temel nedenlerin ne oldultımu bilen ve UnI
verslteyl bu amaçların çerçevesinde toplayabilecek 
ve bu amaç la ra yijneltebllecek kişilerin eUnde olma
sı halindedir ki Unlverslte özerkUitI bır anlam taşı
yablllrdl ... Universitelere yasalarda, Anayasa'da 
özerkUk tanınması bır şey Ifade etmez, eA-er Unlver
sıteyı yijneten ve Universitede glIrev alım kişilerde 
ijzerk bır kafa yoksa neticede Cazla bır şey de�şmlş 
olmayacaktır. 

YAıÇiN KÜÇÜK: 
TEKELLER ÜNiVERSiTE ÖÖ RETIM ÜYElERi ilE DiREKT 
iıişKi KURMUŞLARDIR. 

Yalçın lQIçük UnIversite !!ltretim Uyelerının 
ijzerk kafalara sahıp olamamasını TUrklye'nln slnlC
sal yapısındaki gelişmelerle açıkladı: Bunun nedenle
rlnden birisi 1970 yıllanna doltru TUrkiye'de tekellerin 
ijnemll olması. Açık eijyleyeylm tekellerin önemlı 
olması. bUyUk ölçUde artılta sahıp olmaları ve bUyUk 
ijlçUde Unlverslte !!ltretlmUyelerllle dlrekl lUşkl kur
maları. Yanı ijzell\kle soeyal Ilimierde, IktIsatta ve 
mUhendlsllk dallarında bugtın Universitede ijltretlm 
Uyelljtl yapanların çok bUyUk bit' kısmının doltrudan 
doltruya tekellerle llIşklsl vardır, tekellerin danış
manıdır. Iklncl nokta Türkiye'de bır mUessese bır 
yer var: TUBiTAK. 1963 de kurulmuş. Bu araştırma 
yapmak ıçın kurulmuş. aslında araştırma yapmakla 
alakası yok. Bu şudur: Devlet heryıl bu kuruma ver
gi gelirlerinden bır pay ayırır ve bu payı da o kurum 
araştırma adı allında normal. zaten yapılınaaı gere
ken Işlerin karşılıitında Unlversltenln saygıdelter öltre
Um üyelerine verlr ve bunlar maa$larına nave ola
rak çok bUyUk bır blIlUmU burad"n maaş alırlar ve 

Unlverslte de dUzene bu şekilde Idare olarak baltla
nır. UçUncu baıt, devlet. Mesela Maliye Bakanlıltı 
ODTU idari tılmler Fakültesine vergi sistemini Islah 
etmek ıçın 2 milyon liralık proje verıyor. Bu sadece 
ODTU'yU ODTU öltretlm Uyelerını, dUzene, siyasi 
Iktidara baitlamak ıçın bır araç . . •  oıırdUncUsU tabla
byla Ideolojik balt ... Unlversltelerde, fakat özellik
le ODTU'de ders kitapları. çoltunlukla ijltretlm Uye 
lerinin kafa yapıları amerıkan kitaplarıdır, ameri
kan IdeoloJlslnebalthdır, başarı glIstergesl odur. Bır 
öitretlm Uyesl yabancı dilde yayın yaptıltı zaman başa
rılı sayılır. 

MUMCU: 
ÜNiVERSiTE GÖREVıilERi ilERi HAREKETLERLE 
BÜTÜNlEŞMEıiDiR. 

Mumcu da. linıversltelerln delttşen roıunu 
şöyle açıkladı: 

işçi sınıfı hareketlnlnyoltımlaşmadıltı yerler
de kUçük burjuva kijkenll kurumların sesi daba çok 
çıkar. İşçi sınıfı hareketı gellştlkçe yıltınsal hare
ketler yoltunlaştıkça Universitelerin sesi hem daha 
ıyı akord edılır, hemdahaıyı anlaşılır. Bu Unlverslte 
Içinden çıkan bazı kişiler bu ilerici hareketlerle bU
tunleşlrlerse. kışı olarak bUtunleşlrlerse UnIversi
te !!ltretim Uyesl oldukları ıçın deitll ilerici devrımcı 
oldukları ıçın yerlı yerını alırlar. 

12 Mart'tan sonra tutek Icad olunca mertlik 
de bozuldu ve o seslerini çıkaran ijltretlm Uyelerl 
kUrsUlerinin altına glzlenmek zorunda kaldılar. 12 
Martın daıtınık, alaturka faşizmi yanında kendllerln
ce bazı başarılı sonuçlan vardı. Onlardan bır tane
sini anlatmak Isterim • . .  12 Mart şunu yaptı. EIter 
özgUrlükten yana olursanız, elter devrlmden, devrIm
ciden ve Işçiden yana olursanız Işte hUcreler, Işte 
cezaevleri, Işte mahkumlyet, Işte 141, Işte 142. E
lter sermayeden yana olursanız, Işte yijnetim kurulu 
Uyellklerl Işte yurt gezileri, Işte Çankaya'da katlar, 
Işte İstanbulıda Maçka'da, �at caddesinde katlar, 
Bu kadar somutlaşmıştı • • •  Öyleyse Unlverslte öltre
tım Uyellltl. kural olarak. varlıklı aıle çocuklarına 
açık, ayrıcalıklı bır meslektır . • .  

GENÇ: . 
EMPERYALIZM SUSKUNLUK iSTER 

SUleyınan Genç, emperyalizmin, kendlnebalt
lı Ulkelerde nasıl zararlı ses çıkmasını engelledlitı 
Uzerlnde durdu. Genç: "1960' özerklik anlayışını ya
ratan kafalar, 12 Mart arefeılndekl demokratlk hak, 
demokratik güç olarak bunu kullanacakları bll\ncln
de olsaydı, 60'da o kafalar bugUnkU Unlverslteyl ya
şatmaları mUmkUn deltlldl. Bugün Anayasayı meydana 
getirmeleri mUmkUn deltlldl. 1960Anayasasını yapan
ların % 85 i gericidir. Emperyalizmin yanında yerl
nl almıştır ...

. 
Bunun nedeni onlann ıınıf bll\nclnden 

uzak kalmalarıdır. "dedi ve buna baltlı olarak kUçUk 
burjuva aydınlarının mUcadeleslnln Işçi sınıfı mUca
delesinden ayn dUşUnUlemeyecelttnl belirtti. "Dola
yısıyla gerek Işçi sınıfı Uzerinde oynanan oyunlar. 
gerekse kUçUk burjuva aydınlar Uzerindeki oyunlar 
Türkiye'deki emperyalizmin ekonomık olarak gellş-
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me sı ve bu ekonomık gelişmenin TUrkiye Uzerinde 
yerleşmesını saltlayan bır nitelik taşımakladır. Em
peryaUzmln Türktye'ye kUçUk burjuva aydınlannın 
susturu lması sonucu çok daha ıyı yerleşeceltt bugUn 
artık keslokes ortaya çıkmıştır. " 

G��: . . 
ÜNIVERSITELER DÜZENLE BÜTÜNLEŞMIŞTIR. 

TÖD Genel Başkanı Prof. Dr. Cevat Geray' 
da, Unlversltelerln gerek kurum olarak. o;erekae 
kadrolar olarak düzenle bUtunleştlitlnl anlattı. Bu k0-
nuda, dllter konuşmacıların ijnerllerlne ay:ıen katıl
dıltını açıkladı. Unlverslteler yasasında yapılan deitl
şlkllklerle, anoak burjuva kökenli gençlere öltretlm 
Uyellıtı kapılarının açıldıltını, emekçi halka bu kapı
ların kapandıtını anlattı. Bunun, Unlversltelerln !0p
lum Içindeki roıunu de sıkı sıkıya bellrledlıtını şöyle 
açıkladı: "Bugün UnIversite özerkilitine sahıp olarak 
tophunun devrımcı yönden ilerlemesi, Anayasa dolt
rultuaunda dönUşUmde bulunmasına yardımcı olmlk 
sorumlulultımu yUklenecek kişilerin kökenieri de çok 
ijnemll olmaktadır. Bu açıdan, UnIversite yasuıyla 
Unlverslteler aıtır bır darbe almıştır. " 

SiNANGiı: 
ÖZERK ÜNiVERSITE MÜCADELESi, 8AÖIMSIZlIK 
DEMOKRASi VE SOSYAıiZM MÜCADELESiNiN 
eiR PARÇASıDıR. 

TOMAs Genel Sekreteri Faruk !iıwıgi1, TIIr
klye'de emperyalizmle lşblrllkçlıl burjuvazinin or
taklaşa buıu düzenini aUrdUrd\iltiinu, özerkUltıı Unl
verıltelere bu nedenle yaslklandıltını eijyledl. !lıwı
gll, bu durumda özerk ve demokratik Unlv .. n1-
te ıçın yapılan mUcadelenln, halkın verdllt bB
ıtımsızlık, demokrasi ve ıoıyalizm mUclde 
lesının bır parç ası oldultımu anlattı. TUMAS Genel 8ııIt
reteri, Unlversltenln bır bUtUn oJduitunu, özerkUk __ 
rununun, öltrenclslyle, öltretlm Uyeslyle ve asletaaıy
la tUm UnIversite kadrosunu IlgIleııdlrdlltnl. dolayı
sıyla bUtUn bı grupların ijrglltlU mUcadelellnln zorun
lu oldultımu anlattı. 

YIlMAZ: 
ÖRGÜTLÜ OlMAK ZORUNDAYıZ. 

A YöD Genel Sekreteri de. yUksek � 
gençllitlnln mUcadeleslnl TUrklye'dekl sınıf mUcade
leslne baltladı. �yle dedi: Tophunıal ıınınann ver
dikleri kavga eijmUrenlerle eijmUrUlenlerln kavgaaı 
olarak somutlaşıyor. YUksek öltrenlm gençllltl olarltk 
bizler de, sınıflar savaşınlD kendı ijzel koşullan ve 
biçimleri doltrultuaunda Universiteye nasıl yanııdıltı
na tanık olmaklayız. daha doltruau pratik ıçınde bu 
mUcadelenln bilfiil unsurları olmDklayız. Yılmaz 
ber turlU mUcadelenln ancak örglltlU olarak verllebl
leceltlnl, ijltrencllerln de bunun dışında dUşUnUlemeye
celttnl eijyledl. AYÖD Genel Sekreteri, yUksek litre
nim gençllıtıntn örglltlenmeslnln engellenmeıi ıçın, 
polis dernekleri kuruldultımu anlattı.. Yılmaz, bUtUn 
engellere raltmen, yUksek öltrenlm gençuıtınln mUca
delesının slndlrllemedlitlnl ve bundan sonra da kolay 
kolay slndlrllemeyeoelttnl aijyledl. 
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çok bUyUk bit' kısmının doltrudan 
llIşklsl vardır, tekellerin danış

nokta Türkiye'de bır mUessese bır 
1963 de kurulmuş. Bu araştırma 

kurulmuş. aslında araştırma yapmakla 
şudur: Devlet heryıl bu kuruma ver
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karşılıitında Unlversltenln saygıdelter öltre
ve bunlar maa$larına nave ola
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Mumcu da. linıversltelerln delttşen roıunu 
şöyle açıkladı: 

işçi sınıfı hareketlnlnyoltımlaşmadıltı yerler
de kUçük burjuva kijkenll kurumların sesi daba çok 
çıkar. İşçi sınıfı hareketı gellştlkçe yıltınsal hare
ketler yoltunlaştıkça Universitelerin sesi hem daha 
ıyı akord edılır, hemdahaıyı anlaşılır. Bu Unlverslte 
Içinden çıkan bazı kişiler bu ilerici hareketlerle bU
tunleşlrlerse. kışı olarak bUtunleşlrlerse UnIversi
te !!ltretim Uyesl oldukları ıçın deitll ilerici devrımcı 
oldukları ıçın yerlı yerını alırlar. 

12 Mart'tan sonra tutek Icad olunca mertlik 
de bozuldu ve o seslerini çıkaran ijltretlm Uyelerl 
kUrsUlerinin altına glzlenmek zorunda kaldılar. 12 
Martın daıtınık, alaturka faşizmi yanında kendllerln
ce bazı başarılı sonuçlan vardı. Onlardan bır tane
sini anlatmak Isterim • . .  12 Mart şunu yaptı. EIter 
özgUrlükten yana olursanız, elter devrlmden, devrIm
ciden ve Işçiden yana olursanız Işte hUcreler, Işte 
cezaevleri, Işte mahkumlyet, Işte 141, Işte 142. E
lter sermayeden sermayeden yana olursanız, Işte yijnetim kurulu 
Uyellklerl Işte yurt gezileri, Işte Çankaya'da katlar, 
Işte İstanbulıda Maçka'da, �at caddesinde katlar, 
Bu kadar somutlaşmıştı • • •  Öyleyse Unlverslte öltre
tım Uyellltl. kural olarak. varlıklı aıle çocuklarına 
açık, ayrıcalıklı bır meslektır . • .  

GENÇ: . 
EMPERYALIZM SUSKUNLUK iSTER 

SUleyınan Genç, emperyalizmin, kendlnebalt
lı Ulkelerde nasıl zararlı 

Genç, 
lı Ulkelerde nasıl zararlı 

Genç, emperyalizmin, 
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emperyalizmin, 
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Uzerlnde durdu. Genç: "1960' özerklik anlayışını ya
ratan kafalar, 12 Mart arefeılndekl demokratlk hak, 
demokratik güç olarak bunu kullanacakları bll\ncln
de olsaydı, 60'da o kafalar bugUnkU Unlverslteyl ya
şatmaları mUmkUn deltlldl. Bugün Anayasayı meydana 
getirmeleri mUmkUn deltlldl. 1960Anayasasını yapan
ların % 85 i gericidir. Emperyalizmin yanında yerl
nl almıştır ...

. gericidir. . gericidir. 
Bunun nedeni onlann ıınıf bll\nclnden 

uzak kalmalarıdır. "dedi ve buna baltlı olarak kUçUk 
burjuva aydınlarının mUcadeleslnln Işçi sınıfı mUca
delesinden ayn dUşUnUlemeyecelttnl belirtti. "Dola
yısıyla gerek Işçi sınıfı Uzerinde oynanan oyunlar. 
gerekse kUçUk burjuva aydınlar Uzerindeki oyunlar 
Türkiye'deki emperyalizmin ekonomık olarak gellş-
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lum Içindeki roıunu de 
açıkladı: "Bugün UnIversite 
tophunun devrımcı yönden 
rultuaunda dönUşUmde 
sorumlulultımu yUklenecek 
ijnemll olmaktadır. Bu 
Unlverslteler aıtır bır darbe 

SiNANGiı: SiNANGiı: 
ÖZERK ÜNiVERSITE MÜCADELESi, 
DEMOKRASi VE SOSYAıiZM 
eiR PARÇASıDıR. 

TOMAs Genel Sekreteri 
klye'de emperyalizmle 
taklaşa buıu düzenini aUrdU
verıltelere bu nedenle yaslklandıltını 
gll, bu durumda özerk 
te ıçın yapılan mUcadelenln, 
ıtımsızlık, demokrasi 
lesının bır parç ası oldultımu 
reteri, Unlversltenln bır 
rununun, öltrenclslyle, öltretlm 
la tUm UnIversite kadrosunu 
sıyla bUtUn bı grupların 
lu oldultımu anlattı. 

YIlMAZ: 
ÖRGÜTLÜ OlMAK ZORUN

A YöD Genel Sekreteri 
gençllitlnln mUcadeleslnl 
leslne baltladı. �yle dedi: 
dikleri kavga eijmUrenlerle 
olarak somutlaşıyor. YUksek 
bizler de, sınıflar savaşınlD 
biçimleri doltrultuaunda 
na tanık olmaklayız. daha 
mUcadelenln bilfiil unsurları 
ber turlU mUcadelenln ancak 
leceltlnl, ijltrencllerln de 
celttnl eijyledl. AYÖD Genel 
nim gençllıtıntn örglltlenmeslnln 
polis dernekleri kuruldultımu 
engellere raltmen, yUksek 
delesının slndlrllemedlitlnl 
kolay slndlrllemeyeoelttnl 
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Secimlerden 
. -

iktidar sorununa 

YALÇiN KÜÇÜK 

Yo�onılon gUnlerin en guncel ve en önde sorununu doğrulukla saptamak ge
r�k. En gUncel sorun, bugUnkU MC Koal isyonunu bozmak değil. BugUnUn gUçler 
dengesi içinde MC Koal isyonunu bozmanın hiç bir pratik sonucu olamaz. ÇUnku 
temel l i  bir çözUm getirmez. Temell i  çözüm, MC part i lerini koal isyon kuracak gUç
ten yoksun etmek. BugUn bir azınlık hukUmeti olarak görev görUyarlar. Yapılacak 
iı, bunların azı n l ı k  hukUmeti kurmaları �onsını ortadan kaldırmak. Azınlık gUçle
rini daha da azaltmak. 

MC parti lerini, bugUnkUnden daha kUçuk bir azınlığa indirmenin  seçimler
i. ilgili olduğu açık. GörUnUrde bajka bir yol yok. Seçimlerden bajka bir yol ol
mayınca do seçimlerin tarihi önem kazanıyor . Seçimlerin, MC part i leri i çin  en oz 
e lverii l i  b ir  zamanda yapılması birinci derecede öneml i  oluyor. 

Erken seçim, 19n yılından önce yapılacak bir seçim demek. Zamanı �u on
da bel i rsiz görUnUyor . Zamanı bel irlemede en etken iki parti AP i l e  CHP.  Her iki
sinin de, seçim tarihini en elveri�li bir  zaııana olmak istemeleri normal. E lveri�
I i l ik, iki anlama gel iyor. Birisi, kazanma �ansının en yuksek olduğu durum. Bu 
anlamda, AP için, en elveri�li zaman bu yılın son baharı. Bir diğeri de kaybetme 
sUrecinin h ızlandığı ve durduru lmasının imkôns,zIQ�tığl durum . Bu anlamda, gele
cek yılın i lk bahar� bir dönemeç noktası. Şimdi daha iyi anlaj ı lıyor. Daha �ok 
yaygınlık kazandı . Ilk baharıo bir l ikte bajta AP olmak Uzere MC'nin hukumet ku
rarken elde ettiği silahların hepsi ters tepmeye ba�layacak. Fiyat artl� larıyla dı� 
ticaret tıkanıklıklarının körUkleyeceği kUtlesel rahatsız l ıklor, bajta AP olmak 
Uzere MC parti lerinin seçim şansını hız la  eritecek. 

Seçim tarihi, bir burjuva politika sorunu olarak ni telenebi l i r .  �yle dUjU
nenler var. Bu dUjUncenin gerçekçi olup olmadığı tartışması ayrı. Bunun Uzerinde 
durmaya gerek yok. ÇUnkU doğru kabul edi lse b i le  söylenecekler var. Daha haklı 
bir deyijle de, asıl bııyle bir dllıUncenin doğru kabul edi lmesi hal i nde söy lenecek-
1er var. 

Sosyalistlerin burjuva dUzeni ve partileri karjısındaki tutumu bel l i . Hare
ket, burjuva dUzeni ve partilerini reddetmekle ba�lıyar. Buı nokta açık ve tartı�
masız. Ancak tartljı lmaması gereken bajka bir nokta daha var. Burjuva dUzeni ve 
parti lerine karjl olmak, burjuvo pol iti kasına i lgisiz olmayı gerektirmez. Sosyal ist 
gUçlerin, burjuva pol i tikasını etkileyemeyeceği anlamına gelmez. Sosyal ist gUç
ler, burjuva politikoSlyla i Igilenmeme IuksUne sahip deği l .  

Burada bir soru var. Hangi sosyalist gUçler, burjuva politikasl,lo i lgilen
meme IuksUne sahip deği l? Bu sorunun tek cevabı jöy le :  Siyasol iktidara yUrUyen 
sOlyalist gUçler. işçi sınıfının siyasal hareketini Öl"gutlemeyi Ustlenmij olon gUçler. 
Bunun gerekçesi ise ju:ijçi sınıfının siyasal iktidarını olujturan gel işmeler arasında, 
sosyalist partinin Öf'gutsel gUcU i l e  burjuva portilerinin karşı l ı k l ı  konumu ve kUtle
lerin sorunlorl korjısı nda çaresizl iği  önemli bir yer tutar. 

Sosyalist gUçler, bUôjuva politikasına ilgisiz kalamaz. iktidar perspektifini 
bir kenara atıp lôf ebel iğini bir  meslek haline getiremez. Laf ebeliği kolay ve ra
haL Ama siyasal iktidar sorunu i l e  i lgisi yok. Ayrıca hiç bir  kalıcı sonuç verme
yecek olan hedefler pejinde de kOjamaz. MC'nin kUtleler Uzerindeki baskısına son 
vermek seçimlerle mUmkun. Fakat mUmkUn olon, her zaman muhtemel de�iI . Ge
lecek ilk bahardon sonra yapılacak bir seçimde MC parti lerinin gUcUnU daha do 
azaltma aloSl lığl, bugUn yapılacak bir seçimden çok daha yuksek. 

Gelecek i lk  bahardon sonra yapılacak bir erken seçim, MC partilerinin 
hukUmet kurma gUcUne son verebi lecek. �yle bir  durumun ortaya çıkmasının top
lumun demokratiklejmesi yönUnde önem l i  bir adım olacağında kUjku yok. Ancak 
Lu onda bu ad ımın  önemini abortmomak gerekiyor. Art ık  TUrkiye'nin demokrasi yö
nOnde önemli adımlar otobi lmesi için ekonomik ve toplumsal yapıda temel l i  du-

zenlemeler yapılması kaçl�lılmaz . Bunlar yapı lmadığı takdirde, MC partilerin in 
hukUmetten uzaklajmasının olumlu etkisi kUtleler Uzerindeki anti-demokrat ik  ve 
fa�izan baskıların hafiflemesinden ibaret kalır . Bunlar yapılmadığı sUrecc, bu 
olumlu etki b i le  kısa bir  zaııon aralığından sonra ortadan kalkar. 

Temel ekonomik ve toplumsal dUzenlemeler yapılabi lecek mi? MC Parti
lerinin hukUmet kuramayacak bir azı nlığa indiri lmesi, temel dUzenlemelerin ger
çekleştiri lmesi �ansını do beraberinde getirecek mi? Bu sorulara cevap bu lmak, 
sermayenin göstereceği siyasal direnci n saptanmasını gerektiriyor. Son yıl ların 
siyasal ve toplumsal gelijimi, sermayenin, bırakı nız temel ekonomi k  dUzenlernel ere, 
çoklbasi t  QYarlamalara bi le cok bUyUk bir direnç gösterdiğini ortaya koyuyor. 

Cumhuriyet TUrkiye'sini n en baskılı  dönemlerinden birisinin 1930'Ior olduğu 
b i l iniyor. Daha sonraki dönemlerde ku l l anılan faşist araç ve kurumların hepli 
1930 ' lordan miras kaldı . Otuzlordaki baskı yöntemleri ancak 12 Mart döneminde 
ajdabi ldi . iki dönem arasında benzer l i k  çok. Fakat i�i dönem arasında önemli bir 
ayrılık da var. Otuzları siyasal ve toplumsal YOjama çok geri baskı yöntemleri 
uygularken, ekonomik yapıda bazı dUzenlemeleri de beraberinde getird i .  Üretici 
gUçleri geliştirme yönUnde Önem l i  adımlar atıldı. Yeni bir ekonomik yapının te
melleri kuru ldu . Bu temeller uzunca bir sUre ku l l anıldı. Ancak 12 Mort, benzer 
ekonomik nedenlerden doğmasıno, benzer baskı yöntemlerini ku l lanmasına rağmen 
hiç bir  dUzenierne getiremedi . 

Birinci nokta burası. ikinci nokta bundan daha az önem l i  değ i l . 12 Mart 
dönemi i l e  b i r l ikte sermaye partileri 1970 öncesinden daha geri bir ekonomik ve 
toplumsal çizgiye doğru değişti ler .  MC'nin l ideri AP'nin durumu böy l e .  AP'nin 
bugUn MHP ve MSP gibi fOjizan iki  kurulujla  kurmuj olduğu ittifakı geçici sanmak 
yanılgıların en bUyUğU. Böyle bir dU�Unce, sermayenin sorun ve geli�imini anlama
makton farksız. 12 Mort'la  bir l ikte AP'nin daha da geri bir  çizgiye doğru hızla yol 
olması, sermayenin gelişimi ve sorunlarıyla  doğrudan ve yakından i lgi l i . Geçici 
değil. 

12 Mart 'ın bUtUn baskı larına karjın, sermayenin temel sorunlarını çözme 
yönUnde kalıcı bir takım adım lar atomomosı, AP'nin daha geri bir çizgiye doğru 
hızla koymış olması, bir  noktayı ortaya çıkarıyor. Sermaye, yönetimini sUrdere
bi lmek için bir zamanlar kendi dışına attığı kesimleri i l e  ittifaklarını tozeliyor. 
Sermaye bir butUn olarak daha geri bir çizgiye doğru kayıyor. Daha doğrusu kaydı . 

Bu durumda, temel ekonomik ve toplumsal dUzenlemelerin, ciddi bir siyasal 
dirençle karjı lajması her halde sUrpriz olmayacak. Sermaye'nin, gittikçe ortan 
ölçude gerici ittifaklar yapmak durumunda kalan sermayenin siyasal direncinin, 
pasif ve ekonomik bir  dirençten ibaret kalmayacağını kestirmekiçin ise çok fazlo 
tarih kitabı okumaya gerek yok. Bunun için dUnUn �ili'sini, bugUnUn t'ortekız'ini 
hatı rlamak yeter. 5oores'i, uluslararası platformda kurduğu i l işki leri ve mari fetle
rini gUnlUk basından iz lemek çok bi le. 

TUrkiye'nin bugunku sınıfsal yapısı, sermayenin hiç bir dUzenlemeye açık 
kapı bırakmayan sancılı yapısı, siyasal iktidar sorununu gUndeme sokmUj durumda. 
MC'yi hUkUmetten uzaklajtıracak, kesin bir azınlık durumuna sokacak bir seçim
den sonra, siyasal i ktidar sorununun somut örneklerini görmek mUmkun olacak. 
Ama iktidar sorununun gUndeme girdiğini görmek, bunun Uzerinde her�eyi ile dU
ıUnmek ve çalıjmak için somut örnekleri beklemek zorunlu deği l . Bugunden de 
görmek mUmkUn . Ancak bunun için lôf ebeliğini i lerici l i k  saymayı; UçgUn önce 
gUçbirli§ine çağr ı lanları bugUn MC ileaynl sepete koyarak sosyal izm için mUcode
le etmeyi bir çocuk oyunu haline sokmayı; yetersiz l ik ve etkisizliği, burjuva po
l iti kaSly la ilgilenmeyi bir suç sayarak gizlemeye çal l jmayı bırakmak gerek kOjuI 
oluyor. Kujkusuz yeter kOjul deği l .  
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hukUmetten uzaklajmasının olumlu etkisi kUtleler Uzerindeki anti-demok
fa�izan baskıların hafiflemesinden ibaret kalır . Bunlar yapılmadığı 
olumlu etki b i le  kısa bir  zaııon aralığından sonra ortadan kalkar. 

Temel ekonomik ve toplumsal dUzenlemeler yapılabi lecek 
lerinin hukUmet kuramayacak bir azı nlığa indiri lmesi, temel dUzenlemelerin 
çekleştiri lmesi �ansını do beraberinde getirecek mi? Bu sorulara 
sermayenin göstereceği siyasal direnci n saptanmasını gerekgerektiriy
siyasal ve toplumsal gelijimi, sermayenin, bırakı nız temel ekonomi k  
çoklbasi t  QYarlamalara bi le cok bUyUk bir direnç gösterdiğini ortaya 

Cumhuriyet TUrkiye'sini n en baskılı  dönemlerinden birisinin 
b i l iniyor. Daha sonraki dönemlerde ku l l anılan faşist araç ve kurumların 
1930 ' lordan miras kaldı . Otuzlordaki baskı yöntemleri ancak 12 Mart 
ajdabi ldi . iki dönem arasında benzer l i k  çok. Fakat i�i dönem arasında 
ayrılık da var. Otuzları siyasal ve toplumsal YOjama YOjama çok geri baskı 
uygularken, ekonomik yapıda bazı dUzenlemeleri de beraberinde 
gUçleri geliştirme yönUnde Önem l i  adımlar atıldı. Yeni bir ekono
melleri kuru ldu . Bu temeller uzunca bir sUre ku l l anıldı. Ancak 12 
ekonomik nedenlerden doğmasıno, benzer baskı yöntemlerini ku l lanmasına 
hiç bir  dUzenierne getiremedi . 

Birinci nokta burası. ikinci nokta bundan daha az önem l i  
dönemi i l e  b i r l ikte sermaye partileri 1970 öncesinden daha geri bir 
toplumsal çizgiye doğru değişti ler .  MC'nin l ideri AP'nin durumu 
bugUn MHP ve MSP gibi fOjizan iki  kurulujla  kurmuj olduğu ittifakı 
yanılgıların en bUyUğU. Böyle bir dU�Unce, sermayenin sorun ve geli�i
makton farksız. 12 Mort'la  bir l ikte AP'nin daha da geri bir  çizgiye 
olması, sermayenin gelişimi ve sorunlarıyla  doğrudan ve yakından 
değil. 

12 Mart 'ın bUtUn baskı larına karjın, sermayenin temel sorunlarını 
yönUnde kalıcı bir takım adım lar atomomosı, AP'nin daha geri bir 
hızla koymış olması, bir  noktayı ortaya çıkarıyor. Sermaye, yönetimini 
bi lmek için bir zamanlar kendi dışına attığı kesimleri i l e  ittifakla
Sermaye bir butUn olarak daha geri bir çizgiye doğru kayıyor. Daha 

Bu durumda, temel ekonomik ve toplumsal dUzenlemelerin, 
dirençle karjı lajması her halde sUrpriz olmayacak. Sermaye'nin, 
ölçude gerici ittifaklar yapmak durumunda kalan sermayenin siyasal 
pasif ve ekonomik bir  dirençten ibaret kalmayacağını kestirmekiçin 
tarih kitabı okumaya gerek yok. Bunun için dUnUn �ili'sini, bugUnUn 
hatı rlamak yeter. 5oores'i, uluslararası platformda kurduğu i l işki le
rini gUnlUk basından iz lemek çok bi le. 

TUrkiye'nin bugunku sınıfsal yapısı, sermayenin hiç bir dUzenle
kapı bırakmayan sancılı yapısı, siyasal iktidar sorununu gUndeme sokmUj 
MC'yi hUkUmetten uzaklajtıracak, kesin bir azınlık durumuna sokacak bir 
den sonra, siyasal i ktidar sorununun somut örneklerini görmek mUmkun 
Ama iktidar sorununun gUndeme girdiğini görmek, bunun Uzerinde 
ıUnmek ve çalıjmak için somut örnekleri beklemek zorunlu deği
görmek mUmkUn . Ancak bunun için lôf ebeliğini i lerici l i k  saymayı; UçgUn 
gUçbirli§ine çağr ı lanları bugUn MC ileaynl sepete koyarak sosyal izm 
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E ç i M  Ö N C E S i  L is T E  H E S A PL A R ı Y L A  G Ö Z L E R i N  K A R A R T IL D I �I BU G Ü N L E R D E  
E P H E G E M i  AZI Y A  A L Dı. Ç A L ı Ş AN L A Rı N  U Z E R i N E  O L A N C A  A � I R L I � I N I  

K O YA N C E P H E  H Ü KÜ M E T i ,  D E V L E T K A D RC L A R I N I  H I Z L A  F A Ş is T  U N S U R L A R L A  
T il. K V i Y E E D i Y OR . 

B U N A  K A R Ş ı L ı K , D E M O K R A T i K  G Ö R E V L E R i N i  S E ç i M  H A Z I R LI � I  H E N G A M E S i N D E 
A S K ı YA A LA N  S O S Y A L  D E M O K R A T  M U H A L E F E T  G E Ç T i � iM iz H A F T A Y I  D A  
S U S A R A K  G E ç i R D i .  

Yerı göğü tutan, "Uslerde TUrk 
bayrağı dalgalanıyor". "i1slere el koy
duk" sedalarını Izleyen Helslnkl Konfe
ransı haftasından sonra sessizlik avdet 
ettI. .. 

Sessizliğin bır anlamı şu: TUrkl
ye'yl ve kitleleri. "turlU-çeşitli" hok
kabazlıklarla avutmak, Bab-ı iıı'olo 
hamam sefalarıyla aldatmak arlık eskisi 
gibi kolay de�l. .. 

Ancak, aynı sesslzll�n. emperya
ıızme ve lşblrllkçlsl MCıye s�ladığı 
geçıcı yarar da bır gerçek . . •  

Yalan-dolan bombardımanıyla sağ
bnan kısa vadelı rahatlık, cepheye bır 
nefes aldırttı. Amerika Ile lUşkller ko
nusunda sabte bır kararlılık paravanası 
arkasında mevzllenmeye çalışan Cephe 
nın oltasına lık takılan da. CHP Genel 
Ba,kanı BUlent Ecevit oldu. 

önceki haftanın sonunda istanbui
d. dUzenledl� basın toplantısında dış 
poııtlka konul.rı Uzerine yanıltıcı bır 
renk vuran DemireL. LkJ gUn sonra bu 
zemin UstUnde yumuşak hareketlerle 
kendisine yaklaşan bır Ecevit görmekte 
gecikmedi. 

Bir umut ı�ıtı ki 

Pazartesi gilnUblr basın toplantısı 
dUzenleyen Ecevit. Demirel 'In "TUrklye
nın genel dış poUtlkasına bır ölçUde a
çıklık getlrdl�nI" Ifade ederek. cephe 
başının "yenı dış polltlka anlayışını o
lumlu bır ıyı niyet bellrtlsl" olhak 
karşıladığını ollyledl. Ecevlt'ln, "niyet 
ve sözler kadar. hatta daha çok uygula
ma. kararlılık ve tutarlılık"konularında 
bazı endişeleri mevcuttu: .. 

CHP Genel Başkanı'nın MC başı 
adına yaktığı umut ışığı bır gUn sonra 
söndU .. 

Çarşamba gilnU Başbakanlıkta, 
parlamentlJdl' grubu olan sıyasal parti 
ve grup temsUollerlyle yaptığı toplanlı
da Demirel, tam "Demirelce" bır sUr
prlz hazırladı. nlrklye'nin sawnma so
runları ve Kıbrıs konusunun görUşUldU� 
toplantıda ortaya hiç bır somut şey koy
madı. Ecevit. toplantıda Demirel'e. 
"Amerıkan ambargo8u karşısında mey
dana gelen gilvenıık boşlutunu kapatmak 
ıçın hUkUmetlnlzln alternatlfl nedır" di
ye 80rmuştu ve şu cevabı almıştı: 

"Ambargonun alternatifi. ambar
gonun kaldırılmasıdır: .... 

Doğrusu m.ntık. "Bır yanağına 
tokadı yersenöbUr y.nağınl çevlr" diyen 
ıncil buyruğu kadar pışkın. "şapur şupur 
ya rabbı şUkUr" diyecek kadar da, tesıı
mlyetçlydl ... 

Rasındaki sansür 

Oys. Ecevit neler ummuştu ? 
ytjR()y()Ş - 12 Ağustos 1975 - 4 

DemireL. Helslnkl'den yurda dön
dUğU giln. İstanbul'daki basın toplantısın
da yaptığı konuşmada gerek "Amerlkan 
ambargosu ve lisler" konusunda olsun, 
"rejim ve Ideoloji ayrımı gözetmekaizln 
gerekse bölgedeki devletlerle dahayakın 
lşblrıı�nl" öngören yenı blr poııtlka çl
zllmesl gerektiği konusunda olsun Ece
vit'e umutlar vennlşU ... 

Ecevit Ilk gilnlerin bu "umutlu ı
şığı" altında dUzenledığı basın toplantı
sında, partisinin dış poııllka konularına 
lUşkln görUşlerlnI açıkladı. CHP Genel 
Başkanının az çok bi Iinen konula r dışın
da, konuşmasındayenı unsurlar da var
dı. örne�n, Birleşik Amerlka'nın 1Ur
ılıye'ye yalnız silah ambargosu uygula
makla kalmayıp. ekonomık ambargo tez
gahladığı önemlı bır satır başıydı. 

Ecevit 'In bu konudaki sözleri ba
sında pek Itibar görmedi. 

Aynı basın toplantısında. blraıans 
muhabiri Ecevit'e, komşularıml7.1a 5al
dırmaz1ık paktları imzalanmssı konu
sundaki dUşUncelirin! sordu. EceVıt'ln 
bu soruya verdiği cevap şuydu: 

"BUtUn komşularımızla karşılıklı 
saldırmazlık paktları im1.alamak hem 
savunma giderlerimizi azaltır. hem de 
ekonomimlzi hlzlandırır ... " 

Nedense basın bu sözlerin üstün
de de durmadı. Hiç bl r gazetede Ecevit' 
tn bu cevabı yer abIladı. 

Oyun aslında genış bır yUzeyde 
pek açık oynanıyordu. BUyük gUrUltU 
ve kıyametlerden Bonra. "Amerika'dan 
ne kopanlsa kar" pazarlığlOı sUrdUrmek 
dış poııtlkayı. kışlııkıı. bağımsız raydan 
mUmkUn olduğu kadar uzak tutmak ... 

Ecev1t'e umut veren DemlrePtn 
komşu Ulkelerle III şkl ler konusunda 
söyledikleri Ise tamamen yalan. keli
menin tam anlamıyla Amerlka'ya çop
kınca göz kırpmaktı ... 

Demirel'in Ikinci kopyası 

Bu konudaki samlmlyetslzllk. De
mlrel'ln Ikıncı kopyası Saadettln BIl
giç'ln bır gazetecının sorularına verdiği 
cevapla kealn biçimde ortaya çıkıyordu. 

Se.adettln Bılgıç. "Amerika Ile 
ııışkllerln bu aşamasında TUrklye'nln 
bölgede yenı bır sıyasal ve ekonomık 
statU oluşturma.ı konusunda" rıklrlerlnl 

. soran bır gazeteciye. "Yanı NATO'dan 
çıkaltm Varşova paktına mı girelim? 
Amerlka'yı bıralup Rusya'ya mı yona
şalım" cevabını verdI. Hazret oturduğu 
yerden. memnundu. kalkmağa niyeti 
yoktu • . .  

OOnyanın bUtun Ulkelerlyle ıyı 1-
ıışkller gIlden, b�l.ntısız, askeri blok
lardışı, ıxılgecleve dUnyada barışı gilç
lendlrecek, antl-emperyaııst UçUncU 
dUnyo Ulkelerlyle ıyı ııışkller kuracak, 

butUn komşu Ulkelerle. bu arada Milli 
Kurtuluş SavaŞı sonrasında olduğu gibi 
Sovyetler Birıı� Ile dostluğa dayana
cak bır dış poııtikanın. sadece emper
yaıızmle lşblrııkçl asalak egemen sınıf
lara zarar getireceğini, Türkiye'ye ise 
onur ve güç vereceğini bilen burjuva 
poııtlkacıları ıçın daha başka bır Şıkkı 
dUşUnmek olanaksızdı ... 

Amerikancıbğın çırpınışları açık 
açık gazetelerde yansıyordu. 

TUrklye'nln sıyasal hayatına kale
minden çok "damat" kuşağıyla karışan 
bır başkası Ise TUrklye-Amerlka ilişki
lerini pek platonik açıdan anlatmağa ça
lışıyordu. Buna göre. "TUrk Amerıkan 
lllşkllerl 1946'da duygusal olarak baş
lamıştı ..... Şlyle devam ediyordu: 

"Missourl zırhlısının gelmesinden 
ıtıbaren TUrkiye'de Amerikalı olmak 
bUtUn kapıları açan bır anahtardı. Bır 
Amerlkalıya herkes eıınden gelen ko
laylığı yapmaktan gerçek bır zevk du
yardı. BugUn bu iıışkllerln o devreal 
beOd gene duygusal şekilde SOM ennlş-
ti ... .. 

Demlrel'lnden kalem sahibine ka
dar haritada okunan buydu ... 

Sorun,. geııp geııp "Mıııetçe otu
rup btr karar vennemize" dayanıyordu. 
Ecev1t'den Istenen buydu. "Duygusal 
şekilde sona eren" Amerıkan dostlutu 
"aluıla" yerlı yerıne otururdu: .. Oysa, 
sadece Amerıkancılık yenı mevzııer a
rıyordu. 

Kıbrısla hangi çözüm 

Aslında CHP Genel Başkanı'nın 
!<Jbrıs konusunda net bır çözUm taşıdığı 
kuşkuluydu. Hatta bu konuda Cephe'den 
fazlaca ayrı dUşUnmedlğl bır gerçek. 
Net bır çözUm önennesl kend sinden 
beklenmese bile, basın toplantısında 
kendisine sorulan, "()slerden ve sllah
tan arınmış bağımsız bır Kıbrıs konu
sunda ne dUşUnUrsUnUz" şekllndekl bır 
soruya prensipte bazı yaklaşımlar kura
bılırdı' Ecevit'In tavizler konusunda Cep
he 'ye Ilgi göstermemesını haklı kılacak 
gerekçeler var. CHP Genel Başkanı'nın 
Kıbrıs'a çıkartma kararının verildiltı 
gUnlerde. suskunluğa' gömUlınUş bır 
Demlrel'l'hatırlamamosl mUmkUn dejtll. 
Bır başarısızlık haıınde. "Lala Musta
ra Paşa zamanında" kalma .. ecd ad kanı 
Ile sulanmış Kıbrı.·ın. solcular eliyle 
Yunanlılaro kaptırıldı�ı" gilrUltUsUnU 
koparmaya hazırlanan Demirel'i unul- . 
maaı gilç. 

Ancak aynı Demlrel'den dış poıı
tıkada hafta başınd. oldugu 
gıbı "Olumlu ıyı niyetler" bekleme.l. 
gilnlük poııtlkada Ince bır tele ılokuıı
mak tRktlııl deltllse yanılgının ta kenıll-

sı ' .. 
İç poııtlka Ile dış pollllka arasın

daki diyalektik ııışklyl ve zorunlu bütUn
lUğü kavrayamayan sosyal demokrat 
muhalefetin tekledığı hususlardan biri 
de bu. 

Fasiım Kol Gniyor 

Seçim öncesi lıste heaaplarıyla 
gözlerin karartıldığı bu gilnlerde Cephe 
gemi azıya aldı. Çalışanlarm Uzerine 
olanca ağırlığını koyan Cephe hükUmetI. 
devlet kadrolarını hızla faşist unsurlar 
la takviye ediyordu. 

Buna karşılık. demokratik görev
lerini seçim hazırlığı henglmeslnde as
kıya alan Sosyal Demokrat muhalefet 
geçtiltimiz haftayı da susarak geçirdi. 
12 Mart sonrası hUkUmetlerde görev 
alan Selahattin BabUroItlu ve H.yrl 
Mumcuoğlu sessiz sedasız CHP sana
rına katıldılar. 

Adalet Bakanlığı sırasında Dev
let GUvenlik Mahkemelerı kanun tua
rısını hazırlayan ve mecltslere a8vke
den Hayri Mumcuoğlu. Genel Sekreter 
Denız Baykal'ın, "Inşallah eski hata
larıruz! tekratlamazsıruz" uyarısıyla 
ve bazı engelleri aşarak partiye kabul 
edildI. 

BIUndlğl gibi, CHP. bır zaman
lar Devlet GUvenıık Mahkemelerı kanu
nunun Anayasaye aykırı olduğunu sa
vunmuş. zamanın Adalet Bakanı da 
CHP'nln bu görUşünU şiddetle eleştir
mıştı. 

CHP Genel Merkezcileri ıçın 12 
Ekım seçimleri kadar, ııstelerln Ilk 
sıralarına yerleşecek adaylar önem ta
şıyor. Genel Merkezciler dışına kaptı
rı lacak Ilk sıralar. başka partilere kap
tırılmakla eş anlamlı olacak gibi bır 
telaş var. 

CHP bu görUnUmUyle MC'ye bır 
anlamda omuz vermiş durumda. Demok
rasi dUşmanı MC'yI suçlulutuyla baş
başa bırakmak poııtlk sözlUkte başka 
anlama gelmiyor ... 

CHP'nln demokratık muholefetı 
rafa kaldırmaaının UrUnU geçen Perşem
be görUldU. BugUne kadar "te7.ahUrnt "
tan en çok naslblnl alan CHP llderl. bu 
kez Devlet GUvenıık Mahkemesine � rer
ken çevresine toplananlardan hiç ıle o 
eski ilgiyi görmedi. 

MC'nln yUrUrlUğe girme'h'le biı' 
"şok" geçirildığı bııınlyor. "&llcl'mnn
lo Seadettın kanlı bıçaklı: Imkan yok bi i· 

araya gelemezler" diyenler. �ic"'i. 
posLnhanest önUndc ıkı hemşehriııın 9;1-
rılıp öpUştüklerlne tanık olmu�loıylı. 

Partinin. 12 Ekım senolo \'c mll
letveklll ara seçimleri ıçın hazll'lıklul'l 
demokratik muhalereti unutıul'CfuAl!no 
göre kaçınılmaz "şok"lar yaşonubılll'. 

tutan, 
dalgalanıyor". "i1slere el koy

Izleyen Helslnkl Konfe
sonra sessizlik avdet 

anlamı şu: TUrkl
"turlU-çeşitli" hok

avutmak, Bab-ı iıı'olo 
sefalarıyla aldatmak arlık eskisi 

sesslzll�n. emperya
lşblrllkçlsl MCıye s�ladığı 

gerçek . . •  
bombardımanıyla sağ
rahatlık, cepheye bır 

aldırttı. Amerika Ile lUşkller ko
nusunda sabte bır kararlılık paravanası 

mevzllenmeye çalışan Cephe 
takılan da. CHP Genel 

Ecevit oldu. 
haftanın sonunda istanbui

basın toplantısında dış 
Uzerine yanıltıcı bır 

DemireL. LkJ gUn sonra bu 
UstUnde yumuşak hareketlerle 

bır Ecevit görmekte 

ı�ıtı ki 

gilnUblr basın toplantısı 
Demirel 'In "TUrklye

poUtlkasına bır ölçUde a
Ifade ederek. cephe 

polltlka anlayışını o
bellrtlsl" olhak 

ollyledl. Ecevlt'ln, "niyet 
hatta daha çok uygula
tutarlılık"konularında 

mevcuttu: .. 
Başkanı'nın MC başı 

ışığı bır gUn sonra 

gilnU Başbakanlıkta, 
olan sıyasal parti 

temsUollerlyle yaptığı toplanlı
"Demirelce" bır sUr

nlrklye'nin sawnma so
konusunun görUşUldU� 

bır somut şey koy
toplantıda Demirel'e. 

ambargo8u karşısında mey
boşlutunu kapatmak 

hUkUmetlnlzln alternatlfl nedır" di
cevabı almıştı: 

alternatifi. ambar
kaldırılmasıdır: .... 

m.ntık. "Bır yanağına 
y.nağınl çevlr" diyen 

pışkın. "şapur 

DemireL. yurda 
dUğU giln. İstanbul'daki basın toplantısın
da yaptığı konuşmada gerek "Amerlkan "Amerlkan 
ambargosu ve lisler" konusunda olsun, 
"rejim ve Ideoloji ayrımı gözetmekaizln 
gerekse bölgedeki devletlerle dahayakın 
lşblrıı�nl" öngören yenı blr poııtlka çl
zllmesl gerektiği konusunda olsun Ece
vit'e umutlar vennlşU ... 

Ecevit Ilk gilnlerin bu "umutlu ı
şığı" altında dUzenledığı basın toplantı
sında, partisinin dış poııllka konularına 
lUşkln görUşlerlnI açıkladı. CHP Genel 
Başkanının az çok bi Iinen konula r dışın
da, konuşmasındayenı unsurlar da var
dı. örne�n, Birleşik Amerlka'nın 1Ur
ılıye'ye yalnız silah ambargosu uygula
makla kalmayıp. ekonomık ambargo tez
gahladığı önemlı bır satır başıydı. 

Ecevit 'In bu konudaki sözleri ba
sında pek Itibar görmedi. 

Aynı basın toplantısında. blraıans 
muhabiri Ecevit'e, komşularıml7.1a 5al
dırmaz1ık paktları imzalanmssı konu
sundaki dUşUncelirin! sordu. EceVıt'ln 
bu soruya verdiği cevap şuydu: 

"BUtUn "BUtUn komşularımızla karşılıklı 
saldırmazlık paktları im1.alamak hem 
savunma giderlerimizi azaltır. hem de 
ekonomimlzi hlzlandırır ... " 

Nedense basın bu sözlerin üstün
de de durmadı. Hiç bl r gazetede Ecevit' 
tn bu cevabı yer abIladı. 

Oyun aslında genış bır yUzeyde 
pek açık oynanıyordu. BUyük gUrUltU 
ve kıyametlerden Bonra. "Amerika'dan 
ne kopanlsa kar" pazarlığlOı sUrdUrmek 
dış poııtlkayı. kışlııkıı. bağımsız raydan 
mUmkUn olduğu kadar uzak tutmak ... 

Ecev1t'e umut veren DemlrePtn 
komşu Ulkelerle III şkl ler konusunda 
söyledikleri Ise tamamen yalan. keli
menin tam anlamıyla Amerlka'ya çop
kınca göz kırpmaktı ... 

Demirel'in Ikinci kopyası 

Bu konudaki samlmlyetslzllk. De
mlrel'ln Ikıncı kopyası Saadettln BIl
giç'ln bır gazetecının sorularına verdiği 
cevapla kealn biçimde ortaya çıkıyordu. 

Se.adettln Bılgıç. "Amerika Ile 
ııışkllerln bu aşamasında TUrklye'nln 
bölgede yenı bır sıyasal ve ekonomık 
statU oluşturma.ı konusunda" rıklrlerlnl 

. soran bır gazeteciye. "Yanı NATO'dan 
çıkaltm Varşova paktına mı girelim? 
Amerlka'yı bıralup Rusya'ya mı yona
şalım" cevabını verdI. Hazret oturduğu 
yerden. memnundu. kalkmağa niyeti 

komşu 
Kurtuluş SavaŞı sonrasında olduğu gibi 
Sovyetler Birıı� Ile dostluğa dayana
cak bır dış poııtikanın. sadece emper
yaıızmle lşblrııkçl asalak egemen sınıf
lara zarar getireceğini, Türkiye'ye ise 
onur ve güç vereceğini bilen burjuva 
poııtlkacıları ıçın daha başka bır Şıkkı 
dUşUnmek olanaksızdı ... 

Amerikancıbğın çırpınışları açık 
açık gazetelerde yansıyordu. 

TUrklye'nln sıyasal hayatına kale
minden çok "damat" "damat" kuşağıyla karışan 
bır başkası Ise TUrklye-Amerlka ilişki
lerini pek platonik açıdan anlatmağa ça
lışıyordu. Buna göre. "TUrk Amerıkan 
lllşkllerl 1946'da duygusal olarak baş
lamıştı ..... Şlyle devam ediyordu: 

"Missourl "Missourl zırhlısının gelmesinden 
ıtıbaren TUrkiye'de Amerikalı olmak 
bUtUn kapıları açan bır anahtardı. Bır 
Amerlkalıya herkes eıınden gelen ko
laylığı yapmaktan gerçek bır zevk du
yardı. BugUn bu iıışkllerln o devreal 
beOd gene duygusal şekilde SOM ennlş-
ti ... .. 

Demlrel'lnden kalem sahibine ka
dar haritada okunan buydu ... 

Sorun,. geııp geııp "Mıııetçe otu
rup btr karar vennemize" vennemize" dayanıyordu. 
Ecev1t'den Istenen buydu. "Duygusal 
şekilde sona eren" Amerıkan dostlutu 
"aluıla" yerlı yerıne otururdu: .. Oysa, 
sadece Amerıkancılık yenı mevzııer a
rıyordu. 

Kıbrısla hangi çözüm 

Aslında CHP Genel Başkanı'nın 
!<Jbrıs konusunda net bır çözUm taşıdığı 
kuşkuluydu. Hatta bu konuda Cephe'den 
fazlaca ayrı dUşUnmedlğl bır gerçek. 
Net bır çözUm önennesl kend sinden 
beklenmese bile, basın toplantısında 
kendisine sorulan, "()slerden "()slerden ve sllah
tan arınmış arınmış bağımsız bır Kıbrıs konu
sunda ne dUşUnUrsUnUz" şekllndekl bır 
soruya prensipte bazı yaklaşımlar kura
bılırdı' Ecevit'In ' Ecevit'In ' tavizler konusunda Cep
he 'ye Ilgi göstermemesını haklı kılacak 
gerekçeler var. CHP Genel Başkanı'nın 
Kıbrıs'a çıkartma kararının verildiltı 
gUnlerde. suskunluğa' gömUlınUş bır 
Demlrel'l'hatırlamamosl mUmkUn dejtll. 
Bır başarısızlık haıınde. "Lala Musta
ra Paşa zamanında" kalma .. ecd ad kanı 
Ile sulanmış Kıbrı.·ın. solcular eliyle 
Yunanlılaro kaptırıldı�ı" gilrUltUsUnU 
koparmaya hazırlanan Demirel'i unul- . 

' 
İç poııtlka 

daki diyalektik 
lUğü kavrayamayan 
muhalefetin 
de bu. 

Seçim 
gözlerin karartıldığı 
gemi azıya 
olanca ağırlığını 
devlet kadrolarını 
la takviye 

Buna 
lerini seçim 
kıya alan 
geçtiltimiz 
12 Mart sonrası 
alan Selahattin 
Mumcuoğlu 
rına katıldılar. 

Adalet 
let GUvenlik 
rısını hazırlayan 
den Hayri 
Denız Baykal'ın, 
larıruz! tekratlamazsıruz" 
ve bazı engelleri 
edildI. 

BIUndlğl 
lar Devlet 
nunun Anayasaye 
vunmuş. zamanın Adalet Bakanı 
CHP'nln bu 
mıştı. 

CHP 
Ekım seçimleri 
sıralarına 
şıyor. Genel 
rı lacak Ilk 
tırılmakla 
telaş var. 

CHP 
anlamda omuz 
rasi dUşmanı 
başa bırakmak 
anlama gelmiyor 

CHP'nln 
rafa kaldırmaaının 
be görUldU. 
tan en çok 
kez Devlet 
ken çevresine 
eski ilgiyi 

MC'nln 
"şok" geçirildığı 
lo Seadettın 
araya gelemezler" 
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Fransız LE MONDE gnzetesl. YÜRUYUŞ'Un 14. sayısında okudu�nuz 
"Cami ve Hamam" başlıklı yazıyı "DUnyadnn Yonkılar" 
köşesinde yayınladı. 
LE MONDE'un. Cum.rtesl gilnlerl yayınlanan bu köşesi sosyalist Ulkeler 
basını daıııı dUnyanın belli başlı gnzetelerlnde yayınlanmış en ııglnç yazılara 
yer verir. 

La ın.o�uh er le hammam 
L'bebdomad&1re d'Ant&ra YUR.UYUS. proehe du p&l'U oan1er de TUrquie. rev�e , JeS ıeeıeurs un ırrand projet de 

l'aU. pun: et dure du p.ıvememenL, re�nt.ee par M.. &rb&itarı. lader du P&rtl du _lut nationa.!. pour combiottre I'exode nUaI. 
c LA eo .... de �t uod'e, c"u, qu'U n', Q pcıs GUU de 8U· l7ka J1"f)JJOK;ı cuı.z ofUGQcoU po", qıffll rulent cha cu. D'oV ı.. profe.ı " CIO'PUtnıırc umı mOfqU�. et wl hanlmeım den. ch.acun "- Q'lIGraııt4ı "uHe vUlcgeı tlU"C'S, U, PQIIIGru ıı'tproııı:ıcrafent .... phu la be.ou. d'oUt, en uWe J)OIIr lalr. ınır ",.ur. et 

'/II"Odder ıl ının Gblutlmu "tuelttı. Aldı. qudU O't"rIr. de moıqui. 
ladl"O-t-U ecutn""" Dmı-eU, aUOfr ını. cıo&ıpc:Me' Peut-U v 
..,. ilM �e � minoret 1 Y o-C-" cıe, dlm.m.ston.r at.n.d4:rıb ıd.OıI la gTlIn.ııoı, du oUlogc 1 Ura minarat cUııovnnt u 114:1iı-pıulnr laU-a I'al/alre' • powr k Mmrruım. le prorbltma c,.ı mcor. "Luı fUUccı. LA MJlU"'I. aaıu eou ratGnl �C01e d '''Denıer, on ne POU7'TC tn 
CDfUtnaTCI qIle doru Lu ııtUogu bien IIrTO'U Ce ,,' e ,  i J)IU ıo.t: com".. nottlt pnıpLe ,,'apprecılt gubıı lo doııchıı IrmcU au M",,",CII". U ıotldro eMKiler eııtııı ııau Mou comment Le ıal,.. 
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CJCZ, ,. gaz aohıTd, ftledneltlt. r'''ıl?gk "ucUatre' On JH!UI alLUl noUoo'n CU la,re C01Ulrul,.e tıı, l&ammarru paT "BU*, ııı cf'a eonllttT rezploUol1QJI au ,ecuu,. prlt)t._. crtdlt, d l'appuL � J1N)1d Ci. IftOmftt 04 Lt d�/tcU budQ'�tal,.e aıtml LI ma
tIanft Lu lhıftt/_ • ..  

• Iç Vt DIŞ POL.'ıriKA • 

LE MONDE'un yazıyı 
sunu şu şöyle: 
ilAnkara'da çıkan ve 
TUridye İşçi Partısı'ne 
yakınlığıyla bilinen 
haftalık YÜRÜYUŞ 
dergisi. hükümettn. 
MSP lideri Erbakan'ca 
temsil edılen kanadının 
büyük bır projesini 
açıkladı. Söz konusu 
proje. köyden kente 
göçle mücadeleyi 
amaç lıyor. ii 

Bir sıkıyönetim daha 
sona erdi 

ERŞEN SANSAL 

20 Temmuz 1974 Kıbrıs çıkartması nedeniyle ilôn edilerek bir yıidan fazla 
bir zamandır uzatılan sı kıyönetimin , bir daha uzatılmaması ile, bir sıkıyönetim 
dönemi daha geride kalmıı bu lunmaktadır . 

Anayasa'nın 124. maddesine göre, IIsavOJ hal i, savaıı gerekti recek bir duru
mun boıgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve cumhuriyete karı i kuvvetli ve 
eylemli bir kalkıımanın veya ulkenin ve mil letin bölunmezliöini içten veya dııtan 
tehlikeye dUıUren veya Anayasanın tanıdığı hUr demokratik dUzeni veya temel hak 
ve hUrriyetl.ri ortadan kaldırmoya ytınelen yaygın ıiddet hareketleri hokkında ke
sin bel irti lerin ortaya çıkması sebebiyieli Si kı yönetim i lôn edi lebilecektir .  

1924 Anayasası'nda do, sıkıyönetim nedeni olarak boılıca savaı hali  belir
tildikten ba�ka, ayaklanma çıkmesı ve livaton ve cumhuriyet aleyhinde kuvvetlı ve 
fiili teıebbUsat vukuunu mUeyyit kat'i emaratlltan bahsediliyordu. 

Sıkıyönetime anayasalarda yer veri lmesinin ba�lıca iki nedeni vardır: 
i. Sıkıyönetimi gerektirecek sebebi n memleket için taııdığı önem, 

2.  Sıkıyönetim rejimi ile sınırlandırılan hak ve özgurluklerin anayasal 9U
vences;nin korumnası. 

i�te bu ikinci neden , burjuva anayasalarındo kendisini kabul ettirmi� olon 
demokratik bir il kenin, " hukukun UstUnlUğu" ve " hukuka bağlı devletli ilkesinin 
bir gereği olarak ortaya çıkmııtır. Gerçekten de, sıkıyönetim, hukuk gereklerin
den ve hukuk i lkelerinden soyutionmıı keyfi bir rejim değil; oloğonUstu nedenlerle 
geçici bir sUre için baıvurulan bir yönetim biçimidir. Bo niteliği itibariyle hukuka 
boğ lı  olmaktan azade değildir. Ancok uygulomoda, bunun pek de tıyle olmadığını 
gtırmekteyiz . Bu da, keyfi tutum ve dovronıılor ıeklinde olabildiğ; gibi, hukukun 
bir zorlamaya maruz bırakılması biçiminde de ortaya çıkmaktadır. Bunun �öyle  ör
nekleri görUlmuıwr: 

a. Sı kıyönetime daha 1924 Anayasası'nda yer verilmj� ve bunun bir kanunla 
dUzenleneceği belirtilmiı iken , bu Kanun, yani 3832 sayılı Örfi idare Kanunu, an
cak 16 yıl sonra 1940'da çıkarılabi lmiıtir . Bu sUre zarfında ise, sıkıyönetim gibi, 
temel hak ve özgurlukler açısından son derece önem taııyan bir mUessese, belli 
bir hukuk statUsUnd,en uzak kalmııtır. 

b. 26 Nisan 1971 tarihinde ilôn edilen sıkıyönetim, 3832 sayılı Konun'un 
yürürlukte bu lunduğu bir sırada konulmuı; ancak sıkıyönetim, kendi "sebebi hik
metllini değiıtirerek anı lan KClnun'u yUrurlukten kaldımıı�, yerine 15 Mayıs 1971 
tarihinde yeni 1402 sayıl ı  Sıkıyönetim Konunu'nu getirmi�tir. Ne var ki, hukukun 
Ustun lUğU ilkesinin kendisini koruyabildiği tılçUde buno karıı tepki gtırUlmul ve 
1402 sayılı Kanun 'un, demokrat ik  hayat ve hukuk anlayııı açısından önemli sakın
calar ta�ıyan bazı maddeleri, Türkiye iıçi Partisi 'nin açtığı dava kabul edi lerek ip
tal olunmuıtur. 

Daha sonra 1973'te çıkarılan bir kanunla, Sıkıyönetim Konunu'nun boı1uk
ları doldurulmuı ve yeni maddeler eklenmiıtir. Anayasa Mahkemesi 'nin iptal ka
rarının arkasından yeni bir Ilonun i le konu dUzenlenirken, hukukun ustunluğune 
saygının esas olması gerekmesine rağmen; yeni Konun'da do Anayasa'ya ve temel 
hak ve tızgurluklere aykırı bir çok maddelerin bulunduğunu gtırmekteyiz.  

Sı  kıyönetim ,  gerek 1924 Anayasası 'nda,  gerekse 1971 Anayasası 'nda yer 
aldığı ıekliy le ,  esas i tipariyle bir "savaı hali" yönetimidir. Ancak sıkıyönetimin 
bir savoı nedeniyle i l ôn edi lmediği hol lerde de savaı hali hukUmleri uygulanmak
tadır .  Örneğin Sıkıyönetim Konunu 'nda, "sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kuru
lan askeri mahkemelerde . . .  Savaı hali hukümleri uygulanır" denilmektedir. Bu su
retle uygulamoda savaı hali ile savaı hal i  dııında sıkıyönetimi gerektirecek diğer 
nedenler ayırımı yapman ın  hiç bir hukuki yarar ve anlamı kalmamoktadır. 

Sıkıyönetimler gel i p  geçmekte, vadesi gelince kal kmaktadır. insanlarımız , 
ömürlerinin bir kısmını sıkıyönetimli ,  bir kısmını sıkıyöneti;nsiz dö,ıemlerde YOla
maktadırlar. Sıkıyönetimli dönemler, özgürlüklerin ve demokratik hayatın kısıt
Jandığı dönemlerdir. Sı kıyönetimin bulunmadığı dönemlerde ise, hak ve özgürlUk
lerin tom ve eksiksiz olarak kullanılması asıldır. Ancak durumun bu olmadığı gö
rülmektedir . Örneğin bugUn, 1971 sıkıyönetiminin kal kmıı olmasına ve Anayasa 
Mahkemesi 'nin iptal kararı bulunmasına rağmen bir "sıkıyönetimsiz sı kıyönetim 
mahkemesi" göreve devam etmektedi r .  Gene zaman zaman çıkarılan bazı kanun
lar la,  bu kısıtlamalar ı n  devamlı bir ıekilde sUrdUrUldoğU,  yani bir anlanıda devaniı 
bir sıkıyönetim getiri ldiği görUlmektedir. Örneğin Takriri Sükun Kanunu, Milli 
MUdafao Mukel lefiyeti Konunu , Devlet GUvenlik Mahkemeleri Kanunu gibi .  Bu 
kanunlorın bazıları s ı kıyönetim devam etmekte iken çıkarılmıı, bir sıkıyönetim 
döneminin kura l ları ve dUzenlemeleri bu kanunlara yansıtı larak, sıkıyönetimin 
yerleıik bir hale getir i lmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

20 Temmuz 1974 Kı brıs harekôtı nedeniyle ilôn edilmi� alan sıkıyönetim/ 
daha bir tınceki sıkıyönetim kalkmadan gelmiıti. 26 Nisan 1971 tarihinde ilôn edil
miı olan sıkıyısnetim, peyderpey v. nihayet 26 EylUl 1973'te kalkmııtı , ama sıkı
yönetim görevleri eldeki iı1er için de olsa devam ediyordu . Bu peıpeıe biribirini 
izleyen iki sıkıyönetim, içiçe giriyor ve 1974 s ı kıyönetimi kısa bir sUre sonra , bu 
bakımdan 1971 tarihli sıkıyönetimin bir uzantısı haline dönUıUyordu. Nitekim 
son bir yılda, sıkıyönetim mahkemelerinde bakılan davalar, Kı brıs meselesi ile i l
gili davalar deği l ,  bir önceki sıkıyönetim döneminin dava çejitlerini andıran dava
lar oluyordu. Bu do ıundan i leri gelmektedi r :  TUrkiye 'de gelmiı geçmiı sıkı yönetim
lerin hemen hemen hepsi de , aynı niteliği ve aynı amacı tııımııtır. Kubilôy olayı 
nedeniyle i Ocak 1931'de ilôn edilen sıkıyönetim gibi , pek az bir iki istisna dı�ında 
hemen bUtUn sı kıyönetimler, memlekette egemen olon sınıfları n insiyati finde olmu�
tur. Bu nedenle gerek uygulama olanı, gerekse amaç bakımından hep aynı karak
teri taııml� lardır. Örneğin TUrk Ceza Konunu 'nun 141. maddesi, sıkıyönetimleri 
besleyen tUkenmez bir kaynak yapılmııtır. iıçi sınıfı Uzerindeki baskının yanı sıra, 
meselô 1941 yılında ilôn edilen sı kıytınetimde olduğu gibi , 141 .  v. 142. maddeler 
en çok ku l lonılan mazleme almuıtur. Keza 1946 ve 1971 yıllarında ilôn edilen sı
kıyönetim dönemlerinde de , sosyalist parti ler, sendikalar, dernekler kapat ı lmııtır. 
Bunun ne kadar kamufle edilmiı olursa olsun, iıçi sınıfına yönelik olduğu, ortadaki 
sonuçlarla bel lidir. Bu arada sıkıytınetimler içinde yoğrulan 141 .  modde de , bunlar
don gUç alıp beslenerek bugunku haline eriımiıtir .  

1973 sonlarına kadar 141 .  maddenin sıkıyönetim dönemleri dl11nda bir uygu
laması olmuı, o do beraet le sonuçlanmııtır. Ancak, art ı k  sıkıyönetimler ileriye git
tikçe zayl'layan bir miras bırakmamaktadırlar, Bunu do herhalde gelecek günler gös 
terecektir . 
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dergisi. hükümettn. 
MSP lideri Erbakan'ca 
temsil edılen kanadının 
büyük bır projesini 
açıkladı. Söz konusu 
proje. köyden kente 
göçle mücadeleyi 
amaç lıyor. ii 

cak 16 yıl sonra 1940'da çıkarılabi lmiıtir . Bu sUre zarfında ise, sıkıyönetim 
temel hak ve özgurlukler açısından son derece önem taııyan bir 
bir hukuk statUsUnd,en uzak kalmııtır. 

b. 26 Nisan 1971 tarihinde ilôn edilen sıkıyönetim, 3832 
yürürlukte bu lunduğu bir sırada konulmuı; ancak sıkıyönetim, kendi 
metllini değiıtirerek anı lan KClnun'u yUrurlukten kaldımıı�, yerine 
tarihinde yeni 1402 sayıl ı  Sıkıyönetim Konunu'nu getirmi�tir. Ne var 
Ustun lUğU ilkesinin kendisini koruyabildiği tılçUde buno karıı tepki 
1402 sayılı Kanun 'un, demokrat ik  hayat ve hukuk anlayııı açısından 
calar ta�ıyan bazı maddeleri, Türkiye iıçi Partisi 'nin açtığı dava kabul edi 
tal olunmuıtur. 

Daha sonra 1973'te çıkarılan bir kanunla, Sıkıyönetim Konunu'nun 
ları doldurulmuı ve yeni maddeler eklenmiıtir. Anayasa Mahkemesi
rarının arkasından yeni bir Ilonun i le konu dUzenlenirken, hukukun ustunluğune 
saygının esas olması gerekmesine rağmen; yeni Konun'da do Anayasa'ya 
hak ve tızgurluklere aykırı bir çok maddelerin bulunduğunu gtırmektey

Sı kıyönetiSı kıyönetiSı m ,  gerek 1924 Anayasası 'nda,  gerekse 1971 Anayasası 
aldığı ıekliy le ,  esas i tipariyle bir "savaı hali" yönetimidir. Ancak 
bir savoı nedeniyle i l ôn edi lmediği hol lerde de savaı hali hukUmleri 
tadır .  Örneğin Sıkıyönetim Konunu 'nda, "sıkıyönetim komutanlığı 
lan askeri mahkemelerde . . .  Savaı hali hukümleri uygulanır" denilmektedir. 
retle uygulamoda savaı hali ile savaı hal i  dııında sıkıyönetimi gerektirecek 
nedenler ayırımı yapman ın  hiç bir hukuki yarar ve anlamı kalmamoktad

Sıkıyönetimler gel i p  geçmekte, vadesi gelince kal kmaktadır. 
ömürlerinin bir kısmını sıkıyönetimli ,  bir kısmını sıkıyöneti;nsiz dö,ıemlerde 
maktadırlar. Sıkıyönetimli dönemler, özgürlüklerin ve demokratik 
Jandığı dönemlerdir. Sı kıyönetimin bulunmadığı dönemlerde ise, hak 
lerin tom ve eksiksiz olarak kullanılması asıldır. Ancak durumun bu 
rülmektedir . Örneğin bugUn, 1971 sıkıyönetiminin kal kmıı olmasına 
Mahkemesi 'nin iptal kararı bulunmasına rağmen bir "sıkıyönetimsiz 
mahkemesi" göreve devam etmektedi r .  Gene zaman zaman çıkarılan 
lar la,  bu kısıtlamalar ı n  devamlı bir ıekilde sUrdUrUldoğU,  yani bir anla
bir sıkıyönetim getiri ldiği görUlmektedir. Örneğin Takriri Sükun 
MUdafao Mukel lefiyeti Konunu , Devlet GUvenlik Mahkemeleri Kanunu 
kanunlorın bazıları s ı kıyönetim devam etmekte iken çıkarılmıı, 
döneminin kura l ları ve dUzenlemeleri bu kanunlara yansıtı larak, 
yerleıik bir hale getir i lmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

20 Temmuz 1974 Kı brıs harekôtı nedeniyle ilôn edilmi� alan 
daha bir tınceki sıkıyönetim kalkmadan gelmiıti. 26 Nisan 1971 tarihinde 
miı olan sıkıyısnetim, peyderpey v. nihayet 26 EylUl 1973'te kalkmııtı
yönetim görevleri eldeki iı1er için de olsa devam ediyordu . Bu peıpeıe 
izleyen iki sıkıyönetim, içiçe giriyor ve 1974 s ı kıyönetimi kısa bir 
bakımdan 1971 tarihli sıkıyönetimin bir uzantısı haline dönUıUyord
son bir yılda, sıkıyönetim mahkemelerinde bakılan davalar, Kı brıs 
gili  davalar deği l ,  bir önceki sıkıyönetim döneminin dava çejitlerini 
lar oluyordu. Bu do ıundan i leri gelmektedi r :  TUrkiye 'de gelmiı geçmiı 
lerin hemen hemen hepsi de , aynı niteliği ve aynı amacı tııımııtır. 
nedeniyle i Ocak 1931'de ilôn edilen sıkıyönetim gibi , pek az bir iki 
hemen bUtUn sı kıyönetimler, memlekette egemen olon sınıfları n insiyati 
tur. Bu nedenle gerek uygulama olanı, gerekse amaç bakımından hep 
teri taııml� lardır. Örneğin TUrk Ceza Konunu 'nun 141. maddesi, 
besleyen tUkenmez bir kaynak yapılmııtır. iıçi sınıfı Uzerindeki baskının 
meselô 1941 yılında ilôn edilen sı kıytınetimde olduğu gibi , 141 .  v. 
en çok ku l lonılan mazleme almuıtur. Keza 1946 ve 1971 yıllarında 
kıyönetim dönemlerinde de , sosyalist parti ler, sendikalar, dernekler 
Bunun ne kadar kamufle edilmiı olursa olsun, iıçi sınıfına yönelik olduğu, 
sonuçlarla bel lidir. Bu arada sıkıytınetimler içinde yoğrulan 141 .  modde
don gUç alıp beslenerek bugunku haline eriımiıtir .  
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Savcı-ii Sendi kasının Sinop'ta 
Amerikan Uslerindeki grevinin öykUsUnU, 
YÜRÜYÜŞ, Sendika �kanı 'ndan ve iı
çi lerden öljrendi. 

Baıta Savaı-iı Sendikası , ytıneti 
c i  v e  Uyeleri v e  yanlarında öğretmeni i 
öljrencisi ,  ktıylUsU ve ıtıfısruyle tum Sinop 
halkı iıçilerin mUcodelesinin yanında 
yerini almııtı. Sendika boıkanı Selahat
tin Gtıkdağ ıtıyle diyordu: " Bizim grev 
fonumuz halktır. şu ono kodar sendika 
olarak bir kuruı horcamodık. Yemekle
rimizi halk Civcr köylerden 
bile gelenler var. Amerikalı la
bizim hUrriyetimizi kısıtlıyorsunuz dedi
ler . Onlara gideb i l i rsiniz ded i k .  Bu se
fer bizi gtıtUrUn dedi ler. Grevdeyiz de
dik .  Bııyle iı olmaz dedi ler.  YUrUyerek 
gidin dedik .  Korkuyoruz dedi ler. Polis 
de sizle yUrUsUn dedik ,  yeter l i  bulmodı
lar. At ağıdon taksi çoğ"ın dedi k ,  gel 
miyor dedi ler . Burada gelmiyor cevabı 
jöförlerin grevi desteklemeleri anlamın
daydı , lI 

Baıta Amerikan Boeing Şirketi 
var i jveren olarak ve onun hemen ya
nında TUrk-il'e bağlı Horb-iı sendikası
nın yöneticileri sermaye cephesinde ye
rini olmlit ,. Horb-iıı Genel BOikon. Ke
nan Durukon (CHP Sakarya Milletveki l i )  
2 .  Baıkan do  Çetin Soyak. Son kongrede 
Durukon'o bej porası yokken arabası �'II , 
evini vs. neyle aldığı soru lmuitu . Iki  
kofodaro, kongrede yUzde yUz kaybede
cek gözuyle bakılırken, i}veren temsi Ici 
si durumunda bulunan Yuksel Enginsoy du.. 
rumun h içde tıyle olmayacağını stıylemiı
ti. " Bu yönetici ler birbirlerinden kop
mazlar. Biri giderse öbUrUnUn iıi yUrU
mez. Eğer Kenan Durukan kazanırsa Çe
tin de kazanocaktır ve kaybetmeleri söz
konusu olomoz" demi} ve ikisi de seçim
leri ka�anml} lardı. 

i}te, Savaı-iı Sendikası yönetici
lerinden Cemal Ca}kuıı da ,  bugunku gre-

radar 

grevdeydik 

vin sorumlu luğunun % 80 Halil  Tunç ve 
Kenan Durukan'ın olduğunu stıyluyordu . 

ilÇi lerden Niyazi durumu ıtıyle 
açı kladı : UBoeing }irketi diöer iıyerlerine 
tanıdığı hakları bizlere vermedi . Amaç
ları Savaı-iı'i çtıkertmekti . Harb-ij ' le  
iıbirliği hal inde. Bııylece Kenan Duru 
kan'ın do patronların odemı olduğu ortaya 
çıktı. i i 

Selahattin Gtıkdağ , b iraz eskiye 
giderek ıtıyle diyordu. " Harb-iı sendikası
nın e l inde Adana KaraılUrsel , Diyarbakır , 
istanbu l ,  Ankara, izmir us i eri var. Bu 
sendika 1969'0 kadar 15-20 kuruı arasın
daki Ucret artııları için sözlepnelere im
za otordı . ilk defa 1969 yılında Sinop 
Rodar UssUnde Sovaı-iı Sendikası Toplu 
iı Stızleımesi yaptı ve 1 15 kuruı zam aldı. 
Patron sendikacılığına karı i mUcodele, 
huqUne kadar yeni boyutlara u)cımııtı. 

BOEiNG ŞiRKETi 

Baeing ıirketi TUrkiye'de birçok 
i}yerinde toplu sözleımelerde yetki sa
hibi. Şirketin yetki sahibi olduğu ono 
i}yerleri }unlar: Adana-incir lik,  Diyar
bakır-Pirinç l i k ,  KaramUrsel ,  izm.ir-Mer
kez , istanbu l -Çakmakl i ,  Ankara-Balgat 
Amerikan Us ve tesisleri . Boeing'in yetki 
sahibi olduğu kUçUk iıyerleri de ıunlar: 
ikzir-Yamonlar, Gem l ik-Şohintepe, Ma
latya-Karahan gediğ i ,  Gtıleuk, Adana
Yumurtaiık, Erzurum , Ba l ı kesir. 

VE KENAN DURUKAN 

ilÇi lerin ağız larından dUıurmedif.. 
leri Kenan Durukan ise , CHP'nin ,  defteri 
pek temiz ,olmayan milletvekil lerinden 
biri. Kendisin in,  boz i "haberalma" ör
gUtlerinde ek gtırev sahibi olduğu yaygın 
bir stıylent i .  TUrk-il'e bağlı l ık  yemini 
eden 7 sendikadon biri olon Horb-iı ' i n  
bajkanı. Herhalde bu  IImUmtaz" nite l i kle-

ri kendisinin CHP Sinop l istesinin i kinci 
sı rasına paraıUtle inmesini sağlamı}. Ke
nan Durukan hakkındaki en "duru" bi Igi
y i ,  yine bir CHP mi l letveki l i in in Ecevit'e 
çektiği , fakat nedense CHP Genel Baıko
nı 'no u laimayan bit telgrafto okumak 
mUmkUn. 
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v. liÇIl'" d1reniıe geçtiler. Mo
ral leri son derece yUksekti . Civar i l çe
lerden gelen folkl", ve eğlence ekipleri 
de halkın dayanlımasını gıısteriyordu . Bu 
orada sermaye çevreleri ve u}akları yöneti 
ci ler devamlı provokasyon yaratmaya ça
Iııtı lar.  Örne�in 5 Ağustos gecesi bir 

C. H. P. Genel Boıkonı 
ANKARA 

Sinop Radar UssUnde çalııan TUrk iıçilerinin mensup olduğu Savcı-iı Sendikası 30 
Temmuz 975 gUnUnden it ibaren greve boılamıı olup haklı grev kanuni ıekilde de
vam etmektedir. i}çilerimizin haklı taleplerinin Amerikalı i}verenlerce kabul edi l 
memesi i ç i n  malesef· Tork-i} genel baıkanı Hal i l  Tunç i le  ay n ı  zomondo partimizin 
mil letvekil i  olon Harp-i} genel baıkanı Kenan Durkon Amerikalı i}verenler ile bir
l i kte hareket etmektedir,  iıçiden yana Cumhuriyet Hal k  Partisi 'ne mensup bir m i l 
letvekilinin i}çi haklarına korıı Amerikalı i}verenle bir l ik  olması iıçilerimizle tUm 
Sinopluları derin UzUntUye sevk ettiöini belirtir , i lginizi saygılarımla crz. ederim. 

Sendikanın i l k  teklifi ıuydu : i l k  
5 l iraya 5 l i ra  zam (saat Uereti olarak) 
Ustune % 100, yani L O  l iraya L O  lira. Sos
yal haklar olarak do istenenler : ICQ Tl 
Çocuk yardımı, 1000 Tl yokocak yardımı,  
250 -500 - 750 - 1000 TL tahsi i yardımı, 
1000 TL giyecek (siv i l )  yardımı. 

iıverenin  teklifi ise }öyle : S lira
ya i lira gerisine % 10 sosyal haklar ola
rak sodece 10 Tl yemek ve 75 TL  çocuk 
yardımı. 

Harb-iı 29 Mayıs 'to iıkolunda 
yetki l i  olduğu için 5 l iraya, 2,5 l iradan 
toplu sözle}mesini imzaladı . Daha sonra 
uslerin kriti k durumu ve Ambargo nedeni 
i le savOj -il sendikası bu teklifi kabul 
etti. Fokat iiveren , iıten çıkarmalaa 
baıvurabi Imek için 3 ay erteletmek iste
d i .  Horb-iı sendi kası, bu haklar Savoı
iıle veri l irse greve gideriz diyerek bir de 
tehdit sovurdu . Savaı-i}lin oyesi 330, 
Harb-iı ' in  20-30. 

Sinop Mil letvekili 
Yalçın Oğuz 

TUrk ıtıfıırun idaresindeki bir araba i çinde 
Amerikan pi lotları olarak son hızla grev 
gözculerinin Uzerine geldi . iıçiler ölUm
den kılpayı kurtuldular.  

Us'de,  yasa gereği greve katılma 
hakkı olmayan ilÇi ler de vard ı . Bunlar 
i tfaiyede veya bir takım teknik (:) iılerde 
çalı�ıyorlardı. Yirmiıer kiıi l i k  3 vardiya 
toplam 60 ilÇi greve katı I,""!,odı . 

Bunlardan GUmruk Irtibot uzmanı 
Coıkun ıtıyle dedi _ " Bi z  greve katılamı
yoruz.  6 aydon,  iıten Çı kartı lmaya kodar 
cezası V Of .  Bu önceden tasarlanıp çeıit
ii grevleri kırabi lmek için yasalara kon
mu�. Bu durum grevin etkinliğini yitirme
sine sebep oluyor. Çok saçma_ Yani du
pedUz bizi grev kırı c ı l ığına zorluyorlar. ii 

TUrkiyeldeki sendikalar ve mUca
deleleri konusunda do Bağımsız Savcı-iı 
Baıkanı Selahattin Gtskdağ ıunları söyledi: 

-Turkiye'deki sendikaların % 8O'j 
sendika ağası . Sendikacı l ı k  namusla �-

Genel-İş Kongresi Türk-Iş'in Ve Sarı Sendikacıiıgın 
3. 8. 1975 gIlnU Ankara'dayapılan ola

ltanilsW Genel Kurul'da Genel-İş. TUrk 
İşıten ayrılma kararı aldı. Böylece luz
la çökme sUreclne giren Türk-İş'ten bır 
sendika daha koptu. 

Genel Kurul çalışmaları, Belediye 
Bandosu'nun İstlkıaı Marşı'nı çalmaeıy
la başladı; ardından çalınan "Samanyo
lu" şarkısından sonra Genel-İş Sendika
sı Başkanı Abdullah BaşWrk konuştu :  

"İşle bugün, bu sendikanın İcra Kuru
lu olarak, Merkez Yönetim Kurulu ola
rak ve örgllt olarak kendı bUnyemlzde, 
kendı lşkolumuzda ellerimizi blrleştlrlp 
gIlcUmUzu tek bır yumruk halıne getlr
mlşken, diyoruz kı. Usl Işçi kuruluşu
muz olan, 1962'den beri y1IkUn bUytik bö
IUmUnU sırtımızda taşıdıitımız, umut 
ba.ltlayıp kavgasını kavgası blldııtımlz 
Konfederasyondan çekilelim. 

Dlyoruz kı, bu Konfederasyon yöneti
mini ele geçirmiş Bay Haııı Tunç ve ta
kımını, Işçi sınıfına Ihanet çlzglsl"de 
kaderleriyle başbaşa bırakalım. 

Göreceksiniz kı, ardımızdan TUrk-İş 
ıskambilden bır ,ata gıbı çökecektır. 
Bent çökecek. ardında toplanan emeğin 
gIlcU Işçi sınıfının tarıhsel akışı ıçınde 
YÜRUYÜ Ş - 12 Altusıos 1975 - 6 

yerlni ve yolunu bulacaktır. ii 

Dlvanın seçiminden sonra konuklar 
söz aldl. En Ilglncı AP senatörll Sabrı 
Tıltlı'nın konuşmasıydı. TBMM'de ban
kaların devletleştlrllmeslnl lsteyen öner 
genln sahibi Tıltlı, Emeıtın Kavgasının 
haklı ve gIlçLU olduğunu söyledi: 

"Buglln. bır yandan çalışanlar, öbUr 
yandan çalışmayanlar var. Çalışmayan
lar. çalışanların ceblnden alır, kendı 
ceblne koyar. Buna karşı çıkmak dev
r1mclllktlr. " 

Dllter konuşmaCllardan DİSK başkan 
vekilieri Rıza GUven ve Mehmet Kılınç, 
TUrklye Işçi hareketının birleşmesi ve 
gIlçlenmesl gerektııtınl sawodular. 12 
Mart döneminden sonra, faşizme karşı 
durabilmek ıçın devrımcı sendikaların 
DiSK'� katılması gereıtıne deıtındller. 

ÇAMURLU SU 

Gündemin 3. maddesinde OI�anUsW 
Genel Kurul nedeni olan 60 şube temsil
cisinin önergesi larhşıldı.  Konuşan de
legeler. TUrk-İş'ln Ihaneline artık daha 
fazla ortak olunamayac8Jİ1nJ sawndular. 
Delegelerden Batman ii\Jbe Başkanı Meh-

met Koda, doltuda çalışan Işçilerin gUç 
şartlarda yaşııma kavgası verdııtınl an
lattı : 

"Biz eski elonek yerız. Çıımurlu BU 
Içeriz. Kandıııe aydınlanırız. Çocukla
rımız okuyıımaz. " Ardından doltuda ye
nen eloneıtı, bır şişe çıımurlu suyu. ve 
kandıll delegelere gösterdI. "Yetsin ar
tık. Bizi horlayanlarla ortak TUrk-iş' 
ten ayrılalım! ii 

Bu konuşma Uzerine AP Mlllelveklll 
ve Genel-İş Merkez Yönetim Kurulu U
yesi lfılsey1n Özdemır söz aldı. Özde
mir, Merkez Yönetım Kurulunun ayrıl
ma kararında Imzası olmadıltını ileri 
sUrdU ve Genel Kurul havasını eleştiren 
bır Uslupla Mehmet Koda'yı suçladı:  

"TC hUkUmetlerlne hakaret edilemez. 
Bu kUrsUde hUktimet suçlandı. " Bu  sıra
da Divan, Özdemır'In Merkez Yönetim 
Kurulu kararında Imzası oldultunu sap 
tndı ve konuşmacıyı Dlnnı aldattığı I
çin kınayarak susturdu. 

Delegelerin konuşmosından sonra 
TUrk-iş malı sekrete,.ı söz aldı : 

"Çok heyecanlıyım. TUrk-iş'ten ay. 
rılmayın. Allede bile kırgınlıklar olur. 
Kırgınlıkları unutun. " 

ÖNERGE 
Ve son sözU Abdullah Baştilrk aldı: 
"Türk-iş'l bölen Halll Tunç'tur. Bır 

mliyon Uyemlz var diyen Tunç'tur_ A
ma 430 bın Uyelerl vardır. TUrk-İş'ln 
dışındaki bır milyon Işçiye karşı çıkan
larla biz bır çatıda kalıımayız. " 

Genel-iş Sendikasının 60 şube başka
nının imzasını taşıyan ve aynen karar 
olarak alınan önerge şöyledir: 

"işçi sınıfının ancak birleşerek gIlç
leneceıtı I lkesini bır yana koyup tek ka
sa, tek örgllt ve tek güç olma yolunda 
olumlu hlçblr girişimde buıUnmaması, 

İşçi sınıfının sınusal blllnclnl geliş
tirmek ıçın eitltsel ciddi hlçblr çaba gös
termemesl, 

Ulkemlzde karma ekonomı kılıfı ar
dında ytirUrlUkte bulunan emperyall. 
ve kapitalist sömUrlldUzenlne karşı I,çl 
sınıfına dUşen tarlhl görevden kaçması ,  

Siyasi partıler karşısında sö_de taraf_ 
sızlık gerekçesiyle Işçi sınıfı yararları 
ıçın kesin ve açık bır tercihten sUrekıı 
olarak kaçınm"sı ve Işçi sınıfını sıyasal 
partilerin oyunları karşısında boşlukıa 
bu·akması. 

İşçi Bl11Jfının biltunleşrnesi korkusu 

Korkuyoruz dedi ler. Polis 
d ik ,  yeter l i  bulmodı

çoğ"ın dedi k ,  gel 
Burada gelmiyor cevabı 
desteklemeleri anlamın

Amerikan Boeing Şirketi 
ve onun hemen ya

Horb-iı sendikası
sermaye cephesinde ye

Genel BOikon. Ke
Sakarya Milletveki l i )  
Soyak. Son kongrede 

yokken arabası �'II , 
aldığı soru lmuitu . Iki  

yUzde yUz kaybede
lırken, i}veren temsi Ici 

Yuksel Enginsoy du.. 
olmayacağını stıylemiı

birbirlerinden kop
öbUrUnUn iıi yUrU

Durukan kazanırsa Çe
ve kaybetmeleri söz

demi} ve ikisi de seçim

Sendikası yönetici
Ca}kuıı da ,  bugunku gre-

Patron sendikacılığına karı i mUcodele, 
huqUne kadar yeni boyutlara u)cımııtı. 

BOEiNG ŞiRKETi ŞiRKETi ŞiRKE

Baeing ıirketi TUrkiye'de birçok 
i}yerinde toplu sözleımelerde yetki sa
hibi. Şirketin yetki sahibi olduğu ono 
i}yerleri }unlar: Adana-in

yetki 
Adana-in

yetki 
cir lik,  Diyar

bakır-Pirinç l i k ,  KaramUrsel ,  izm.ir-Merizm.ir-Merizm.
kez , istanbu l -Çakmakl i ,  Ankara-Balgat 
Amerikan Us ve tesisleri . Boeing'in yetki 
sahibi olduğu kUçUk iıyerleri de ıunlar: 
ikzir-Yamonlar, Gem l ik-Şohintepe, Ma
latya-Karahan gediğ i ,  Gtıleuk, Adana
Yumurtaiık, Erzurum , Ba l ı kesir. 

VE KENAN DURUKAN 

ilÇi lerin ağız larından dUıurmedif.. 
leri Kenan Durukan ise , CHP'nin ,  defteri 
pek temiz ,olmayan milletvekil lerinden 
biri. Kendisin in,  boz i "haberalma" ör
gUtlerinde ek gtırev sahibi olduğu yaygın 
bir stıylent i .  TUrk-il'e bağlı l ık  yemini 
eden 7 sendikadon biri olon Horb-iı ' i n  
bajkanı. Herhalde bu  IImUmtaz" nite l i kle-

Sinopluları derin UzUntUye sevk ettiöini belirtir , i lginizi 
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5 l iraya 5 l i ra  zam (saat Uereti olarak) 
Ustune % 100, yani L O  l iraya L O  lira. Sos
yal haklar olarak do istenenler : ICQ Tl 
Çocuk yardımı, 1000 Tl yokocak yardımı,  
250 -500 - 750 - 1000 TL tahsi i yardımı, 
1000 TL giyecek (siv i l )  yardımı. 

iıverenin  teklifi ise }öyle : S lira
ya i lira gerisine % 10 sosyal haklar ola
rak sodece 10 Tl yemek ve 75 TL  çocuk 
yardımı. 
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Dlvanın seçiminden sonra konuklar 
söz aldl. En Ilglncı AP senatörll Sabrı 
Tıltlı'nın konuşmasıydı. TBMM'de ban
kaların devletleştlrllmeslnl lsteyen öner 
genln sahibi Tıltlı, Emeıtın Kavgasının 
haklı ve gIlçLU olduğunu söyledi: 

"Buglln. bır yandan çalışanlar, öbUr 
yandan çalışmayanlar var. Çalışmayan
lar. çalışanların ceblnden alır, kendı 
ceblne koyar. Buna karşı çıkmak dev
r1mclllktlr. " 

Dllter konuşmaCllardan DİSK başkan 
vekilieri Rıza GUven ve Mehmet Kılınç, 
TUrklye Işçi hareketının birleşmesi ve 
gIlçlenmesl gerektııtınl sawodular. 12 
Mart döneminden sonra, faşizme karşı 
durabilmek ıçın devrımcı sendikaların 
DiSK'� katılması gereıtıne deıtındller. 

met Koda, doltuda çalışan Işçilerin gUç 
şartlarda yaşııma kavgası verdııtınl an
lattı : 

"Biz eski elonek yerız. Çıımurlu BU 
Içeriz. Kandıııe aydınlanırız. Çocukla
rımız okuyıımaz. " Ardından doltuda ye
nen eloneıtı, bır şişe çıımurlu suyu. ve 
kandıll delegelere gösterdI. "Yetsin ar
tık. Bizi horlayanlarla ortak TUrk-iş' 
ten ayrılalım! ii 

Bu konuşma Uzerine AP Mlllelveklll 
ve Genel-İş Merkez Yönetim Kurulu U
yesi lfılsey1n Özdemır söz aldı. Özde
mir, Merkez Yönetım Kurulunun ayrıl
ma kararında Imzası olmadıltını ileri 
sUrdU ve Genel Kurul havasını eleştiren 
bır Uslupla Mehmet Koda'yı suçladı:  

"TC hUkUmetlerlne hakaret edilemez. 
Bu kUrsUde hUktimet suçlandı. " Bu  sıra
da Divan, Özdemır'In Merkez Yönetim 
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l ar ,  nanusla biter. 
ilÇi sınıf ının bir mUcadelesi var

dır. &o inkôr edilemez. Iıçinin yalnız 
ekonomik ve s05Yol durumunu dUıUnmek, 
iJçiye sınıf bi l i ncini vermemek, sarı sen
d ikacı lıllı n to kendisidir. iıçi kendi mU
codelesini öörermek zorundodır . Ono si 
yO$i bi l inç vermek zorunludur. iıçi siya
setin hiçbir zaman dlJ ındo kalomoz. 

Sendikanın " S" harfiyle siyaset 
baııor. 

iı kanunu ve Sendi kol ar kanunu 
bizim anlayıılmıza göre iıçiden yana de
Öildir. Tetkik edildiöinde açı kça görulur. 
Aslında tetkike de gerek yok. ÇunkU ka
nunu yazan kim? Herhalde iıçi delii i . "  

Gökdolj'ın Referandum konusun
da söyledikleri özetle ıöyle:  ''i�çi iste
dilii !erafı seçimle bulmaı ıd ı r .  Sohtekôr
I ı�a son verilmelidir. Referandum iıçinin 
doljal hakkıdır . "  . 

Grevin ne öğrettiği sorusuna da 
iıçiler ıöy le  cevaplar verdi ler. 

- Grev, bize asl ında almanız ge 
reken Ucretin çok doha faz la  olduğunu ve 
ıimdiye kodar çok para veriyoruz diye 
bizi kondırdı klarını öğretti . 

- Amerikalıdon bize dost olmaz 
bunu öl\rendik . 

- iki TUrk sendikasını  birbirine 
duıUrdUklerini görduk. 

- CHP mi I Ietveki i i Kenan Duru
kan asl ında patronların odamıymlJ bunu 
öl\rendik.  

Amerikan U5ler i  konusunda do 
iıçi ibrahim Toılum ıöyle cevap verd i :  
"Ortak savunma tesisi diye b i r  ıey yok
tur. Bizi kandırıyorler .  Şimdiye kadar 
buralara bir Türk Subayı bi le girememiı
tir. Alınan bi 19i ler doljrudon doljruya 
Amerikc'ya i leti lmektedi r :  Bunlar sadece 
A"�rikan lısleridir. 

Son karar lardon sonra buralarda 
hiçbir deliiıikl i k  olmamııtır.  Herıey ay
nen eskisi gibi cereyan etmektedir . u 

G ·ne sendika mUcadeleleri i le 
i lgi l i  bir soruya sendika yönetici lerinden 
Cemal Coıkun ıöyle cevap verd i :  " iı ka
nunlorının ilÇi ç�unluğu olon sendikalar
la beraber hazı rlanması gerekir . 

Komisyonlara DiS K  katı lmaı ıdı r .  
Ono hiç sorulmuyor . Biz DISK'i  destek
ler iz .  

Aynı zamanda iıçilerin meclise 
kodar giri p hakları nı savunması gerekir . 
iıçinin hakkını kendi yeti ı: i ıdilli iıçiler 
savunur.  Zenginler, paıolar bunu yapa
mazlar . u  

Peki ya Hal i l  Tunç? " Hal i l  Tunç 
i l k  zamanlarda iyiyd i .  Sonra patronlara 
satı ldı . Bazen bir iki par l ıyorsa do bunlar 
sadece göz boyamak ve ilÇiyi aldatmak 
içindir. Biz de 1 97 1 'e  kadar Geneı- iı 'te 
idik .  Sonra ayr ı ldık.  u 

Sendikayetki l i leri , sendikaeylem 
lerinde uydukları i l keler için ıöyle diyor
lar: 

i i  BUtUn hareketler iıç;iyle beraber 
yapı l ı r .  Tekl ifler an ında iıçiye duyurulur.  
Sözleıme ıartları i ıçiyle beraber haz ı rla
nır .  Kapa l ı  kapılar arkasında iıçiye aykırı 
pazar l ı k  yapı lamaz. \ 

Bunun neticesinde tum iıçi ler sen
dikamızdo bUtUnleıti�i gibi çevre halkı do 
bize destek oluyorll diyor Selahattin Gök
dolj. 

Gökda� , anti -emperyalist nitel ik
teki bu direniıin önemini ıöyle özetled i :  
ii Bu mücadele sadece buran ın deği l ,  bU
tUn askeri iıyerlerindeki iıçilerin mucode
lesidir. u ÇUnku bu grev, bu iıkolundaki 
i l k  grevd i .  

Iflasını Kanıtladı 
sonucu list kuruluş olarak bUnyeslnde ÖZdemir adlı zatm başında bulunduğÜ 
aynı Işkolunda bırden çok sendikaya yer Türk Metal Sendikasının Kırıkkale'deki 
vermesi ve bu tilrıu böllicUlUklerl körUk- bır grev oylamasında, tam sarı sendi
lemesl. kacılık yaparak grev lurıcılığı yapmak 

İşçi sınıfırun en bUyiIk geçer II silahı Uzere "Mtlbarek cuma gUnU blsmtllah 
olan ve ancak çok dlkkatll bır bIçimde çekerek, sandık başına vardığınızda gre
kullanıLması gereken genel grev silahını , ve hayır pusulasını sandığa atarak . . .  'I 
İzmlr'deld yerel uygulanışı sırasında diye başlayan bildIriler bastırıp dağıt
dejenere etmesi ve amaçlarından saptır- ması ve bu grev kırıcıtığının kamuoyunun 
ması, genel grevildşlsel ç ıkarı ıçın kul- gözleri önUnebelgelerl serildIğınde, su_o 
\anıp kör bır silah hallne getlrmesl, sarak Ihanetlerine sahıp çıkması. 

tlst dUzeydebır ışçl örgUtU olduğu Id- Ve böylece sarı sendJkacılığl ve bIJ-
dıasına rağmen, sermaye ve çıkar çev- lUcUlUğU belgeleri e bağlanmış rUzgar 
relerl lle lçU dışlılığı sUrdUrUp bunların harozu Bay Halll Tunç ve takımının ey
sıyasal iktldarlanyla lşblrUIt! yapması, lemlerl ve sözleri lle Işçi sınıfına Iha-

tl1kedeld faşlzan uygulamalara karşı netlerl tesc1 1  edlldllt!nden. 
sesını yilkseltmemesl ve hatta bu tUr tlyesl bulunduğumuz Türkıye işçI Sen-
uygulamalara yeşıl ışık yakması. dıkaları Konfederasyonundan. Genel İş 

BUtUn bunlann son örnekleri olarak sendikası olarak çekilmeyI, Türk-İş yö-
da: netlcnerlyle blrııkte kamuoyunun ve tarI 

- TUrk-İş'ln Mı:: Iktıdanyla lşblr1!lt!· hln yargısına terkedllmeslnln oyasunul
ne girip Işkolları ,{,dnetmellğınde değl- masını teklif ederiz. " 

.Ikllk yaptırarak Genel-İşll dörde blJl- 60 şube başkanının önergesI oylandı 
mesl veyapllaı:ıbu delt!şlk1!ğın yargl or- ve 3 aleyht. 223 oyla kabul ed11d1, 
ganlarından yediit! şamar la geriye çev- Çatırdayan Türk-İş'ln çatısı Iyice 
rllmeslne rağmen hayasızca bunda ısrar çillaneye başladı. Sorı sendlkacılıi'ıın If
etmesI. lasını, geıışen IşçI sınıfının demokratik 

- Eit!tlm Genel Sekreteri olan Kaya sendIkal hareketl blrkez daha lspatlandı. 

ankara 

Siteler 
Aygersan ' da 
direni 

Y!l lorca hiçbir sendikanın gireme
diğ i ,  4-5 yoıındaki çocuklardon tutun do 
yoılıs ına kadar bUtUn iıçilerin en ağır bi 
çimde çalııtırı ldığ ı ,  i l illine kadar sömU
ruldUğU Ankara Siteler sanayi bölgesinde 
bugUn grevler, direniıler ard arda patlak 
veriyor. Ulusoy Mobi lya iıçi lerinin attığı 
kıvı l cım bir anda her tarafı kaplad ı .  iıçi
ler , sorı sendikaları el lerinin tersiyle ite
rek akın akın ,DiS K çatısı alt ı nda kenet
leniyor. Patronlar do tabi i ,  bu bi i inç
lenmeyi durdurmak i çin kanunsuz yol lara 
bOJvurmaktan çekinmiyorlar. iıte Ayger
son olayı . 

Traktör porçalar ın ın  yopı !dığı 40 
kiıi l i k  iıyerinde 32 iıçinin iıine DiSK 
Moden-iı sendi kas i na girdi kleri için 30 
Temmuz'da son veri ld i . Olayların baı
langı cını temsi lc i  Ahmet Kurt ıöyle anla
tıyor: 

" 30 Temmuz'da iıe bOJladlğlmda 
Ticaret MUdUrU Yı lmaz Beturalp ve ima
lat m'J�UrU Ertan Tezer beni arobalarına 
bindirerek ıehir dıı ına ç ıkardı lar. iıçi le
re önderi i k etmeye devam edersem beni 
öldUreceklerini söyleyerek Ertan Tezer 
taboncayı olnıma doyad ı .  i1çileri sendi
kodan çı kartmanı ,  ayrı ca sendikal ı  ilÇi
lerin' listesini vermemi istedi . Beni kor
kutanayınca bu iıi bırakmaz isem peıime 
4-5 az ı l ı  adern tokocaklarını söyled i ler. 
Bu para etmeyince, çalııtığım ücretleri 
de, tazminatımı do vermeyip,  beni geri
sin geri fabrikaya götUrüp, mal l arı teslim 
aldı ktan sonra si I le tokat iıten at�ı lar . 1I 

MelYnet Şahin  devam ediyor: 
ii Potran, Ahmet Kurt'un iıine son 

verdi kten sonra bUtUn iıçi lere yöne ldi . 
Saat 12 .  30'da otelyenin ortası no geçerek 
iıbaıı yapmak Uzere gelen bizlere dönUp 
"sendika l ı lar bir tarafa, sendikasızlar bir 
tarafa gec;sinler" dedi . Biz 32 kiıi bir ta
rafa ayrı ldı . Patron, llsize sendika bak
s ın,  defolun" diyerek bizi kovdu . Çal/ı
makta israr ettik cma, polis tehdidiyle 
bizleri zorla dııan attı . 

Bu kanunsuz lokavttan sonra ilÇi
ler yetk i l i  makamlara boıvurdular, diğer 
yandan do dUzenl i olarak iıyerine gele
rek kapıda beklemeye devam etti ler ,  
Patran iıçi leri klJkırtıyor, olay ç ı '<art
mak ist iyor , polise yolan ihbar/or yapo
rak iıçileri kerakala götUrUp y ı ld ı rmak 
istiyordu . Önde gelen iıçi lere para tek
lif ediyor, diğer iıç;i lere de IIbunlar sizi 
sattı , peılerinden gitmeyinil diyordu . 
fakat bugUne kadar hiçbir y�ntem iıçi
lerin birliğini bozomadı . 

" Ayı n baıında iıçilerin ücretleri 
ödenmed i .  Bölge Çalı l'lla'don ge len mU
fettiı de potran lehine rapor verince du,:-

rumun yeniden araıtırı lmosını isteyen 32 
iıçi 5 Temmuz'da topluca Bölge Çolıı
ma'ya gidip MUdUr Un odasına doluıtukr .  

Mukremin KUtukçu: 
" Bölge Çalııma MUdUr/UğU önce 

bizi b�ı ndan atmak isted i .  Hakkımızı  
aramak- için gittiğimiz halde, "s izin yap
tı§ınız iı kanunsuzduru dedi ler. Biz sa
dece ücretimizi istedik,  çal ıımak isted i
gimizi söyledi k,  oma bizim kar�ımıza ka
nunu ç ıkardı lar . Biz bugüne kodar kanu
nun ve devlet dairelerinin hakkımız ı  ko
ruduğunu zannederdik .  Orada, devletin 
de, kanunların do kademanların olduğu
nu , bize hiçbir fayda sağlamadığ ın ı  anla
d ık .  Biz direndik .  Çunku haklı alduğumu-. 
za inanıyorduk. PIJlisçağırd ı lar ,  dııarıya 
atı ld ık .  Kendi paramızia yoıattığımız 
makaml�r, polis , bize karJI kul lanı ldı . "  

Iıçilerin bu eylemi etkisini gös
terd i .  Sorumlu luktan gösterme l ik  biçim
de olsa bi le kurtu lmak isteyen Bölge Ça
I ı ıma Mudur /Ul\u, iıyerine tekrardan mU
fettiı gönderdi .  

Mehmet Tuncer : IIMüfettiı patro
nun yanında i fademizi olmaya kalktı ve 
i l � sözU -sanki görevliymiı gibi- lıneden 
DIS K'den ayrı l ı p  TUrk-il'e geçmiyorsu
nuz ?" oldu. Biz hem bu ifade 01 110, hem 
de soru I ıra itiraz ettik. Gerçek sendika
mızın b i l incine vardı k ,  dedik ve çekip 
:;ıitti . "  

7/8/975 gUnU saat 9. 30'da polis 
6 iıÇiyi patronun ihbarı Uzerine karakala 
götUrerek 5 saat gerekçesi� nezarette a
l ı koydu . 

Ahmet Kurt:  "sebebini bi lmeden, 
bir tek potronun sözU üzerine palisler bizi 
yakaladı lar .  Arkodaılorımızın baskısı so
nunda bırakmak zorunda kalınca da, II h iç 
bir ıey elde edemeyeceksiniz, sakı n iıye
rine gitmeyin dedi ler O zaman anladım 
ki , bu dUnyada iıçinin dostu yine iıçidir. 
Porobabaları bUtun kl;ıeleri tutmuı lar .  

Kerim Soljlom :  " 15 yaıı ndayım. 
Asker / illini yapmıı iki potran uıo§ını döv
dUm iddiasıyla polis beni götUrdU. Ger
çekleri ıimdi daha iyi görüyorum. " 

Necdet Sayı lgon: " iıçiyiz gUç
IUyUz; direniıimiz yUzyılda sUrse patronu 
yeneceğiz.  Birligimize gUvenimiz sonsuz
dur . 1I 

Mehmet Şahin; tUm ilÇi s ın ı fına 
ıl;yle sesleniyor: iıçi arkadaılar, haklı 
olduğumuz halde polisiyle kanunuyla  
karılmızo ç ıktı lar. Haklar ımızı  vermiyor
lar • Biz anladı k ki iıçilerin kurtuluıu 
birle�melerinden geçer . Birle1el im , ser
mayedarları yenel im .  Bizim gerçek mUca
delemiz kendi kanunumuzu yapııa kavga
sıd ır . Bi l i n  ki birle�mede çok iı var . "  
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cevap verd i :  d i :  
ıey yokyok

Şimdiye kadar kadar 
girememiıgirememiı

doljruya doljruya 
Bunlar sadece sadece 

dolj. dolj. 
Gökda� , anti -emperyalist nitel iknitel ik

teki teki bu direniıin önemini ıöyle özetled i :  d i :  
ii Bu ii Bu mücadele sadece buran ın deği l ,  bUbU
tUn tUn askeri iıyerlerindeki iıçilerin mucodemucode
lesidir. lesidir. u ÇUnku ÇUnku bu grev, grev, bu iıkolundaki iıkolundaki 
i l k  i l k  grevgrevd i .  d i .  

Kanıtladı 
bUnyeslnde bUnyeslnde ÖZdemir ÖZdemir adlı adlı zatm zatm başında başında bulunduğÜ bulunduğÜ 

sendikaya yer Türk Metal Sendikasının Kırıkkale'deki ki 
böllicUlUklerl körUk- bır grev oylamasında, tam sarı sendisendi

kacılık yaparak grev lurıcılığı yapmak yapmak 
II silahı Uzere "Mtl"Mtl"M barek cuma gUnU blsmtllah blsmtllah 
bIçimde çekerek, sandık başına vardığınızda gregre
silahını , ve hayır pusulasını sandığa atarak . . .  'I 'I 

sırasında diye başlayan bildIriler bastırıp dağıtdağıt
amaçlarından saptır- ması ve bu grev kırıcıtığının kamuoyunun kamuoyunun 

ıçın kul- gözleri önUnebelgelerl serildIğınde, su_o su_o 
getlrmesl, sarak Ihanetlerine sahıp çıkması. 

olduğu Id- Ve böylece sarı sendJkacılığl ve bIJ-
çıkar çev- lUcUlUğU belgeleri e bağlanmış bağlanmış rUzgar 

bunların harozu Bay Halll Tunç ve takımının takımının ey
yapması, lemlerl ve sözleri lle Işçi Işçi sınıfına Iha-

uygulamalara uygulamalara karşı karşı netlerl tesc1 1  edlldllt!nden. dllt!nden. 
bu tUr tlyesl bulunduğumuz Türkıye işçI Sen-

yakması. dıkaları Konfederasyonundan. Genel İş 
örnekleri olarak sendikası olarak çekilmeyI, Türk-İş yö-

netlcnerlyle blrııkte kamuoyunun ve tarI 
lşblr1!lt!· hln yargısına terkedllmeslnln oyasunul

dnetmellğınde değl- teklif ederiz. " 

Y!l lorca hiçbir sendikanın gireme
diğ i ,  4-5 yoıındaki çocuklardon tutun do tutun do 
yoılıs ına kadar bUtUn iıçilerin en ağır bi bi 
çimde çalııtırı ldığ ı ,  i l illine kadar sömUsömU
ruldUğU Ankara Siteler sanayi bölgesinde bölgesinde 
bugUn grevler, direniıler ard arda patlak arda patlak 
veriyor. Ulusoy Mobi lya iıçi lerinin attığı attığı 
kıvı l cım bir anda her tarafı kaplad ı .  iıçiiıçi
ler , sorı sendikaları el lerinin tersiyle itetersiyle ite
rek akın akın ,DiS K çatısı alt ı nda kenetkenet
leniyor. Patronlar do tabi i ,  bu bi i inçinç
lenmeyi durdurmak i çin kanunsuz yol lara ara 
bOJvurmbOJvurmaktan çekinmiyorlar. iıte AygerAyger
son son olayı . 

Traktör porçalar ın ın  yopı !dığı !dığı 40 40 
kiıikiıi l i k  iıyerinde 32 iıçinin iıine DiSK DiSK 
Moden-iı Moden-iı 
kiıi
Moden-iı 
kiıikiıi
Moden-iı 
kiıi iıyerinde 
Moden-iı 

iıyerinde 
sendi kas i kas i kas na girdi kleri için 30 30 

Temmuz'da Temmuz'da son veri ld i . Olayların baıbaı
langılangı cını temsi lc i  Ahmet Kurt ıöyle anlaanla
tıyor: tıyor: 

" 30 Temmuz'da iıe bOJladlğladlğlmda lmda 
Ticaret Ticaret MUdUrU Yı lmaz Beturalp ve imaima
lat m'J�UrU Ertan Tezer beni arobalarına larına 
bindirbindirerek ıehir dıı ına ç ıkardı lar. iıçi leçi le
re re önderi i k etmeye devam edersem beni beni 
öldUrecöldUreceklerini söyleyerek Ertan Tezer Tezer 
taboncayı olnıma doyad ı .  i1çileri 

söyleyerek 
i1çileri 

söyleyerek 
sendisendi

kodan kodan çı kartmanı ,  ayrı ca sendikal ı  ilÇiilÇi
lerin' lerin' lerin listesini vermemi istedi . Beni korkor
kutanayınca bu iıi bırakmaz isem peıime peıime 
4-5 az ı l ı  adern tokocaklarını söyled i ler. er. 
Bu para etmeyince, çalııtığım ücretleri ücretleri 
de, tazminatımı do vermeyip,  beni gerigeri
sin geri fabrikaya götUrüp, mal l arı teslim teslim 
aldıaldı ktan ktan sonra si I le tokat iıten iıten at�ı lar . 1I 

MelYnet Şahin  devam ediyor: 
ii ii Potran, Potran, Ahmet Ahmet Kurt'un iıine son Kurt'un iıine son 

verdi verdi kten kten sonra bUtUn iıçi lere yöne ldi . . 
Saat Saat 12 .  30'da otelyenin ortası no geçerek geçerek 
iıbaıı yapmak iıbaıı yapmak Uzere gelen bizlere dönUp re dönUp 
"sendik"sendika l ı lar bir tarafa, sendikasızlar bir bir 
tarafa tarafa gec;sinler" dedi . Biz 32 kiıi bir tata
rafa rafa ayrı ldı . Patron, llsize sendika baksendika bak
s ın,  s ın,  defolun" diyerek bizi kovdu . Çal/ıÇal/ı
makta makta israr ettik cma, polis tehdidiyle tehdidiyle 
bizleri bizleri zorla dııan attı . 

Bu kanunsuz lokavttan sonra ilÇiilÇi
ler yetk i l i  makamlara boıvurdular, diğer diğer 
yandan yandan do dUzenl i olarak iıyerine gelegele
rek kapıda beklemeye devam etti ler ,  ler ,  
Patran iıçi leri klJkırtıyor, olay ç ı '<art<art
mak ist iyor , polise yolan ihbar/or yapoyapo
rak rak iıçileri kerakala götUrUp y ı ld ı rmak mak 
istiistiyordu . Önde gelen iıçi lere para tektek
lif ediyor, diğer iıç;i lere de IIbunlar sizi sizi 
satsattı peılerinden gitmeyinil diyordu

rumun yeniden rumun yeniden araıtırı
iıçi 5 TeTemmuz'da topluca 
ma'ya gidip gidip MUdUr Un odasına 

MukremMukremin KUtukçu: 
" Bölge Çalııma 

bizi b�ıbizi b�ı ndan atmak 
aramaramak-için gittiğimiz 
t ı§ınız t ı§ınız iı kanunsuzduru 
dece dece ücretimizi istedik,  
gimizi gimizi söyledi k,  oma bizim 
nunu nunu ç ıkardı lar . Biz bugüne 
nun nun ve devlet dairelerinin 
ruduğunu ruduğunu zannederdik .  
de, de, kanunların do kademan
nu , nu , bize hiçbir fayda sağlama
d ık .  d ık .  Biz direndik .  Çunku 
za za inanıyorduk. PIJlisça
atatı ld ık .  Kendi param
makamakaml�r, ml�r, polis , bize 

Iıçilerin bu eylemi 
terd i .  SorumSorumlu luktan gösterme
de de olsa bi le kurtu lmak 
I ı ıI ı ıma Mudur /Ul\u, iıyerine 
fettiı fettiı gönderdgönderdi .  

Mehmet Mehmet Tuncer
nun yanıyanında i fademizi 
i l � sözU -sanki görevliymiı 
DIS K'den ayrı l ı p  TUrk-il'e 

vliymiı 
TUrk-il'e 

vliymiı 

nuz ?" oldu. Biz hem bu 
de de soru I ıra itiraz ettik. 
mızın mızın b i l incine vardı k ,  
:;ıitti:;ıitti . "  . "  

7/8/975 7/8/975 7/8 gUnU saat 
6 iıÇiyi patronun ihbarı 
götUrerek 5 saat gerekçesi
l ı koydu . 

Ahmet Ahmet KuKurt:  "sebe"sebe
bir tek potronpotronun sözU üzerine 
yakyakaladı laaladı lar .  Arkodaılorımızın 
nunda nunda bırakmak zorunda kalınca 
bir bir ıey elde edemeyecek
rine rine gitmeyin dedi ler 
ki , ki , bu dUnyada iıçinin 
PorobPorobabaları bUtun abaları bUtun kl;ıeleri kl;ıeleri 

Kerim Soljlom :  
Asker / illini llini yapmıı iki iki potran 
dUm iddiaiddiasıyla polis beni 
çekleri ıimdi ıimdi daha iyi 

Necdet Necdet Sayı lgon: 
IUyUz; direniıimiz direniıimiz yUzyılda 
yeneceğiz.  ğ iz .  Birligimize
dur . 1I 

Mehmet Mehmet Şahin; Şahin; 
ıl;yle ıl;yle sesleniyor: iıçi 

Şahin; 
iıçi 

Şahin; 

ololduğumuz halde polisiyle 
karılmızo ç ıktı lar. Hakla



Sıkıyönetim nedir? 
Bir y ı l ı  <>ıkın bir sUredir yUrUrlukte bulunan $ 1 -

kıyönetim kalktı . Bu b i r  y ı l ı n  ardında neler kaldı ? iı-
çi ler, köylUler, aydınlar, Ö§renciler , öğretmenler, tUm 
ilericiler, yurtsever ler, bu dönemde nelere tanı k  oldu
lar ? Bu noktalarda kısa bir değerlendirmeye geç'Tleden 
önce sıkıyönetimin ne olduğuna değinmek gerekiyor . 

Sı k,yönetim, özetle bir "olağonUstU yönetim 
biçimi" olarak lonımlonır . Olağan sayı lan yönetimde 
yUrUrlukte olon özgurl uklerin s ın ı r landırı lması yoda dur
duru lması s ık ıyönetimin bel ir leyici özel l iğidir. 

Sı kıyönetim, keyfi yönetim deği Idir.  TUrkiye
deki uygu loma bu yönde olsa b i le,  keyfi yönetim olma
ması gerekir. 1924 Anayasası s ık ıyönetim i lônı için Hu
kUmete geniı takdir yetkileri tanıyordu . 1961 Anayasası 
ise s ı kıyönetim i l ôn edilebi lecek durumları �öyle sıra
l ı yordu : sava� hal i, sava�ı gerektirecek bir durumun ba�
göstermesi ,  ayaklanma olması , yoda vatan ve cumhuriye
te kar�ı kuvvetl i ve eylemli bir kalkı�ma olduğunu gös
terir kesin belirtilerin meydana ç ıkması . Sıkıyönetim 
alt ı nda yapılan 1971 Anayasa değiıi kl iği "yaygı n  ıiddet 
hareketleri"ni de bu nedenler arosına soktu . Böylece 
devletin normal gUven l i k  kuvvetlerince önlenmesi ge
reken "�jddet har�ketleri" de s ıkıyönetim ilôn edi lmesi 
için gerekçe , bo hane olarak kul lanl lC'bi i ir duruma geldi . 

Olağanüstü yetkiler 
Kıbrıs olayları dolayıs ıyla i i  i lde i l ôn edilen 

s ı  kıyönetim gerçekte tUm yurt dUzeyinde, hattô yurt d ı
ıındaki TC yurttaııarı uzerindede uygulandı . 1924 Ana
yasası s ı kıyönetimle s ın ır landı rı labi lecek özgur lukleri 
tek tek saydığı halde (kiı i ve konut dokunu lmazl ığı , 
bası n ,  gönderi�me, dernek, ortakl ı k ) ,  1402 sayı l ı  yasa 
gereğince ul kedeki iç gUven l ik  görevleri ve yetkileri 
askeri mokamlara geçmektedir . Buyaso, tUm kolluk kuv
vetlerini , butun örgutU ile s ıkıyönetim komutan l ığ ın ın 
emrine vermektedir .  Slkıyönetim ' i n Mi l l i  istihbarat Te�
kilôtı i le  j�birliği içinde çal ı �t ığını  da belirten yasa 
böylece yurttaiları uyorma görevini de yerine getirmek
tedir .  Sı kıyönetimin ,  yalnızca i lôn edildiği i l l erde de
ğ i l  gerçekte tUm Ulkede yurürlukte olduğunun b i l inmesi 
bakımından bu noktolar, çok öneml i . 

Tarihimizden 
Sı kıyönetim, baskıcı  iktidarların iii ne son ker-

tede iyi gelen bir yöntem olduğundan TUrkiye'deki ser
maye iktidarları bu yönteme s ı k  s ık  ba�vurdu lar .  Özel 
baskı aracı olarak s ık 'yljnetim i l k  kez 1925'te uygulandı . 
Menemen olayları dolayısıyla 1930'da ikinci kez i lôn 
edildi . 1940 Kasımı 'ndaki sı kıyönetim, alt ı �ar oyl ı k  u
zatmolorıo tam 7y ı l  yUrUrlUkte kaldı .  Dönemin DP ikti
dar ın ın kendi tertibi olon 6-7 EylU l  1955 olaylarını bi l .  
sı kıyönetim uygulamaları izledi . 28-29 Nisan gençl ik  
olaylarını bo hane eden Menderes iktidar ın ın i l ôn ettiği 
s ıkıyönetimden sonraki dönemde i l k  anti -demokratik s ı
kıyönetim uygul?","" 15-16 HazIran BUyUk ilÇi Direniıi 

Sıkı fıkı yö 

SıKı FII(I 

i l e  görulUyor . TlP' in siyasal, DiSK' in sendikal duzeyde 
bo�ını çektiği iı�i sınıfı  hareketi Uç oy sUren bu s ıkıyö
netimle sindiri lmek istend i !  

1 2  Mart sonrası i l ôn edi len s ıkıyönetimin gerek
çesi ise "Memleketimizde uzun sUreden beri göz lemle
nen Çı karcı çevrelerin tutumu i le anar�i k nitel ikteki ey
lem ve davranl�lar" olarak gösteri l iyordu . Daha sonraki 
uygulamalar do açı kça gösterdi ki , s ık ıyönetimin sözU 
geçen " çıkarcı çevreler" le öyle pek alı p veremediği 
yoktu ; tam tersine butUn varalu� nedeni bu çevrelerin 
çı karlarına hizmet etmekti . Dönemin i�kenceci ba� ı la
rı i l e  fetvacı ler ın ın  bugUn o "ç ı karcı çevreler" le ne 
den l i  iç-içe olduğunu görmek bu bakımdan hiç de 10-
� ırt ıcı deği l .  Hatto bu "ç ı karcı çevreler"e tercUman 
olan bir istanbul gazetesinde TUrUn Pa�a'ya MC'nin 
adayı olması önerisi yapı ldı . Yazara göre "MHP Faik 
Pa�a için hem gönlUnU hem kollarını açmlitı " .  "Çıkarcı 
çevreler" ise kesenin ağzını açmakla yetiniyordu . . .  

20 Temmuz 1974'te " sava�ı gerektirecek durumun 
baigöstermesi nedeniyle" i lôn edi len ve 5 Ağustos 'to 
sona eren sıkıyönetimi ,  hukuk açı s ından, burada Ana
yasa açısı ndan ele olmayacağ ı z .  Biz burada , bazı ör
neklerle s ık ıyönetim altında geçen son bir y ı l ı n  kısa 
bir değerlendirmesini yapacağ ız .  

Sermayenin yanında 
TUrkiye'de bugUne kadarki iktidarlar, ister s ı 

kıyönetiml i  ister sıkıyönetimsiz  olsun, hep sermayeden 
yana iktidarlar oldu . Bu s ık ıyönetimin de sermayeden 
yana olması olağan. Ne vor ki sermayenin �irretleime
sine gene de dikkati çekmek gerekiyor. Sıkıyönetim 
bildiri lerinde temcit pilavı gibi i leri sUrulen " ideolojik 
nedenler" in a l t ında, hep bu sermaye çevrelerinin çı kar
larını savunma kaygısı yatıyor. Bu kaygıyı en açı k  bi
çimde di le getiren de eski Genel Kurmay Baıkonı Tağ
maç oldu. i�çi taleplerini sermayenin verebi lecekleri 
kar�ıs ında "a�ı r ı "  bulan general böylece sı kıyönetimin 
özUnU açıklamı� oluyordu . 

S ıkıyönetim dljnemlerinde lokavt sayısındaki 
artli do dikkate değer . 't Esef veri ci" bu lokavtlardan 
bir i ,  Uç ay kadar önce ARKA'nun ÜskUdar satli moğa
zası nda yer aldı . 65 iıçinin i�ine son veri ldI . SosyaI
ii ' in  18 Temmuz 'da bailattığı grev s ık ıyönetimce "ulu
sal  gUvenl ik" gerekçesiyle yasaklanmı�tı . S ıkıyönetim 
kal 'ar kal kmaz grev yeniden baılodı . 

Sıkıyönetimin patrondanyana tavrı MC hUkUme
tinin kuru lmasıyla daha dabel irginleıti . 16 Mort'ta Ma
den-ii 'e geçmek isteyen 84 Northern iiÇisi pol is zoru 
i le  fabrikadan atılmak istendi . Mayıs baiında Bornovatda 
bir pik fabr ikası do iiçilerinin i�ine son verdi ; polis ve 
jandarmeya karı i direnen i�çiler gözalt ına a l ı nd ı . 

" Çı karcı çevreler" in  zaman zaman basında ya
yın lanan teiekkUr mesajları bOiuna de�i ldi . 

... Emeğe karşı 
Sı kıyönetim olmosoda sömUrUcU niteliğiyle eme

ğe karıı olan burjuvazinin iktidarı , 5 l kıyön�timle iiÇi 
sı nıf ının verdiği mUcadeleyi hem ekonomik hem politik 

dUzeylerde kırmaya çalı ımaktod ı r .  T iP ' in Anayc:aa Mc:ıh
kemesince kapotı lm1ı olma5 1n ıns ıkıyönetim altı ndomUm
kUn olması bu bakımdan anlamlıdır.  

5 �ustostta sona eren sıkıyönetim de, Kıbrıs 
dolayısıyla i lôn edilmii bile olsa iıçi sını fın ı n ,  i lerici 
emekçi lerin mUcodelelerini bastırmak iç in  ku l l anı ldı . 
Sıkıyönetim kalkar kalkmaz yUrUrlUğe konan grev karar
ları . iiçilerin s ık ıyönetim bask ı larına kar�ı ne kertede 
direndiklerini gösteriyor . Bu patlamanın gösterdiği bir 
baika noktada iıçilerin haklar ın ı  olmak için giriıtikleri 
eylemlerde ka'lı larında hep sıkıyönetimin yasakların ı ,  
ertelemelerini , antidemokratik baskı larını bulduklarıdır. 

Daha Eylu l  1974'te Deniz Ulaı-iı ' i n  grevinin 
ertelenmesiyle boı l ıyon baskı lar istanbul 'do ü

'
ı ker Bis

kUvi Fabrikasında direniıe geçen i�çi lere kar�ı i l k  kez 

MADE N-İş n. BÖLGE TE MSİLCİsİ 

Ali Altınkaynak 
"GREVLER. OlAGANÜSTÜ DURUM BAHANE
SİYLE YASAKlANlYORDU. HALBUKİ BÖYLE 
BİR DURUM YOKTU. TRABZON-BE ŞİKTAŞ 
MAÇı KIBRIS'TA OYNANlYORDU: BU. OlA
GANÜSTÜ DURUMA EN İYİ BİR ÖRNEKTİR. " 

• Bölgenize bağb Işyerlerinde sıkıyönetim ta
rafından Izin verilmeyen grevler hangileridir; han 
gl gerekçelerle Izin verilmemiştır ?  

• Kaya Döküm ve Komina LTD. ŞTi .  'ndeki 
grev 7 EylUl 1974'ten beri bekliyor . Ankora Elektrik 
Sanayii AŞ'rıde Ocak 1975'ten beri bekleniyor. Hol
son Tarım Alet ve Makinaları Sanayii AŞ'ndeki grev 
Mart 1975'ten beri bekliyor. Selnikel I"tma ve Kl i 
m a  Cihazıarı A.Ş�ndeki greve i z i n  veri lmed i .  Layne 
Bowler i iyeri için ba�vurduğumuzda ise, s ı kıyönetim 
bitmek Uzere alduguve gunah çı karmak istediği iç in,  
ve grev karar ın ın veri lmi� olması nedeniyle, izin 
�art l ı  olarak veri ldi . 

Grevler, alağanUstU durum bahane edi l erek 
devaml ı  yasaklandı . As ı l  neden bu deği ld i . Ki böyle 
bir durum yoktu . Olsa tüm TUrkiye için olurdu; ilÇ i 
nin çok yoğun olduğu 4 i lde olmazd ı .  Gaye, ilÇi s ı 
nıf ın ın mUcode lesini durdurmaktı .  OloğanüstU durum 
var deni l iyordu . Trabzan-Be�ki taı maçı Kıbrıs'ta ay
nanıyordu : Bu ,  aloğanUstu duruma en iyi örnektir .  
B iz iiyerinin grevi için boivurmodon , iiveren s ıkıyö
netime ba�vuruyor ve onun yazısı Uzerine bize iöyle 
deniyordu: " Bu  iiyerinde greviniz varm ı � .  OloğanUs
tu durum dolayısıy la  izin verilmesi uygun g�Ulme
mi�tir.  t t  

• Grevlere Izin verilmemesi dışında, SlkıyÖ 
netımden Işçiler Uzerine gelen dığer engellemeler 
nelerdır ?  

• Grevlere izin veri Imernesi , toplu i ı  SÖZ
leimelerini devaml ı  askıda bırak maktadı r .  i�verenler, 
nasıl  ol so grev yaparnayacaklar diye sözlevnelere 

PANZER'lerin kul lanı lmasıyla yoğunlaııı . Ankara Kaya 
DökUm ve Kamina'da Moden-iı ' in  5 Eylu l  1974't8 ver
diği grev k?rarı s ık ıyönetimce bugUne kadar ertelend i .  
1 6  Ekimde ızmir Belediyesine a i t  1 3  iıyerinde kororlaı
tır ı lan grev gene sı k ıyönetimce yasaklandı . 6 Kasım 1 974 
de M KE i�yerleri"deki " yasaklanml�1t grevlere katılmak
tan 137 ilÇi gözaltına a l ı ndı . Aynı gUn Ankara Sıkıyö
netim komutanı ,  her turlU.grev, lokovt ve boykot 'u iz
ne boglama kararı oldı . IETT'nin grevi ise 16 �bat'ta 
gene "ulusal gUvenlik" gerekçesiyle yasaklandı .  Mart 
15 'te Northern'de, Nisan I 'de istanbul Mensucat'ta ii
çi ler s ı kıyönetimin hlimına uğrad ı l ar .  

N e  var k i  s ık ıyönetimin baskı ları MC'nin i�bo
ıına gelmesiyle daha do arttı E:zacıbaıı ve Nobel ilôç 
fabrikalarındaki i�çi direni�leri s ık ıyön�timce kırı lmak 
istend i ,  grevi er kır ı ldı . Sosyaı -iı ' i  n SSK'ya boğl ı  29 
ijyerinde ol dığı  grev kararı do gene "u lusal gUvenl ik" 
gerekçesiyle yasaklandı . Bask ı lar Mayıs t to do sUrdU, 
polis Bornova'da iıçi lere saldırdı , 1 9 'unu gözaltına al ... 
dı . 22 Mayıs 'to iskenderun 'da binlerce iıçin in yatakha
ne ve k�u�ları arandı . 

9 Haziran'da Maden-i�. Ankara 'daki 4 grevinin 
ymaklanmasın ı  kınadı . izmir Vali5i ve Emniyet MUdUrU 
16 Haziran'daki TUrk-il izmir uyarı grevinin cerernesini . 
i�çi lere ateı oçtırmodı klon için çekti ler. Cephe ikisini 
de harcomııtı . 

yapılan 1971 Anayasa değiıi kl iği "yaygı n  ıiddet 
de bu nedenler arosına soktu . Böylece 

normal gUven l i k  kuvvetlerince önlenmesi ge
det har�ketleri" de s ıkıyönetim ilôn edi lmesi 

bo hane olarak kul lanl lC'bi i ir duruma geldi . 
Olağanüstü yetkiler 

olayları dolayıs ıyla i i  i lde i l ôn edilen 
gerçekte tUm yurt dUzeyinde, hattô yurt d ı

yurttaııarı uzerindede uygulandı . 1924 Ana
kıyönetimle s ın ır landı rı labi lecek özgur lukleri 
saydığı halde (kiı i ve konut dokunu lmazl ığı , 

i�me, dernek, ortakl ı k ) ,  1402 sayı l ı  yasa 
kedeki iç gUven l ik  görevleri ve yetkileri 

mlara geçmektedir . Buyaso, tUm kolluk kuv
butun örgutU ile s ıkıyönetim komutan l ığ ın ın 

vermektedir .  Slkıyönetim ' i n Mi l l i  istihbarat Te�
j�birliği içinde çal ı �t ığını  da belirten yasa 

yurttaiları uyorma görevini de yerine getirmek
önetimin ,  yalnızca i lôn edildiği i l l erde de

tUm Ulkede yurürlukte olduğunun b i l inmesi 
noktolar, çok öneml i . 

Tarihimizden 
kıyönetim, baskıcı  iktidarların iii ne son ker-

iyi gelen bir yöntem olduğundan TUrkiye'deki ser
iktidarları bu yönteme s ı k  s ık  ba�vurdu lar .  Özel 

olarak s ık 'yljnetim i l k  kez 1925'te uygulandı . 
olayları dolayısıyla 1930'da ikinci kez i lôn 

Kasımı 'ndaki sı kıyönetim, alt ı �ar oyl ı k  u
7y ı l  yUrUrlUkte kaldı .  Dönemin DP ikti

tertibi olon 6-7 EylU l  1955 olaylarını bi l .  

i le  görulUyor . TlP' in siyasal, DiSK' in sendikal duzeyde 
bo�ını çektiği iı�i sınıfı  hareketi Uç oy sUren bu s ıkıyö
netimle sindiri lmek istend i !  

1 2  Mart sonrası i l ôn edi len s ıkıyönetimin gerek
çesi ise "Memleketimizde uzun sUreden beri göz lemle
nen Çı karcı çevrelerin tutumu i le anar�i k nitel ikteki ey
lem ve davranl�lar" olarak gösteri l iyordu . Daha sonraki 
uygulamalar do açı kça gösterdi ki , s ık ıyönetimin sözU 
geçen " çıkarcı çevreler" le öyle pek alı p veremediği 
yoktu ; tam tersine butUn varalu� nedeni bu çevrelerin 
çı karlarına hizmet etmekti . Dönemin i�kenceci ba� ı la
rı i l e  fetvacı ler ın ın  bugUn o "ç ı karcı çevreler" le ne 
den l i  iç-içe olduğunu görmek bu bakımdan hiç de 10-
� ırt ıcı deği l .  Hatto bu "ç ı karcı çevreler"e tercUman 
olan bir istanbul gazetesinde TUrUn Pa�a'ya MC'nin 
adayı olması önerisi yapı ldı . Yazara göre "MHP Faik 
Pa�a için hem gönlUnU hem kollarını açmlitı " .  "Çıkarcı 
çevreler" ise kesenin ağzını açmakla yetiniyordu yetiniyordu yetiniyo . . .  

20 Temmuz 1974'te " sava�ı gerektirecek durumun 
baigöstermesi nedeniyle" i lôn edi len ve 5 Ağustos 'to 
sona eren sıkıyönetimi ,  hukuk açı s ından, burada Ana
yasa açısı ndan ele olmayacağ ı z .  Biz burada , bazı ör
neklerle s ık ıyönetim altında geçen son bir y ı l ı n  kısa 
bir değerlendirmesini yapacağ ız .  

Sermayenin yanında 
TUrkiye'de bugUne kadarki iktidarlar, ister s ı 

kıyönetiml i  ister sıkıyönetimsiz  olsun, hep sermayeden 
yana iktidarlar oldu . Bu s ık ıyönetimin de sermayeden 
yana olması olağan. Ne vor ki sermayenin �irretleime
sine gene de dikkati çekmek gerekiyor. Sıkıyönetim 
bildiri lerinde temcit pilavı gibi i leri sUrulen " ideolojik 
nedenler" in a l t ında, hep bu sermaye çevrelerinin çı kar
larını savunma kaygısı yatıyor. Bu kaygıyı en açı k  bi
çimde di le getiren de eski Genel Kurmay Baıkonı Tağ
maç oldu. i�çi taleplerini sermayenin verebi lecekleri 
kar�ıs ında "a�ı r ı "  bulan general böylece sı kıyönetimin 
özUnU açıklamı� oluyordu . 

S ıkıyönetim dljnemlerinde lokavt sayısındaki 
artli do dikkate değer . 't Esef veri ci" bu lokavtlardan 
bir i ,  Uç ay kadar önce ARKA'nun ÜskUdar satli moğa
zası nda yer aldı . 65 iıçinin i�ine son veri ldI . SosyaISosyaISo
ii ' in  18 Temmuz 'da bailattığı grev s ık ıyönetimce "ulu
sal  gUvenl ik" gerekçesiyle yasaklanmı�tı . S ıkıyönetim 
kal 'ar kal kmaz grev yeniden baılodı . 

Sıkıyönetimin patrondanyana tavrı MC hUkUme
tinin kuru lmasıyla daha dabel irginleıti . 16 Mort'ta Ma
den-ii 'e geçmek isteyen 84 Northern iiÇisi pol is zoru 
i le  fabrikadan atılmak istendi . Mayıs baiında Bornovatda 
bir pik fabr ikası do iiçilerinin i�ine son verdi ; polis ve 
jandarmeya karı i karı i karı direnen i�çiler gözalt ına a l ı nd ı . 

" Çı karcı çevreler" in  zaman zaman basında ya
yın lanan teiekkUr mesajları bOiuna de�i ldi . 

MAÇı KIBRIS'TA OYNANlYORDU: 
GANÜSTÜ DURUMA 

• Bölgenize bağb 
rafından Izin verilmeyen grevler 
gl gerekçelerle Izin 

• Kaya Döküm 
grev 7 EylUl 1974'ten 
Sanayii AŞ'rıde Ocak 1975'ten beri 
son Tarım Alet ve Makinaları Sanayii 
Mart 1975'ten beri bekliy
m a  Cihazıarı A.Ş�ndeki 
Bowler i iyeri için ba�vurduğumuzda 
bitmek Uzere alduguve
ve grev karar ın ın veri
�art l ı  olarak veri ldi . 

Grevler, alağanUstU 
devaml ı  yasaklandı . 
bir durum yoktu . Olsa 
nin çok yoğun olduğu 
nıf ın ın mUcode lesini 
var deni l iyordu . Trabzan
nanıyordu : Bu ,  aloğanUstu 
Biz iiyerinin grevi için 
netime ba�vuruyor ve 
deniyordu: " Bu  iiyerinde 
tu durum dolayısıy la  
mi�t ir.  t t  

• Grevlere Izin 
netımden Işçiler Uzerine 
nelerdır ?  

• Grevlere 
leimelerini devaml ı  askıda 
nasıl  ol so grev yaparna

PANZER'lerin kul lanı lmasıyla 
DökUm ve Kamina'da Mod
diği grev k?rarı s ık ıyönetimce 
1 6  Ekimde ızmir Belediyesine 
t ır ı lan grev gene sı k ıyönetimce 
de M KE i�yerleri"deki "
tan 137 ilÇi gözaltına a l ı n
netim komutanı ,  her turlU.grev, 
ne boglama kararı oldı
gene "ulusal gUvenlik" 
15 'te Northern'de, Nisan 
çi ler s ı kıyönetimin hlimına 

N e  var k i  s ık ıy
ıına gelmesiyle daha do 
fabrikalarındaki i�çi direni�leri 
istend i ,  grevi er kır ı ldı
ijyerinde ol dığı  grev kararı 
gerekçesiyle yasaklandı
polis Bornova'da iıçi lere 
dı . 22 Mayıs 'to iskenderun 

iıçi le
iskenderun 
iıçi le

ne ve k�u�ları arandı



etim sürüyor 
M "E'"in Kırıkkale'deki 4 fabrikasında a l ınan 

gıl!V kororı da i Temmuz'da yasaklandı . Yeni Haber-iı
i" TRT grevi de Fuzuli Şogil YalçıntOj ile Kaçak Paıa 
arasındaki iyi i l iıkiler sonucu " genel gUvenl i k" gerek
çesiyle yasaklandı . 

Yasaklamalar, ertelemeler, gözalt ına olmalor, 
dayaklor , iıkenceler, iıte sıkıyönetimin bir yı ldır iıçi
lere getirdiğ i .  

Am a  iıçiler yt lrnadı ; yı lmayacak; tUm demokra
t ik gOçlerle birl i kte her tUrlu baskıya karıı direniyarlar , 
direnecekler. 

Kültür ve tabanca 
Sık.yönetimin bası n ,  yayı n ,  kitap olanında do 

" parlak" bir bi lônçosu var. Toplatı lan kitapları , yosok-

gelmemektedir . iıçi lere rahatça boskı yapılmaktad ı r .  
KonunSU2 lokavt uygulamaları çoğalmaktad ı r .  i ı ıô  
iıyerini kapatmak lokavt sayı lmaz . 15-20 iiçinin i ) i
ne  son vermek de lokavtt.r .  Bu dönemde yaptığımız 
tUm haklı direniıler, s ık ıyönetim tarafından kır ı lmıı
tır . .  Ücretlerini olamayan iıçi lerin hakl ı  direniıin i ,  
s ıkıyönetim, mahkemeye boıvurun diyerek k ırmııt ır .  
.Ama, iıçi  ler direniıe geç�iıse iıverene "mahkemeye 
baıvurunuz" demernekte ve bir telefonla  askeri fab
rika önüne y ık ıp  "iıyerini ya terk edersiniz veya he
pinizi dağıtırım" diyerek haklı direniıimizi kırmak 
istemiıtir. Ama iıçi s ı nıf ı  daha çok bi l inçlenmiıtir 
bu hareketler i le .  

1 6  Ocak 1975 tarih v e  M .  Muı. 1 975/631 
sayd ı  yazısı ile "kanunsuz lakavt iddiası nda direni
yorsanız mahkemeye gidinll deni l iyordu . Kendilerine 
ıu soru soruldu : ii Konunsuz grev varsa iıveren de mah
kemeye baıvursunH . Buna aldığımız cevap, fabrika 
önüne askerin getiri lmesi oldu. iıte s lkıyCSnetim ge
rekçesine tamamen ters dUıen bir uygu lama. 

• Sıkıyönetımlerin işverenin yararına işlediği 
görülUyar. Sizce bunun nedeni nedir? 

• Bir kere, s l kıyCSnetim niçin i lôn edi ldi ? 
Yasada s l kıyCSnetimin ne zaman i lôn edildiği açıkça 
bel l idir.  Ama i ktidarlar bunu her zonan kendileri 
için kul lanmıılard ı r .  S ıkıyönetim devrinde bunu her 
zaman kendi leri için kul l anmıılard ı r .  Sı kıyönetim 
devrinde grevler yasaklanmakta , direniıler kırı lmak
ta, yürüyU) ve toplantı lar yasaklanmaktadır. Bu da 
iFerenlerin istediği s ınır lamalar değ i l  midir? Grev 
yapılanayıneo sözleıme askıda kalmaktadır . Üretim 
devam etmektedir .  iıçi ücretleri askıda kalmaktad ır;  
sözleıme olmadığı için Ucretlere zam yapılamamakta
dır .  Hatta tom aksine lokavtlar ve iıçi çı karmaları 5 1 -
kıyönetim devresinde öze l l i kl,e yapı ldığı ve  arttığı 
görUlmektedir .  Bunda s ık ıyönetimin iıverenlerin le
hine iılediği gijrUlmekted i r .  

Sıkıyönetim, sermayeni n ç ı karlarını koruyan, 
ilÇi sı nıf ının uyanıı ın ı  vemUcadelelerini k ı rmak için 
i lan edi Imiıti r .  

lanan yayınları tek tek e le  almak olanaksız .  Gene de 
birkaç noktaya eğilmek gerek. " Kıvı lc ım" gazetesi so
rumluları 20 EylUl 'de 36 'lar y ı la  mahküm oldular. 28 
Eylu l 'de Lenin ' in  " iki Taktik" i  taplat ı ldı . Toplatılan 
kitap sayısı Ekim baı ı nda 1 2 'yi buldu. 14 gazeteci Kıb
rıs konusunda sakıncal, yayından koğu�turmaya uğradı . 
12 Ocak'ta " Ayd ın l ı k"a baskın yapı ldı ; 50 kiıi gözalt ı
na a l ı ndı . Ayd ın l ı k  2 1  Şubat'ta sOresiz kapatı ldı . " i le
ri" nin sorumluları tutuklandı (7 Mart) . Ozan Sinem 80-
Ci 'nın i ki tUrkUsU (II Mart), izmir'de çıkan "ÖncU" 
gazetesi (28 Mart) ,  Ankara'da " Ekim Devrimi" adl ı  ki
tap, s ıkıyönetime korkulu onlar YOlattı . "Felsefenin 
Temel i l keleri" , Len in ' in  li Seçme Yazılar" ı ,  "Nazım 

• Hikmet Dosyas ı"  s ı kıyönetimin ne den l i  ki tapsever o l
duğunu kanıtıorken , " Bu Oyun Oynanmonal ı "  adlı 
ayun da tiyatroseverl iğini belgel iyordu . Taplatılan 
dergi ler arasında " M i l itan" ı n  Mart sayısı do yer a l ıyor
du . Sıkıyönetimin bu faaliyetlerine paralel alarak MC 
hUkUmetl de yeni yay ın ları koro l is teye aldı , bazı ya
yınların da yurda soku lmasını yasoklodı . 

MC iktidarındon ve de onun s ık ıyönetiminden 
çok daha evvel aynı yoldan geçmiı Unlo biri ıöyle de
miıti : " Şu  kültUr lôfını duyunca e l im tabancano gidiyor. 
(Goebel.) . Sonrası malum . . •  

Gcnçlige kar�ı 
Sıkıyönet im, siyasal iktidara paralel birgel iıme 

i le  gençliğe karıı antidemokratik baskı lar uyguladı . ik
tidar ın  ve egemen çevrelerin tezgôhlamak istedikleri 
12  Mart öncesi tertiplerin yerine getiri Imesinde onlara 
"yardımcı" oldu .  Gerçekten de kimin kime yard ımcı 
olduğu sorunu burada önem kazanıyor . Her ne kadar 
Türkefin  komandoları devletin gUvenl ik  kuvvetlerine 
yardımcı oluyorsa do, asıl öneml isi , devletin gUvenl ik  
kuvvetlerinin bu  komandolara ve  diğer f�ist gUçlere 
yardımcı olmuı olmalar ıd ı r .  Gençliğe karıı giriı i len sa
yısız kııkırtı larda, iılenen sayıs ız cinayetlerde bu kuv
vetlerin g iz l i-açık rolleri meclis kUrsulerine bile yansı
dı . 12 Kasım'da iTÜ'de, 17 Kasım'da Si lvan Lises i 'nde 
meydana gelen saldırı olayları bu turdendi r .  Kasım son
larında Tapkapı AtatUrkÖğrenci Yurdu 'nda ç ıkan olay
lar gib i ,  5 Ara l ı k 'ta Ankara'da faıistlerin saldırı ları do 
devrimci ve i lerici gençliği s ıkıyönetimin yeni baskı la
rı na uğrattı . YUzlerce genç gözalt ına a l ındı , gUnlerce 
tutuldu, eziyet ve iıkence gördü. LO Şubat 'ta Ankara 
DMMA'de 21 genç, boykot teıvikçisi oldukları gerekçe
siyle gözalt ına al ındı lar. 9 Nisan'da polis ve komando 
SBF'ye saldırdı . 30 Nisan'da ba�ıayan ODTU'deki bay
kof ise s ık ıyönetimin genç l ik  karıı s ındaki yerini , faıist 
baskıların ve gericilerin yanı olarak belirledi . ODTÜ
yU kıılaya çeviren sı kıyönetim dUzenli ara l ı k larla yUz
lerce CSğrenciyi gCSzal t ı na aldı ; Mamok'ta "ağır lad ı" . 
Anadolu 'nun çeı i t l i  bölgelerinde i lerici gençliğe Çeıit
li bask ı lar uygu landı . 25 Haziran'da SBF önUnde çı kan 
olaylarda 12 öğrenci gözal t ına a l ı ndı . Universiteye gi
riı sınavı sırasında da 147 genç gözalt ına a l ındı . 

Son oyını iyice aktif geçiren s ık ıyönetim özel 
l i k l e  ODTU'ye yOklendi . Amerikancı Rektör Samer ' le  
b i r  olup öğrenci lere karıı cephe aldı . i k i  öğretim Uyesi 
ni d e  gözal tına aldı . 

i lerici ögretmene kar�ı 
Sı kıyönetimi n dalaylı -dalaysı z baskı 101'1 na hedef 

olan, yalnızca iıçiler ve devrimci genç l i k  olmadı . Hal 
kımız ın  verdiği demokratikmUcadelede kendisine dUıen 
yeri alan i lerici öğretmen de faıist baskı lara hedef ol
du .  Demokrasi mUcadelesi veren öğretmenleri veonların 
kitle örgOtO TÖB-DER ' i  faıistsaldı r ı l ar karıısında anla
ıı lmaz bir tavırla yaln ız bırakan " i lerici" çevreler aynı 
saldır ı lar kendi toplantılarına yönelmeye baııoyıneo 
kendilerine geldi ler. Hiç olmamasındansa geç olması 
yeğdir ;  oma i:Sğretmen kit les inin bundan çı kardığı ders
ler de oldu. 

Şubat toplantı larından sonro da baskı lar sUrdu . 
Malatyo'da, Elazı�'da, Adano 'da, Siverek'fe, Anka
ra'da TÖB-DER'. Çeıi t l i  baskı lar uygulandı . lokal l eri 
or�ndı , yöneticileri gözal tına al ı ndı . 

Tüm özgürlüklere kar�ı 
Kıbrıs için i l ôn edilen s ık ıyönetim, 17 Aral ı k'ta 

istanbul 'da toplantı ve gösteri yUrUyUıU yapı lmasını iz
ne bağladı . izinsiz olduğu gerekçesiyle, "Viranıehir 

olaylar ın ı  pratesto mit ingi " ni gözyoıortıcı bomba ve 
capla dağ ı tt ,  (21 Ocak) . Nisan baıında Teksti ı -i ı ' in  
toplantısına izin vermeyen s ı kıyönetim, öteyondan bi l 
diri dağıtanları enge l l iyor, e n  i l ke l  temel özgUr lukleri 
kullanı lmaz k ı l ıyordu . 15-16 Haziran' ın  y ı ldönOmO top
lantı sı , TS;P ' in  15 Haziran'daki i .  y ı l  toplantısı gene 
bu "ulusal gUvenl i k" nedeniyle yasaklandı . 

Temel Ilzgorl okler faıist sa ldı r ı l arla da k", tlan
d ı .  Sıkıyönetim ve devletin kolluk kuvvet leri gereken 
" tarafsız l ı  kU lo davranmadı lor. Elazığ Öğretmen Okulu, 
Ankara Gazi Eğitim EnstitOSU, Ankara Mimar l ı k  Akade
misi , Hukuk FakUltes i ,  Keçiören Halk Odası • . .  fOlist 
saldırı lara uğradı . Hacettepe'de sağe ı lar olay çı kardı , 
devrimci gençler gözal tına a l ındı (29 Nisan). 

Sı kıyönetimı olağanUstü bir yönetim biçimi ol
makla bir l ikte yasal bir yönetimdir; hukukun CSnceden 
koyduğu kura l lara bağ l ı  olması gereken bir yönetimdir .  
B i r  yı Idan faz la bir zamandı r  ulkemizde yürurlükte olon 
s ık ıyönetim, özel l ik le Cephe iktidarı döneminde, bu 
ni te l ikte almadı . 

Gazi Eği t im' in mUstahdemi Hasan Altı nkaya 'n ın  
Çift l i k  korokolunda sargusu yapı ldıktan hemen sonra 
ölUvermesi kafalordo bazı soru lar uyandı rd ı .  istanbul 'da 
Tekel Cibali Taııma servisinden Ali Yerli dövuldo . 
Tsip Alt ındağ i l çe Baıkanın ın dövulmesi ve kendisine 
iıkence yapılması da bu yasadııı uygulamalara bir baı
ka örnek. 31 Mayıs 'ta yapılan 19 Mayıs göster i ler inden 
sonra gCSzaltıno a l ınan Ruhi Aslan akli dengesini neden 
yitird i ?  Anayasanın kesinl ikle yasakladığı i �kencenin 
çeıitli biçimlerini uygulayan bir yönetimin, "sı kı" olsa 
bi le,  yasal l ığ ı  kal ı r  mı ? 

Gerçekten de sı kıyönetimin keyfi pek çok uygu
laması oldı' . Keyfi l i k ,  olur olmaz her türlü faaliyeti 
ulkenin güvenliği ile i lg i l i  göstermek ve s ık ıyönetimin 
kapsamı na alnıakle ba� l ıyor . 4 iıçi çal ııt ıran bir iıye
rinde giriıi len grevin 40mi lyonun gUvenl iğini tehlikeye 
atması dOIUnolebi l i r  mi ? DOıOnUI Uyor . . .  Ne var ki key
fi kararlara en gUzel örneklerden biri , ANA 'yı oynayan 
AST ' l n  kapatı lması olay ı .  Devlet GOvenl i k  Mahkemesi 
savcısın l !1 " takipsizl ik" kararı na uymomakla Ankara 
Sıkıyönetim Komutanl ığı keyfi kararl a  yalnızca ANA'yı 
yasaklamakla kalmadı , tiyatroyu de sUresiz olarak ka
pattı . Kendi var l ığı yasa gereği s ın ır l ı  olan bir makan 
böylece yetkilerini aıtı 

Yasaya aykırı ve keyfi davranı ılara bir bOlka 
CSrnek gözal t ı  süres i .  ii Mart 'ta gözalt ına a l ı nan SBF 
öğrencisi Mustafa Yı ld ı rımtUrk'Un sal ı verilmesini iste
yen ailesine savcı : "Canım daha 15  gUn olmadı ki � . •  " 
diyor. Gözal t ı na a l ı nanlara uygulanan iılemler de ya
saların güvencesinden uzak. 

Kaçıncı Len i n ?  
Sıkıyönetim geldi , uygulandı , gitti . Sorun bu 

kadar la  bitmiyor. Geriye bel leklerde koz ı l ı  tipler, in
�anlar kal ıyor. Çunkti s ıkıyönetim yalnızca kendi uy
gulamalarıyla kalmıyor; herkes , hepimiz ona korıı be
! i r l i  bir tavır takınmak durumunda kalıyoruz. Polis i çin
de bi le  haks ız ve keyfi emirlere , baskı laro karı i dire
nenler çı karken,  niceleri gönU I I U  kesilmekte. Hayali 
"Hal iç Cinayet i"nin hayal i  sanıklarına poliste iıkence 
yapılması karııs ında kendi lerindenrapor istenen Gureba 
Hastahanesi hekimleri , raporlarını bQ�ka yerlerden is
tendiği biçimd! veriyorlar, bu gerçeği bir CHP nıi l let
veki i i Parlamentoda di le getirebi i iyor. 

Geride kalanlar içinde tabii baıta "desteklefı
dikleri ölçUde hizmet ettikleri inancı" i l e  gidenler var . 
Soyı n muhbir votanda�lar sayesinde kimin ne dU�UndUğU
nU, neler yapmayı bilebilen görevl i ler . . .  
&.: görev l i lerden iki anı ; Soru�turma sırası nda san ık :  
"Gençler benden kend i l erine emperyalizmi anlatmamı 
istediler, ben de onlara anlattı m . "  idam kararı 0 1 1 11-
mmında etki l i  olabi lecek yetkil i : "  Peki gençleri emper
yalist yapabi idiniz mi sonunda?" 

Bu da bir  kitap taploma .ahnesi . Yuk.ek rOrbe l i  
s ık ıyönetim yetkilisi eline oldıgı kitaplardan birinin 
adını yanındaki boıo;avuıa yazdırır :  " Seçnıe Yaz ı l ar" , 
"Alt ı ncı Leni n" . Vladimir l I i ç ' i n  b� harfleri romen 
rakkamıyla alt ı  olarak okunmuıtu . Boıçavuı ise elkonu
lan kitabın yazarını  "6. Lenin" diye tvtano§a geçti . 

Sı kıyönetimden 011 1  kalan ise batka, daha Ilnem
l i .  Grovi yasaklansa da direnen iıç i . Karakoıda dayak 
yose de �irenen köy l O .  Saldırıya u�rasa da yılmayan öli
ı etmen. I lerici gençl ik,  yurhever , nanuılu aydın .  
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s iyle gözalt ına al ındı lar. 9 Nisan'da polis ve komando 
SBF'ye saldırdı . 30 Nisan'da ba�ıayan ODTU'deki bay
kof ise s ık ıyönetimin genç l ik  karıı s ındaki yerini , faıist 
baskıların ve gericilerin yanı olarak belirledi . ODTÜ
yU kıılaya çeviren sı kıyönetim dUzenli ara l ı k larla yUz
lerce CSğrenciyi gCSzal t ı na aldı ; Mamok'ta "ağır lad ı" . 
Anadolu 'nun çeı i t l i  bölgelerinde i lerici gençliğe Çeıit
li bask ı lar uygu landı . 25 Haziran'da SBF önUnde çı kan 
olaylarda 12 öğrenci gözal t ına a l ı ndı . Universiteye gi
riı sınavı sırasında da 147 genç gözalt ına a l ındı . 

Son oyını iyice aktif geçiren s ık ıyönetim özel 
l i k l e  ODTU'ye yOklendi . Amerikancı Rektör Samer ' le  
b i r  olup öğrenci lere karıı cephe aldı . i k i  öğretim Uyesi 
ni d e  gözal tına aldı . 

i lerici ögretmene kar�ı 
Sı kıyönetimi n dalaylı -dalaysı z baskı 101'1 na hedef 

olan, yalnızca iıçiler ve devrimci genç l i k  olmadı . Hal 
kımız ın  verdiği demokratikmUcadelede kendisine dUıen 
yeri alan i lerici öğretmen de faıist baskı lara hedef ol
du .  Demokrasi mUcadelesi veren öğretmenleri veonların 
kitle örgOtO TÖB-DER ' i  faıistsaldı r ı l ar karıısında anla
ıı lmaz bir tavırla yaln ız bırakan " i lerici" çevreler aynı 
saldır ı lar kendi toplantılarına yönelmeye baııoyıneo 
kendilerine geldi ler. Hiç olmamasındansa geç olması 
yeğdir ;  oma i:Sğretmen kit les inin bundan çı kardığı ders
ler de oldu. 

Şubat toplantı larından sonro da baskı lar sUrdu . 
Malatyo'da, Elazı�'da, Adano 'da, Siverek'fe, Anka
ra'da TÖB-DER'. Çeıi t l i  baskı lar uygulandı . lokal l eri 
or�ndı , yöneticileri gözal tına al ı ndı

ölUvermesi kafalordo bazı soru lar uyandı rd ı .  
Tekel Cibali Taııma servisinden Ali Yerli 
Tsip Alt ındağ i l ç

Taııma 
i l ç
Taııma 

e Baıkanın ın dövulmesi ve 
iıkence yapılması da bu yasadııı uygulamalara 
ka örnek. 31 Mayıs 'ta yapılan 19 Mayıs göste
sonra gCSzaltıno a l ınan Ruhi Aslan akli denges
yitird i ?  Anayasanın kesinl ikle yasakladığı 
çeıitli biçimlerini uygulayan bir yönetimin, 
bi le,  yasal l ığ ı  kal ı r  mı ? 

Gerçekten de sı kıyönetimin keyfi pek
laması oldı' . Keyfi l i k ,  olur olmaz her türlü 
ulkenin güvenliği ile i lg i l i  göstermek ve s ık ıy
kapsamı na alnıakle ba� l ıyor . 4 iıçi çal ııt ıran 
rinde giriıi len grevin 40mi lyonun gUvenl iğini 
atması dOIUnolebi l i r  mi ? DOıOnUI Uyor . . .  Ne 
fi kararlara en gUzel örneklerden biri , ANA 
AST ' l n  kapatı lması olay ı .  Devlet GOvenl i k  
savcısın l !1 " takipsizl ik" kararı na uymomakla 
Sıkıyönetim Komutanl ığı keyfi kararl a  yalnızca 
yasaklamakla kalmadı , tiyatroyu de sUresiz olarak ka
pattı . Kendi var l ığı yasa gereği s ın ır l ı  olan 
böylece yetkilerini aıtı 

Yasaya aykırı ve keyfi davranı ılara 
CSrnek gözal t ı  süres i .  ii Mart 'ta gözalt ına 
öğrencisi Mustafa Yı ld ı rımtUrk'Un sal ı verilmesini 
yen ailesine savcı : "Canım daha 15  gUn olmadı 
diyor. Gözal t ı na a l ı nanlara uygulanan iılemler 
saların güvencesinden uzak. 

Kaçıncı Len i n ?  
Sıkıyönetim geldi , uygulandı , gitti

kadar la  bitmiyor. Geriye bel leklerde koz ı l ı  
�anlar kal ıyor. Çunkti s ıkıyönetim yalnızca 
gulamalarıyla kalmıyor; herkes , hepimiz ona 
! i r l i  bir tavır takınmak durumunda kalıyoruz. 
de bi le  haks ız ve keyfi emirlere , baskı laro 
nenler çı karken,  niceleri gönU I I U  kesilmekte. 
"Hal iç Cinayet i"nin hayal i  sanıklarına poliste 
yapılması karııs ında kendi lerindenrapor istenen 
Hastahanesi hekimleri , raporlarını bQ�ka yerlerden 
tendiği biçimd! veriyorlar, bu gerçeği bir CHP 
veki i i Parlamentoda di le getirebi i iyor. 

Geride kalanlar içinde tabii baıta "desteklefı
dikleri ölçUde hizmet ettikleri inancı" i l e  gidenler 
Soyı n muhbir votanda�lar sayesinde kimin ne dU�UndUğU
nU, neler yapmayı bilebilen gör
&.: görev l i lerden iki anı ; Soru�turma sırası
"Gençler benden kend i l erine emperyalizmi 
istediler, ben de onlara anlattı m . "  idam kararı 
mmında etki l i  olabi lecek yetkil i : "  Peki gençleri 
yalist yapabi idiniz mi sonunda?" 

Bu da bir  kitap taploma .ahnesi . Yuk.ek 
s ık ıyönetim yetkilisi eline oldıgı oldıgı kitaplardan 
adını yanındaki boıo;avuıa yazdırır :  " Seçnıe 
"Alt ı ncı Leni n" . Vladimir l I i ç ' i n  b� harfleri 
rakkamıyla alt ı  olarak okunmuıtu . Boıçavuı 
lan kitabın yazarını  "6. Lenin" diye tvtano§a 



Cepheciler , gizli 
döviz sağlamaya 

devalüasyon 
basladı 

yoluyla 

- . -
Cephe Iktidarı. döviz karşılıltı. hisse senedi 

ve tnhvll alanlara, yenı kolaylıklar .�Iadı. I I  Tem
muz 1975 günlü ResmI Gazetede yayınınnan MaUye 
Baknnlıltı teblll!! , özel ya da kamu kesimi tahvil ve 
hisse senetlerini döVızle alanlara %25 oranında prlm 
verilmesine olanak s�lıyor. 

Alınan bu tedblrln bır yönU daha var. 1975 yı- Devalüasyon mu? 

"TUrk Parasını Koruma Hakkında 17  Sayılı 
Karar'a ılışkın TebUjt"ln 20. maddesı aynen şöyle: 

. "Bu tebUl!!n neşrl tarlhlnden Itibaren Işçi, serbest '
meslek .ahlbl ve mUstakll Iş sahlplerlnln hesaplanan 
tasarronarma, TUrkiye'de kurulu Türk resmi veya 
özel sektör kuruluşlarınca çıkarılan tahvil veya hIs
se senetlerini döviz ödemek suretiyle satın almaları 
haUnde, satın alınan tahvil veya hlsse senedi karşılı
ltı olarak ödenen döviz miktarlarının %25'1 tutarında 
ilave yapılır. " 

lının Ilk yarısında piyasaya sUrUlen tahvlUn tutarı 
i mılyar 51 milyon Ura dolayında. Geçen yılın aynı 
döneminde bu mıktar 302 milyon Ura ldL. Son aylarda 

tahvil satışlarında bır duraklamayla karşılaşıldıjtı 
TÜSİAD'ın raporunda öne sUrUlUyor. Cepheeller al
mış oldukları bu kararla, özellikle sermaye sınıfını 
da memnun etmiş oluyorlar. Böylece tahvil ve hlsse 
senedi satışı yenıden hız kazanmış olacak. 

Satın alınan hlsse senedi ve tahvil miktarının 
%25'1 oranında bır prim sözkonusu, BugUn bır dolar 
14 Ura 25 kuruştan muamele görUyor. Bunun %25 faz
lası 17 Ura 76 kuruş eder. Demekld i dolar tahvil veya 
hlsse senedi satın alındıjtı takdirde 17 Ura 76 kuruş
tan muamele görecek. 

Bu bır anlamda, tahvil ve hisse senedi alma 
koşuluna bajtlı bır devalUasyon olarak nlteleneblUr . 
Ayrıca bu tur farklı kur uygulamalarınıq önUmUzdekl 
aylarda altırtık kazanması da olanaklı. Kontrolsuı bir karar 

Bir taşla iki kuş 
Türldye'nln döviz sıkıntısı ıçınde oldultu bır 

gerçek. Bu sıkıntının. glderllmesl amacıyla cepheel
ler bır takım tedbırler alıyor. Dövlze çevrlleblllr 
mevduat hesabının açılabilmesine olanak sajtlamaları 
da alınan tedbırlerden biriydi. Bu son karar da Tür
Idye'nln döviz sıkıntısına getirilmek Istenen geçıcı 
bır çözUm. 

Tahvil alıcılarına, tahvlllerlnl paraya çevirme 
konusunda daha önce bUyük kolaylıkların saltlandıltı 
bııınen bır gerçek. !Xlviz Ile tahvil alanlar ıçın de bu 
kolaylıklar geçerU. TebUjtde tahvillerin derhal paraya 
çevrllmeslnl engelUyen herhangl bır kural yok. Bu 
durumda, alınan tahvillerin ertesı gün paraya çevril
mesi olanaklı. 

Cepheeller şlmdllik bır devalUasyon kararın
dan UrkUyorlar, �acaktepkllerl ölçmeye çalışıyor
lar. Ancak bu kararı alabilmede 1Inlerlnde ciddi sorun
lar var. 

Sermaye sLDıfının sanayici kesimi devalU .. -
yondan yana ,görUnmUyor. Sanayiciler yatırım malla
rını bUyük ölçUde Ithal edlyorlar. DevalUasyon demek 
Ithal edılen malların pahalılaşması demek. Bu Ise ya
tırım maliyetlerinin artışına nedenolur. Yatırım se
viyesi d.w:al olarak dUşer. 

Bu da gösteriyor kl alınan karar dövız sajtla
ma ve sermaye piyasasını canlandırmaktan öte bir 
amaç gUtmUyor. Döviz gelsın de nereden ve nasıl 
geUrse gelsın mantıjtıyla alınmışbır karar. Cephenln 
geçıcı çözUmlere ne den U bel bajtladıltını da bu karar 
açıkça ortaya koyuyor. 

öte yandan, hammadde ve ara mallarının rı
yatları da yükseıır. Özeıııkle otomotıv sanaytlnln du
rumu alınacak bır devalUasyon kararıyla önem II ölçU-

Oyunun kuralı 
NURER UCURLU 

Yokın dıı pol i ti ka geçmiıimizin en karmaı ık  olaylarında" biri de ii Kıbrıs" 
sorunudur . iki toplumun bir orada ve bir oda Uzerinde bonı ,  özgurl uk ve mutluluk 
iç inde yaıomasını çekilmez duruma sokan nedenlere nesnel bir yokloı 1m1o baktığı
mızda ortaya çıkan gerı:eği açı k bir ıekilde değerler.dirmemiz gerekir. Olaya bu 
açıdan baktığımız zaman, vardığımız noktanın,  Kıbrıs'tan çok Emperyal izmin ik
tisodi ve siyasal odoklO1mosının çok uzağında bulunmod ığını  açı k seçik görebi l ir iz.  

Kıbns sorununa gerçekçi açıdon yokl"lOOlıyon TUrk d,ı pol i t ikas, Çeı i t l i  
zjkzaklor çizerek ve inand ı rıc ı  o lma özelliğini yitererek konuyu sUrdUrUr. Kiıi l i k
siz bir pol i t ika izleni lmesine inanılmaz özen göster i l i r .  Böyle bir d ıı  pol i tikanı n 
var l ığ ı  Kıbrıs ı to fO}ist derbenin olu�umunu hazırlar. Bu durum H Kıbrıs Borı� Hare
ketil lni doğurur.  Adoıda fi i l i  durum yaratı l ır .  Sorunun çözUmU için aranan birçok 
ba"ıçı yollar çı kmaza girer. Durum 'bir kBrdüğUm ıeklini a l".  Olay giderek TUrk 
dı� pol itikasının bUtUn i l i�ki lerini i çinden çıkı lmaz bir duruma soktuğu .gibi , yurt 
çıkarları açısı ndan da endi�e duyulacak gel i�meler gösterir.  

Soruna tarihsel açıdan ve TUrk siyasal geçmi�inden örneklernede bulunarak 
yaklaımak isterken Temmuz ayının da alt ın ı  çizerek serg i lemek isteriz . 

Bi l i ndiği gibi Lozan and la)'Tlasl , TUrk ha lk ın ın yeni bir devlet kurmasına, 
çağda� uygarl ığa yönel ik atı r ım lara geçmesıne bir bo�langıç sayı l ırsa da, bunun 
kolay ve zahmetsiz sağlanmod'ğ' hot"lon" gerçeklerdendir .  TUrkiye BuyUk Mi l let 
Meclisi HukUmeti bu konferansa herhangi bir yenik devlet gibi katı lmamı�sa do, 
istediği ve beklediği sonucu sağ l ıyamamı� olduğu tarihsel bir gerçektir: Ayr ıca em
peryolistdevletlerin toplantıda TUrk delegelerine eıi t l ik  i l kesi içinde yoklaımodık-
ları , Konferans ın  bir kaç kere tati l edilmesiyle doğrulanmııtı r .  

. 

TUrkiye BuyUk Mi l let Mec l is i  HukUmeti gBrUımelere boılamağo haz" bulun
dukla"n"  gllruımelerin gecikmesinin TUrk halkı için çok buyuk fedokôr l ı klara ve 
zahmetlere neden olacağın ı , hatta bu durumun beklenmedik sonuçlar doğurabile
c�ini , bu yUzden dUnya bonıı iç in  Konferansı n bir on önce toplanması gerektiğini 
belirtmi� ve bir bildiri yayınlayarak durumu dUnya kamuoyuna bildirmi�tir: ii • • •  Ar
t ı k  bUtUn dUnya anlanııtır ki , "bizi  i çerden Emperyalizmin çökertme olanağı ve 
olas, ı ,ğ, yoktur. O halde, bir an Bnce bo"l yapo lmal ıd". Gecikmesinde bUtun 
insanl ık  için tehl ike söz konusudur. Ve borı ı gecikirse Tanrı ve dunya tanıktır ki , 
ona TUrkler neden olmanııtır. Biz ,  hakkımızdan bo�ka birıey istemiyoruz. Bu dUn
yoda Bteki uluslardan "lağı görulmeyi kobul etmiyoruz , etmiyeceğiz .  Bizi kendi
leriyle e� i t  görenlerin yanımızda sayg ı l ı  yeri vardır .  B iz i  kendilerinden bir parmak 
a�ağı görenlere gUvenimiz yoktur. i i  Emperyal izm TUrk hal kına kabu l ettirmek iste
diği kOju l lo"n ağ"lığ,n ,  bi lmesine ve buna BzgUrluk ve boğ,m"z l oğ on ı  kıskanç l ı kla  
savunan ve  koruyan b i r  halkın sert tepki göstereceğ ini gözönunde bulundurmosına 
rağmen, maddelerin değiıtiri lmesi iste§ine yana�momı� ,  ödUnUn TUrkler tarafından 
veri lmesini istemiıti r .  

Emperyal ist devletler dUıUnceleri n in  TUrkiye BuyUk M i  l Iet MeCı isi Hukume
tince kabul edi leceği inancı ve TUrk heyetinden koparocakları ödUnUn hesapları 
içindeyken toplantı bir kere daha TUrk delegelerinin isteği Uzerine tatil edi l ir . 
Bir sUre sonra Meclis toplanıp Lozan'daki son gel i ımeleri gözden geçirir. Bu kere 
Meclis içinde yeni bir dUıUnce bel irmeğe baılamı�tır. liEski dUımanların aniayııın
da köklu bir değiıme olmam'ıt". Bu nedenle Misok-ı Mi l l i 'den baz, ödUnler ve
ri Imezse, barııa kavuıulanıyacaktır. ii gibi dUıunceler Meclis salonları ndan gazete 
sUtunlarına geçmiı,  Lozon ldaödUn ver i lerek bor ıı ın  s�lanm05lnl istiyenlerin azım
sanomıyacak bir sayıya verması karııs ı nda toplanan Turkiye Buyuk Mi l let Meclisi in
de çok i lginç görUımeler, çok sert tartıımalar olmuıtur. Ali Fuot Cebesoy USiyosi 
Hatıralar ı Unda bu konuyu }öyle sergiler: u Mebusların bazı ları bu dUıUnceden yanay 
dı lar .  Bir baıko grup ise bu konuda son derece tutucu ve karar l ıyd ı .  Hatta arala
rından biri ödunden yana bir devran ıı gösterirse elbirl iaiyle onu bu dUıUncesinden 
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vaz geçirmeğe Çal ı ı 'yorlardı . Boğ,msız l ı k  davasına o kodor "k, bağ l ıyddar ki , 
bu 'davada en önemsiz bir ıeyin bi le feda edilmesine razı olmuyorlar, borı ı  için 
ödUn vermektense Mecl i s ' i  feshedip TUrk halkına ba�vurmayı tercih ediyorlardı . ii 

Turkiye Buyuk Mi l let Mecl is i Inin Lozanıda herhangi bir ödUne karıı kesin  
yargıs ı  Emperyalist devletlere toplantıyı sUresiz tatil ettirdikten ba)ka, onlara b i
l i nen oyunlarından b i r  ba)kas ı nı yUrUrluğe koymasın ı n yollarını ara�tırt ı r .  Aradık
larını çok geçmeden de bulurla. Emperyal istler için bu Mecl i s l le  barıı masasına 
oturmanon olanağ, yoktur. Art ,k  kapdar kaponm, ı ,  köpruler atı lm'ıt". Bu kadar 
katı ve ödUne yano}mayon bir Mecl i s l le  görUımelerin sUrdUrulmesinde Ya"ar görme
yen Emperyalizm borııı askıya a l ı r .  Çunku sav� yapan bir Meclis'le barı� yapma
n ın  çok zor olduğunu b i l i r .  Bu kere TUrk hUkumetine, TUrkiye Buyuk Mi l let Mec
lisi 'nin deği�tiri lmesini , hiç değilse yenilenmesi gerektiğini açı k  olmayan bir b i
çimde önerir.  

Bir  sUre sonra hUkUmet, lozan barıı görUımeleri için Meclis ' i n  g iz l i  bir  
toplanh yapmas,nı  ister. Bu istek kabu l edi l i r .  KUrsUye gelen Baıbakan Rauf Bey , 
Lozan bar ıı  görUımeleri iç in  TUrkiye lnin yeni bir karıı proje hazırlanmas ın ın  ana 
çizgilerini bi ldirerek açı klamalara giri�ir. Bu yeni projede Benı olanağını tanmnen 
ortadan kaldı rmamak için verilecek ödUnUn gerekleri Uzerinde duru lur. Bu kere 
Mecl is lte g�rUlmemiı ,  hiç rastlanmamlj tartı}malar baı ladı ktan ba�ka, suçlamale.
hafta kavgal ı kufurlu  oturumlar birbirini iz ler . Mec l is l i n  tati l edi lmesi istenir. 
istek yUrurlüğe girer. 

Birinci Turkiye Buyuk Mil let Mecl isi 'n in gBrevini bUyuk bir boıanyla kanı 
ve canı pohasına tCl'T1amlodığl görUıU geçer l ik  kazanarok Meclis lin yenilenmesi ve 
seçimlerin yapo lması yolunda yurt yoklOOlasl yapı ı " . Halk Ankara'da olup biten
den pek haber l i  deği ldir.  Ama yakın bir gelecekte seçimlerin yapı l ıp ,  Mecl i s ' in  
yenileneceğinden bi lg is i  olmasına rağmen, bunu gerektiren olayların derinine ine
mez . Bi l i ndiği gibi seçimler yapı l ı r .  Yapı ion seçimler Turkiye BuyUk Mi l let Mec
lis i 'n i  buyUk Blçude değiıtirmiıti r .  Ulusal Kurtuluı Sav"l,na katd ı p  bunu bo,,! ma
sasına getiren Mecl is dağı ım ı } ,  daha ı l ı m i ı  bir politika iz lerneğe yatkın yeni ı\Aec
l is çal ı ımalarına bajlam ljt ı r .  

Kıbrıs sorununun çözUmU için yapı lan iki l i ,  uç lu  görU�me lerde, bu kere de 
Turkiye lnin ödUn vermesi istenmiıti r .  Emperyalizmin Akdeniz ve OrtadCJÖu'daki 
ç ıkarlarına karıı ç ık ı lmaması gerekirliği Uzerindeki gtsrUılere bir karıı l ı k  olarak 
bu tarihsel hatırlatmayı vermek isteriz .  Bi l i ndi�i gibi zamanın i ktidar ın ın  bu tsdUne 
yanaıomaması sonucu Bulent Ecevit hUkUmeti görevden ayrı lmak zorunda kalmııtır. 
Yerine emperyal izmin isteklerine kolay kolay karı, ç, kamıyacak bir M i l l iyetçi 
Cephe hUkUmeti kuru lmuı, birçok olonak d,ıı durumla" olabi l ir duruma sokarak 
iktidar olmasına rağmen soruna borııçı bir ç�zUm yolu bulomamııt ır .  TUrkiye lnin 
bu ödUne kolay kolay levetI diyernemesi , kendilerine bağ l ı l ı ğ ı  kesin l ik le bi l inen 
bir i ktidar yönetimde söz ve karar sahibi bulunso dahi pazarl ığo yonaıomaması se
bepsiz deği ldir.  O kod ar k i ,  h,z lo gel i ıen siyasol olaylar karı,sındo, gUnUn ikti
darı , kendi dUıUncesiyle taban tabono zı t kararları bi le vermek zorunda kalmaktadır.  
Kıbrıs sorununun gösterdiği i lginç gel i ımeler karı ıs ında ve Amerikaının TUrkiye'ye 
uygulod,ğ, si lah amborgosuyla Mi l l iyetçi Cephe hukUmetinin Turkiye'deki Amerikon 
üslerini yeni bir dUzenlemeye bağlarnası ve bu Us lerin TUrk s i lah l ı  kuvvet lerine 
devredi lmesi beklenmiyen hatto hayret duyulan g.el iımelerdendi r .  Ama Emperyolizm 
bi l inen oyununu yeniden sahneye koyacaktı r .  Ister demokratik sol Bolent Ecevit 
hUkUmeti olsun, ister kendi lerine bağl d ,ğıyla bi linen SUleyman Demire l ' i n  sağ 
cephe iktidarı olsun, bu kere de Emperyalizm, savcııa karar veren Mecl is l i  barı ı 
masasına aturtm ıyacaktır.  En kısa bir zaman ' içinde seçimler yapılacak, Meclis 
yenilenecektir .  Bu yargım,z bir kehanet deği ld ir .  ÇUnku oyunun kural ı  budur. 

Oyunun kuralı 
NURER UCURLU 

dıı pol i ti ka geçmiıimizin en karmaı ık  olaylarında" biri de ii Kıbrıs" 
toplumun bir orada ve bir oda Uzerinde bonı ,  özgurl uk ve mutluluk 

masını çekilmez duruma sokan nedenlere nesnel bir yokloı 1m1o baktığı
çıkan gerı:eği açı k bir ıekilde değerler.dirmemiz gerekir. Olaya bu 

t ığımız zaman, vardığımız noktanın,  Kıbrıs'tan çok Emperyal izmin ik
siyasal odoklO1mosının çok uzağında bulunmod ığını  açı k seçik görebi l ir iz.  

sorununa gerçekçi açıdon yokl"lOOlıyon TUrk d,ı pol i t ikas, Çeı i t l i  
çizerek ve inand ı rıc ı  o lma özelliğini yitererek konuyu sUrdUrUr. Kiıi l i k

izleni lmesine inanılmaz özen göster i l i r .  Böyle bir d ıı  pol i tikanı n 
fO}ist derbenin olu�umunu hazırlar. Bu durum H Kıbrıs Borı� Hare
Adoıda fi i l i  durum yaratı l ır .  Sorunun çözUmU için aranan birçok 

kmaza girer. Durum 'bir kBrdüğUm ıeklini a l".  Olay giderek TUrk 
bUtUn i l i�ki lerini i çinden çıkı lmaz bir duruma soktuğu .gibi , yurt 

ndan da endi�e duyulacak gel i�meler gösterir.  
tarihsel açıdan ve TUrk siyasal geçmi�inden örneklernede bulunarak 

isterken Temmuz ayının da alt ın ı  çizerek serg i leserg i leser mek isteriz . 
gibi Lozan and la)'Tlasl , TUrk ha lk ın ın yeni bir devlet kurmasına, 

yönel ik atı r ım lara geçmesıne bir bo�langıç sayı l ırsa da, bunun 
zahmetsiz sağlanmod'ğ' hot"lon" gerçeklerdendir .  TUrkiye BuyUk Mi l let 
HukUmeti bu konferansa herhangi bir yenik devlet gibi katı lmamı�sa do, 

istediği ve beklediği sonucu sağ l ıyamamı� olduğu tarihsel bir gerçektir: 
mamı�sa 

gerçektir: 
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evletlerin toplantıda TUrk delegelerine eıi t l ik  i l kesi içinde yoklaımodık-
s ın  bir kaç kere tati l edilmesiyle doğrulanmııtı r .  
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BuyUk Mi l let Mec l is i  HukUmeti HukUmeti gBrUımelere boılamağo haz" bulun
gllruımelerin gecikmesinin TUrk halkı için çok buyuk fedokôr l ı klara ve 
neden olacağın ı , hatta bu durumun beklenmedik sonuçlar doğurabile
yUzden dUnya bonıı iç in  Konferansı n bir on önce toplanması toplanması gerektiğini 

bildiri yayınlayarak durumu dUnya kamuoyuna kamuoyuna bildirmi�tir: ii • • •  Ar
anlanııtır ki , "bizi  i çerden Emperyalizmin çökertme olanağı ve 
O halde, bir an Bnce bo"l yapo lmal ıd". Gecikmesinde bUtun 

l i ke söz konusudur. Ve borı ı gecikirse Tanrı ve dunya tanıktır ki , 
neden olmanııtır. Biz ,  hakkımızdan bo�ka birıey istemiyoruz. Bu dUn

ardan "lağı görulmeyi kobul etmiyoruz , etmiyeceğiz .  Bizi kendi
enlerin yanımızda sayg ı l ı  yeri vardır .  B iz i  kendilerinden bir parmak 

gUvenimiz yoktur. i i  Emperyal izm TUrk hal kına kabu l ettirmek iste
ağ"lığ,n ,  bi lmesine ve buna BzgUrluk ve boğ,m"z l oğ on ı  kıskanç l ı kla  

koruyan b i r  halkın sert tepki göstereceğ ini gözönunde bulundurmosına 
elerin değiıtiri lmesi iste§ine yana�momı� ,  ödUnUn TUrkler tarafından 

miıti r .  
st devletler dUıUnceleri n in  TUrkiye BuyUk M i  l Iet MeCı isi Hukume

leceği inancı ve TUrk heyetinden koparocakları ödUnUn hesapları 
toplantı bir kere daha TUrk delegelerinin isteği Uzerine tatil edi l ir . 

Meclis toplanıp Lozan'daki son gel i ımeleri gözden geçirir. Bu kere 
yeni bir dUıUnce bel irmeğe baılamı�tır. liEski dUımanların aniayııın
değiıme olmam'ıt". Bu nedenle Misok-ı Mi l l i 'den baz, ödUnler ve

kavuıulanıyacaktır. uıulanıyacaktır. uıula ii gibi dUıunceler Meclis salonları ndan gazete 
miı,  Lozon ldaödUn ver i lerek bor ıı ın  s�lanm05lnl istiyenlerin azım

sayıya verması karııs ı nda toplanan Turkiye Buyuk Mi l let Meclisi in
görUımeler, çok sert tartıımalar olmuıtur. Ali Fuot Cebesoy USiyosi 

vaz geçirmeğe Çal ı ı 'yorlardı . Boğ,msız l ı k  davasına 
bu 'davada en önemsiz bir ıeyin bi le feda edilmesine 
ödUn vermektense Mecl i s ' i  feshedip TUrk halkına ba�vurmayı 

Turkiye Buyuk Mi l let Mecl is i Inin Lozanıda 
yargıs ı  Emperyalist devletlere toplantıyı sUresiz tatil 
l i nen oyunlarından b i r  ba)kas ı nı yUrUrluğe koymasın ı
larını çok geçmeden de bulurla. Emperyal istler için bu 
oturmanon olanağ, yoktur. Art ,k  kapdar kaponm, ı ,  
katı ve ödUne yano}mayon bir Mecl i s l le  görUımelerin 
yen Emperyalizm borııı askıya a l ı r .  Çunku sav� yapan 
n ın  çok zor olduğunu b i l i r .  Bu kere TUrk hUkumetine, 
lisi 'nin deği�tiri lmesini , hiç değilse yenilenmesi ger
çimde önerir.  

Bir  sUre sonra hUkUmet, lozan barıı görUımeleri 
toplanh yapmas,nı  ister. Bu istek kabu l edi l i r .  KUrsUye 
Lozan bar ıı  görUımeleri iç in  TUrkiye lnin yeni bir karıı 
çizgilerini bi ldirerek açı klamalara giri�ir. Bu yeni projede 
ortadan kaldı rmamak için verilecek ödUnUn gerekleri 
Mecl is lte g�rUlmemiı ,  hiç rastlanmamlj tartı}malar 
hafta kavgal ı kufurlu  oturumlar birbirini iz ler . Me
istek yUrurlüğe girer. 

Birinci Turkiye Buyuk Mil let Mecl isi 'n in gBrevini bUyuk 
ve canı pohasına tCl'T1amlodığl görUıU geçer l ik  kazanarok 
seçimlerin yapo lması yolunda yurt yoklOOlasl yoklOOlasl yapı ı "
den pek haber l i  deği ldir.  Ama yakın bir gelecekte 
yenileneceğinden bi lg is i  olmasına rağmen, bunu gerektiren 
mez . Bi l i ndiği gibi seçimler yapı l ı r .  Yapı ion seçimler 
l is i 'n i  buyUk Blçude değiıtirmiıti r .  Ulusal Kurtuluı Sav"l,na 
sasına getiren Mecl is dağı ım ı } ,  daha ı l ı m i ı  bir politika 
l is çal ı ımalarına bajlam ljt ı r .  

Kıbrıs sorununun çözUmU için yapı lan iki l i ,  
Turkiye lnin ödUn vermesi istenmiıti r .  Emperyalizmin 
ç ıkarlarına karıı ç ık ı lmaması gerekirliği Uzerindeki 
bu tarihsel hatırlatmayı vermek isteriz .  Bi l i ndi�i gibi zamanın 
yanaıomaması sonucu Bulent Ecevit hUkUmeti görevden ay
Yerine emperyal izmin isteklerine kolay kolay karı, 
Cephe hUkUmeti kuru lmuı, birçok olonak d,ıı durumla" olabi 
i ktidar olmasına rağmen soruna borııçı bir ç�zUm yolu 
bu ödUne kolay kolay levetI diyernemesi , kendilerine 
bir i ktidar yönetimde söz ve karar sahibi bulunso dahi 
bepsiz deği ldir.  O kod ar kod ar kod k i ,  h,z lo gel i ıen siyasol olaylar 
darı , kendi dUıUncesiyle taban tabono zı t kararları bi le 
Kıbrıs sorununun gösterdiği i lginç gel i ımeler karı ıs ın
uygulod,ğ, si lah amborgosuyla Mi l l iyetçi Cephe hukUmeti
üslerini yeni bir dUzenlemeye bağlarnası ve bu Us l
devredi lmesi beklenmiyen hatto hayret duyulan g.el iımele
bi l inen oyununu yeniden sahneye koyacaktı r .  Ister 
hUkUmeti hUkUmeti olsun, ister kendi lerine bağl d ,ğıyla bi linen 



de sarsılır. Dug(ln otomobtl talebI karşı lnnamazken, 
devalUasyondan sonr. bUyük bır Iç pazar sorunu dojta
bılır. Ayrıcabu yıllarda otomotiv sanayIInde genIşle
me çalışmaları ve buna ııışkln yatırımlar sUrUyor. 

DevalUasyon konusunda tereddUt nedenlerInden 
birI de dövlze çevrilebilir mevduat hesabından dojtu
yol'. DÇM (Dövize ÇevrilebIlir Mevduat) Hesabına 
Merkez Bankası kur garantisI verıyor. DevalUasyon 
sonucu doltacak fark hazinece karşılanacak. 

Öte yandan. DÇM hesabı son gUnlerde tartış
ma konusu. Bu konuda karar alımrken yıl sonuna dek 
500 milyon dol.rlık bır hesabın açılacnitı tahmın edııı
yordu. İklbuçuk aylık uygulamada 580 mılyon dolar
lık bır sonuç elde edildi. 

Bu konuda önemli mIktarlara varan hesnpla
rın açılmak Istendijti bildirilIyor. Bu nedenle gayri 
resmI bır kararla 50 milyondoların Uzerindeki mev
duat kabul edilmeyecek. 

Dövlze çevrilebilir mevduat hesabından, ser
maye sınıfına. kredi açılıyor. Ancak bu krediler kısa 
vadeli. çunkU, açılan dövlze çevrilebIlir mevduat 
hesabı da çok kısa bır dönem içIn geliyor. 

Bu kısa dönem içIn verilen faız çok yüksek 
Bu hesaptan açılan krediler ancak Ihracaata yönelik 
yatırımlara gittııtınden bır anlam Ifade eder. Çok kı
sa vadelı kredtlerln, yatırımlara gltınesl Ise olanak
Sız. GitBe bile TUrkiye'deki yatırımların ne derece 
Ihracata yönelık old$ bir kuşku konusu. Bır an Için 
bu da olanaklı görUIse, bu yatırımlar sonuçlarını u
zun dönemde verebI li 1'. 

Yatırıma gideceıtı kuşkulu, ihracatı arttı ra
mayacak bu hesaptan umutlanmak anlamsız. Çokkısa 
bir dönemde bu hesabın döviz kaybına neden olaca!\ı 
çok açık. 

TUrkiye'de devalUasyondan yana olanlar lhr ... 
catçılar. Ancak devaIUaayon kararının ıhracatçılara 
ne kadal' yararlı olacaltı dakuşkulu. TUrklye'de deva
lUasyon kararları da el yordamıyla alınır. TUrkiye'
nln ihraç UrUnlerinln fiyatlarının dUşmesl yabancı 
alıcıların bu maııara talebını arttırır mı ? Bu da ke
sInlikle Baptanmaz. 

Son gUnlerde Maliye Bakanı Ile mUsteşarının 
arasının açık oldultu söylenUsi dolaşıyor. Neden ola
rak devalUasyon konusunda anlaşmazlık gösterilıyor. 
Bu konuda şimdilik bir keslnıık yok. Ancak söylenti
ler son gUnlerde yojtunlaşıyor. Ateş olmayan yerden 

Yatırım malları 
hızla artıyor 

ithalatı 

TUrkiye ithalatının .  bUyük bır hızla arttığı bır 
gerçek, 1975'in Ilk altı ayında 2 mtlyar 424 miLyon 
185 bın dolara ulaştı. Yıl sonuna dek proğramlanan 
ithalat 4 mılyar dolar. Bu gelişme, planlanan Ithala
tın çok UstUne çıkılacağını kesinlikle gösterIyor. 

ithalatın sektörler Itlbariy.!e ayırımı oldukça 
tlginç. Tıcaret Bakanlığı sektörler Itibariyle ithala
tı UçIU bır ayırıma bajtlı tutarak yayınlıyor. Bu alt 
sektörler, yatırım, ttiketım ve hammaddeden ibaret. 

Bilinenin aksine ttiketlm malları ithalatı, ge
nel Ithalatta kUçUk bir paya sahip. 1975'ln ilk altı ayın 
da bu pay, % 4. ı. ithalatın geri kalan % 95. 9 unu yatı
rım ve hammadde Ithalatı teşkil ediyor. 

Yatırım maııarı Ithalatında önemlı bir artış 
dikkati çekiyor. Yatırım maııarı ithalatı da Iki alt 
sektöre ayrılıyor. "İnşaat Malzemesi" ve I'Makina
Teçhizat". inşaat malzemesi ithalatı 1974'Un ilk altı 
ayında 86 milyon 585 bın dolar Iken 1975 de % 62. 9 
fazlasıyla 141 mııyon 034 bin dolara ulaşmış. inşaat 
malzemesi Imalatında Tilrldye'nln çok tleri old$ 

• 

söylenll'. Buna raitmen itha.1atın önemıı derecede ar
tıŞı son derece Ilginç. Makina ve teçhizat ithalatı ise 
geçen yılın ilk altı ayında 539 milyon 622 bin dolar i
ken, bu Y'I 814 milyon 708 bın dolara ulaştı. % 51 lık 
bir artış sözkonusu. , Yatırım malları ithalatı, bUtUn olarak 1974 de 
626 milyon 207 binden, 1975 de 955 mı Iyon 742 bın do
lara ulaşıyor. Artış % 52. 6. Bu hızh artış son dere
ce anlamlı. Dış piyasalardakI fiyat artışının da buna 
etki ettııtı bır gerçek. 

Ham madde ithalatı da hızla artıyor. Geçen 
yılın ilk altı ayında 973 milyon 444 bın dolar olan ham 
madde Ithalatı bu yıl, 1 mılyar 370 milyon 074 bin do
lara ulaştı. Geçen yıla oranla artış % 40. 8. Bu artı
şa neden, petrol fiyatlarında !(Örtilen yUkselme. 

Sektörler itibariyle ithalatımızın genel durumu 
bu. Geçen yıl ı. 3 mılyar dolar olan yatırım maııarı 
ithalatının bu Y'l daha da bUyük mIktarlara ulaşacai';ı 
bir gerçek. 

Ihracattaki 
öz ell iklerden 

düşüş yapısal 
doguyor 

TUrkiye'nIn Ihracatında 1975 yılında karşılaşı- bUyUk ölçUde pamuk ihracaatındakl gUçlUklere bağ
lım tıkanıklık kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor. Ye- lanmak Isteniyor. Dığer Urunler Ise tUtUn, çekirdek
ni Ihracat rejimiyle Ihracatçılara saltlanan kolaylık- sIz kuru UzUm, fındık ve ıncır. Yıllar boyu TUrklye 
lar bu gerçeltln resmi Ifadesi. Sektörler Itibariyle ihracatı bu ana Urunlere bağh kalmış. Kalmakta da 
dağılım ihracatın genel karakterini belirliyor. devam ediyor. 1975'ln ilk altı ayında sanayi sektl:irU-

ihracatın yapısını Uç ana sektörde Incelemek nUn payı lse % 37. 13. Bu sektörUn ynpı giderek önem
olanaklı. Bu Uç sektör tarım, madenciıık, ve sanayi. li artışlar gösteriyor. 1970 de bu oran % 16. 75 Idi. 
Madencıııltln payı giderek artıyorsa da toplam lçin- Ancak, sektörlerin, salt genel IçIndekI paY' 
deki önernI o denli bUyük deltll. 1975'in Ilk yarısında alınarak yapılacak incelemelerçok anlamlı deltll. Geç
toplam ihracatta madencilik % 7. 7 oranında bir yer mIş Y'ııa karşılaştırmalı veriler daha önemli sonuç
tutuyor. ihracatta tarım sektörU en bUyiIk paya sahJp. lar ortaya çıkarıyor. Genel olarak ihracat, 1974'Un 
Bu yılın ilk altı ayında bu pay % 55. 17. Yıllar ltiba- ilk altı aY'na oranla %27. 7 oranında dUşUş gösteri
riyle bu oran giderek dUşUyor. 1970 de bu oran % 77. yol'. Bu dUşUş tarım sektörUnde % 32. 5, sanayide 1-
04 Idi. 1975 dekI durum, gene de ihracatın tarımsal se % 27. 2. Madencilik sektörU geçen yıla oranla 
bır karaktere sahip old$nu gösterIyor. TUrkiye % 37. 2'ıık bır artış gösterIyor. Ancak dahaönce de bellr
ekonomisinin bugUnkU gelişIm çIzgisi. bu özeııııtın, tlldlltl gibi bu sektöri1n genel Içindeki yerı önemsIz. 
ıUreceitlnI gösteriyor. ihracatın bu genel göri1nUşU dış ticarette kar-

ihracat bUyük ölçUde geleneksel tarım UrUn- şılaşılan en önemli sorunlardan bIri. ÇözUm için 
lerine bai';lı, Pamuk Ihracaatı genel ihracatın ıçınde ahnan tedbIrlerin yeterli etkinlik gösteremeyecelti 
% 30 paya sahıp. ihracatta karşılaşılan tıkanıklık açık. Yapısal özelliıtın deıtışmesl gerek. 

Ambargo kararından sonra 

NATO ithalatı hızlandı 
AmerIka silah ambargosu koyunca NATO itha

latı hız kazandı. NATO Ithalatı askerI malzemeyi kap
sıyor. Askeri malzeme dışında bır Ithalat sözkonusu 
delıU. Bu Ithalat, Genelkurmay Ile NATO arasında 
ceryan edIyor. Ithalat mıktarı Ise Maliye Bakanhğı'
na bildirIliyor. 

1975 yılının Ilk beş aY'nda NATO Ithalatı 54 
milyon 048 bın dolar. Geçen yıhn aynı döneminde bu 
Ithalat 29 milyon 169 bın dolardı. 1965 de Ise tUm it
halat ıı mi lyon 044 bın dolar. 

Nısan ve Mayıs aylarında bu artış dahada hız-

h. Mayıs ithalatı 20 milyon 607 bın, Nısan ise 16mll
yon 027 bın dolar. 1974 Mayısında 9 mııyon 21a bın, 
Nısanında Ise 8 mllyon 297 bın dolarlık bır NATO It
halatı gerçekleştirilmiş. 

TUm bu verııer, silah ambargosundan sonra 
NATO Ithalatının hızla • rttıltın i gösteriyor. Cephe
ellerIn, NATO ııışkllerlnl. Amcl'lka Ile Ilişkilerden 
ayırma özel bır çaba göstermelerinin nedenI böylece 
açıkh!!'a kavuşuyor. NATO ithalatının önUmUzdeki ay
larda daha bUyük dUzeylere ulaşacajiını tahmın etmek 
gUç olmasa gerek. 

Dıs tİcaret 
• 

eıkmazı 
• 

iSMAiı COŞAR 

GUnUmUz TUrkiy.e'sinde dış Ucaret öneml gi
derek artan bir BOrun. CephecilerIn kalkınma edebI
yatında giderek somutlaşan bir darboitaz. ()ılar da 
durumun farkında. MC'nin son gUnlerde aldığı ve al
maY' dUşUndUjı;U kararlar, uzaktan ya da yakından bu 
sorunun çözUmUne yönelık. Ancak. şimdIye dek alı
nQn kararlar soruna geçici çözümler getirmeden öte 
bır yarar saltlamıyor. 

TUrkiye'nln Ithalatı hızla artıyor. ihracat Ise 
1975'ln Ilk' altı ayında geçmiş yıla oranla önemli öl
çUde dUşUş gösterdi. Dığer döviz gelirlerInde dikka
te değer bir artış yok. Döviz rezervlerı erldi. TUm 
bunlar dış ticaretin birçıkmaza girdIğInI gösterIyor. 
Ama bunlar yalnızca gösterge. 

Bu görUnUşteki nedenlerIn altında yatan ger
çekıere bakmak gerek. ' ithalat neden hızla artıyor ? 
İhracat neden arttırılaınıyor ?  Bu soruların yanıtlan
ması gerçek nedenlerı ortaya çıkaracak. 

ithalatın sektörler itibariyle ayırımı bazı ger
çekleri yansıtıyor. Hammadde ve yatırım malları 
Ithalatı, genel ithalatın cı 95 ını oluşturuyor. Ham 
madde Ithalatında en önemli yerı petrol alıyor. Pet
rol'Un bUyUk bır kısmı ise enerjI Urettminde ttiketı
lıyor. TUrkiye'nin Izlediıtı yanlış enerji poııtıkası
nın meyvaları bunlar. Hidrolik enerji yerine. petrole 
dayalı termIk enerJI.  petrol rıyatları ucuzken tercih 
edIlmiş. Uzun dönemli dUşilnçeden, plandan yoksun 
geçmiş yönetimler. petrol fiyatlarının artablleceı;t
ni hesnphyamamış. · 

Sermaye sınıfı, yatırım malı üreten fabrika
lar yerıne, tUketim malı Ureten makinaları tercih 
edIyor. TUketim malı Ureten makinalar da Ithal edlll 
yol'. Motor Sanayıı kurulmadan otomobıl Uretimlne 
geçiliyol'. otomobillerin motoru Ise Ithal edıııyor. 

İşte Ithalatı hızla arttıran faktörler. Bazı 
sermaye maııarının dışarıdan �eUrllmesl kaçınıl
maz. Ancak. bunlar yenıden sermaye malı Ureten 
yatırım malları olmak zorunda. Azgeıışmiş Ulkede 
ttiketimIn körUklenmeBI, binlle. dalın kesIlmesi de
mek. 

İhracatın artmamasının da nedenleri var. TUm 
sanayileşme çabalarına karşın ihracat tarımsal ya
pı özeııiklerinl muhafaza ediyor. Senayi UrunlerInin 
pazarlaması konusunda atılan ciddi adımlar yok. EI
yordamıyla ihracat politikası geçerıııııtını sUrdUrUyor. 
Sonuç ortada. ihracatın % 30'unu oluşturan pamultu 
satamayınca ihracat bir önceki yıla oranla dUşUyor. 

Dış ticaretin bu nedenlerle bır darboltaz ola
rak belirglnleşmesl, sermaye sınıfının iç çeıışklle
rini de açılta çıkarıyor. Döviz sıkıntısının ortaya. 
çıkması ıthalatçı Ile sanayIcIyi karşı karşıya getiri
yor. SanayIciler kıt döviz kaynaklarının kendilerIne 
tahsis edilmesini sai';lama amacıyla, Ithalatın rast
gele yapılınasının önlenmesını açıkça Istiyorlar. 

Öte yandan ıthalatçılar serbest Ithalattan ya
na. Ucuza ithal ettiklerinI pahalıya satarak vurgun
larını sUrdUrmek Istiyorlar. Demir Ithalatı bu konu
da somut örnek. ithal ettıkleri demirin kilosundan 
165 kuruş net kar sai';ladllar. Sanayiciler bunun önU
ne geçme savaşı veriyorlar. 

ihracatta çeıışki ise ihracatçıyla bUyük toprak 
sahipleri arasında. Ihracattakl dUşUşU yUksek taban 
fiyatı politlkasına ba!\layan Ihracatçılar. fiyatların 
dUşUk tutulınası mUcadelesl verfrken, bUyük toprak 
sahiplerI, UrUnUne. yüksek fiyat istiyor. Bu neden
le Cepheeller taban rıyatlarını saptamada gUçlUk çek
tiler ve geciktiler. Ayçıçeltl taban fiy'atının dUşUk 
saptanınası ise mUcadeleyi Ihracatçıların kazandığı
nı gösterIyor. 

Cephecılerin bu tercIhi, ilk kez Ihracat reJi
minin açıklamasıyla ortaya çıktı. Rejim ihracatçı la
ra bUyUk kolaylıklar sai';lıyordu. Cepheellerın. daha 
genış bır kitleden sai';layacakları oyları bır yana ko
yarak, Ihracatçılardan yana kararlar alınaları d. dış 
tıcaret sorununun son derece cIddi boyutlar kazandığı
nı kanıtlıyor. 

Dış tıcaret sorunu daha bir sUre çözUmsUzlUjı;U
nU koruyacaita benzIyor. BugUn getirilmek Istenen 
çözUmler sorunu daha da çıkmaza sokındotaıı öte bir 
yaral' ,salılamıyor. Sıı/tlayamaz da . . .  
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626 milyon 207 binden, 1975 de 955 mı Iyon 742 bın do
lara ulaşıyor. Artış % 52. 6. Bu hızh artış son dere
ce anlamlı. Dış piyasalardakI fiyat artışının da buna 
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Ham madde ithalatı da hızla artıyor. Geçen 
yılın ilk altı ayında 973 milyon 444 bın dolar olan ham 
madde Ithalatı bu yıl, 1 mılyar 370 milyon 074 bin do
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halatı gerçekleştirilmiş. 

TUm bu verııer, silah ambargosundan sonra 

ithalatın sektörler itibariyle ayırımı 
çekleri yansıtıyor. Hammadde ve yatırım 
Ithalatı, genel ithalatın cı 95 ını oluşturuyor. 
madde Ithalatında en önemli yerı petrol 
rol'Un bUyUk bır kısmı ise enerjI Urettminde 
lıyor. TUrkiye'nin Izlediıtı yanlış enerji poııtıkası
nın meyvaları bunlar. Hidrolik enerji 
dayalı termIk enerJI.  petrol rıyatları 
edIlmiş. Uzun dönemli dUşilnçeden, 
geçmiş yönetimler. petrol fiyatlarının 
ni hesnphyamamış. · 

Sermaye sınıfı, yatırım malı üreten 
lar yerıne, tUketim malı Ureten makinaları 
edIyor. TUketim malı Ureten makinalar 
yol'. Motor Sanayıı kurulmadan otomobıl 
geçiliyol'. otomobillerin motoru Ise 

İşte Ithalatı hızla arttıran 
sermaye maııarının dışarıdan �eUrllmesl kaçınıl
maz. Ancak. bunlar yenıden sermaye 
yatırım malları olmak zorunda. Azgeıışmiş 
ttiketimIn körUklenmeBI, binlle. dalın 
mek. 

İhracatın artmamasının da nedenleri 
sanayileşme çabalarına karşın ihracat 
pı özeııiklerinl muhafaza ediyor. Senayi 
pazarlaması konusunda atılan ciddi adımlar 
yordamıyla ihracat politikası geçerıııııtını 
Sonuç ortada. ihracatın % 30'unu oluşturan 
satamayınca ihracat bir önceki yıla oranla 

Dış ticaretin bu nedenlerle bır 
rak belirglnleşmesl, sermaye sınıfının 
rini de açılta çıkarıyor. Döviz sıkıntısının 
çıkması ıthalatçı Ile sanayIcIyi karşı karşıya getiri
yor. SanayIciler kıt döviz kaynaklarının 
tahsis edilmesini sai';lama amacıyla, 
gele yapılınasının önlenmesını açıkça Istiyorlar. 

Öte yandan ıthalatçılar serbest Ithalattan 
na. Ucuza ithal ettiklerinI pahalıya satarak 
larını sUrdUrmek Istiyorlar. Demir Ithalatı 
da somut örnek. ithal ettıkleri demirin 
165 kuruş net kar sai';ladllar. Sanayiciler 
ne geçme savaşı veriyorlar. 

ihracatta çeıışki ise ihracatçıyla 
sahipleri arasında. Ihracattakl dUşUşU 
fiyatı politlkasına ba!\layan Ihracatçılar. 
dUşUk tutulınası mUcadelesl verfrken, verfrken, verf
sahiplerI, UrUnUne. yüksek fiyat istiyor. 
le Cepheeller taban rıyatlarını saptamada 
tiler ve geciktiler. Ayçıçeltl taban 
saptanınası ise mUcadeleyi Ihracatçıların 
nı gösterIyor. 

Cephecılerin bu tercIhi, ilk kez 
minin açıklamasıyla ortaya çıktı. Rej
ra bUyUk kolaylıklar sai';lıyordu. Ceph
genış bır kitleden sai';layacakları oyları 
yarak, Ihracatçılardan yana kararlar 
tıcaret sorununun son derece cIddi boyu
nı kanıtlıyor. 

Dış tıcaret sorunu daha bir sUre çözUmsUzlUjı;U



Sosyalist dünya karşısında 

kapitalist 

sistem 

hekim arıyor 

İnsanlık tarihindeki en önemli olaylar
dan biri daha geride bırakıldı.  Avrupa 
GUvenlik ve İşbirliği' Konferansı'nın iki 
yıl silren çalışmalarından sonra hazır
lanan Belge, Avrupa'nın 33 Ulkesi ile 
ABD ve Kanada tarafından imzalandı. 
Helslnkl metninin Imzalanmasıyla tüm 
Avrupa Ulkeleri, barış içinde bırarada 
yaşama Ilkelerini kabul ettlklerini bil
dlrlyorlardı. 

HelslnkI Zirvesi 21 yıl süren çabala
rın Urünüydü. 1954 yılının Şubat ayında, 
soğuk savaşın en kızgın anında Sovyet 
Dışbakanı Molotov, "Avrupa'da kollek
tif güvenıık üzerınde genelbir antlaşma
nın" hazırlanmasını Sovyetler Blrıığl 
adına öneriyordu. Konferans bütl!n A v
-:-upa ülkelerine açık olacak, Çin Halk 
Cumhurıyetı ve ' ABD gözlemci olarak 
katılacaklardı. Tasarı, periyodik kon
{eranalar düzenlenmesini, siyasal ve 
askeri nitelikte olmak Uzere ik! danış
ma organı kurulmasını öneriyordu. Ya
pılan sabırlı çalışmalardan sonra NATO 
Konseyl'nın Avrupa GUvenlik ve İşblrıı
ği Konferansı üzerınde görüşmeler ya
pılmasını kabul etmesi ıçın 1972 ye dek 
beklemek gerekti. 

YeryüzUnde köklü değişiklikler olma
mış olsaydı, emperyaııst ülkelerin bu 
öneriyi kabul etmelerini aslında hiç bek 
Jememek gerekirdi. 1960ıtarın sonları
na dek sUren "soğuk savaş" dönemi bo
yıınca emperyalist ülkelerin bütUn poli
tikaları, Sosyalist sistem karşısında 
askeri bl r kuvvet üstUnlüğü sağlama ve 
böylece kendı Isteklerini onlara kabul 
ettirme Ilkesine dayanıyordu. Böylelik
le, ikinci Dünya Savaşında faşizme kar
şı kazanı lan zafer sonucunda Avrupa 'da 
doğan sosyaııst düzenlerın yenıden em
peryalist sıstem Içine alınması belki 
mümkUn olabilirdi. Bu hevesler, savaş 
teknolojlslndekl korkunç ilerleme de 
göz önüne alınınca, Insanlık için büyük 
bır tehlike yaratıyordu. Bu yüzden, ba
rış ıçın mücadele emperyaıızme karşı 

mUcadelenin ayrılmaz parçası oldu . .  
Zaman sosyalizmden ve barıştan ya

na Işledi. Sosyalist sıstem ekonomık gü. 
cünU artırıyor, kendisine yöneltilen nük 
leer tehdidi boşa çıkarıyordu. tnuslara
rası sorunların çözümUnde sosyalist Ul
kelerln rolü büyük ölçUde arttı. öte yan
dan emperyalizmin sömürge sıstemı çök· 
müştü. Bağımsızlığını yeni kazanan ui-

BU DA YALAN KAMPANYASI 

Helsinki zirvesinin 
sonuçları Soyyetler'de 

sansürlü yayınlandı 
LA « PRA VDA » ET LES c ımı· 

TlA . PUBLlENT INTtGRALE· 

MENT L' ACTE F1NAL DE L A  

CONFtRENCE D'HELSIHKI. 

Burjuvoz i ,  Sosyal izme karıı karalama hareketini yalnız i le  s.ın ı r
lamıyor. En basit  yalon taktiklerine ba�vuruyor, kamuoyunu yan ı l tmak iç in .  I�te 
buna sıcak bir örnek. Soldoki kUpUr 5 Ağustos tar ih l i  GUnoyd ,n ' l n .  Sağdaki ise bir 
gUı:ı önceki Le Monde'un. lUrkçesi töyle: " Pravda ve izvestiya , Helsinki Konferan
s ın ın  nihai belgesini  tUm olarak yayın ladı . Belge, her i ki gazetenin de 2 Aaustos 
tar ihl i  sayı lar ında yer aldı . Normal alarak 6 sayfa yayınlanan Pravda a gUn 8 say
fa ç ıktı . Belge , gazetenin 5 sayfmın ı  kcıplıyordu . H Sanırız yaruma gerek yok. 
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keler, emperyalizme ve sömUrgecillğe 
karşı bır politika yürUtUyortardl. Bıığım 
sızbklarını korumak ve ekonomik gellş
melerini güvenceye almak amacıyla BOS
ya!!st ülkelerle ekonomık ve siyasal lş
blr!!ğine giriyorlardı. Onlar da, sosya
ııst ülkelerin ''barış ıçınde blrara:!a ya
şama" politikasını destekliyorlar, silah
lanmaya ve askeri bloklara karşı çıkı
yorlardı. Bu gelişmeler, emperyalizmin 
hareket alanını her geçen gün daha çok ' 
sınırladı. Emperyalizm, arlık dünyanın 
hiçbir yerinde I steklerini rahatça gerçek 
leştlremlyor, başarıları olsa olsa geçi
ci oluyordu. 

Yeni dönem 

Emperyalizmin, sosyalizmi ortadan 
kaldırma umutları suya düştükçe farklı 
toplumsal sistemlere sahıp devletlerin 
barış ıçınde biraradA yaşamaları ve In
sanlığı ilgilendiren sorunlarda Işbirliği 
ne gitmeleri dönemı açıldı. Bu dönem, 
1970 lerde Sovyetler Birliği ve dığer 
sosyaııst Ulkelerln ortaya attıkları ve 
başta ABD olmak Uzere emperyalist 
devletlere kabul ettlrdlklerl "yıunuşama" 
Ilkesiyle yeni bır aşamaya geldi. Gide
rek sıyasal yumuşamanın askeri planda 
da gerçekleşmesI., silahlanmanın durdu
rulması zorunluydu. 

İşte, emperyaııst devletleri, Avrupa 
GUvenlik Konferansıının kısa sUrada ta
mamlanmasını sonunda kabul etmeye 
zorlayan koşullar böylece ortaya çıktı. 
Sovyetler Birliğinin, Konferans'ın erken 
bır tarihte tamamlanmAsını hedef Alan 
pol ttikssı başarıyla sonuçlandı. Bu, ger
çekten de emperyaltzm Için hiç de "hoş" 
olınayan bır olay, bır yenııglydl. 

Helslnkl'de Flnlandiva CUmhurbaş
kanının açış konuşmasından sonra söz 
alan BM Genel Sekreteri, Konferansa 
katılan Ulkelerln dUnyadakl Askeri hnr
camalardaki paylarının yüzde 80'1  bul
duğunu ve bunun bu 1I1kelere bUyilk so
rumluluk yüklodlğlnl s!lyledl.  W.ldhelm, 
bu ."Irvenin "bır sonuç deA-1t bır bftşlftn
gıç olnrnk gilrUlmesl ger"ktl!!lnl" de be-

EMPERYALiZMiN 
ÇABALARı,  
HELSiNKi 
ZiRVESiNiN 
KAZAND I � I  
SAYG I N l I � 1  
ORTADAN 
KALDıRAMADI. 

EMPERYALiZMiN 
DÖRT BÜYÜ�Ü, 
HELSiNKi 'DE  
" BLOKLAR" 
ORTAMı N ı  
CANLANDIRMAYA 
ÇAlı ŞTI LAR. 

HELSiNKi  
ZiRVESiNDEN 
SONRA, 
KAPiTALiST 
DEVLETLER, 
iMZALADI  KLARI 
iLKELERE 
U YMAMANıN 
GEREKÇELERiNi  
HAZıRlıYORLAR. 

Urttı. "Güven, Avrupa'da yerleşmeye 
başlamıştır. Silah harcamalarını bugün 
kU dUzeyde tutmak y' da artınnak, bu 
güveni tehııkeye sokacaktır ve hatta or
tadan kaldıracaktır. Hem atom stlahlan
masının hem de geleneksel silahlanmanın 
azaltılması acil bir sorundur ve her Z8- ; 
manklnden daha olanaklıdır. " diyordu. 

" Cephe" 

Üsteıık Avrupa GUvenl\ği ve İşblrıı
ği Konferansının sonuçLanma tarihi ka
pltaııst sistemin yaşadığı en güç dönem
lerden birine raşlamıştı. Ekonomik bu
nalım, ekonomik bunalımın çözUmü için 
ileri sUrUlen yöntem konusundaki nnlaş
mRzlıklBr, Bskeri planda ortRya çıkan 
çeıışkller; Portekiz'de faşizmin yıkıI
ması , Yunanistan 'da demokrasiye ge
çilmesi, Kıbrıs sorununun Iki NATO ül
kesini nerdeyse bir çatışma noktasına 
getirmesi gıbı açmazların üzerıne bın 
mlştı. Kapitalist başlar, bu yüzden sos
yaııst dUnya karşısında ''bIrlik'' gözük
meye çalıştılar. Bu amaçla .. zirve sıra
sında alınacak tutum konusunda da önce
den ikili görüşmeleryapıldı. Bu çalışma
lar, iki sistem arasındaki yumuşama
nın tescil edileceği, askeri yumuşama
nın zorunluluğunun kabul edileceği Hel
slnkl Zirvesini, yeniden bır ''bloklaşma'' 
havasmw sokulması sonucunu getiriyor

du. 
Zirvede 80� savaş havasını canlan

dırıcı nlteııktekl en önemıı konuşmaları 
Alman Başkanı Ile Fransız CumhurbAş
kanı yaptılar. Schmldt, konuşmasında 
"Alman ulusunun kendi kaderini tayini" 
temasını işledi. Bunun Alman Reichllnln 
yeniden kurulması umud\Ulun tekrarın
dan başk', bl r anlama. gelmedlğl görüşU
ne katılınayan gözlemci yoktu. 

Fransız Cumhurbaşkanı da. Imza la 
nan belgenin kendilerini askeri planda 
bağlamayacaltını belli etmek amacıvla 
"Fransaının kendi bn�lm8 lz savunm�81: 
nı güveaceye almak ıçın harcadığı çaba
ları (yanı nUkleer sılahlanmayı) .Urdüre 
celllnl ve bnltlı bulunduğu ittifakın h�y.-

tarihindeki en önemli olaylar
geride bırakıldı.  Avrupa 

İşbirliği' Konferansı'nın iki 
rından sonra hazır

Avrupa'nın 33 Ulkesi ile 
tarafından imzalandı. 

Imzalanmasıyla tüm 
barış içinde bırarada 

kabul ettlklerini bil

21 yıl süren çabala
yılının Şubat ayında, 

kızgın anında Sovyet 
"Avrupa'da kollek

üzerınde genelbir antlaşma
anmasını Sovyetler Blrıığl 

Konferans bütl!n A v
ülkelerine açık olacak, Çin Halk 

ABD gözlemci olarak 
Tasarı, periyodik kon

düzenlenmesini, siyasal ve 
askeri nitelikte olmak Uzere ik! danış

kurulmasını öneriyordu. Ya
çalışmalardan sonra NATO 

GUvenlik ve İşblrıı
ınde görüşmeler ya

etmesi ıçın 1972 ye dek 

YeryüzUnde köklü değişiklikler olma
mış olsaydı, emperyaııst ülkelerin bu 
öneriyi kabul etmelerini aslında hiç bek 
Jememek gerekirdi. 1960ıtarın sonları
na dek sUren "soğuk savaş" dönemi bo
yıınca emperyalist ülkelerin bütUn poli
tikaları, Sosyalist sistem karşısında 
askeri bl r kuvvet üstUnlüğü sağlama ve 
böylece kendı Isteklerini onlara kabul 
ettirme Ilkesine dayanıyordu. Böylelik
le, ikinci Dünya Savaşında faşizme kar
şı kazanı lan zafer sonucunda Avrupa 'da 
doğan sosyaııst düzenlerın yenıden em
peryalist sıstem Içine alınması belki 
mümkUn olabilirdi. Bu hevesler, savaş 
teknolojlslndekl korkunç ilerleme de 
göz önüne alınınca, alınınca, Insanlık için büyük 
bır tehlike yaratıyordu. Bu yüzden, ba
rış ıçın mücadele emperyaıızme karşı 

mUcadelenin ayrılmaz parçası oldu . .  
Zaman sosyalizmden ve barıştan ya

na Işledi. Sosyalist sıstem ekonomık gü. 
cünU artırıyor, kendisine yöneltilen nük 
leer tehdidi boşa çıkarıyordu. tnuslara
rası sorunların çözümUnde sosyalist Ul
kelerln rolü büyük ölçUde arttı. öte yan
dan emperyalizmin sömürge sıstemı çök· 
müştü. Bağımsızlığını yeni kazanan ui-

BU DA BU DA YALAN YALAN KAMPANYASI KAMPANYASI 

Helsinki zirvesinin zirvesinin zirve
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LA « PRA VDAPRA VDAPRA » ET LES c ımı· 

TlA . PUBLlENT INTtGRALE· 

MENT L' ACTE F1NAL DE L A  

CONFtRENCE D'HELSIHKI. 

Sosyal izme karıı karalama hareketini yalnız i le  s.ın ı r
yalon taktiklerine ba�vuruyor, kamuoyunu yan ı l tmak iç in .  I�te 

keler, emperyalizme ve sömUrgecillğe 
karşı bır politika yürUtUyortardl. Bıığım 
sızbklarını korumak ve ekonomik gellş
melerini güvenceye almak amacıyla BOS
ya!!st ülkelerle ekonomık ve siyasal lş
blr!!ğine giriyorlardı. Onlar da, sosya
ııst ülkelerin ''barış ıçınde blrara:!a ya
şama" politikasını destekliyorlar, silah
lanmaya ve askeri bloklara karşı çıkı
yorlardı. Bu gelişmeler, emperyalizmin 
hareket alanını her geçen gün daha çok ' 
sınırladı. Emperyalizm, arlık dünyanın 
hiçbir yerinde I steklerini rahatça gerçek 
leştlremlyor, başarıları olsa olsa geçi
ci oluyordu. 

Yeni dönem 

EmperyalEmperyalizmin, sosyalizmi ortadan 
kaldırma kaldırma umutları suya düştükçe farklı 
toplumsal sistemlere sahıp devletlerin 
barış ıçınde biraradA yaşamaları ve In
sanlığı ilgilendiren sorunlarda Işbirliği 
ne gitmeleri dönemı açıldı. Bu dönem, 
1970 lerde Sovyetler Birliği ve dığer 
sosyaııst Ulkelerln ortaya attıkları ve 
başta ABD olmak Uzere emperyalist 
devletlere kabul ettlrdlklerl ettlrdlklerl ettlrdlkler "yıunuşama" 
Ilkesiyle yeni bır aşamaya geldi. Gide
rek sıyasal yumuşamanın askeri planda 
da gerçekleşmesI., silahlanmanın silahlanmanın silahlan durdu
rulması zorunluydu. 

İşte, emperyaııst devletleri, Avrupa 
GUvenlik Konferansıının kısa sUrada ta
mamlanmasını sonunda kabul etmeye 
zorlayan koşullar böylece ortaya çıktı. 
Sovyetler Birliğinin, Konferans'ın erken 
bır tarihte tamamlanmAsını hedef Alan 
pol ttikssı başarıyla sonuçlandı. Bu, ger
çekten de emperyaltzm Için hiç de "hoş" 
olınayan bır olay, bır yenııglydl. 

Helslnkl'de Flnlandiva CUmhurbaş
kanının açış konuşmasından sonra söz 
alan BM Genel Sekreteri, Konferansa 
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azaltılması 
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Fransız 



t ın:ıkalkıdn bulul1:ıcnğını " söyledi. D'es
t�ıing. karşıl 'klı ve dengeli kuvveı IndI
rimi tnsıırılarına d:ı karşı oldu�nu be
IıI.,tl. 

İngi liz B:ışbaknnı Wilson da konuşma
sında, "ingiltere" lln Berlin'le ilgili so
rumluluklarını" hatırlatarak. Federal 
Almanya'oın Berlin'le ilgili nIyetlerInI 
destekledl�inl belli etti. 

Başkan Ford , ateşli küçU!< kardeşle
rinin yantnda alırbaşh gözlikmeye ça
lışan abi edasıyla askeri blokların sU
rekllll!!nln bozulm.dı�ı Ima etmek i
çin özellikle hazırlanmış cümleler kul
landı. Ford "Avrupa'da Istlk " arın silr
dUrUlmesl" üzerınde durdu. Ford'un 
bu kavramdan kastettiği Avrupa 'da sIya
sal statükonun da sürdürUlmeslydl. Bu
nu da "askeri dengeyle sağlamayılı dil
şündü�nü şu sözlerle belli etti: "Avru
pa'da lstlkrar. bir dengeyi gerektIrmek
tedir; bu konuda, ülkernın ciddi ve gU_ 
vene layık bır pı:-rtner olmaya devam e
dece!Ine sIzlerI temin ederim . . .  Avru
pa'da askeri istikrarbarışı korumuştur. 
İki tarafın da Rskeri güçlerinin azaltılma 
8', · .. .:ıncak bu istikrarı korumakla mUm
kündUr. " Ford, bu sözlerIyle, NA TO ü 
yelerInin, askerI dengeyI Sovyetlere 
karşı bır silah olarak kullanma anlamına 
gelen "dehşet dengesi" teorisini terket
medIklerInI gösteriyordu. Ford NA TO' 
yu kastederek şöyle konuşuyordu: "BIz, 
bütünüyle ba!!1ı bulundui!umuz, üyeleri
nIn azmI ve karşılıklı gUvenlyle peki ş
mJş olan rlış politikayı sürdürece!!z .  " 

Sosyalist ülkeler 

Kapitalist ülkelerIn, pollttkası
nı savunan göriişlerine karşı, Konferans 

• söz alan bütün sosyalist ü lke temsll-
'. Varşova Antlaşmasına hiçbir 

atlı_a bulunmadıkları gibI, Avrupa'daki 
sıyasal-askeri blokların aynı anda dai!ı
tılması ıçın çalışılmasını önerdiler. Po
lonya Devlet Başkanı aterek "sıyasal 
ve askerI grupla�malan aşmaya ve tüm 
Avrupayı Içine alan kollektif bır gUven
lik slstemml yaratmaya mecburuz" dIye
rek bunu açıkça dile getirdi. Sovyetler 
Blrll!!1 Komünist Partısı Genel Sekre
teri Brejnev, sıyasal yumuşamanın as
keri yumuşamayla gelişttrilmesl gerek
tttınI şu sözlerle anlattı: "Silah yarışını 
durdurma ve sllahsızlanm'a alanında ger
çek sonuçlar elde etme IşIni herşeyin 
anabtarı sayıyoruz. " 

Brejnev, zIrve bakkındakl görUşlerl
ni �yle özetledı: "Bu, yalnızca Ikıncı 
DUnya Savaşı'!ın zorunlu sıyasal bilan
çosu dei!lIdlr; bu, aynı zamanda, bu
gUnün gerçeklerIne ve Avrupa balkları
nın y'lzyı ii ık deneyine dayanarak gelece
ııın kavranmasıdır . . .  Bize göre, konfe
ransın genel bilançosu, uluslararası 
yumuşamaya somut maddI blr IçerIk 
kazandırmasıdır . . .  AGİK'nl, bütün ka
tılanlar ıçın ortak bır başarı olarak gö
TUyoruı, Konieransın sonucu, Avrupa 
kıtasının ötesinde de aynı ölçüde yarar
lı olabilir. Uzun görüşmelerIn sonuç
ları, galiplerin ya da yeniklerIn, kaza -
nanların ya da kayı plı çıkanların olrna
dıtını gösterır nIteliktedIr, Bu aklın 

bi .. zarerldlr. BUtUn dünya kazançlı 
çıkmıştır . . , 

Portekı , Devlet Başkanı Cost. 00-
mez'tn konuşması da, Porlekiz'in ge
leceğinIn pazarlık konusu yapılmak Is
tendlltı şu sıraı.rd. dıkkatlsd üzerıne 
toplad ı .  Oomez şöyle diyordu: "Porte
klz'ln girdl!!1 yenı yol, bize göre, IşbIr
li!! dUşünceslne gerçekten katılmasıy
la olanaklı olmuştur. Kararlı olarak 
yilrüttU�müz sömürgelerde" arınma 
sürecI, halkların bai!ımsızlık hakkının 
gerçekleştirilmesInI ve Ulkenln demok
raUkleştlrllmeslnl ilgilendirdi!! ölçüde 
bır lşblrll!!1 politikasının temellerinI 
oluşturmaktadır. " 

Panik 

Avrupa Güvenlık ve İşblrlii!i Konfe
ransının nihal bel gesinin imzalanması 
ve bir "Lİ'. ve'� Ile KonferaoaIn sonuca 
bai!lanmasl, başta Amerıkan gerIci çev
relerinde tepkiyle karşılandı. Başların
da Senatör Henry Jackson, L10yd Bent
sen ve George Ball'ın bulundui!u bır 
"Demokratlar" ekibi Ford yönetimine 
karşı antl-detant saldırıya geçtiler. 
Wall Street Journal, "Jerry, Dont Go! " 
(Gerald, Gltme� ) diye bır başyazı patla 
tarak bunlara katıldı. New Yort Times 
Konferansı " Karnaval" olarak niteliyor
du. Bu saldırı karşısında, Başkan Ford, 

Imzalanacak belgenin ''bır anlaşma 01-
madıltını, taraf devletlerden berhangi 
bIrinI de bukuken ba!!lamadı!!IOl" söy
ledI. Ne var ki, Ford'un bu gerI çekil
mesi anti-detant saldırının durmasına 
yetmedI. Bunun üzerıne Başkan Ford ve 
KJssloger SBwnma durumuna geçmek 
zorunda kaldılar. 

Antl-yumuşama saldırının dayandıltı 
tez şuydu: Helslnkt'de Imzal anacak 
belge Ile, Avrupa'da 2. Dünya Savaşın
dan sonra ortaya çıkan sınırların kuv
vet yoluyla de!!lşt Irllmesl olan$ orta
dan kalkıyordu, Dtlter yandan, öncülü� 
nU başından berI Sovyetler Blrli!!'nln 
yaptı!!ı bu tasarının gerçekleşmesiyle 
Sovyetler Bırli!! Ile sosyalist dünya 
enazından büyUkblr saygınlık zaferI ka
zanmış oluyordu. Üçüncü, yumuşamanın 
böylece "resmiyet" kazanmasıyta blr
Ukte, askeri blokların kaldırılması 
gere!! Uzerlndekl Sovyet saVl az çok 
kabullenllml� oluyordu. Ayrıca Sovyet
lIr Blrll!!'nln barışçıl ı!!ı da kabul edI
liyordu kl, bundan böyle Batı Ittifakının 
varlıltını açıklamak Iyice gUçleşecektl. 
Yumaşamaya karşı olan gUçler, NATO 
nun özellikle sarsıntı ıçınde oldııi!u bır 

\dönemde Kon,feransın yapılmasını ayrı-
ca bUyU!< I?lr pslkoloj Ik yenilgi olarak 
görUyorLardı. 

Durumu haklı göstermek ıçın Başkan 
Ford bır yandan yumuşamayı sawnmak, 
bLr yandan da emperyalist mIhrakIarı 
doyuracak çellşlkjestleryapmak zorun
daydı.  

Ford, Konferans'ın sonuçlanması
nın, "Sovyetlerden alınan önemit taviz
ler sonucu" oldui!unu ilerI sürUyordu. 
Oysa, bunun gerçekle 1l1şkls1 olmadıi!ı, 
koparılan bunca gUrüLtüyle ortadaydı, 
Ford, Imzalanack belgenin nlbal bLr 
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ikinci DUnya Savaşı anlaşmasının yeri
ne geçemeyece!!nl söyleyerek de saldır
ganların yilre!!ne su serpIyordu. 

Çıkmaz 

Amerıkan yönetımının açmazı, Baş
kan ForeI'un Avrupa 'ya hareket etmeden 
mce düzenledi!! basın toplantısında ta
lIhslz bır örnekle kanıtlandı. önceden 
hazırlanan konuşma metninde şu iki 
cümle yer alıyordu: " ABD'nin politika
sı, Doi!u Avrupa halklarının özgUrlük 
;'e ulusal ba!!ımsızl ık özlemlerini des
teklemektedir. Helslnkt Konferansı bu 
do!!rultuda atılmış bır adım olacaktır. " 
"ABD, iklncl DUnya Savaşı'ndan sonra 
Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Sov
yet toprakları Içinde kalmasını hIçbir 
zaman kabul etmemiştir. "Ford, me
ttndeki bu sözlerI gazeteciler önünde 
okumadan geçtI. YIne Ford, Helslnkt 
BelgesI'nI, hukukL olmaktan çok ahlaki 
bır yilkümlenme olarak gördüi!ünü söy
ledIkten sonra, yUkümlülüi!ün yalnız 
ahlaki değtl polıtık de oldui!unu eklemek 
zorunda kaldı. 

Amerikan yönetiminIn çıkmazının 
tek bır nedenL vardı: Emperyalist nlte
Ilktekl bir polıtıkayı dUnya kamuoyuna 
anlatmanın .rtık olan$ kalmBmıştı. 
Asılsız suçlamalarla sosyalist dUnyayl 
lekelemesl, dUnyada gitt!l'çe genışleyen 
barışçı, antı-emperyaliet kamuoyunun 
gözUnden kaçmayacaktı. Ford 'un Hel-. 
slnkt'ye gitmek zorunda kalma8ının da 
nedenI , bu gUçlerln karşısında gi>.tll<çe 
elinIn kolunun bai!1ı kalmasıydı. 

Ywnufilamaya karşı açılan saldırı,yal 
nız Amerika'nın içinden gelmiyordu. 
Avrupıinın kapItalist ülkelerInde de, 
bUtUn sai! basın, Helslokl zIrvesInI kö
tUlemek ıçın bIrbIrlerIyle yarışa girdi
ler. Almanya'da IktIdarın yakın adayı 
Hristiyan Demokrat Parti, Zirve'ye kar 
Şı oldui!unu açıkça Ilan ettI, Sosyal De
mokrat part ller de, zlrveyl tam olarak 
destekledikIerInI açıkalayamıyorlardı.  
Şamplyonlui!unu kimseye bırakmadık
Iarı (� ), barış, özgUrlUk, Insan hakları, 
b$msızlık Ilkelerlnın somutlaştıitı bır 
belgeyı, ''ba!tlayıcı olmayan", "Iyi ni
yet sözleşmesInden öteye geçmeyen" 
bır metin olarak küçUmseme çabası 
IçIndeydiler. 

Kutsal iııifak 

Helslnkl bulu�ması, kapItalist dev- , 
letlerin bIrarayagelerek ortak sorunla
rını tartışmaları ıçındebır vesile oldu. 
Hatta, kımılerlıçın Avrupadaki buluşma
larınasılöneml, bellI başlı kııpltallst Ui
keler arasındaki görüşmelerdı' Bu gö
rü,meler, knpltallst dUnyanın Lçlnde 
bulundui!u derın bunalımı yansıtıyordu. 

Alınan Ba�bakanı Schmldt ve Fran
sız Cumhurbaşkanı D' Estalng 25 Tem
muz'da buluştular, Fransa ve Almanya, 
kendi lerinI, Avrupa'dakI kapitalist dev
letler arasındaki lşblrll!!lnln motoru 
olarak görUyorlardl. GörUşmede Dokuz' 
ların durumu ele alındı. Bir sUl'e önce 
BrUksel'de toplanan Avrupa Konseyı, 

"etkin bir ekonomik canlanma isteniyor
sa, ekonomık sorunlar, dığer sanayiIeş
miş ülkelerle (özellikle ABD ve Japon
ya Ile) el blrll!!1 Lçlnde ele alınmalıdır. " 
sonucuna varmışh. Schmtdt veD' Esta -
Ing bu görüşü destekledikIerinI blldlrdL
ler. 

Avrupa bütünleşmesInIn başını çek
meye çalışan ıkı devlet Avrupa'nın eko
nomik bunalımdan çıkması ıçın özellik
le malı ve parasal konu} arda, ABD'ye 
Iş düşt�nU b1l1yorlardı. Helslokl buluş
ması vesilesIyle Amerikan, İngi liz, 
FranSız ve Alman yetkımeri bIraraya 
geleceklerdı' Scbmldt ve D' Estaıng, 
"en alır sorumlulukları taşıyanların ve 
Avrupa ekonomileri arasında lokomotif 
rolünU oynayanların küçük bır komıtede 
bIrleşmelerIni" önerlyorlardı .  En gUç
lü emperyalistler arasında bu bIrlik, 
dllter Avrupa mkelerlne bazı çözümlerI 
empoze etmenin aracı olacaktı .  Gtscard 
D' Estaing, Almanya ve Fransa�Dın ekono. 
mik sorunlarının çok benzer oldu�nu, 
Iki Ulkenln, ekonomık tedbırlerı IçIne 
alan bLr takvim üzerınde anlaştıklarını 
açıkladı. 

Tekelci devLet kapitalizmInIn bunalı
mı, büyUk emperyalistleri bUyUk endl
şelere sokmuştu. Schmldt ve D' Estalng, 
Helslnkt'dekl dörtlü buluşmanın yıl 80-
nundan ö'lce Japonya'nın katılmasıyla 
beşli olaraktekrarlanmasını da Istıyor
lardı. 

Olmuyor 

Alman Başbakanı, daba sonra Başkan 
Ford'!a görUştü. Burada Schmldt, eko
nomik bunalımdan duydııi!u korkuyu şu 
sözlerle dile getirdI: "İlk hedef, gerl
lemenLn ve LşslzU!!ln, Avrupa'dakl sIya
saL ve toplumsal sıstemlerı çökertme
sinI engellenfektLr. Ekonomık alanda 
gerçek bl r canlanıı:.a Ise, ABD'dekl eko 
nomlk canLanmanın iticI gUcü olmaksızın 
gerçekle�emez. "  Schmldt'Ln bu sözıerI, 
kapitalist ülkeLer arasındaki "Ittlfak"ın, 
egemen sıyasal düzenı ve üretım bIçI
mInI sUrdUrmek oldui!unu kanıtlıyordu. 
Başkan Ford, ABD'nln Avrupa Ile sürek
U ekonomık lşblrU!tlne hazır oldııi!unu 
söyledı' Ne var kı, Avrupa'dakI bLr e· 
konomIk canlanma ıçın gereklı olan A
me ılkan Ltlcl gUcUnü garantt edebilecek 

durumdade!!ldl. 
Ford, Schmldt, G1scard D'Estalng 

ve WIlson 29 Temmuz'da bI raraya gel
diler. Toplantıdan sonra Alman sözcUsü 
Boe\llng, Japonya'nın da katıLacaltıbeşU 
bır toplantının kararlaştırıldıltını açık
ladı. BoelUng'ln bu Bözlerl Klsslnger 
tarafından yalanlandı. Konuyla ilgili so
ruları cevaplandıran D'Estalog'ln söz
lerInde açık bır umutsuzluk okunuyordu. 

Almanya ve Fransa'nın "ıkı bUyUk" 
olarak kendı geUn-gUvey 
olmaları, İtnlya'nın ve AET'nln di!!er 
"küçük UyeLerlnln" tepkilerinI üzerıne 
çekmlştl. Ekonomık durumunda göreU 
bır Iyileşme görUlen ABD'nln de, bugUn 
ıçın, kendisInI, Alman ve Fransız baB
kıları l,a l'8ISında dnha $anBIı buldui!u 
öııe sUıiLlilyordu. 
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madıltını, taraf berhangi 
bIrinI de bukuken ba!!lamadı!!IOl" söy
ledI. Ne var ki, Ford'un bu gerI çekil
mesi anti-detant saldırının durmasına 
yetmedI. Bunun üzerıne Başkan Ford ve 
KJssloger SBwnma durumuna geçmek 
zorunda kaldılar. 

Antl-yumuşama saldırının dayandıltı 
tez şuydu: Helslnkt'de Imzal anacak 
belge Ile, Avrupa'da 2. Dünya Savaşın
dan sonra ortaya çıkan sınırların kuv
vet yoluyla de!!lşt Irllmesl olan$ orta
dan kalkıyordu, Dtlter yandan, öncülü� 
nU başından berI Sovyetler Blrli!!'nln 
yaptı!!ı bu tasarının gerçekleşmesiyle 
Sovyetler Bırli!! Ile sosyalist dünya 
enazından büyUkblr saygınlık zaferI ka
zanmış oluyordu. Üçüncü, yumuşamanın 
böylece "resmiyet" kazanmasıyta blr
Ukte, askeri blokların kaldırılması 
gere!! Uzerlndekl Sovyet saVl az çok 
kabullenllml� oluyordu. Ayrıca Sovyet
lIr Blrll!!'nln barışçıl ı!!ı da kabul edI
liyordu kl, bundan böyle Batı Ittifakının 
varlıltını açıklamak Iyice gUçleşecektl. 
Yumaşamaya karşı olan gUçler, NATO 
nun özellikle sarsıntı ıçınde oldııi!u bır 

\dönemde Kon,feransın Kon,feransın Kon,f yapılmasını ayrı-
ca bUyU!< I?lr pslkoloj Ik yenilgi olarak 
görUyorLardı. 

Durumu haklı göstermek ıçın Başkan 
Ford bır yandan yumuşamayı sawnmak, 
bLr yandan da emperyalist mIhrakIarı 
doyuracak çellşlkjestleryapmak zorun
daydı.  

Ford, Konferans'ın Konferans'ın Konf sonuçlanması
nın, "Sovyetlerden alınan önemit taviz
ler sonucu" oldui!unu ilerI sürUyordu. 
Oysa, bunun gerçekle 1l1şkls1 olmadıi!ı, 
koparılan bunca gUrüLtüyle ortadaydı, 
Ford, Imzalanack belgenin nlbal bLr 

düzenledi!! toplantısında 
lIhslz bır örnekle kanıtlandı. önceden 
hazırlanan konuşma metninde şu iki 
cümle yer alıyordu: " ABD'nin politika
sı, Doi!u Avrupa halklarının özgUrlük 
;'e ulusal ba!!ımsızl ık özlemlerini des
teklemektedir. Helslnkt Konferansı bu 
do!!rultuda atılmış bır adım olacaktır. " 
"ABD, iklncl DUnya Savaşı'ndan sonra 
Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Sov
yet toprakları Içinde kalmasını hIçbir 
zaman kabul etmemiştir. "Ford, me
ttndeki bu sözlerI gazeteciler önünde 
okumadan geçtI. YIne Ford, Helslnkt 
BelgesI'nI, hukukL olmaktan çok ahlaki 
bır yilkümlenme olarak gördüi!ünü söy
ledIkten sonra, yUkümlülüi!ün yalnız 
ahlaki değtl polıtık de oldui!unu eklemek 
zorunda kaldı. 

Amerikan yönetiminIn çıkmazının 
tek bır nedenL vardı: Emperyalist nlte
Ilktekl bir polıtıkayı dUnya kamuoyuna 
anlatmanın .rtık olan$ kalmBmıştı. 
Asılsız suçlamalarla sosyalist dUnyayl 
lekelemesl, dUnyada gitt!l'çe genışleyen 
barışçı, antı-emperyaliet kamuoyunun 
gözUnden kaçmayacaktı. Ford 'un Hel-. 
slnkt'ye gitmek zorunda kalma8ının da 
nedenI , bu gUçlerln karşısında gi>.tll<çe 
elinIn kolunun bai!1ı kalmasıydı. 

Ywnufilamaya karşı açılan saldırı,yal 
nız Amerika'nın içinden gelmiyordu. 
Avrupıinın kapItalist ülkelerInde de, 
bUtUn sai! basın, Helslokl zIrvesInI kö
tUlemek ıçın bIrbIrlerIyle yarışa girdi
ler. Almanya'da IktIdarın yakın adayı 
Hristiyan Demokrat Parti, Zirve'ye kar 
Şı oldui!unu açıkça Ilan ettI, Sosyal De
mokrat part ller de, zlrveyl tam olarak 
destekledikIerInI açıkalayamıyorlardı.  
Şamplyonlui!unu kimseye bırakmadık
Iarı (� ), barış, özgUrlUk, Insan hakları, 
b$msızlık Ilkelerlnın somutlaştıitı bır 
belgeyı, ''ba!tlayıcı olmayan", "Iyi ni
yet sözleşmesInden öteye geçmeyen" 
bır metin olarak küçUmseme çabası 
IçIndeydiler. 

Kutsal iııifak 

Helslnkl bulu�ması, kapItalist dev- , 
letlerin bIrarayagelerek ortak sorunla
rını tartışmaları ıçındebır vesile oldu. 
Hatta, kımılerlıçın Avrupadaki buluşma
larınasılöneml, bellI başlı kııpltallst Ui
keler arasındaki görüşmelerdı' Bu gö
rü,meler, knpltallst dUnyanın Lçlnde 
bulundui!u derın bunalımı yansıtıyordu. 
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KOLJDR VE SANATTA 

Tiyatroda 
• • 

ıseı 
, , 

sınıfıyla 

El'er sanatı halkLarın Insanca yaşama 
sı ıçın verilen mUcadelede bır araç ola
rak görUyorsak, onu, çağımıza damga
sını wran Işçi sınıfı Ile bUtunleştlrmek 
zorunludur, Bu bUtunleşmeye en elverlş
II sanat dallarından biri tiyatrodur, 

Tiyatronun toplumoal görevini bellr
lemek gerek. Sınıf kavgasını ve onun 
dotıınıuğu psikolojiyi derinliğine Ince
lemeyen bır sanat eseri, görevini yeri
ne getlnniyor demektir. 

Çalışmadan yaşayan oınıf ve tabaka
lar ıçın oanat (dolayısıyla tıyatro) baya
ğı bır eğlenceden öteye gitmez, Aylak 
sınıfların sanatı, kendi yaşantıtanrun 
anlamsızlığını ve boşlutunu yansıtır, 
Bu yUzden onlann sanatı, çalışan kitle
ler ıçın bır şey If.de etmez, 

Qys •. Işçi ve emekçi yıkınl.rla bat 
kuran tiyatro, bır eğitici araç olur, bı r 
sımf sı ıa.h.ıdır; insancıl bir zenginleşme 
yi satlar, bilinç verır. Toplumsal haya
tı yansıtan sanatın lçerıtı gerçeklerle, 
sınıf kavgasının gerçekleri Ile dolu 01-
dutu ıçın bu böyledir. 

&Ur yandan, bunu başarabilen tiyat
rolar, aynı zamanda bır öğrenci duru
munda da olacaklardır, Kitlelerden öğ
reneceklerdlr. Sanatın Içeriği daha zen
glnleşecek, silah daha gUçlU olacaktır. 

Bu karşılıklı ılışkı ıçınde oluşan ve 
olgunlaşacak olan devrımcı tiyatronun 
bUyük şehirlerde salonlara tıkılıp kala
rak sanatsal bır uğraşı sUrdUren tiyat
rolardan daha saygın, daha etkın, dalıa 
yararlı ol.cağı tartışılamaz, 

İşte bu noktada " sokak tiyatrosu" de
nen tlyaıronun öneml ortaya çıkmakta
dır. Bunlar. toplumsal durumları. sana
tın kendilerine yabancı tutulması gıbı ne
denlerle, tiyatro salonlannı doldurama- _ 

yan �enlş yığınlara giderek, onl.rla, 
örneltln grevdekl Işçilerle grev yerinde 
bat kurarak e!ıltlcl görevini yapar, mo
ral destek olur, bilinç verır, sanatla 
kitlelerin bUtUnleşmeslnl s.p;lar, 

Geçmişte Ulkemlzde bu yönde çalış
malar olmuştu. Geçenlerde, Ankara'da 
�revde bulunan Layne Bowler Işçileri 
Ile bırlıkte grev yerinde "I Mayıs" ko
nulu kısa bır oyun oynayan AST oyuncu
larının girişimini bır yenıden başlama 
olarak görmek Istiyor gönUI. 

" Işçilerin Bırlığı Ilaıkların Kardeş
liği" "BUtUn Ulkelerln Işçileri birleşin " 
"Kahrolsun Işçi sınıfının dUşmanları" 
" Işçlylz GüçlUyUz Devrlmde ÖncUyUz" 
"Ekmek ıçın mUcadele sosyalizm ıçın 
mUcadeledl r" afişlerinin çevrelediği 
meydanda oynanan oyundan önce Işçi 
temsilcisi i Mayıs'ı anlatan bı r konuşma 
yaptı. " Bır yanda emek öbUr yanda "er
maye" diye söze başladı, Parababaları
nın şimdiye dek Işçi sınıfına kendt Iste
lttyle hiç bır hak vermediğini, Işçi sını
rının haklarını hep söke söke aldıldannı 
8Öyledl .  i Mayıs'ın tarihçesini anlatlık
tan .onra 'I'l}rklye'de 1925 yılınd," bu 
yana uygulanan Bahar Bayramı aldatma
c .. ına değindı' TUrk-Iş'ln 24 Temmuzu 
t,çl Bayramı olarak kut lama.ını elIştIr
dI, "Ne oldu 24 Temmuzda ? Işçi sınırı
nın ners-I mUdafaa .lIahı olan greve kar
ŞI patronların saldırı aracı lokavt du ka
nunı.,tı, Işçilerin Anayasada göslerllen 
grev hakkını kullanması dolambnçlı yol
larla ıorla,lIrlldl. 

bütünlesme 
, 

i MAYIS OYUNU' NDAN BIR GÖRtlNTtJ 

DiSK'Inyaş gUnU Ilan ettığl 24 Temmu- nızca greve i Işçiler yoktu, Ankara'nın 
zu TUrk-iş işçi Bayramı hbul ettI. dört bır yanından gelen Işçiler çoşkuyla 

Parabıı\)alannın Işçi sınıfının bilinç. Izladller "I Mayıs'ı " . 
lenmeslnl ve tUm dUnyadakl yandaşlarıy- Qyunun bl r bölümUnde şu mesaj lIe-
la dayanışmasını önleyemeyeceğllll wr- tIIdl grevcl Işçilere: 
gulayarak konuşmasını bitirdI, " Arkadaşlar 

Ardından oyun başladı. Alanda yal- Layne Bowler Fabrikasında başlaltı-

latin amerika'da 
devrim 

• 
wilhelm m. breuer 

bernd hartmann 

herbert lederer 

• 

emperyalizm ve sosyalizm arosındaki latin amerika 

lotln omeriko'nın ekonomı polltlOI 

latin Amerlko'do 8ln,flar ve sınıf mücadeleleri 
emperyalizm ve tekellere korşı devrım programları 

deneyimler ve ıonuçlon/devrtmln malzemesi 

avrupa ve latin amerıko'do &ot revlzyonlzm 
holk kltlolen eylemde 

Bilim Vayıncilık Llmlltd onokttO! 
Ayetteli cod 21/1 Cetnbettttot- leTANlUL 
P.K. 2t6 61,1e.,;1 - 18lNeUl 

ğınız grevin ii .  gUnUndeslnlz. Grevini
zin başarısı Işçi sınıfının gUcUnU Ispat
lamış olacaktır. 

Arkadaşlar! Ekmek ıçın mUcUdel. 
sosyalizm ıçın mUcadeledlr. 

Biz AST çalışanları olarak bUtun karar 
lı mUcadelenlzln yanında olacağız, Sizin 
mUcadelelllz Işçi sınıfının ve ezilen hal
kımızın mUcadeleslnin kopmaz bir par
casıdı r. Ergeg grey mUcadelenlz zafer
le bltecektl r. 

Sizlerle bugün burada, her zaman her 
yerde, halkımızın devrımcı mUcadelesl 
içinde sırt sırta olacağız. " 

Bır başka bölUmde, kendine gUvenen 
meydana Çıkıp lıalay tuttu. "Geliyor Işçi 
alayı, sosyalistler çeksin bayrağı" tUr
kUsUnU de söyleyerek " işçi HALA YI" 
çeken grevelsıyle, sanatçısıyla, konuk 
Işçisiyle bUtilnleşen Insanlar fabrikanın 
önUndek.! küçük alana sıtmayınca, kala
balık cnddeye taştı, 

Ve oyunun sonunda, tum grevcl Işçi
lerle birlikte "I Mayıs" şarkı"ı söylen
di. 

Sonra işçi Memet 8azı eline ald ı :  

Mazlum arkadaşl.r dinleyin belll 
Aldanmayın ağa tora tuzata 
Faşlstlerln çemberlnl yıkalım 
Nasırlı ezilmiş ellerlınlzle 

Işçiye köylUye haber salalım 
Toplanalım bir karara varalım 
Elele verelim tüm bırleşelım 
Faşistlerin kafasına vuralım 

işçiyiz, gUç IUyUz , ezllenlerlz 
Haklıyız dayıma mUcadelemlz 
Başarmak hakkımız biz de Insanız 
burzlvalar oyarız 

Garip Memet der k.! sözlerim t,mam 
Bu bır lafla deği l gUcUmle her an 
Aklızı devşirin bır an 
Köle devri değil uyanın karda�, 

AST çalışanları, Layne Bowler gre
vindeki oyunun ",kak Tiyatrosu tUrUne 
glrmedl!!lnl söylUyorlar, Ama adını ne 
koyaroak koyalım, greve i Işçiler Uzerln
de çok olumlu etkılerı oldu "I Mayı." 
oyununun. 

Qyun oynandıktan aonra kendllerlyle 
konuştulturnuz Işçiler şunl.rı söyledller: 

- "Qyunda herşeyin açık olması lA
zım, e!terkl Işçinin hayat kavga.ını koy 
mak IsUyorlarsn. ii 

- "Burdakı oyunun kapalısı yoklu, I�_ 
çini" hayat mUcadeleslnl koydu . "  

- "Ileyecan dişimlzin kowtunda 
knldı, " 

- "Tiyatro kursaydım Işçinin hayat 
mUcadeleslnln tıpkısını oynardım, 

- " Oyunun ıçınde polis taarnızu btle, 
birbirine kenetlenmiş Işçileri çözUp ge
çemedl. ii 

- "Burdakinin ırade ettiği başka, 
ordaklnlnkl (Gençlık Park.ında gördıııu 
Evler Evler oyunu) başka, Burdakı da -
ha Iyi. Uyarıcı oldu, Kendimiz de lçln
deydık, Kaynaşma - Tanışma oldu. De
mek artistler de bızım aramıza girip 
oynarmış" 

f..;te Işçilerin yargısı, KUçUk bır de
nemenin etkileri. L,çller, tiyatroda ge_ 
ciken bır anlayışın ele alınma.ı gerek -
t1l!lnl gösteriyorlar. 

boşlu yansıtır, 
onlann sanatı, çalışan kitle
şey If.de etmez, 

emekçi yıkınl.rla bat 
bır eğitici araç olur, bı r 
insancıl bir zenginleşme 

verır. Toplumsal haya
sanatın lçerıtı gerçeklerle, 

gerçekleri Ile dolu 01-
böyledir. 

yandan, bunu başarabilen tiyat
zamanda bır öğrenci duru

da olacaklardır, Kitlelerden Kitlelerden Kitleler öğ
Sanatın Içeriği daha zen

daha gUçlU olacaktır. 
ılışkı ıçınde oluşan ve 

olan devrımcı tiyatronun 
salonlara tıkılıp kala

uğraşı sUrdUren tiyat
saygın, daha etkın, dalıa 
tartışılamaz, 

noktada " s" sokak tiyatrosu" de
öneml ortaya çıkmakta

toplumsal durumları. sana
yabancı tutulması gıbı ne

salonlannı doldurama- _ 

�enlş yığınlara giderek, onl.rla, 
Işçilerle grev yerinde 

e!ıltlcl görevini yapar, mo
olur, bilinç verır, sanatla 

bUtUnleşmeslnl s.p;lar, 
Geçmişte Ulkemlzde bu yönde çalış

olmuştu. Geçenlerde, Ankara'da 
Layne Bowler Işçileri 

grev yerinde "I Mayıs" ko
oyun oynayan AST oyuncu

girişimini bır yenıden başlama 
Istiyor gönUI. 

Bırlığı Ilaıkların Kardeş
Ulkelerln Işçileri birleşin " 
Işçi sınıfının dUşmanları" 

GüçlUyUz Devrlmde ÖncUyUz" ÖncUyUz" 
mUcadele sosyalizm ıçın 

afişlerinin çevrelediği 
oynanan oyundan önce Işçi 

yıs'ı anlatan bı r konuşma 
yanda emek öbUr yanda "er

başladı, Parababaları
Işçi sınıfına kendt Iste

vermediğini, Işçi sını
hep söke söke aldıldannı 
s'ın tarihçesini anlatlık

'I'l}rklye'de 1925 yılınd," bu 
Bahar Bayramı aldatma
TUrk-Iş'ln 24 Temmuzu 

olarak kut lama.ını elIştIr
Temmuzda ? Işçi sınırı

mUdafaa .lIahı olan greve kar
saldırı aracı lokavt du ka

i MAYIS i MAYIS OYUNU' NDAN BIR GÖRtlNTtJ 

DiSK'Inyaş gUnU Ilan ettığl 24 Temmu- nızca greve i Işçiler yoktu, Ankara'nın 
zu TUrk-iş işçi Bayramı hbul ettI. dört bır yanından gelen Işçiler çoşkuyla 

Parabıı\)alannın Işçi sınıfının bilinç. Izladller "I Mayıs'ı " . 
lenmeslnl ve tUm dUnyadakl yandaşlarıy- Qyunun bl r bölümUnde şu mesaj lIe-
la dayanışmasını önleyemeyeceğllll wr- tIIdl grevcl Işçilere: 
gulayarak konuşmasını bitirdI, " Arkadaşlar 

Ardından oyun başladı. Alanda yal- Layne Bowler Fabrikasında başlaltı-

latin amerika'da amerika'da amerik
devrim devrim de

• 
wilhelm m. breuer 

bernd hartmann 

herbert lederer 

• 

emperyalizm ve sosyalizm arosındaki latin amerika 

lotln omeriko'nın ekonomı polltlOI 

latin Amerlko'do 8ln,flar ve sınıf mücadeleleri 
emperyalizm ve tekellere korşı devrım programları 

deneyimler ve ıonuçlon/devrtmln malzemesi 

avrupa ve latin amerıko'do &ot revlzyonlzm 
holk kltlolen eylemde 

alayı, sosyalistler 
kUsUnU de 
çeken greve
Işçisiyle bUtilnleşen 
önUndek.! küçük 
balık cnddeye 

Ve oyunun 
lerle birlikte 
di. 

Sonra işçi 

Mazlum 
Aldanmayın 
Faşlstlerln 
Nasırlı ezilmiş 

Işçiye 
Toplanalım 
Elele 
Faşistlerin 

işçiyiz, 
Haklıyız 
Başarmak 
burzlvalar burzlvalar 

Garip Memet 
Bu bır 
Aklızı 
Köle Köle devri değil devri değil 

AST çalışanları, 
vindeki oyunun 
glrmedl!!lnl söylUyorlar, 
koyaroak koya
de çok olumlu etkılerı oldu 
oyununun. 

Qyun oynandıktan 
konuştulturnuz 

- "Qyunda 
zım, e!terkl 
mak IsUyorlarsn. 

- "Burda
çini" hayat 

- "Ileyecan 
knldı, " " 

- "Tiyatro 
mUcadeleslnln 

- " Oyu" Oyu
birbirine kenetlenmiş 
çemedl. ii 

- "Burdakinin 
ordaklnlnkl 
Evler Evler 
ha Iyi. Uyarıcı 
deydık, Kaynaşma 
mek artistler 
oynarmış" 

f..;te Işçilerin 
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TUNCER TU�CU 

Bir bi l imin adı olarak Metafiz ik  i ki biny ı l l ı k  ÖOlrU içerisinde yalnızca ken
di uyduruk sorunları i l e uğro�momı � ,  aynı zamanda felsefenin diğer dallarına ve bu
tUn i nson dUıUncesine egemen .olon bir yöntemi de gel iıtirmiıti r .  Bu yöntem hareketi , 
çel i ımeyi ve maddenin evrensel l iği i le  bağıms ız l ığ ın ı  yods ıyordu . Hareketin yeri
ne dUnyonı n  evrenin merkezi olduğu ve hiçbir ıeyin yaratı ı ı ıtan bu yona değiıme
diğ; , yerinden oynamadığı , çel iıkinin yerine doğada yaln ız özde) ıeylerin bulun
duğunu, maddenin evrense l l iğinin yerine de sı mr l d ıg ı  ve maddi olmayan manevi 
bir öze bağl ı  olduğu ıoımaz birer doğru gibi konuyordu . 

Hareketin olanaksız l ığ ı ,  özde� l ik  ve maddi olmayan ÖZ ; bu Uç kavram ger
çekte aynı ıeyi kastediyordu . Hareketin olanaksız l ığı ve özde� l ik  ancak maddeyi 
kendisine bağıml ı  kı lan manevi bir özle olanaklı idi . Madde evrensel l iğini ve ba
ğ ıms ız l ığ ını kazandığı an özde�l i k  ve özel l i k le  hareketin olanaks ız l ığ ı  iddialarını 
tutar l ı  bir biçimde savunabil;"ek 9Uçle�iyordu. i�te bunun için, çeliıkiyi ve hare
keti yadsıyabi lmek için , bir b i l im olarak Metafiz ik  iki bin y ı l  maddeyi maddi ol 
mayan bir öze bağıml ı  k ı lmaya çal ı �t ı . Bu onun ono scrunu oldu . Metafiziğin bu 
i)te ba� yardımcısı din ve teoloji idi . Çünkü Metafizik böylesine gerçeğe aykırı 
bir iıi böyl es ine bUyUk bir s istem haline getirebi lmede iıine yarayacak bazı anahtar 
kavramları , tanrı ve dini n dogmaları buyrukları gibi , ancak tevloiide bulabi lirdi . 
Tanrı ve dinin öteki en genel dogmalarındanözdeıl i k  i l �esine dayanan Aristo man
tığının kural larını  uygulayarak gUnlUk ya�omımız ,  günc.el gerçeğimizle i lg i l i1 bi l 
g4ler elde ed i ldi . Doğal olarak dünyamız yani bizim pratik gerçeğimiz l e ,  Metafi
ziÖin elde ettiği bi lgi ler rastlantı lar bir yana bırak d ı rsa hiçbir zaman uyuımadı . 
iı te o zaman Ki l isenin ve aristokrasinin bu i� le görevl i  GönUl lü  memurları (f i lozof
lar, K i l ise babaları , teologl<ır) büyük bir hı�ımla pratik gerçeklt.ğe saldı rdı lar .  

Bu gibi durumlarda gene l l i k le madalyonun diğer yüzu ku l lanı ldı . Yani tu
tar l ı  bir biçimde ku l lanı ld ığ ında bütUn durum larda bir cnahtar havrom olon " tanrı" 
kavramın ın  kaçını lmaz biçimde beraberinde getirdiği ve .::>nsuz olamadığı öteki kav
ramın  "ıeytan" kavramın ı  ku l landı lar .  Dünyayı feodal beylerin istediği gibi göre
cekleri yerde olduğu gibi görenler iç;n mUeyyide art ı k  hazı rdı . Ve bu müeyyideyi 
uyguloyacak Engisizyon i l e  Cizvit örgütU kurulmuitu . ii te böylece kit le ler,  "�eyta 
nın kölesi olmui" suçlamasından korktukları için hareketi , çeliikiyi yadsıdı lar ve 
maddeyi hôkir gördüler . insanl ı k  tarihinin en bUyük ki t lesel beyin y ıkama i)lemi 
k i l ise ve onun yanda�ı örgUtler kul lanı larak i ki bin yıl ba�or ı ile uygu landı . 

iıbölUmünün ve kent burjuvazisin ingel iımediği e ba)langıç döneminde feo
dal beyler "ieytanın  kölesi" suçlamasına ve Engisizyon örgütüne ihtiyaç duymuyor
lardı . Çünkü hareketin olanaks ız l ığ ı  ve özdeı l ik  i l kesine dayanan bir bi l i m ,  bir 
felsefe reodal üretimin doğal sonucu idi . Ama ne zaman ki i�bö lunıU geli�ti , ve kent 
burjuvazisi bir süre sonra gırtlağına yapııacağı u lusçu temel lerine oturan monar�iyi 
feodal beylere kar�ı geçici bir sUre için destekleyecek gUce geldi ; iıte o zaman 
fi lozorıar ve Ki i ise babaları hemen " tanr ı "  kavramın ın  öteki gUcCnü "�eytanH i bulup 
çı kardı lar ve k i t lesel cinayetler dönemini bajlattı lar . SU dönem ik i  bUyük kurban . verdi . Bu kurbanların i�ledikleri iki büyUk suç dUnyayl dUzenin resmi felsefesinin 
istediği gibi değil  de olduğu gibi görmek istemeleri , görmeye çal ı�maları idi . Bun-
lardan biri Giardana Bruno ( 1 548-1600); can l ı  can l ı  yakı larak öldu; ölUmU i le yi
ğ i t l iğin ve m i l itan ahlakın ın  en iyi örneğini verdi . Diğeri Gal i leo Gal i lei ( 1564-
1642); ihanetin ve yapılmaması gerekenin en iyi örne�ini Engisizyon mahkemesi 
önUnde diz çökerek veriyordu . Bu iki dU�UnUr gerçekte geli�en yeni 5 1n ıf ın kendi 
dünya görU�Unü, felsefesini ve bi l imini kuracak olon öncU fi lozeflar idi ler;  eskinin 
yok olmadan önce aldığı intikamın kurban ları olmu�lardl . 

Yayg ın  i�bölUmu ve gel i ien manifaktUr bi l imde, felsefe ve öze l l i kle  Meta-

Ö N C Ü  K i T A B E V i  

• Marksizm-leninizm ' in 
ideoloiik  ve Pol i t ik  DUımonl :  
Mooizm - Bi l im iıçileri 
1 5  TL 

• Birinci Enternasyonal 
Jacques Duclos 
(1971 Lenin I-l iıanı , 1975 
Mayıs Karl Marx Ödulu 
20 Tl 

• Ate� - Henri Barbusse 
(Goncourt Edebiyat ÖdUIU) 
30 Tl 

• Ayd ın l ı k  
Henri Borbusse 
12.50 TL 

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

.iz-dUıllmU 
Balobon 15  TL 

fizikte buyuk değiıi k l i kler yaptı . DUıUnce ve b i l imsel araıtınno özgurlUğU bir sel 
gibi manifaktürün belirlediği bütün toplumları kapladı . Bilim felsefenin daha doğ
rusu teoloj inin köleliğinden kurtu ldu . Bu çağ, Rönesans ' ı n ,  rasyonalizmin bailadığı 
çoğd ı r .  Artık Metafizik bir bi l im olarak felsefenin diğer disiplinlerinin ve öteki bi 
limlerin temel lerini olu�turmuyordu.  Bu buyuk değiıimin teor ik  teme l leri ,  insanları 
güncel ve bi l imsel sorunlara yaklaıırken kul landıkları yöntemin ,  z ih insel tutumun 
deği�mesine dayanıyordu. Eski yöntem büyUk sarsıntı lar geçiriyar, büyUk deği�imle
re uğruyurdu . I�e eski yöntemin  dedüktiv yanını , yani tek tek �eyler hakkındaki 
bi lgiyi genelden çı karma, genelde doğru lama, değiıtirmekle boılandı . ÇUnkU doğa 
bi l imlerinde araıtırma teklerde ortak olanı aramayı , teklerden genele tı rmanmayı 
gerektiriyordu. Gene l in  doğruluğu da ancak tek tek olaylar, pratik gerçekl i k  ta
rafından denetlenebi l i rd i .  Bu, bUtUn bi l im ve felsefe onlayııını teme l inden sarsan 
büyUk bir devrimdi . ÇunkU genele tek tek somut olaylardan yUks-elmenin ve gene l i n  
doğru luğunu pratik gerçekl ik le denetlemenin bi l im tarihi açısı ndan sars ıc ı  iki  OrünU 
vardı : 

0- Madde yeni ba�tan bütUn nicel ve nitel öze l l i kleri i l e  ke�fedi l iyor, 
b- Hareket bi l imin ba� tacı oluyordu . 

Maddenin ke)fi , maddeye evrensel l iğini ve bağıms ız l ığ ın ı  kazandı rıyordu ; 
bu , maddenin nicel yanlarını yani ölçu/ebi lenve hesabedi /ebilen yanlar ın ı  bi rden
bire ön plana Çı karıyordu.  Çünku bi i im , ancak hesaplonabi len, ölçulebi len ıeyle
rin bilgisini elde edebi l i rdi .  i�te bu , birdenbire, ölçUlemeyen hareket etmeyen ve 
maddeyi kendine bağıml ı  k ı lan "öz" kavramın ın  y ık ı lmasına neden oldu . Hesoplo
npmayan , ölçUlemeyen �ey "yokluk"tu, "yok" olondı . Bu bUyUk y ıkınt ının alt ında 
tanrı kavramı ve bUtün Metafizik kalmı�tı . Maddenin nicel ik lerinden bağımsız bir 
n i te l i k ,  geli�miı biçimi ile " öz" yalanı çökmu�tU. Bu buluı giderek mater:yalist 
diyalektiğin niceli klerin nitel i kleri be l ir lediği kura l ın ı  olujturacaktı .  Amaıimd i l i k  
bi l im v e  felsefe yalnızca maddenin ölçulebilen v e  hesaplanobilen nicel yanı kor
j ı s ında gözleri kama)mı� bir biçimde duruyorlar , bundan gerekli sonuçları çı kara
mıyorIardı . 

Hareketin keıfi astronomide ve fizi kteki öneml i  gelijmelerin kaynağı oldu. 
Çünkü hareketi yadsımak i l ke olarak kit lelerin arasındaki i l intiyi ve olaylardaki 
neden-so'nuç bağ ını yadsımak demekti . Oysabir anlamda bi l imin ono görevi neden
sonuç boğını bulmak, ki t le ler orası hareketin kaynağını doğru hesap etmek demekti . 
Endüksiyona, bi lgi lerin pratik gerçekl i kle denetlenmesine , tecrübe ve deneye da
yanan modern bi l im anıoyı ıı , "hareket" i eski felsefenin butün direnmelerine rağmen 
kendine boı tacı etti . 

Böyle birdenbire hareketin, maddenin  yenibaıtan kef�edi Imesi.n in ,  sorunlara 
endUktiv yaklaıımın ve bilgi lerin maddi gerçek l i kle denetlenmesinin bel i r l i  bir ta
r ihsel temeli vardı ; burjuvazi ve değiıen Uretim biçimi . Burjuvazi böyle bir bi l im 
onlay ıı ını yaratmak, geli�tirmek zorunda idi . ÇunkU ekonomik ve sosyal gelec�i 
bi l imin boıarı larına bağ l ı  idi . Ticaretle ve Uretimde kôrı arttıran tekniklerin bulun

.ması bi l imin boıarı larına bağl ı  idi . Burjuvazi daha çok r,ıaden Uretmek, bu modeni 
en rasyonel biçimde iılemek ve pazarlamak zorunda idi . Bununıçin kimya, fizik ,  
coğrafya, astronemi ve mekani k  bi l im lerinin teorik bi lgi lerini gereksiniyordu . Bi 
l imsel ba�arı lar ise temelde zihinsel tutumun en genel anlamıyla yöntemin  değiıik
l iğine bağl ıydı . Eski yöntem yeni s ın ı f ın  gereksinmelerine cevap vermiyordu , bu 
yüzden geli�meliydi ve tarihin buyruğu gereği değiıti de . Yaln ız  hareket ba� to cı 
edi l irken d�adaki çeli�kiden, korıı tlar arasındaki doğal bağdan koparı larak a l ın ı
yordu . 

• Sovyet Şi ir leri Antolojisi 
67 Şair (Ileraat etti) 1 5  TL 

• Siyasi DUıUnce HUrriyeti 
ve 1961 T urk Anayasası 
Bulent Tanör 15 TL 

• Babeuf 
"Hayatı , Eser leri ve Siyasi 
Savunmas ı"  
Josette L6pin LO TL 

• Turk iye'de i lk  Sendika 
" Sorık ıı lo'do 1932" ibrahim 
Tapçuoğlu LO TL 

Babıal i  Cad . No: 8 (_o�aloğlu - istanbul 

• isyancı " K amUn Gun ıuğu" 
Jules Valles 25 TL 

ÇıK ACAK 
K iTAPLARIMIZ 

• Kar l  Marx' ın Biyografisi 
Bi l im iıçileri Kurulu 

• Tekel ler - Jean Pierre Delil •• 

YÜRÜYÜŞ - 12 Aituatoa 1975 - 15 

ğ ı ,  özde� l ik  ve maddi olmayan ÖZ ; bu Uç kavram ger
Hareketin olanaksız l ığı ve özde� l ik  ancak maddeyi 

manevi bir özle olanaklı idi . Madde evrensel l iğini ve ba
l i k  ve özel l i k le  hareketin olanaks ız l ığ ı  iddialarını 

savunabil;"ek 9Uçle�iyordu. i�te bunun için, çeliıkiyi ve hare
bi l im olarak Metafiz ik  iki bin y ı l  maddeyi maddi ol 

aya çal ı �t ı . Bu onun ono scrunu oldu . Metafiziğin bu 
oloji idi . Çünkü MetaMetafizik böylesine gerçeğe aykırı 

stem haline getirebigetirebi lmede iıine yarayacak bazı anahtar 
dogmaları buyrukları gibi , ancak tevloiide bulabi lirdi . 

dogmalarındanözdeıl i k  i l �esine dayanan Aristo man
gUnlUk ya�omımız ,  günc.el gerçeğimizle i lg i l i1 bi l 
dünyamız yani bizim pratik gerçeğimiz l e ,  Metafi

rastlantı lar bir yana bırak d ı rsa hiçbir zaman uyuımadı . 
okrasinin bu i� le görevl i  GönUl lü  memurları (f i lozof

büyük bir hı�ımla pratik gerçeklt.ğe saldı rdı lar .  
gene l l i k le madalyonun diğer yüzu ku l lanı ldı . Yani tu

da bütUn durum larda bir cnahtar havrom olon " tanrı" 
beraberinde getirdiği ve .::>nsuz olamadığı öteki kav

ndı lar .  Dünyayı feodal beylerin istediği gibi göre
görenler iç;n mUeyyide art ı k  hazı rdı . Ve bu müeyyideyi 

Cizvit örgütU kurulmuitu . ii te böylece kit le ler,  "�eyta 
masından korktukları için hareketi , çeliikiyi yadsıdı lar ve 

ı k  tarihinin en bUyük ki t lesel beyin y ıkama i)lemi 
kul lanı larak i ki bin yıl ba�or ı ile uygu landı . 

burjuvazisin ingel iımediği e ba)langıç döneminde feo
suçlamasına ve Engisizyon örgütüne ihtiyaç duymuyor

s ız l ığ ı  ve özdeı l ik  i l kesine dayanan bir bi l i m ,  bir 
sonucu idi . Ama ne zaman ki i�bö lunıU geli�ti , ve kent 

gırtlağına yapııacağı u lusçu temel lerine oturan monar�iyi 
geçici bir sUre için destekleyecek gUce geldi ; iıte o zaman 

men " tan" tanr ı "  kavramın ın  öteki gUcCnü "�eytanH i bulup 
cinayetler dönemini bajlattı lar . SU dönem ik i  bUyük kurban 
i�ledikleri iki büyUk suç dUnyayl dUzenin resmi felsefesinin 

gibi görmek istemeleri , görmeye çal ı�maları idi . Bun-
548-1600); can l ı  can l ı  yakı larak öldu; ölUmU i le yi
en iyi örneğini verdi . Diğeri Gal i leo Gal i lei ( 1564-

yapılmaması gerekenin en iyi örne�ini Engisizyon mahkemesi 
. Bu iki dU�UnUr gerçekte geli�en yeni 5 1n ıf ın kendi 

ve bi l imini kuracak olon öncU fi lozeflar idi ler;  eskinin 
intikamın kurban ları olmu�lardl . 

l i ien manifaktUr bi l imde, felsefe ve öze l l i kle  Meta-

T A B E V i  

DUımonl :  

• Ate� - Henri Barbusse 
(Goncourt Edebiyat ÖdUIU) 
30 Tl 

• Ayd ın l ı k  
Henri Borbusse 
12.50 TL 

• Kodın ve Marksizm 

bi lgiyi genelden çı karma, genelde doğru lama, değiıtirmekle boıla
bi l imlerinde araıtırma teklerde ortak olanı aramayı , teklerden genele 
gerektiriyordu. Gene l in  doğruluğu da ancak tek tek olaylar, pratik 
rafından denetlenebi l i rd i .  Bu, bUtUn bi l im ve felsefe onlayııını teme
büyUk bir devrimdi . ÇunkU genele tek tek somut olaylardan yUks-elmenin 
doğru luğunu pratik gerçekl ik le denetlemenin bi l im tarihi açısı ndan 
vardı : 

0- Madde yeni ba�tan bütUn nicel ve nitel öze l l i kleri i l e  ke�fe
b- Hareket bi l imin ba� tacı oluyordu . 

Maddenin ke)fi , maddeye evrensel l iğini ve bağıms ız l ığ ın ı  
bu , maddenin nicel yanlarını yani ölçu/ebi lenve hesabedi /ebilen yanla
bire ön plana Çı karıyordu.  Çünku bi i im , ancak hesaplonabi len, ölçule
rin bilgisini elde edebi l i rdi .  i�te 

Çünku 
i�te 

Çünku 
bu , birdenbire, ölçUlemeyen hareket 

maddeyi kendine bağıml ı  k ı lan "öz" kavramın ın  y ık ı lmasına neden 
npmayan , ölçUlemeyen �ey "yokluk"tu, "yok" olondı . Bu bUyUk y ık
tanrı kavramı ve bUtün Metafizik kalmı�tı . Maddenin nicel ik lerinden 
ni te l i k ,  geli�miı biçimi ile " ö" öz" yalanı çökmu�tU. Bu buluı giderek 
diyalektiğin niceli klerin nitel i kleri be l ir lediği kura l ın ı  olujturacakt
bi l im v e  felsefe yalnızca maddenin ölçulebilen v e  hesaplanobilen nicel 
j ı s ında gözleri kama)mı� bir biçimde duruyorlar , bundan gerekli sonu
mıyorIardı . 

Hareketin keıfi astronomide ve fizi kteki öneml i  gelijmelerin 
Çünkü hareketi yadsımak i l ke olarak kit lelerin arasındaki i l intiyi 
neden-so'nuç so'nuç so' bağ ını yadsımak demekti . Oysabir anlamda bi l imin ono 
sonuç boğını bulmak, ki t le ler orası hareketin kaynağını doğru hesap 
Endüksiyona, bi lgi lerin pratik gerçekl i kle denetlenmesine , tecrübe 
yanan modern bi l im anıoyı ıı , "hareket" i eski felsefenin butün direnmelerine 
kendine boı tacı etti . 

Böyle birdenbire hareketin, maddenin  yenibaıtan kef�edi Imesi.
endUktiv yaklaıımın ve ve bilgi lerin maddi gerçek l i kle denetlenmesinin 
r ihsel temeli vardı ; burjuvazi ve değiıen Uretim biçimi . Burjuvazi 
onlay ıı ını yaratmak, geli�tirmek zorunda idi . ÇunkU ekonomik ve 
bi l imin boıarı larına bağ l ı  idi . Ticaretle ve Uretimde kôrı arttıran tekniklerin 

.ması bi l imin boıarı larına bağl ı  idi . Burjuvazi daha çok r,ıaden r,ıaden r, Uretmek, bu 
en rasyonel rasyonel biçimde iılemek ve pazarlamak zorunda idi . Bununıçin 
coğrafya, astronemi ve mekani k  bi l im lerinin teorik bi lgi lerini gereksini
l imsel ba�arı lar ise temelde zihinsel tutumun en genel anlamıyla yöntem
l iğine bağl ıydı . Eski yöntem yeni s ın ı f ın  gereksinmelerine cevap 
yüzden geli�meliydi ve tarihin buyruğu gereği değiıti de . Yaln ız  
edi l irken d�adaki çeli�kiden, korıı tlar arasındaki doğal bağdan kopa
yordu . 

• Sovyet Şi ir leri Antolojisi 
67 Şair (Ileraat etti) 1 5  TL 

• Siyasi DUıUnce HUrriyeti 
ve 1961 T urk Anayasası 
Bulent Tanör 15 TL 

• Babeuf 
"Hayatı , Eser leri ve Siyasi 
Savunmas ı"  

Babıal i  Cad . No: 8 (_o�aloğlu 

• isyancı " K amUn 
Jules Valles 25 
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• TUM-DER Genel Başkanı 
olmanız nedeniyle 
Çalışma Bakanlığındaki 
görevinizden alınarak Van'a 
sUrUlmenlzl ne şekııde 
yorumluyorsunuz ? 

• i lkin junu bel irtmek gerekir ki , kit le örgUt
lerinin etkin ve kararl ı  uğr�ıs ı , TUrkiye'nin demokra
ti klevne sUrecine yeni boyutlar kazandıracaktı r .  

Memur kesimi demokrasi mucodelesine yeni atı / 
mı)t ı r .  Bu kesim örgutlu mucodelenin gereğine inonmııt ır .  
Zira amire yalvarmoklo haklarını aslo olamayacağın ın  
bi l i ncine ulo)mı)tı r .  Bilinen b i r  gerçektir k i ,  Turkiye1de 
sermaye yanlısı iktidarlar demokrasi "utukları attıkları 
halde, ça l ı ıon kesime demokrasinin gerektirdiği hiçbir 
hakkı vermemektedirler. Çalııon kesimin bunu istemesi 
ise onların demokrasi onlayııına uygun olarak buyuk bir 
suç sayı lmaktodır . 

Burjuvaz i ,  ç ıkarlarını geliıtirebilmek, hiç de
ği lse koruyabi lmek amacı i l e  çal ııanları ezmekte, ör
gutlenmesine engel olmaktadı r .  BBylece sömurUsUnU 
daha do kolaylajtırmlj olacaktı r .  

Bunun yahı sıra egemen çevre lerin geçmiıten 
aldığı dersler vard ı r .  iıçi s ın ı fın ın  örgUtlU ve karar l ı  
mUcadelesinden sonra elde ettiği toplu iı söz leimel i  
grevi i sendikal hakları bulunmaktadı r .  Bunu etkin bir 
si lah olarak kul lanan iiÇi s ın ı fı ekonomik ve sosyal 
sorunlarını çözUmleyebilmekıe haklarını egemen çev
relerden söke söke olmaktad ı r .  Hakların ın veri lmemesi 
hal inde greve gitmekte sonuna dek direnmekıe ve ege
men çevrelere karıı mut/oka kazançl ı  ç ıkmaktadır .  Bu 
nedenle sermaye bu silahı bir baıka çolııanlar grubuna 
koptırmamak amacındadır .  

Egemen çevrelerin çal ı ianlara kail giriıtikleri 
baskı çabalarında iki yönteme bOjvurmakta oldukları 
söylenebi l i r .  Birincisi örgUtlU mUcadeleye engel olmak 
ikinci.i çal ıjonları bölmek .  ÖrgUtlU mucodeleye engel 
olmak için tUm anti -demokratik uygulamalar yapılmak
tad ı r .  Çolııanları ise iıçi ve memur diye ikiye ayırmak
tan baıka, memurları do 657 say ı l ı  yasa i le birçok kısı 
m a  ayırmı ı  v e  herbir bölUmU ayrı bir statU içinde çalıı
tırmak yolunu seçmiıtir.  

TOM-DER kuruluıundon buyana baıta ilÇi -memur 
ayırımı olmak Uure tum ayrım/ara karıı Çıkmıı ve bun
ların kası t l ı  olduğunu savunmuıtur. Çalııanların birliği 
gereklidir derken , memur kesimini n de birleıerek mUca
dele etmesini ve bunu ijçi s ın ı f ın ın  mUcadelesi yanında 
sUrdUrmesi gerektiğini vurgu lamııtı r .  TUM-DER ' in bu 
uğrOjI karjı l ı ksız kalmomııtır. Bu ise egemen çevreleri 
korkutmakta, bOjlarına yeni bir belô almanın zorlukla-

TÜM - DER Genel Başkanı 
• • •  

MITHAT GORKEM 
• 

Mithat Görkem, Çalışma Bakanlılıının 
açtılıı bır sınavı kazanarak 26/9/1971 tarlhlnde 
Zonguldak Bölge Çalışma MUdUrlUğI!'nde memuriyete başladı. 
Altı ay sonra asaleti onaylandı. 
De1terll çalışmaları ve kendı talebi Uzerine , 
�/9/1971 tarihinde Ankara Bölge Çalışma MUdUrlUğI!'ne atandı. 
TUM-DER'ln kurulmasından sonra 
durum de1tlştl . 
MC hükUmeti Iş başına geldikten sonra, 
Çalışma Bakanı A. Tevfik PaksU, Görkem'i görmek IstedI. 
Dernek çalışmalarından vazgeçmeııığl takdirde 
sUrUleceğlnl açıkladı. Bu konuşmadan 
sonra, Bölge MUdUrlUğI! ıçınde 
görevi sık sık değiştirildI. 
MUdUrlUğI!n 
bltUn şubelerinde çalıştı. 
Sık sık ıhtar verilmeye ve sawnması ıstenıneye başlandı .  
Nihayet, Bölge Çalışma MUdUrlUğI!nde 
memurluk göreviyle Van'• sUrUldU. 
Baskılar bununla da kalmadı. Ağustos ayı maaşı ödenmedı.  
Görev yoııuğu verilmeden IlIşlğl kesildI. 
Ankara Defterdarlık Muhasebe MUdUrlUğI!, 
maaşın daire mutemetliğine 
ödenmediğini açıkladı. 
Bununla da 
kalmadı. Görkem, bu konuları 
konuşmak Uzere Çalışma Bakanılyla görUşmeye 
gittI. Görkem, Bakarun yanında "kUrur"le 
karşılandı. Bakanın kalem müdUru, 
"Seni Van'a değil Flzan'a sUrmellydlk" diyerek 
Görkem' i kovdu 

r ını bi lmektedirler. Tek ç ıkar yol ise bu mücadeleyi 
engellemek, bölmek, korkak olarak tan ımladı kları me
muru bir dernek içinde de olsa birleımekten uzak tut
makt ı r .  Örgutlenmen in öncüıuğünu yapan dernek yöne
tici lerini sUrmekle bunu bajarabi leceklcrini zonnedi
yerler. i�te bu toyin sadece tabandaki memurları kor
kutmak, onları örgut lu mUcadeleden uzak tutmak ama
c ına yönel ikti r .  Bu toyinin bo)kaca hiçbir nedeni bu
lunmamaktadır . 

• Son gUnlerde binlerce memurun 
tayın edildiği bilinmektedir. 
Kıyım şekline dönUşen 
bu. tayınler konusundaki 
görUşlerlnlz nelerdır? 

• Cumhuriyet dönemine gire l i  yarım yüzy ı l ı  
aıkın bir süre olmasına karıın Osmanl ı  Devleti döne
minden kalma bir memur anlayı�ı var ve bu çı kar çev
relerince yoıatı lmak isteni len bir olgu Yani memur 
1900' lerin kopı kulu Ujoğı olarak gösteri lmek ve ijin 
garibi buna inandır ı lmak isteniyor. Ne var ki yan ı ı ı nan 
nokta memurun gUnUmUz kOlu l larında neyi yapması 
gerektiğinin bi l incine ulaımıı olmasın ın  gözden kaçı
rı lması . Memur kesiminin sorunlarını tüm çalıjonların 
sorunlarından ulkenin genel sorunlarından ayrı tutma
mak gerek. Aksi olduğunda buyuk hatalara dUjUIUr. 
Memurlar halen katı ve kendilerine hiçbir yorar sağla
mayan yasaların esiri durumunda . TUm tasarruf hakkı 
egemen çevrelere veri lmiı .  MC HukUmeti ise bu konuda 
do sermayenin sözcUsU olduğunu en iyi bir jekilde ka
nı t l ıyor. BugUn tay in yapı lmıyor. Yapı lan �ey insanl ık  
sı nır ını  aıan memur kıyımı . iktidar i lerici yurtsever 
memurları höl kton yana oldukları , bağımsız l ı k  ve de
mokrasi mücadelesine katı ldı k ları için çekinmeden 
açlığo itiyar. Bi l iyor ki , bugunku yasalar çerçevesinde 
memurun tercih hakkı yoktur.  Ya .UruldUğU yere gidecek 
veya istifo edecekt ir .  Böylece memurları ekonomik bir 
baskı a l t ına olmak istemektedir .  Ancak bu yol la  me
murlar.ın demokratik özlemlerini ve bunun doğurduğu 
demokrasi mUcadelesini engel leyebileceklerini sanmaIa
rı çokyan l ı ıt ır .  Zira çal ljanların bi r l ikte mUcadelesinin 
gerek l i l iği tUm çal ı ıanlarco benimsenmiılir . TUm çal ı 
ıanlar iıçi s ın ı f ın ın  yanda)ı olarak mUcade lelerine Tür
kiye'nin her yerinde devam etmektedirler. 

J Kıyımların diğer bir nedeni de bo�olon yerlereı 
MHP ve MSP mi l i tanlarının a l ı nması amacını tajımak
todır. Böylece sermaye i leriye yönel i k  amaç ları için 
bUrokrasi içinde yer kapmak istemektedir .  Bural .Jra 
doldurulan bu mi l i tanlar i lerici memurları tehdit etmek 
ve dövmekle görevl idir ier. TUm bunların yanı sıra ka
muoyunu yan ı l tmak ve kendi yanına çekebilmek için 
MC HUkUmetl çOl ljanlordan yonayo.alar ç ıkarttıklarını 
iddia etmektedirler . Ama gerçek art ık  bi l i nmektedir .  
Bu ve buna benzer i ktidarlar daima sermayenin borusunu 
çalacak ve onlardan yana çal ı ıaeakt ır .  

• Memurların 
Günümüz TUrkly�lslndekl 
sorunları � 

nelerdi r ?  

• Memur sorunlar ın ın hepsini burada bel irtme
nin olanağı yoktur.  Kısaca �öy le  denebi l i r :  MemurıCı" 
hakkında jimdiye dek ç ıkartı lan yasalar adeta karga
jalığı ve tutars ız l ığı simgel iyor. Hepsi birbiri i le çeli�
ki içinde. Bu yasaların dUzenlenmesinde esas olarak 
a l ı nan sorunun o gUn için çözUme kavu�ması ,  köklu bir 
çözüm dUjUnulmUyor. Çıkartılan her yasa yeni bir ka
r ı j ıkl ı k  getiriyor. 657 say ı l ı  yasa, turr. kararnameler, 
katsayı sistem i ,  gösterge tablosu, MEYAK sorunları bu 
arada say ı labi l i r .  Bunlar memurdon yana hukUmler de 
tajımıyor. 12  say ı l ı  kararnemenin 74. maddesi i l e  me
mur kıyımı meırulajtırı lmljtı r .  MEYAK adı a l t ında ma
ajlardan zorla kesinti yapılmakta ve bunlar özel sektö
re kredi adı alt ı nda verilmektedir. Bununyanı sıra iıçi
memur ayırımı ayrı bir sorun almu� ç ıkartılan her yasa 
bunu daha do karıjt ırmljt ır .  Memurların hiçbir demok
ratik hakları yoktur. 

• TUM-DER'ln 
amacı nedir ? 
ÖrgUtlenme dUzeyl 
ne durumdadır ? 

• Memurun yukarıdaki sorunlarını çözUmleye
bi Imesi için i �veren durUnlundaki devlete kar�ı haklarını 
koruyabi lme gUcUne sahip olmal ıd ı r .  Kendi Ucretini 
kendisi tayin edebi ldiği gibi , çeı i t l i  anti -demokratik 
uygu lamalara do korjl çı kabilmek olanağı olmalıdır. 
Memurların insanca yaıayabi lmeleri için yeter l i  Ucret 
esirgenmemelidir. 1963-1973 y ı l ları arasında geçim en
dekslerine göre fiatlar % 1 16 bir artlj gtısterdiğif.alde 
mooılarda ancak % 16  bir ortlj .ağlonabi Imijti r .  j(,\aOj
lordaki bu artljın fiat artljlarının oluıturduğu açığı ka
patması dUıunulemez . Memur YOloyobi lmek için eko
nomik sorunlarına çözUm bulabilmel i ,  sosyal hakların
dan yoksun edi Imemel idir. Bu da ancak memur kesimi 
nin de i�çi s ın ıfı gibi , grev l i  ve toplu iı sözleımel i  sen
dikal haklara kavuıması i le olur . Bu hakkın egemen 
çevrelerden a l ı nması bir çok soruna çözUm getirecektir .  

TUM-DER ' in  uzun vadeli  amacı budur . Kısa 
vadede ise memurun somut ve gUncel sorunlarına somut 
ve memur yarar ına çözUmler getirmekti r .  Bu omaçl�r 
doğru l tu.undo merkezi örgUtlenmeyi .avunan TOM-DER 
kurulu�u Uzerinden 6 ay gibi kısa bir dönem geçmesine 
karım 28 i lde örgutlenerek jube lerini açmlj ve buyuk 
bir ajam� kaydetmiıtir . Bu nedenle egemen çevrelerin 
korkup çekindikleri bir kuru luıtur. Dernek tek ve en 
gUç lu memurörgUtU olma yolunda buyUkbir gel iıim iç in
dedir. Her geçen gUn h ız la bUyUyen vo yeni yeni jU
beler açan TOM-DER çok kısa zamanda daha do bUyU
yecekti r .  

TUM-DER Genel Başkanı 
nedeniyle 
Bakanlığındaki 

görevinizden alınarak Van'a 
ne şekııde 

yorumluyorsunuz ? 

junu bel irtmek gerekir ki , kit le örgUt
kararl ı  uğr�ıs ı , TUrkiye'nin demokra

klevne sUrecine yeni boyutlar kazandıracaktı r .  
kesimi demokrasi mucodelesine yeni atı / 
örgutlu mucodelenin gereğine inonmııt ır .  

varmoklo haklarını aslo olamayacağın ın  
)mı)tı r .  Bilinen b i r  gerçektir k i ,  Turkiye1de 

iktidarlar demokrasi "utukları attıkları 
kesime demokrasinin gerektirdiği hiçbir 

vermemektedirler. Çalııon kesimin bunu istemesi 
demokrasi onlayııına uygun olarak buyuk bir 

maktodır . 
z i ,  ç ıkarlarını geliıtirebilmek, hiç de

lmek amacı i l e  çal ııanları ezmekte, ör
engel olmaktadı r .  BBylece sömurUsUnU 

kolaylajtırmlj olacaktı r .  
yahı sıra egemen çevre lerin geçmiıten 
vard ı r .  iıçi s ın ı fın ın  örgUtlU ve karar l ı  

sonra elde ettiği toplu iı söz leimel i  
hakları bulunmaktadı r .  Bunu etkin bir 

olarak kul lanan iiÇi s ın ı fı ekonomik ve sosyal 
çözUmleyebilmekıe haklarını egemen çev

söke söke olmaktad ı r .  Hakların ın veri lmemesi 
gitmekte sonuna dek direnmekıe ve ege
karıı mut/oka kazançl ı  ç ıkmaktadır .  Bu 

sermaye bu silahı bir baıka çolııanlar grubuna 
amacındadır .  

çevrelerin çal ı ianlara kail giriıtikleri 
nda iki yönteme bOjvurmakta oldukları 
Birincisi örgUtlU mUcadeleye engel olmak 

onları bölmek .  ÖrgUtlU mucodeleye engel 
için tUm anti -demokratik uygulamalar yapılmak
Çolııanları ise iıçi ve memur diye ikiye ayırmak

memurları do 657 say ı l ı  yasa i le birçok kısı 
herbir bölUmU ayrı bir statU içinde çalıı
seçmiıtir.  

TOM-DER kuruluıundon buyana baıta ilÇi -memur 
Uure tum ayrım/ara karıı Çıkmıı ve bun

olduğunu savunmuıtur. Çalııanların birliği 

Bununla da 
kalmadı. Görkem, bu konuları 
konuşmak Uzere Çalışma Bakanılyla görUşmeye 
gittI. Görkem, Bakarun yanında "kUrur"le 
karşılandı. Bakanın kalem müdUru, 
"Seni Van'a değil Flzan'a sUrmellydlk" diyerek 
Görkem' i kovdu 

r ını bi lmektedirler. Tek ç ıkar yol ise bu mücadeleyi 
engellemek, bölmek, korkak olarak tan ımladı kları me
muru bir dernek içinde de olsa birleımekten uzak tut
makt ı r .  Örgutlenmen in öncüıuğünu yapan dernek yöne
tici lerini sUrmekle bunu bajarabi leceklcrini zonnedi
yerler. i�te bu toyin sadece tabandaki memurları kor
kutmak, onları örgut lu mUcadeleden uzak tutmak ama
c ına yönel ikti r .  Bu toyinin bo)kaca hiçbir nedeni bu
lunmamaktadır . 

• Son gUnlerde binlerce memurun 
tayın edildiği bilinmektedir. 
Kıyım şekline dönUşen 
bu. tayınler konusundaki 
görUşlerlnlz nelerdır? 

• Cumhuriyet dönemine gire l i  yarım yüzy ı l ı  
aıkın bir süre olmasına karıın Osmanl ı  Devleti döne
minden kalma bir memur anlayı�ı var ve bu çı kar çev
relerince yoıatı lmak isteni len bir olgu Yani memur 
1900' lerin kopı kulu Ujoğı olarak gösteri lmek ve ijin 
garibi buna inandır ı lmak isteniyor. Ne var ki yan ı ı ı nan 
nokta memurun gUnUmUz kOlu l larında neyi yapması 
gerektiğinin bi l incine ulaımıı olmasın ın  gözden kaçı
rı lması . Memur kesiminin sorunlarını tüm çalıjonların 
sorunlarından ulkenin genel sorunlarından ayrı tutma
mak gerek. Aksi olduğunda buyuk hatalara dUjUIUr. 
Memurlar halen katı ve kendilerine hiçbir yorar sağla
mayan yasaların esiri durumunda . TUm tasarruf hakkı 
egemen çevrelere veri lmiı .  MC HukUmeti ise bu konuda 
do sermayenin sözcUsU olduğunu en iyi bir jekilde ka
nı t l ıyor. BugUn tay in yapı lmıyor. Yapı lan �ey insanl ık  
sı nır ını  aıan memur kıyımı . iktidar 

Yapı
iktidar 

Yapı
i lerici yurtsever 

memurları höl kton yana oldukları , bağımsız l ı k  ve de
mokrasi mücadelesine katı ldı k ları için çekinmeden 
açlığo itiyar. Bi l iyor ki , bugunku yasalar çerçevesinde 
memurun tercih hakkı yoktur.  Ya .UruldUğU yere gidecek 
veya istifo edecekt ir .  Böylece memurları ekonomik bir 
baskı a l t ına olmak istemektedir .  Ancak bu yol la  me
murlar.ın demokratik özlemlerini ve bunun doğurduğu 
demokrasi mUcadelesini engel leyebileceklerini sanmaIa
rı çokyan l ı ıt ır .  Zira çal ljanların bi r l ikte mUcadelesinin 
gerek l i l iği tUm çal ı ıanlarco benimsenmiılir . TUm çal ı 
ıanlar iıçi s ın ı f ın ın  yanda)ı olarak mUcade lelerine Tür
kiye'nin her yerinde devam etmektedirler. 

J Kıyımların diğer bir nedeni de bo�olon yerlereı 
MHP ve MSP mi l i tanlarının a l ı nması amacını tajımak
todır. Böylece sermaye i leriye yönel i k  amaç ları için 
bUrokrasi içinde yer kapmak istemektedir .  Bural .Jra 
doldurulan bu mi l i tanlar i lerici memurları tehdit etmek 
ve dövmekle görevl idir ier. TUm bunların yanı sıra ka

n ı l tmak kendi yanına çekebilmek 
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