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" BATI 'DA DEClşlK MOTIFLERDE BILE 
OLSA, ŞU VEYA BU ŞEKILDE DAIMA BARIŞA 
VE YUMUŞAMA Y A KARŞI ÇıKANLARıN BÜ
YÜK BIR AÇGÖZLÜLüKLE SAHAROV'A SARıL
MALARI Hiç TE ŞAŞıRTıcı DECILDIR" 

"BATılı" BIR GöZLEMCI 
Parayı veren cüidüğü çalarmış ... 

A.vIKTOROV 

Batılı radyo ve gazeteler Nobel ödülü sahibi 
Saharov'un çevresinde yeniden gürültü koparıyor
lar. 

Sabarov bu ödülü ne için aldı . Kuşkusuz bilimsel 
araştınnaları nedeniyle de�i1; uzun yıllar süren anti
sovyet propagandası, yani Nobel "hakemlerince" 
hürrDetsizce adlandırıldı�ı şekilde "barış mücadelesi" 
sayesinde aldı. 

"Olayın" inanılmaz yönü, Nobel'in, varislerine, 
halklann kardeşliği, sürekli orduların ortadan kaldı
rılması ya da kısıtlanması ve barış kongrelerinin 
toplanması ve propagandası amacıyla herkesten 
daha fazla veya herkesten daha iyi faaliyet göstere
cek olan bir "insanlık velinimetinin" kendi adına ve
rilecek barış ödülüyle kutlanmasını vasiyet etmiş ol
ması. Ne var ki 1975 modeli "insanlık velinimetinin" 
portresi, dinamitin mucidi Nobel'i son günlerinde 
ziyaret eden meleğin çehresine hiç bir şekilde uymu
yor. 

NOBEL DINAMITLENIYOR 

çünkü, ödül öncelikle barışa ve halklann dostlu
�una kin beslenmesiyle belirginlik kazanan bir insana 
verilmiştir. Saharov, belki "herkesten daha fazla" ve 
"herkesten daha iyi" de�ildir, ama her şeye rağmen 
son derece kısıtlı politik dünya görüşüyle halklar ve 
devletler arasında düşmanlığın ve güvensizliğin kö
rüklenmesi için yapabildiği her şeyi yapmayı de· 
nemiştir. 

O, şimdi yaşadığı ve Sovyet insanlarının bu 
akademi üyesinin barış ve yumuşama aleyhindeki ey
lemlerini defalarca ve kesinlikle kınadıklarını belirtsek 
bile onun toplum aleyhtan tutumunu hoşgörüyle gör
memezlikten gelen topluma da kin beslemektedir. 

EMPERYALIZME KUYRUK SALlıYOR 

ödül sahibi, sadece uluslararası gerginliğin yumu
şamasına karşı de�ildir. Saharov'un banşa ve ilerleme
ye karşı olan tutumu, onun Amerikan askeri kli�ini, 
Güney Vietnam ve Kamboçya'da "yeterince kararlı ve 
mantıklı olmamakla" "suçlamasında" ortaya çıkmış
tı; nihayet barışı elde eden yurtseverlerin zaferini 
trajedi olarak adlandınnıştı. 

Bütün insanlık Arap halklarına karşı yapılan ısrail 
saldırısını kınadığında, Saharov bu saldırının "haklı 
çıkaca�ını" açıklamıştı .. 

"Barış ödülünü" kazanan bu adam şimdi tek ba· 
şına de�il, emperyalist gericiliğin en karanlık güç
leriyle sıkı işbirliği yaparak çalışıyor. 

FAŞIZME METHIYE 

Antisovyetizmin Olimp da�ına tınnanmak, son 
derece pis bir iştir. Burada artık ne ahUik, ne de onur 
kalır. Bu dağın kaygan yamaçlarında tınnanmaya ça
lışan "hümanist" Saharov, kimi bulduysa ona tutun
du. "Düşünce özgürlüğü savaşçısı", kanlı Pinochet 
kiliğinin Şili 'de "yeniden doğuş ve güçlenme devrini" 
açtığını ve Nıimberg Mahkemesi tarafından ömür 
boyu hapse mahkum edilen Nazi suçlusu "babtslZ 
Hess'in" kaderinin, kendisini, Saharov'u "sarstığını" 
açıklayan bir faşizm aşığı oldu. Görülüyor ki o, ge
lecekteki askeri suçlarla her zaman, hak ettiği ceza
dan kurtulmak için deri değiştiren herhangi bir 
Saharov'un bulunabileceği inancını vermek Istiyor. 

HüMANIZM ADıNA 

Batılı yorumcular, ağız birliği ederek Saharov'un 
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"hümanizminden" söz ediyorlar ve o, kendisi bu söz
cüğü, bir tür sihir ve "insan kaybeden sihirli şapka" 
olarak kullanıyor. Saf insanlar arasında "hümanist" 
olarak tanınmak ve kendi gerçeğini ve hırçın bir Sov
yet aleyhtarının gerçek çehresini gizlemek istiyor. 

Böylece Saharov, "hümanizm" yanlısıdır, fakat 
ülkesinin uğrunda kapitalist dünya önünde diz çökrne
diği yumuşamaya karşıdır. 

O, "hümanist"tlr, fakat, batıda baskıdan, işslzlik
ten ve enflasyondan sıkıntı çeken insan kitleleıirıi, 
çağdaş kapitalizmin bütün feliketlerirıin "tek nedeni" 
olarak gösterdiği Sovyetler Bitlilti'ne karşı kışkırt
maktadır. 

O, "hümanist"tir ve bu nedenle Hitler ceUidının 
affedilmesini önermektedir. 

Kendi ülkesinden ve kendi halkından başka her
kese· karşı iyi ve lütufkirdır. 

KIMLER SAHIp ÇıKıYOR? 

Tanınmış politik gözlemci Sebastian Hafnerin 
Batı Alman "Stern" dergisinde yazdığı gibi, "Batı'da 
değişik motiflerde bile olsa, şu ya da bu şekilde dai· 
ma barış ve gerginlik yumuşamasına karşı çıkarılann 
büyük bir açgözlükle Saharov'un propaganda.,na sa
nlmalan" onu hiç de şaşırtınamıştır. Sadece şaşırma
makla kalmayıp, her cinsten sağcı politika oyuncula
rının onu ödül alması nedeniyle birbirleriyle yanşırca
sına kutladıklan şu gürılerde kendinden geçtiğirıi de 
ekleyelim. 

Tartışmasız bir husus Saharov'a Nobel ödülü'nü 
veren emperyalist gericiUk, antisovyetizml körükleme 
ve uluslararası barışın güçlenmesi sürecini sabote etme 
arzularını Ifade eden poUtik bir jest yaptı. Pek çok ül
kelerin Ilerici basını, bu sahte hareketi özelUkle bu ,e
kilde d.eğerlendlriyor. 
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SI KIYON ETi M KONUS 
BEHlcE BORAN 

Bugün için faşizmin tırmanışı bir çizgide duraklamış, yeni bir aşama· 
ya ulaşması geri itilmiş görünüyor. Sıkıyönetim kararının alınmayışının anla· 
mı budur. 

Bu demektir ki, MC iktidarı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da "genel seçimli, çok partili parlamenter rejim�' görünümü altında demokra· 
tik özgürlükleri hepten yoketme noktasına doğru kısıdayarak, baskıları ağırlaş· 
tırank hükümet etmeyi sürdürecektir. Şiddet eylemleri ne olacak? Öğrenciler 
üzerinde şiddet uygulamaları, silahlı saldırılar bir süre yatışabiliT, tüm ortadan 
kalkmasa da. Bu süre, "sıkıyönetimsiz, askersiz olmuyor" noktasına yeniden ge· 
linceye, yeni bir çıkış yapma zorunluğu duyuluncaya kadardır.Meğer ki, bu· 
rada ele almayacağımız bir takım nedenlerle erken seçime gidilsin. Ama böyle 
bir.noktaya yeniden gelinecek midir, daha doğrusu bu noktaya getirilmesine 
çalışılacak mıdır? 

Bu soru geçerli bir sorudur; çünkü bir çok kez söylenip yazıldığı üzere, 
12 Mart öncesine benzer bir kargaşa ve silahlı çatışma ortamının kasitle yara· 
tılmak istendiği açıktır. Sıkıyönetimi ilan edilip edilmiyeceği noktasına olayla· 
rın seyri içinde kendiliğinden gelinmedi, işler o noktaya getirildi. Ama sıkıyö· 
netime gidilmedi. Demirel ve MC iktidarı bu konuda yenilgiye mi uğradı? He· 
sapları yanlış inı çıktı? Bizim bu sorulara cevabımız yalın bir "evet" değiL. 

Sıkıyönetimden, hatta 12 Mart döneminin yeniden yaratılmasından ya· 
na olanlar var. MHP ve CGP Genel Başkanları ve Partileri böyle. Bu partilerin 
seçim şansı yok, ama askeri yönetimlerde iktidara daha büyük ölçüde katılma· 
ları, daha etkin olmaları mümkün. Onun için bu konuda tavırları açık ve kesin. 
Ne var ki sıkıyönetimin ilan edilip edilmemesi konusunda bunlar belirleyici un· 
surlar değiL. MSP de değiL. MC içinde belirleyici unSUr AP. 

AP Sıkıyönetimi ciddi olarak istiyor muydu? En azından, şüpheli. Baş· 
ka şartlar olmasa, Demirel hepten Sıkıyönetimden yana olurdu. Bu yönetimin 
kendisiyle iyi anlaşıp pürüzsüz işleyeceğinden emindir. Ama başka şartlar var. 
Birincisi, hükümete sıkıyönetim kararı aldırtırken, MSP mızıkçılık edebilir. MSP 
demokrasi, özgürlük aşıkı olduğu için sıkıyönetime karşı çıkmıyor. Onunki de 
bir ölüm dirim hesabı. Askerlerin eıkin olduğu bir sıkıyönetim döneminde MSP 
nin kapatılması olasılığının artacağını hesaplıyor. 

Ikincisi, hükümetin karar almasıyla sıkıyönetim gerçekleşmiyor. Kara· 
rı TBMM'nin onaylaması gerekiyor. CHP, DP ve daha bir kısım milletvekilleri 
ve senatörler olumsuz oy kullanırlarsa karar Meclis'ten geçer mi? Geçse bile, 
Çıık az bir oy farkı ile kabul edilen sıkıyönetim, seçimlerde oy hesabı bakımın· 
dan kimi kazandırır, kimi kayba uğratır? Bir de AP'nin kendi iç durumu var. 
Daha önceki bir sıkıyöneıim oylamasında Ap'nin de bazı milletvekillerinin kar· 
Şı çıktıkları söylenmişti. Durum böyle olun�a, Demirel'in gerçekten sıkıyöne· 
tim kararı alınmasından yana olması çok şüpheli görünüyor. Öyleyse, neden bir 
sıkıyönetime gidilme havasının yaratılmasına çalıştı veya müsaade etti? 

Bir aydan biraz fazla bir süre önce yaptığım ve geniş bir özeti Yürüyüş'· 
ün 32. sayısında yayınlanan bir konuşmamda Demirenn bir askeri müdahale 
"ihtimalini zihinlerde yaratarak hem inatçı koalisyon ortağını, hem CHP'yi 
istediği hizaya getirmek ve bu ihtimali bir tehdit olarak tüm sola karşı kullan· 
mak" görüş ve çabasında olduğunu belirtmişıim. "Sıkıyönetim geliyor" hava· 
sını yaratmak bu taktiği n tam içine oturuyor. Ve doğrusu uygulanan taktik ba· 
şarılı da oldu. CHP'yi bir telaş aldı, bir ölçüde DiSK'i de. Her ikisi de TöB . 
DER 'in kararlaştırdığı yüzde yüz yasal mitingleri desteklemekten sakındılar 
ve CHP, üyelerine yasal eylemlere dahi katılmama emri verdi. Hükümeı, yargı 
organlarına ait bir yetkiyi çiğneyerek TÖB . DER'i kapaımakla açıkça tehdit 
etti. Bu, iktidarın anti · demokraıik uygulamalarına yeni bir "emsal" teşkil ede· 
cek yeni bir tırmanış oldu. Ve TöB . DER mitingleri yapılmadı. 

Kaygılandırma ve baskı yaratma taktiği MSP'yi de etkiledi. ABD ilc iki· 
li görüşmeler ve Kıbrıs konusunda sert ve tavizsiz görünümlü tulumunu artık di· 
le getirmiyor, susuyor. Meclis başkanının muhalefeııen seçilmesi konusunda da 
böyle bir halin "koalisyonu zedeleyeceğini" belirtmekle yetiniyor. "Zedele· 
mek" anlamı bulanıkça bir kelime, her halde koalisyondan çekilmeyi zorunlu 
olarak içermiyor. Demirel, kendisinin yokluğunda aparıopar yapılan MSP yan· 
IıSI tayinlere ses çıkarmama gibi çok önemli olmayan ıavizler vererek, "MSP pe· 
kala idare edilir gider" diye düşünür olmalı. 

Hasılı Demirel, "sıkıyöneıim olursa da karlı çıkarım, olmazsa da karlı" 

hesabı üzerinde oynamış görünüyor. 
Sıkıyönetim ve askeri mühadale konusunda asıl belirleyici unsurlar ola· 

rak daha etkin güçlerin durumuna bakmak gerekir. Söylentilere göre brifingte 
ordu kademelerinin bazı kesimleri sıkıyönelime karşı çıkmışlar. Ama esas, or· 
dunun genel durumudur; durumu şu veya bu kişiler dile getirebilir, o önemli 
değiL. 

27 Mayıs ve 12 Mart deneyleri silah güçüyle iktidarı almanın göreceli 
kolay olsa bile, iktidarda kal�anın ve işleri yürütmenin aynı ölçüde kolay ol· 
madığını gösterdi. Bu iki denexin ordu çevrelerinde iz bırakmış olması gerekir. 
Başkaları adına kestaneleri ateşten çektnenin orduya yarar getirmediği düşün' 
cesi yeraimış olabilir, hiç değilse�azı kesimlerinde. ikinci bir nokta 12 Mart' 
tan sonra "radikal" unsurlar ne kadar "temizlenmiş" olsa da, hepten "kökü ka· 
zınmış" olamaz. Bu radikalleşmeyi toplum şartları doğuruyor; şartlar hem de 
gelişerek devam ettikçe radikalleşmenin de önü alınamaz. Üçüncüsü, CHp'nin 
ordu kademelerinde hayli taraftar kazanmış olmasıdır. 

Orduda Türkeş çizgisinde veya dışında, sağcı unsurrar da herhalde var· 
dır, ama orduda güç dengesi, hiç değilse şimdilik, bunlardan yana değildir. Şu 
da unutulmamalı ki, emir ve kumanda zinciri içinde ordu kadrolarının bütünlü· 
ğünü korumak üsı kademelerin başta gelen kaygısıdır. Sıkıyönetim sorunu bu 
açıdan da değerlendirilmiş, ilan edilmemesi gerektiği sonucuna varılmış olabi· 
lir. 

iktidarın siyasetini asıl belirleyen unsur, egemen sınıfın tulumudur. E· 
gemen sınıf burjuvazinin sıkıyönetim ve askeri müdahale konusundaki tulumu 
oturmuş ve kesin değildir. Hedefte birleşiyorlar: işçi sınıfının, emekçi kiıicle· 
rin ve diğer demokratik güçlerin ekonomik, sosyal ve politik ıaleplerini baslır· 
mak ve etkisizleştirmek hedefinde. Ama bu hedefe erişmeyi sağlayacak yönte· 
min hangisi olduğu konusunda ayrılık ve uyuşmazlık var. Bir kesim, "kuvveıli 
idare" yanlısı. Burilar sıkıyönetime de, askeri müdahale ve yönetime de yatkın. 
Bunların partisi AP. Diğer bir kesim ise demokratik gelişmenin kaba kuvvetle 
önlenemiyeceği, ancak kanalize edilip güdülebileceği görüşünde. Kanalize etme 
ve gütme işini de CHP'den bekliyorlar. Emekçilerin tuttuğu CHP işçilere ve kü· 
çük üreticilere daha kolay söz geçirebilir, onları "zapıü . rapl" altına alabilir di· 
ye düşünüyorlar. Büyük sermayenin bir büyük gazetesi son günlerde yayınladığı 
bir yazıda burjuvazideki bu ikiliği öyle açıkça, o kadar "güzel" dile geıiriyor ki, 
yazının önemli bölümünü buraya aktarmada yarar var: 

"Türkiye'de iş dünyası ekonomik kalkınma konusunda karar noktasına 
gelmiştir" diyor gazeıe ve devam ediyor: 

"1 - Bir grup Türkiye kalkınması için gerekli operasyonu yapar, ÜC' 
retler dondurulur, tarım ıaban fiyatları dış piyasa rekabetiyle ayakıa durucak 
seviyede tutulur ve sanayi finansman kaynağı bu şekilde temin edilmiş olur" 
diyor. 

ı - Diğer bir grup baskı yerine iş barışıyla finans kaynağını ıemin el' 
mek isıiyor. Hükümcı, işverenler ve işçi ıemsilcileri yuvarlak masaya olurur 
ve kalkınma yöntemini ve sanayi finansman yolunu belirler. Toplu söL!eşme· 
lerle ücretler artar, ama cnnasyon hızı daima bir birikim sağliıyacak orandadır. 
Tarım gelirleri ilk veya ikinci elde muhakkak sanayi yalırımına dönüşür. Bu ne· 
denle demokraıik görünüş ve psikolojik fakıör kalkınma yönıeminin içinde 
büıünleşmiştir." 

Sonra gazete, yu rı dışındaki işçilerimizin yabancı bankalardaki 72 
milyara ulaşan paralarından söz ederek bunu bir "umut kapısı" diye niıeliyor 
ve ekliyor: "Eceviı'in iskandinav ülkelerinde 'Avrupa'daki işçiler Türkiye'ye 
dönüşlerinde büyük görev yapacaklardır' sözü boşuna söylenmemişıir. "Belki 
en ilginç ve önemlisi de bundan çıkardığı sonuçtur: "Türkiye iki yoldan biri· 
ni ıercihıe işçi dövizleri ve yatırım poıansiyelinin siyasi ve ekonomik baskısını 
da hesaplamalıdır." 

Sıkıyöneıime gidilmemesinin ıemel nedenleri bunlardır. Bu tahlil doğ· 
ruysa bundan sonra da sıkıyönetime, hele askeri darbe ve yönetime gidilm .. 
mesi gidilmesi kuvvetlidir. AP oyunu kaybetmektc, 
CHP kazanmakıadır. Büyük burjuva/inin benims diği parti olma "imtiyaı,ı" 
AP'den CHP'ye geçmektedir. Bu durumda, sınıfı ve onun sendikal ve po· 
liıik harekeıi için bilincini ve uyanıklılığını daha da geliştirmek, örgütlerini ve 
mücadelesini daha da daha acil bir görev olmaktadır. 

uygulamaları, silahlı saldırılar bir süre yatışabiliT, tüm ortadan 
"sıkıyönetimsiz, askersiz olmuyor" noktasına yeniden ge· 

yapma zorunluğu duyuluncaya kadardır.Meğer ki, bu· 
bir takım nedenlerle erken seçime gidilsin. Ama böyle 

yeniden gelinecek midir, daha doğrusu bu noktaya getirilmesine 

bir sorudur; çünkü bir çok kez söylenip yazıldığı üzere, 
benzer bir kargaşa ve silahlı çatışma ortamının kasitle yara· 

açıktır. Sıkıyönetimi ilan edilip edilmiyeceği noktasına olayla· 
kendiliğinden gelinmedi, işler o noktaya getirildi. Ama sıkıyö· 

Demirel ve MC iktidarı bu konuda yenilgiye mi uğradı? He· 
Bizim bu sorulara cevabımız yalın bir "evet" değiL. 

Sıkıyönetimden, hatta 12 Mart döneminin yeniden yaratılmasından ya· 
ve CGP Genel Başkanları ve Partileri böyle. Bu partilerin 

askeri yönetimlerde iktidara daha büyük ölçüde katılma· 
olmaları mümkün. Onun için bu konuda tavırları açık ve kesin. 

sıkıyönetimin ilan edilip edilmemesi konusunda bunlar belirleyici un· 
değiL. MC içinde belirleyici unSUr AP. 

Sıkıyönetimi ciddi olarak istiyor muydu? En azından, şüpheli. Baş· 
şartlar olmasa, Demirel hepten Sıkıyönetimden yana olurdu. Bu yönetimin 

pürüzsüz işleyeceğinden emindir. Ama başka şartlar var. 
sıkıyönetim kararı aldırtırken, MSP mızıkçılık edebilir. MSP 

aşıkı olduğu için sıkıyönetime karşı çıkmıyor. Onunki de 
Askerlerin eıkin olduğu bir sıkıyönetim döneminde MSP 

kapatılması olasılığının artacağını hesaplıyor. 
hükümetin karar almasıyla sıkıyönetim gerçekleşmiyor. Kara· 

onaylaması gerekiyor. CHP, DP ve daha bir kısım milletvekilleri 
oy kullanırlarsa karar Meclis'ten geçer mi? Geçse bile, 
kabul edilen sıkıyönetim, seçimlerde oy hesabı bakımın· 

kimi kayba uğratır? Bir de AP'nin kendi iç durumu var. 
sıkıyöneıim oylamasında Ap'nin de bazı milletvekillerinin kar· 

söylenmişti. Durum böyle olun�a, Demirel'in gerçekten sıkıyöne· 
alınmasından yana olması çok şüpheli görünüyor. Öyleyse, neden bir 

havasının yaratılmasına çalıştı veya müsaade etti? 
fazla bir süre önce yaptığım ve geniş bir özeti Yürüyüş'· 

yayınlanan bir konuşmamda Demirenn bir askeri müdahale 
yaratarak hem inatçı koalisyon ortağını, hem CHP'yi 

getirmek ve bu ihtimali bir tehdit olarak tüm sola karşı kullan· 
çabasında olduğunu belirtmişıim. "Sıkıyönetim geliyor" hava· 

taktiği n tam içine oturuyor. Ve doğrusu uygulanan taktik ba· 
bir telaş aldı, bir ölçüde DiSK'i de. Her ikisi de TöB . 
yüzde yüz yasal mitingleri desteklemekten sakındılar 

yasal eylemlere dahi katılmama emri verdi. Hükümeı, yargı 
yetkiyi çiğneyerek TÖB . DER'i kapaımakla açıkça tehdit 

· demokraıik uygulamalarına yeni bir "emsal" teşkil ede· 
oldu. Ve TöB . DER mitingleri yapılmadı. 

ve baskı yaratma taktiği MSP'yi de etkiledi. ABD ilc iki· 
konusunda sert ve tavizsiz görünümlü tulumunu artık di· 
Meclis başkanının muhalefeııen seçilmesi konusunda da 

"koalisyonu zedeleyeceğini" belirtmekle yetiniyor. "Zedele· 
bulanıkça bir kelime, her halde koalisyondan çekilmeyi zorunlu 

kolay olsa bile, iktidarda kal�anın ve işleri yürütmenin aynı 
madığını gösterdi. Bu iki dene

�
dene

�
xin ordu çevrelerinde iz bırakmış 

Başkaları adına kestaneleri ateşten 
x

ateşten 
x

çektnenin orduya yarar 
cesi yeraimış olabilir, hiç değilse�azı kesimlerinde. ikinci 
tan sonra "radikal" unsurlar ne kadar "temizlenmiş" olsa da, 
zınmış" olamaz. Bu radikalleşmeyi toplum şartları doğuruyor; 
gelişerek devam ettikçe radikalleşmenin de önü alınamaz. 
ordu kademelerinde hayli taraftar kazanmış olmasıdır. 

Orduda Türkeş çizgisinde veya dışında, sağcı unsurrar 
dır, ama orduda güç dengesi, hiç değilse şimdilik, bunlardan 
da unutulmamalı ki, emir ve kumanda zinciri içinde ordu kadrolarının 
ğünü korumak üsı kademelerin başta gelen kaygısıdır. Sıkıyönetim 
açıdan da değerlendirilmiş, ilan edilmemesi gerektiği sonucuna 
lir. 

iktidarın siyasetini asıl belirleyen unsur, egemen sınıfın 
gemen sınıf burjuvazinin sıkıyönetim ve askeri müdahale konusundaki 
oturmuş ve kesin değildir. Hedefte birleşiyorlar: işçi sınıfının, 
rin ve diğer demokratik güçlerin ekonomik, sosyal ve politik 
mak ve etkisizleştirmek hedefinde. Ama bu hedefe erişmeyi 
min hangisi olduğu konusunda ayrılık ve uyuşmazlık var. Bir 
idare" yanlısı. Burilar sıkıyönetime de, askeri müdahale ve yönetime 
Bunların partisi AP. Diğer bir kesim ise demokratik gelişmenin 
önlenemiyeceği, ancak kanalize edilip güdülebileceği görüşünde. 
ve gütme işini de CHP'den bekliyorlar. Emekçilerin tuttuğu 
çük üreticilere daha kolay söz geçirebilir, onları "zapıü . rapl" 
ye düşünüyorlar. Büyük sermayenin bir büyük gazetesi son günlerde 
bir yazıda burjuvazideki bu ikiliği öyle açıkça, o kadar "güzel" 
yazının önemli bölümünü buraya aktarmada yarar var: 

"Türkiye'de iş dünyası ekonomik kalkınma konusunda 
gelmiştir" diyor gazeıe ve devam ediyor: 

"1 - Bir grup Türkiye kalkınması için gerekli operasyonu 
retler dondurulur, tarım ıaban fiyatları dış piyasa rekabetiyle 
seviyede tutulur ve sanayi finansman kaynağı bu şekilde temin 
diyor. 

ı - Diğer bir grup baskı yerine iş barışıyla finans kaynağını 
mek isıiyor. Hükümcı, işverenler ve işçi ıemsilcileri yuvarlak 
ve kalkınma yöntemini ve sanayi finansman yolunu belirler. Toplu söL!eşme· 
lerle ücretler artar, ama cnnasyon hızı daima bir birikim sağliıyacak 
Tarım gelirleri ilk veya ikinci elde muhakkak sanayi yalırımına 
denle demokraıik görünüş ve psikolojik fakıör kalkınma yönıeminin içinde 
büıünleşmiştir." 

Sonra gazete, yu rı dışındaki işçilerimizin yabancı 
milyara ulaşan paralarından söz ederek bunu bir "umut kapısı" 
ve ekliyor: "Eceviı'in iskandinav ülkelerinde 'Avrupa'daki 
dönüşlerinde büyük görev yapacaklardır' sözü boşuna söylenmemişıir. 
en ilginç ve önemlisi de bundan çıkardığı sonuçtur: "Türkiye 
ni ıercihıe işçi dövizleri ve yatırım poıansiyelinin siyasi ve ekonomik 
da hesaplamalıdır." 

Sıkıyöneıime gidilmemesinin ıemel nedenleri bunlardır. 
ruysa bundan sonra da sıkıyönetime, hele askeri darbe ve 
mesi gidilmesi k tlidir AP 



DEMOKRATiK MEvziLER iN 
BOMBALANMASı 
CEPHE YASALARı 

Geçtiğimiz haftanın Çarşamba günü 
yüksek tirajlı gazetelerden birinde ilk 
sayfada bir cinayet haberi yer aldı. Ga
zetenin aşklı - meşk 'Ii cinayet haberleri
ne olan merakını bilenler olayın üzerin
de fazla"" dunnadılar ve okuyup geçti
ler ... 

Doğrusu, gazetenin olayı ele alış bi
çimi ve polis ifadelerine başvuruş şekli· 
de !iradan bir cinayetin izlerini yansıtı· 
yordu. 
Olay, gazetenin verdiği görüntüler 

Olay, gazetenin verdiği görüntülerle 
şöyleydi: ''Meçhul kişi veya kişiler Milli 
Sporcu Eski Jimnastik Federasyonu 
Başkanı ve Beden Terbiyesi müşaviri öz
kan Gülipek 'i feci şekilde öldürdükten 
sonra, cesedi banyo küvetine atmışlar· 
dı ... " 

Yapılan araştınnalara göre, Gülipek 
bir hafta önce öldürülmüştü. 

özkan Gülipek,' olayın açığa Çıkı
şından bir hafta önce görevli olarak Bur
sa'ya ve Eskişehir'e getmiş, resmi temas
larda bulunduktan sonra Ankaraya 
dönmüş ve Turgut Reis Caddesindeki e
vine girdiili görülmüştü. 

Işte bundan sonra olanlar olmuş, 
Gülipek'in evine daba önce girdikleri sa
nılan meçhul kişiler, divanda üzerine sal
dırarak öldürmüşler, cesedini de çarşafa 
koyarak banyo küvetine atmışlardı ... 

Polis, evde yaptığı tesbitten sonra, 
kısa bir soruştunna yapmış ve cinayeti 
Jimnastik Milli takımı antrenörü Erdo
ğan Güven 'in işlemiş olabileceği kanaa
tine varmıştı ... 

KLASIK SON MU'? 

Cinayet Masası dedektiflerine göre, 
eşinden ayrı yaşayan Gülipek, sekreteri
nin kocası tarafından, kıskançlık nede· 
niyle öldürülmüş olabilirdi. Jimnastik 
milli takımının antrenörü Erdoğ'an Gü
ven 'in eşi maktütün sekreteriydi ve işin 
içinde bir aşk - meşk olabilirdi. Nitekim 
polis, cinayet suçuyla tutuklanan Gü
ven'in "En çok 24 saat içinde suçunu i· 
tiraf edeceğini" de açıkladı. .. 

Ancak olayın üzerinden çok 24 sa· 
atler geçmesine rağmen, katil suçuyla 
tutuklanan Erdoğan Güven, kendisine 
yakıştırılan suçu kabul etmedi ve olay 
haftanın sonralarına doğru sessizce dibe 
indi... 

"DAVA" ALACACl MI? 

Bir anlamda ayai!ına taş bağlana
rak esrarengiz suların koynuna atılan o
lai, s.-ııldığ'ı ve gösterilmeye çalışıldığı 
gibi basit bir cinayet olayı mıydı?. 

Bir G8.I1lanlar sadık bir MHP militanı 
olarok bilinen ve yakın bir süre önce 
"B<o bu işte yokum artık" diyen mak
tulün, "Davadan dönme" si müeyyidesi
ni mi bulmuştu a""ba?. 

Politik eğilimleri kamuoyunca bilin· 
meyen özkan Gülipek 'in yakınları, olay· 
dan sonra dehşete kapılmışlardı. Güli
pek 'in eski "Dava arkadaşları" taraFın· 
dan öldürülmüş olabileceği ihtimali kUV
vet kazanıyordu. 

1- YOROYOŞ - 23 ARALIK 1975 

Son olarak Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünde müşavirlik görevinde bu
lunan eski Jimnastik Federasyonu B�ş
kanının pek yakın bir geçmişte, MHP 
Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı Alpaslan Türkeş ile iki 
kez görüştüğünü ve tekrar ''Davaya ka
zanılmağa" çalışıldığını hatırlayanlar o
layın üzerindeki esrar perdesini yırtıyor
lar fakat "Hep bunlar aramızda" diye 
ekliyorlardı. .. 

O günlerde ''Başbuğ'' un şeker bay
ramı münasebetiyle Kırıkkale'deki teşki· 
lata gönderdiği mesajda yayınlanmıştı. 
''Başbuğ'' sözü edilen bayram mesajın· 
da, ''Davadan dönenlerin vurulması ge· 
rektiğini" de veciz biçimde hatırlatmış' 
tı. 

4 NUMARAlı KOLTUK!. .. 

Ucu Başbakanlığa dayanan olayın 
önümüzi!eki günlerde ne safhalara girece· 
ği merak konusu da dei!ildir. Dokuz aya 
yakındır iş başında bulunan ve resmi de
meçlerde adına "Cumhuriyet hükümeti" 
denen Cephe takımının yönetiminde bu, 
Türkiye'de işlenen ne ilk ne de son cina
yettir. Büyük bir olasılıkla suçlular bulu· 
namayacak ve dosya toza terkedilecek
tir ... 

Olayı izleyen günlerde, cephe takı· 
mının dört numaralısı bir gazeteciye ö· 
zel demeç veriyor, ''Millet ve memleket 
meseleleri" (!) hakkında açıklamalarda 
bulunuyordu . . 

Tabii cephe'nin cinai işler ımasasıı 
şefi ne ülkenin ekonomik durumunu sor
muyordu gazeteci, "Silah ve Komando" 
işlerini soruyor adı, (Kırk kere söylense 
kırkbirincide olur hesabı) Bağbuğ"a çık· 
mış zat da cevap veriyordu: 

" - Gençlerin elinde silah olabilir. 
Biz silah sevgisine sahip bir milletiz. 
Hangimizde silah yok ki?." 

Bu cevapları, Tophanede gece ara
masında yakayı ele vermiş milli heye· 
vanları (!) galeyana gelmiş lumpen ver
miyordu! .. Cevabın sahibi, "Cumhuriyet 
hükümeti" nin Başbakan Yardımcısı 
Alpaslan Türkeş 'ti.. 

Geçtii!imlz hafta yapılan bir bakan
lar kurulu toplantısında görüşü\en "kav· 
ga nasıl önlenir" başlıklı raporun sahibi 
Komandobaşı devam ediyordu : "Olkü
cüler baba yadigarı silahlar kullanıyorlar
,dı ama ya solcu anarşistler?." 

R 

Sonra "Olkücü'de çıksa çıksa ta
banca çıkıyordu, ama ya "Solcu militan· 
ların üzerinden çıkanlar?." 

Türkiye'de topu topu bin kalem ol
dukları bilinen ve Ecevi!'in deyimiyle 
"Sokak eşkiyası" nın Başbug'u sözleri
nin sonunda da dağları inletiyordu: 
"MSP'1i gençlerin sayısını 300 bin ola
rak tahmin ediyor" du! . .  

ELDIYEN ÇıKARıLıNCA ... 

Komandobaşı, gazeteciyle bu ko
nuşmayı yaptığı günün ertesinde eldi· 
venlerini çıkarıyor, 10 saat süren Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısına katılıyor 
ve toplantıda "Anarşiye karşı tedbirler" 
görüşülüyordu. 

önceki haftalarda kaynatılan terör 
ve cinayet kazanında "Sıkıyönetimli 
Mutlu Son" pişirilemeyince, "Yıldırım· 
ların yaratılması" için yeni organizas
yonlara girişilmişti. .. 

Bu arada Oniversite çevrelerinde te
röre ara verilmiş, ama ufak tefek "Dava 
a1acaklarl"nın tahsili de ihmal edilme
mişti. Bayram tebrikinin gere!!i yerine 
getirilmiş, "Davadan dönen biri" Baba 
Yadigarı silablarla iptal edilmişti ... 

Sıkıyönetim sokağının çıkmazı üze· 
rine "Kurban Bayramı"nda bir durum 
mu hakem esi yapan Cephe takımı hemen 
bayram sonrası tınnanışa geçmişti... 

Hazır, kamuoyunun gözü ve ilgisi 
Meclislerdeki Başkanlık seçimlerine çe
kilmişken arada 'Tedbir yasaları" ol
gunlaştırılmalıydı ... 

Ne gibi tedbirler hazırlandığı yo
lundaki bir soruya Cephe başı kılını oy
natmadan "Açıklanınca görürsünüz" di
yordu ... 

Başkanlık seçimleri turlarıyla, par· 
lamentoyu iki aya yakın süredir çalışa· 
maz durumda bırakmanın altındaki he
sap ayan beyan ortaya çıkıyordu. 

CEPHESEL KURGU ... 

Cephe başı, turlar yoluyla CHP 'yi 
döneğen hale getinneyi başarııken, iki 
numaralı muhalefet partisi DP'yi de avlı
yordu. Cephe'yi "Sola etkili ve şiddetli 
tedbirler almamakla" suçlayan DP'nin e
lindeki silahlar da alınmalı ve siyaset pa· 
zarında işsiz bırakılmalıydı. 

Son çözümde Meclis Başkanlıi!ı 
�HP'ye de bırakılsa amaçlanan hedefle· 

re ulaşılmış ola""ktı. Bu arada geçen ya· 
sama döneminin sonunda meclisten ge
çen ve senato gündeminde bekleyen ya· 
sa tasarılarının, içtüzük gerelıince "oto
matikman" yasalaşması da mümkün o
labilirdi. .. CHP 'nin bir ölçüde denetim 
gücüne sahip oldu!!u senato engeli de 
böylece aşılmış oluyordu ... 

GEÇ OLDU, GÜÇ OLMADı; 
ŞABAN OLDU ... 

Meclis genel kurullarında topaç çe
vinnenin sağladıgı bir başka avantaj da. 
TRT Genel Müdürlülıüsorunununaradan 
çıkarılmasıydı ... 

Bayramdan önce Cumhurbaşkanı 
Korutürk 'le görüşen Demirel, Cumhur
başkanının a!!zını aramış ve müjdeyi al
mıştı. 

"Acaba" demişti, "TRT Genel Mü
dürlüğünü vekaleten mi yoksa asaleten 
mi idare etsek?. " 

Korutürk, Demirel'in yüreğini fe
rahlatmıştı. TRT Genel Müdürlü!!üne a
saleten atama yapılması konusunda ka
rarname hazırlanırsa sev� seve imza ede
cekti ... 

Nitekim, konu daha sonra Bakanlar 
Kuruluna götürülmüş ve TRT Genel Mü
dürlüğüne kimin atanması gerekti!!i uzun 
uzun tartışılmıştı. Sonuçta bir isim üze· 
rinde anlaşma sağlanamayınca konu 
Çarşamba günü yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısına getirilmişti. 

Milli Güvenlik Kurulu, Ziraat Fakül
tesi öğretim üyelerinden Tavukçuluk uz· 
manı Prof. Şaban Karataş'ı münasip gör
müştü.Perşembe günü yapılan Bakanlar 
Kurulunda "Şaban" adı üzerinde tam 
mu'tabakat sağlanınca da, kararname ha
zırlanmış ve Çankaya'daki imza mercii
ne sunulmuştu ... 

ÇIFTEHA VUZ'LARDAN 
ANKARA'YA 

Y oi!un bir oldu · bitti trafiğinin sür
dürüldüğü geçtilıimiz haftanın ortaların
da başkente bir konuk gelmişti. "Vata
na ihanet" suçundan yargılanıp, id ama 
mahkum olmuş, bir ''Mümtaz misafir" 
Ankara 'nın Gaziosmanpaşa semtinde 
karargahı kunnuştu. Celal Bayar, Çar
şamba günü 10 saat süren Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında alınan kararları 
gözden geçirecekti ... 

Nitekim aynı günün akşamı, Genel
kurmay Başkanı tarafından Orduevinde 
hükümet yetkililerine verilen yemekten 
önce Cephe başı iki eli kanda, Gazios
manpaşa'daki eve koşmuş ve kendi ça
pında bir brifing vermişti. Ondan sonra 
da, Orduevindeki yemei!e katılmıştl .. Ba
yar · Demirel görüşmeleri ondan sonraki 
günlerde de devam elti. .. 

Tüm Türkiye'nin ensesinde kılıfına 
uydurulmuş gerekçelerle boza pişirme 
eylemleri bütün bir harta boyunca uzun 
müzakerelerden geçirildi ... Faşizmin bü
tün koordinatları tesbit edildi. Tabii 
"amuoyuna yansıyan ambalaj, her za
manki malum etiketi taşıyordu: "Iç ve 
dış güvenlik meseleleri gözden geçirildi" 

verdiği görüntüler 
verdiği görüntülerle 

kişi veya kişiler Milli 
Jimnastik Federasyonu 

Terbiyesi müşaviri öz
şekilde öldürdükten 

küvetine atmışlar· 

Yapılan araştınnalara göre, Gülipek 
öldürülmüştü. 

olayın açığa Çıkı
görevli olarak Bur

getmiş, resmi temas
sonra Ankaraya 

Reis Caddesindeki e
görülmüştü. 

sonra olanlar olmuş, 
önce girdikleri sa

nılan meçhul kişiler, divanda üzerine sal
cesedini de çarşafa 

küvetine atmışlardı ... 
yaptığı tesbitten sonra, 

yapmış ve cinayeti 
antrenörü Erdo

olabileceği kanaa

SON MU'? 

dedektiflerine göre, 
Gülipek, sekreteri

kıskançlık nede· 
olabilirdi. Jimnastik 

antrenörü Erdoğ'an Gü
sekreteriydi ve işin 
olabilirdi. Nitekim 

suçuyla tutuklanan Gü
saat içinde suçunu i· 

açıkladı. .. 
üzerinden çok 24 sa· 

rağmen, katil suçuyla 
Güven, kendisine 

kabul etmedi ve olay 
doğru sessizce dibe 

ALACACl MI? 

ayai!ına taş bağlana
koynuna atılan o

gösterilmeye çalışıldığı 
olayı mıydı?. 

bir MHP militanı 
yakın bir süre önce 

artık" diyen mak
dönme" si müeyyidesi

Son olarak Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünde müşavirlik görevinde bu
lunan eski Jimnastik Federasyonu B�ş
kanının pek yakın bir geçmişte, MHP 
Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı Alpaslan Türkeş ile iki 
kez görüştüğünü ve tekrar ''Davaya ka
zanılmağa" çalışıldığını hatırlayanlar o
layın üzerindeki esrar perdesini yırtıyor
lar fakat "Hep bunlar aramızda" diye 
ekliyorlardı. .. 

O günlerde ''Başbuğ'' un şeker bay
ramı münasebetiyle Kırıkkale'deki teşki· 
lata gönderdiği mesajda yayınlanmıştı. 
''Başbuğ'' sözü edilen bayram mesajın· 
da, ''Davadan dönenlerin vurulması ge· 
rektiğini" de veciz biçimde hatırlatmış' 
tı. 

4 NUMARAlı KOLTUK!. .. KOLTUK!. .. KOLTUK!. 

Ucu Başbakanlığa dayanan olayın 
önümüzi!eki günlerde ne safhalara girece· 
ği merak konusu da dei!ildir. Dokuz aya 
yakındır iş başında bulunan ve resmi de
meçlerde adına "Cumhuriyet hükümeti" 
denen Cephe takımının yönetiminde bu, 
Türkiye'de işlenen ne ilk ne de son cina
yettir. Büyük bir olasılıkla suçlular bulu· 
namayacak ve dosya toza terkedilecek
tir ... 

Olayı izleyen günlerde, cephe takı· 
mının dört numaralısı bir gazeteciye ö· 
zel demeç veriyor, ''Millet ve memleket 
meseleleri" (!) hakkında açıklamalarda 
bulunuyordu . . 

Tabii cephe'nin cinai işler ımasasıı 
şefi ne ülkenin ekonomik durumunu sor
muyordu gazeteci, "Silah ve Komando" 
işlerini soruyor adı, (Kırk kere söylense 
kırkbirincide olur hesabı) Bağbuğ"a çık· 
mış zat da cevap veriyordu: 

" - Gençlerin elinde silah olabilir. 
Biz silah sevgisine sahip bir milletiz. 
Hangimizde silah yok ki?." ." 

Bu cevapları, Tophanede gece ara
masında yakayı ele vermiş milli heye· 
vanları (!) galeyana gelmiş lumpen ver
miyordu! .. Cevabın sahibi, "Cumhuriyet 
hükümeti" nin Başbakan Yardımcısı 

Sonra "Olkücü'de çıksa çıksa ta
banca çıkıyordu, ama ya "Solcu militan· 
ların üzerinden çıkanlar?." 

Türkiye'de topu topu bin kalem ol
dukları bilinen ve Ecevi!'in deyimiyle 
"Sokak eşkiyası" nın Başbug'u sözleri
nin sonunda da dağları inletiyordu: 
"MSP'1i gençlerin sayısını 300 bin ola
rak tahmin ediyor" du! . .  

ELDIYEN ÇıKARıLıNCA ... ... 

Komandobaşı, gazeteciyle bu ko
nuşmayı yaptığı günün ertesinde eldi· 
venlerini çıkarıyor, 10 saat süren Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısına katılıyor 
ve toplantıda "Anarşiye karşı tedbirler" 
görüşülüyordu. 

önceki haftalarda kaynatılan terör 
ve cinayet kazanında "Sıkıyönetimli 
Mutlu Son" pişirilemeyince, "Yıldırım· 
ların yaratılması" için yeni organizas
yonlara girişilmişti. .. 

Bu arada Oniversite çevrelerinde te
röre ara verilmiş, ama ufak tefek "Dava 
a1acaklarl"nın tahsili de ihmal edilme
mişti. Bayram tebrikinin gere!!i yerine 
getirilmiş, "Davadan dönen biri" Baba 
Yadigarı silablarla iptal edilmişti ... 

Sıkıyönetim sokağının çıkmazı üze· 
rine "Kurban Bayramı"nda bir durum 
mu hakem esi yapan Cephe takımı hemen 
bayram sonrası tınnanışa geçmişti... 

Hazır, kamuoyunun gözü ve ilgisi 
Meclislerdeki Başkanlık seçimlerine çe
kilmişken arada 'Tedbir yasaları" ol
gunlaştırılmalıydı ... 

Ne gibi tedbirler hazırlandığı yo
lundaki bir soruya Cephe başı kılını oy
natmadan "Açıklanınca görürsünüz" di
yordu ... 

Başkanlık seçimleri turlarıyla, par· 
lamentoyu iki aya yakın süredir çalışa· 
maz durumda bırakmanın altındaki he
sap ayan beyan ortaya çıkıyordu. 

CEPHESEL KURGU ... 

Cephe başı, turlar yoluyla CHP 'yi 
döneğen hale getinneyi başarııken, iki 

Meclis 
vinnenin 
TRT Genel 
çıkarılmasıyd

Bayramdan 
Korutürk 
başkanının 
mıştı. 

"Acaba" 
dürlüğünü 
mi idare 

Korutürk, 
rahlatmıştı. 
saleten atama 
rarname 
cekti ... 

Nitekim, 
Kuruluna götürülmüş 
dürlüğüne 
uzun tartışılmıştı. 
rinde anlaşma 
Çarşamba 
Kurulu toplantısına 

Milli 
tesi öğretim 
manı Prof. 
müştü.Perşembe 
Kurulunda 
mu'tabakat 
zırlanmış 
ne sunulmuştu 

ÇIFTEHA 

Y oi!un 
dürüldüğü 
da başkente 
na ihanet" 
mahkum 
Ankara 'nın 
karargahı 
şamba günü 
Kurulu 
gözden geçirecekti 

Nitekim 
kurmay 
hükümet 
önce Cephe 
manpaşa'daki 
pında bir 
da, Orduevindeki 
yar · Demirel 
günlerde 

Tüm 



Tip: 
TUM ÇALıŞANLARA 
SENDiKALAŞMA HAKKı 

Türkiye işçi, Partisi Genel Başkanı 
BEHicE BORAN'ın işçilerin memur sayıl· 

ması konusunda verdiği demeci yayınlıyoruz: 

Memur statüsünde olan çalışanlar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikalaş· 
ma istemini ısrarla ileri sürer ve bunun mücadelesini verirken, hükümetin işçi
memur ayırımına ilişkin son kararnamesi, çalışan kitlenin gelişmesine, top· 
lumsal gidişe ters düşen, iktidarın çalışanların demokratik haklarını kısıtlama 
eğilimini açığa vuran bir belgedir. Hükümet memurlara sendikalaşma hakkını 
tanımak şöyle dursun;gerçekte işçi durUMunda olanları dahi memur sayarak 
yüzbinlerce çalışanı ücret ve diğer konularda sahip olabilecekleri haklardan 
yoksun bırakmak kararındadır. Bu kararname iktidarın anti-demokratik, işçi 
sınıfına karşıt tutumunu'n bir başka göstergesidir. 

Bu karar verilirken, Bakanlar Kuruluna yasa gereği rapor sunan ihtisas 
komisyonunun raporunda ileri sürülen, "işçi ve memur ayırımını yaratan et· 
kenlerin ortadan kaldırılması" ve tüm çalışanların aynı sosyal haklara, aynı üc· 
ret politikasına kavuşturulması önerisi hiç dikkate alınmamış, tam tersi yapıl· 
mıştır. işçi·memur ayırımı yapan Bakanlar Kurulu kararı 1897 sayılı yasanın 
koyduğu kriterlere dahi lIymamaktadır. 

Anayasa memurun tanımlanmasını yaptığı halde, iktidara işçi·memur 
ayırımını tesbit yetkisini veren 12 sayılı Kanun kuvvetindeki Kararnamenin 
buna ilişkin maddeleri Anayasaya aykırıdır. Sözü geçen Kararname CHp·MSP 
iktidarı döneminde çıkarıldığına göre, bugünkü durumun husule gelmesinden 

. CHP de sorumludur. 
Türkiye IşçI Partisi işçilerin memur sayılmasına karşı olduğu gibi 

işçi·memur ayırımının ortadan kalkması ve tüm çalışanlara toplu sözleşmeli 
ve grevli sendikalaşma hakkı tanımasından yanadır. Demokratik idare, eko· 
nomik-sosyal durumlarını koruyabilmeleri ve iyileştirebilmeleri için tüm çalı· 
şanların bu haklara sahip olmalarını gerektirir. Demokrasi iddiaları lafla değil 
icraatla isbat edilir. Çalıştırdığı insanlara bu hakları tanımayan bir devlet 
yönetimi demokratik değildir. 

• işçi·memur ayırımı konusunda işçilerimizin ve sendikaların gösterdiği 
hassasiyet ve direniş doğal ve yerindedir. Demokratik hak ve özgürlükler on· 
lara sahip çıkılıp sonuna dek savunularak kağıt üzerinde kalmaktan kurtulur, 
gerçekleşir. " 

BIR "KARINCAEZMEZ HAKİKI 
SOSYAL DEMOKRAT PARTI" 

Bütün bu yoj!un faaliyetler sürdürü· 
lürken, Genel Başkanı ''Beyaz Zambak· 
lar Ulkesi" nde dolaşan CHP ne yapıyor· 
du? .. 

Meclis koridorlarında Mangal kedisi 
rehavetiyle dolaşan CHP 'liIer de az şey· 
ler yapmadılar. 6 adet CHP 'Ii parlamen· 
ter, Meclis Başkanı seçilinceye kadar 
Genel Kurulda oturma grevine başladı. 

"Utançlarından ailelerinin yüzlerine 
bakamayacak hale gelen altı CHP'U, mil· 
letin israf edilen parasının hesabını kime 
vereceklerini bilemeyerek" ve akşamdan 
sabaha kadar bir yemek yemekten de 
vazgeçerek oturma grevini başlattılar, . 

Genel Başkanlarının "Beyaz Zam· 
baklar Olkesi" ndekl gezisini üç gün da· 
ha uzattıj!ını öj!renen CHP Merkez Yö· 
netim Kurulu 'da aynı gün toplanarak ö· 
nemli kararlar aldı !. .. 

"GÖRMEKSE MURADIN? .. " 

Toplantıdan sonra bir açıklauıa ya· 
pan CHP Genel Sekreteri Orhan EYÜb· 
oj!lu, "CHP'nin, ister sa�dan, ister sol· 
dan gelsin, her zaman her çeşit anarşik 
olaylara karşı çıktlj!ını" beUrtiyor ülke· 
de "Kanun Hakimiyeti" istiyordu. 

Eyüboj!lu, cephenin "Anarşik olay· 
lara" karşı hazırlık yaptıj!ı tedblr yasala· 
rı konusunda da, "Bunları görmeden bir 
beyanda wlunmak sanıyorum ki do�ru 
olmaz" diyordu! .. 

AMASYA-DA 

MSP iKTiDARDA 
Amasya, son milletvekilliği seçim· 

lerinde CHP 'nin çoj!unluk saj!ladıj!1 iller 
den biri. Aynı oy daj!ılımı mahalli se· 
çimlere de yansımış durumda. Iı Genel 
Meclisi üyelerinin % 50'den fazlası CHP' 
li. Ne varki, Amasya Valisi Mustafa An· 
kan durumdan pek hoşnut kalmışa ben· 
zemiyor. 

Vali Mustafa Ankan 'm bu hoşnut· 
suzluğu, kendini çeşitli biçimlerde gös· 
teriyor. Iı Genel Meclisi Daimi Komis· 
yon üyelij!i seçimleri bir örnek. Daimi 
komisyona dört üye seçilecek. Seçimin, 
lı Genel Meclisi üyeleri tarafından 
yapılması gerekiyor. Ama seçim yapıla· 
mıyor. Çünkü, Vali Arıkan'ın bazı istek· 
leri vardır. Bunlar yerine getirilmezse, 
oylama yaptırmayacaktır. Ankan 'ın söy· 
ledij!i şu: Dört üye, ikisi AP'Ii, ikisi CHP 
ii olmak ÜZere seçilirse ne ala, yoksa oy· 
lama da yok. 

Vali Arıkan, MSP e!!ilimli. Ancak 
görülüyor ki koalisyon ortaklıj!ının hak· 
kını veriyor; AP'yi yeterince kayırıyor. 

Vali Ankan'm kişisel tercihleri bununla 
da kalmıyor. Amasya 'da Ruhi Tengiz 
hastahanesine imtihanla alman kadm 
memurlar, Vali ' nin emriyle daha sonra 
işten çıkarılıyor. Anlaşılan Ankan'm 
CHP'li Komisyon Uyesi ve kadın memur 
görmeye eşit ölçüde tahammülü yok. 

Daha sonra Komisyon üyelikleri 
seçimi yapııabiliyor. Oy zarflanndan bi· 
ri boş çıkmasma ra�men, oya sunulma· 
dan seçim geçerli sayılıyor.Divan katip· 
lerin usulsüzlükleri protesto için salonu 
terkediyorlar. Bu durumda Daimi Ko· 
misyon üyeliklerini AP'liIer alıyorlar. 
Böylece, CHP'IiIerin ço�nlu!!u teşkil 
ettikleri Iı Genel MecUsi, Amasya'daki 
MSP iktidarı nedeniyle AP'Ii komisyon 
üyeleri seçiyor. 

Durum Amasya' da tepki ile karşı· 
lanıyor. Vali 'ye çeşitli eleştiriler yöne· 
tiliyor. Vali elbette burılara cevap ver· 
mekten geri kalmayacak. Verdi!!i ceva· 
bm fotokopisini i1işikte sunuyoruz. O· 
kuyun, kararı siz verin, 
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Cephe başı rahat bir çalışma ortamı 
bulmuştu. Seccadeli ortak, devlet uygı· 
tından kadro yaj!masıyla zapt . u rapt 
altına alınırken, ''Vurucu Ortak" da si· 
lahlarla başbaşa bırakılmıştı. Feyzioj!lu' 
nun ise katib . i umumi 'likten ve "Etkin 
çevrelere" kordon atmaktan öte fonksi· 
yonu kalmamıştı ... 

Cinayet, terör, tertip rampası üze· 
rlnden demokratik mevzilere fırlatılacak 
faşizan başlıklı yasalar "adet yerini bul· 
sun" kabilinden meclislere sunulmaj!a 
hazırlanırken, kanunsuzlu� kanun ha· 
line getirmiş Cephe hükümetinden, "ül· 
kede kanun hakimiyeti" isternek ve de· 
mokratik mekanizmaları paslandırarak 
anayasa kitabı üzerinde postu sermek. 
tam anlamıyla CHP politikasını tarif et· 
mektedi,�,. 

YA CAN, YA EKMEK?: .. 

CHP, bir tel zülmne titredij!i devlet 
aygıtının her gün ya!!malanmasına, kad· 
roların kılıçtan geçirilmesine bile ses 
çıkaramaz hale gelmiştir. 

Binlerce kıyım örne!!i arasında, şu 
belgeli örnek de vardır. 

v • ı. t 

Her ne kadar bu Işlem aleyhine Da· 
nıştay'da iptal davası açmış ve dava so· 
nuna kadar yürütmenin durdurulmasına 
dair karar almış iseniz de; 

Yürütmenin durdurulması kararının 
yerine getirilmesi hukuki ve idari müla· 
hazalarla mümkün görülmemiştir ... " 

Çalışma Bakanı A.Tevfik Paksu im· 
zasını taşıyan yazı şöyle son bulmakta· 
dır : 

"Danıştayın yürütmenin durdurul· 
ması kararının, yukarıda açıklanan müla· 
hazalarla infaz edilemiyecej!i görüşümüz 
muvacehesinde size maaş ödenmesi an· 
cak verilen hizmeti yapmanıza bal!1ı bu· 
lunduj!undan ve bu görevi de, bugüne 
kadar yapmadıj!ınız anlaşılmış olmakla 
maaşınlZ ödenemiyecektir ... " 

Çalışma Bakarılı!!ı eski müsteşar 
yardımcısı Onal Ege'ye Çalışma Bakanı' 
nın "özel" 1748 sayı ve 4.12,1975 günlü 
yazısı dokuz aya yakın Cephe uygulama· 
sının silahsız örneklerinden biri .. Can; 
baj!ışlanan Egenin ekme!!i kesilmiştir ... 

"IDEALIzM" IN FAZILETI! .. 

Aynı gün Demirel'de gazetecilere 
"Açıklanınca görürsünüz" diyordu. EI· 
bette tedbirler açıklanınca gazeteciler· 
le birlikte göreceklerin başında CHP bu· 
lunacaktı ... 

Cephe'nin iş başına gelmesiyle müs· 
teşar yardımcılı!!ı görevinden Çalışma 
Bakanı tarafından müşavirlij!e atanan ve 
Danıştay'dan ''Yürütmeyi Durdurma" 
kararı alan bir devlet memuruna bakan 
imzasıyla verilen cevap şudur: 

"3.6,1975 tarihli ve 14826 sayılı 
kararname ile MUsteşar yardımcılı!!ı gö
revinden, Işçi Saj!Iı!!1 Genel Müdürlü!!ü 
Müşavirlilıine naklen atandllıınlZ malu· 
munuzdur, 

Kirden pas'tan görünmeyen başkent 
havasında, cinayet, terör, kıyım, baskı, 
sindirme, borsa, hayali ihracata vergi ia· 
desi, Ali'nin külahı VeU'ye, VeU'nin kü· 
lahı AII'ye, işçi ücretierirıl dondurma, 
demokratik güçleri sindirme, yurtsever· 
lerı ezme, ala · vere . dalavere işler işte 
böylesine ''Manevi dellerler" adına 
"Materyalızmden uzak" tam .. Idealist· 
çe" yürütülmektedir. Geçtii!lmiz hafta 
yürütüldüj!ü gibi ve herhalde "Idealizm" 
In fa�i1etlne uygun olarak!... 

EyüboRlu: Anti demokratik YIUO/arı 

görecek. wnra karar uerecek 

Doj!rusu, Karıncaezınez Sosyal De· 
mokrat muhalefetin "Çıtkırıldım oj!lan" 
politikası faşist tırmanmada hayU Işe ya· 
ramıştı. 
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kavuşturulması hiç alınmamış, yapıl· 
ayırımı yapan Bakanlar Kurulu kararı 1897 sayılı yasanın 

lIymamaktadır. 
tanımlanmasını yaptığı halde, iktidara işçi·memur 

veren 12 sayılı Kanun kuvvetindeki Kararnamenin 
Anayasaya aykırıdır. Sözü geçen Kararname CHp·MSP 

çıkarıldığına göre, bugünkü durumun husule gelmesinden 

işçilerin memur sayılmasına karşı olduğu gibi 
ortadan kalkması ve tüm çalışanlara toplu sözleşmeli 
hakkı tanımasından yanadır. Demokratik idare, eko· 

koruyabilmeleri ve iyileştirebilmeleri için tüm çalı· 
olmalarını gerektirir. Demokrasi iddiaları lafla değil 

Çalıştırdığı insanlara bu hakları tanımayan bir devlet 
değildir. 

konusunda işçilerimizin ve sendikaların gösterdiği 
doğal ve yerindedir. Demokratik hak ve özgürlükler on· 

dek savunularak kağıt üzerinde kalmaktan kurtulur, 

HAKİKI 
PARTI" 

faaliyetler sürdürü· 
''Beyaz Zambak· 

ne yapıyor· 

Meclis koridorlarında Mangal kedisi 
rehavetiyle dolaşan CHP 'liIer de az şey· 
ler yapmadılar. 6 adet CHP 'Ii parlamen· 
ter, Meclis Başkanı seçilinceye kadar 
Genel Kurulda oturma grevine başladı. 

"Utançlarından ailelerinin yüzlerine 
bakamayacak hale gelen altı CHP'U, mil· 
letin israf edilen parasının hesabını kime 
vereceklerini bilemeyerek" ve akşamdan 
sabaha kadar bir yemek yemekten de 
vazgeçerek oturma grevini başlattılar, . 

Genel Başkanlarının "Beyaz Zam· 
baklar Olkesi" ndekl gezisini üç gün da· 
ha uzattıj!ını öj!renen CHP Merkez Yö· 
netim Kurulu 'da aynı gün toplanarak ö· 
nemli kararlar aldı !. .. 

"GÖRMEKSE MURADIN? .. " 

Toplantıdan sonra bir açıklauıa ya· 
pan CHP Genel Sekreteri Orhan EYÜb· 
oj!lu, "CHP'nin, ister sa�dan, ister sol· 
dan gelsin, her zaman her çeşit anarşik 
olaylara karşı çıktlj!ını" beUrtiyor ülke· 
de "Kanun Hakimiyeti" istiyordu. 

Eyüboj!lu, cephenin "Anarşik olay· 
lara" karşı hazırlık yaptıj!ı tedblr yasala· 
rı konusunda da, "Bunları görmeden bir 
beyanda wlunmak sanıyorum ki do�ru 
olmaz" diyordu! .. 

kını veriyor; AP'yi yeterince kayırıyor. kuyun, kararı siz verin, 
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Cephe başı rahat bir çalışma ortamı 
bulmuştu. Seccadeli ortak, devlet uygı· 
tından kadro yaj!masıyla zapt . u rapt 
altına alınırken, ''Vurucu Ortak" da si· 
lahlarla başbaşa bırakılmıştı. Feyzioj!lu' 
nun ise katib . i umumi 'likten ve "Etkin 
çevrelere" kordon atmaktan öte fonksi· 
yonu kalmamıştı ... 

Cinayet, terör, tertip rampası üze· 
rlnden demokratik mevzilere fırlatılacak 
faşizan başlıklı yasalar "adet yerini bul· 
sun" kabilinden meclislere sunulmaj!a 
hazırlanırken, kanunsuzlu� kanun ha· 
line getirmiş Cephe hükümetinden, "ül· 
kede kanun hakimiyeti" isternek ve de· 
mokratik mekanizmaları paslandırarak 
anayasa kitabı üzerinde postu sermek. 
tam anlamıyla CHP politikasını tarif et· 
mektedi,�,. 

YA CAN, YA EKMEK?: .. 

CHP, bir tel zülmne titredij!i devlet 
aygıtının her gün ya!!malanmasına, kad· 
roların kılıçtan geçirilmesine bile ses 
çıkaramaz hale gelmiştir. 

Binlerce kıyım örne!!i arasında, şu 
belgeli örnek de vardır. 

v • ı. t 

Her ne kadar 
nıştay'da iptal davası 
nuna kadar yürütmenin 
dair karar almış 

Yürütmenin 
yerine getirilmesi 
hazalarla mümkün 

Çalışma Bakanı 
zasını taşıyan yazı 
dır : 

"Danıştayın 
ması kararının, 
hazalarla infaz 
muvacehesinde 
cak verilen hizmeti 
lunduj!undan ve 
kadar yapmadıj!ınız 
maaşınlZ ödenemiyecektir 

Çalışma Bakarılı!!ı 
yardımcısı Onal 
nın "özel" 1748 
yazısı dokuz aya 
sının silahsız örneklerinden 
baj!ışlanan Egenin 

"IDEALIzM" 

Aynı gün Demirel'de gazetecilere 
"Açıklanınca görürsünüz" diyordu. EI· 

Cephe'nin iş başına gelmesiyle müs· 
teşar yardımcılı!!ı görevinden Çalışma 
Bakanı tarafından müşavirlij!e atanan ve 
Danıştay'dan ''Yürütmeyi Durdurma" 

Kirden pas'tan görünmeyen 
havasında, cinayet, 
sindirme, borsa, 
desi, Ali'nin külahı 
lahı AII'ye, işçi 
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ÖRGÜTLERi VE TÖB - DER 

Türkiye 'de demokrasi mücadelesi güncel bir 
görevdir. Elde edilmiş hak ve özgürlüklerin korun
ması, bunların kağıt . üzerinden yaşanılan hayata 
geçirilmesi, yeni demokratik özgürlüklerin kaza
nılması bu mücadeleye bağlıdır. i Yine unutulma
sı gereken, bu mücadelenin hayatın her alanın
da, her türlü şart ve durumda verilmesi gerekti!!i. 
Bu mücadeleyi yalnızca dar politik anlamda görmek, 
yanlızca siyasal örgütlerin yükümlenmesi gerekti!!ini 
savunmak yanlış. Ama bu mücadelede yer alması 
gereken demokratik kitle örgütlerine politik ör
gütlerin görevini yüklemek de o denli yanlış. 

DEMOKRATIK KiTLE ÖRGüTLERi 
. VE MüCADELELERI 

Demokratik kitle örgütlerinin sosyal müca
dele de etkin bir yeri var. Günümüzün şartları göz 
önüne alındığında bu durum daha bir önem kaza
nıyor. Kendi kitlesinin ekonomik - demokratik 
hak ve çıkarıarını savunan bu örgütler, genel demok
rasi mücadelesi içinde doğal olarak yer almak zoru n
dalar_ Elde edilmiş demokratik hak ve özgürlüklerin 
korunması, giderek demokrasinin sınırlannın geniş le
tilrnesi bu tip örgütlerin toplum içinde almak istedik
leri yerin de ön koşulu. Demokrasiyi yalnızca politik 
özgürlüklerin korunup geliştirilmesi biçiminde almak 
yetersiz. 

Demokrasinin sosyal ve ekonomik içeriğe kavuş
turulması da gerekir. Bu, kitlelerin örgütlü mücadele
sine bağlı. çünkü bu mücadele beraberinde, demok
rasiye savaş açmış eli kanlı serınaye cephesinin eko
nomik açıdan kuşatılması ve zorlanmasını da bera
berinde getiriyor. Yine Faşizm tezgahlayıcılarının 
özlemlerini bütünleştikleri emperyalizmden i. soyut
lamak olanaksız. Bu yüzden demokratik kitle örgütleri 
bal!unsızlık ve demokrasi mücadelesi içinde yer alı
yorlar. Bu, onların yalnızca ilerici ve yurtsever nitelik
lerinden doğmuyor, 'bizatilıi i kitlelerin çıkarları bu 
uğraşı zorunlu kılıyor. Zaten faşizm özlemcilerinin 
hedefi olmaları da bu yüzden, Tekelci sermaye girdi
l!i ekonomik çıkmazın bedelini başta işçi sınıfı, tüm 
emel!iyle geçinen kitlelere ödetmek istiyor. Politik 
çözümü de tam boy, açık bir faşizm. Ama ne çare· 
ki her şeyi belirliyen büyük burjuvazi ve bağlı olduğu 
emperyalizm del!ll; kitlelerin örgütlü mücadelesi de 
en azından o denli belirleyici. Bu yüzden faşizm kaçı· 
nılmaz bir kader değil, mücadele edilmesi, geriletilme· 
si gereke!! bır tehlike. 
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TÖB - DER 'IN IPTAL KARARI üZERiNE 

Ançak, Töb.- Der eylemlerinin iptali üzerine baş
layan tartışmalar herk�zin onaylar göründüğü genel 
doğruların pratiğe aynı biçimde yansunadığını göster
di. Artık bu gün kitlelere bilinen dol!ruları inkar ede
rek yaklaşmanın olana!!ı yok. Bu yüzden önemli olan 
yalnızca dol!nıların söylenmesi de!!ii, bu söylenenden 
nereye varılmak istendiği. Bir bakuna sorun, do!!rulan 
evetlemek del!ii, somutlamak. Bu açıdan 15 Aralık -
1975 günü yapılan Töb . Der Şube başkanları danış
ma toplantısı ilginç tartışmalara sahne oldu. Töb-Der' 
in 6 Aralık 1975 günü yapacal!ı eylemlerin iptali kara
rı üzerine açılan görüşmeler yer yer sert tartışma ve 
suçlamalara dönüştü. Töb . Der Genel Başkanı Y9-ptı
!!ı konuşmada önce Genel Yönetim Kurulu 'nun ey
lem yapılacak Iı sayısının 8 Ire düşürüldül!ünü ve 1 n 
hariç yürüyüşlerin kaldırıldıl!ını, bundan sonra da 
Merkez Yürütme Kurulu 'nun tüm eylemleri oy birliği 
iie iptal ettiğini belirtti. Iptal gerekçeleri ise ülkenin 
şartlarının değişmesi, başta CHP ve DISK olmak üze
re diğer demokratik kitle örgütlerinin desteğini çek· 
mesi, Iç Işleri Bakanının açıklaması ve bunun sonu
cunda Töb - Der'in kapatılması tehlikesi ve killelcrl�' 
güvenlik kuvvetlerinin çatışma olasılığı. 

Toplantı da göze çarpan özellik eleştirilerin da· 
yandığı mantık. Kimi korkaklık, kimi CHP kuyruk
culul!u, kimi de revisyonistUk, pasifistlik, oportünist-· 
Iikle suçlarken, bazı delegeler daha gerçekci eleştiriler 
de yaptılar. örneğin eylemin iptalini dol!nı buldukla
rını söylerken, bu sonucu yaratan nedenler üzerine 
eğiidiier, yöneticilerin yaptıkları yanlışlıklar sonucu 
bu iptalin kaçınılmaz olarak ortaya çıktı!!ını belirtti
ler Töb - Der di!!er demokratik kitle örgütleri gibi ba
!!unsızlık ve demokrasi mücadelesi içinde yer alıyor. 
Ama bu yalnızca kendi başına verdi!!i sınırlarının 
yalnız kendisinin çizdi!!i, bir mücadele del!il. Başta 
işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkın bağunsızlık 
demokrasi sosyalizm mücadelesinin bütünlül!ü 
içinde. Başka deyişle, bu mücadele bütünlüğünün, 
bağımsızlık ve demokrasi ayakları ile çakışmak zo
runda. Töb - Der'in en güçlü demokratik kitle ör
gütü olması, içinde iierici, yurtsever, sosyalist unsurla
rı barındırınası, kendi payına düşen bu mücadele ala· 
nını küçümsemesini gerektirmiyor. Sorun böyle orta
ya konmazsa, Töb - Der giderek kendisini sosyal mu
halefeti örgütleyecek öncü olarak görecek olursa, bu 
en başta kendi inandığı davaya zarar vermekten öte 
bir anlam taşunaz. 

NEVZAT DERINGOL 

CHP ELEŞTiRISI 

Vurgulanması gereken diğer bir nokta, sosyal de
mokrasinin tavrı ve bunun eleştirisi. Herkes diie getir
di, sosyal demokrasinin kaypak bir tavrı var. Do!!ru 
ama, sosyal demokrasinin kitlelerde bir umut oldu!!u 
da aynı ölçüde geçerli. Bu yüzden bu akun eleştirilir
ken, sermayeye yakınlı!!ı görüldüğü kadar demokrasi 
mücadelesine de yakınlı!!ı görülmeli_ Hiç değiise diğer 
sermaye partiierinden ayrılığı vurgulanmalı. Ama bu 
akunın demokrasi anlayışı bizim düşüncemizle uyuş
muyor. Dol!nı. Bir kere CHP, faşizm tehlikesini vur
gularken faşizmin sınıfsal niteliğini açıkca göremiyor 
ve bunun sonucu onun ekonomik kaynaklarını hedef
Iemiyor. Yine CHP, demokratik hak ve özgürlükleri 
savunurken bunların hayata geçirilmesini hep "aman 
faşizm gelir" korkusu iie engellemek istiyor. Ona gö
re; demokrasi mücadelesi yalnızca kendisinin öncülü
ğünde ve koydu!!u sınırlar içinde verilir. Sının da bel
li, demokrasiyi korumak için demokratik hak ve öz· 
gürlükleri kullanmıyalun. Pek tabii ki demokrasiyi 
misafirlik çay takonı gibi görenlerle aynı görüşte ol
mamız olanaksız. Ama CHP'yi çekebiiece!!i kadar 
demokrasi çizgisine getirmenin zorunlu koşulu onu 
inkar oeğil, eleştiri ve zorlamadır. Bu aynı zamanda 
aslında objektif olarak sosyal demokrasi umudunda 
olmaları gereken kitleleri uyandırınanın da yolu. Yok
sa sosyal demokrasiyi olması gereken yerde de!!il de, 
olmaması gereken yerde aramak iki şeyi getirir. Ya 
onun kuyrul!una takılnıak, ya da inkar etmek. 

Eleştiriierden çıkan bir sonuç ta şu; CHP eylem
lerin iptalini istedi, Töb - Der buna uydu. Yanlış bir 
mantık. Yalnızca sonuçlara bakarak yargıda bulun
mak. Iş sonunda öyle bir hale geliyor ki sanki CHP'
nin her dedil!inin tersini yapmak doğru. Oysa soruna 
işçi sınıfının bilimi açısından bakarsak, demokratik 
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Sosyal Sigortalar Kurumu denilinceı 
akla hep gariplikler gelir. Bir bakarsınız, 
işverenler yakınırlar, hatta Çalışma Ba· 
kanı memnun de�ildir Sosyal Sigortalar 
Kurumu'ndan. Ya işçiler, onları hiç sor· 
mayın. Bu kurumun ne yaptı�ı. bilin
mez de, neye hizmet etti�i açıktır. 
Hükümet edenlerle işverenlerin yaktn
dıklan işte bu gizli hizmetin tam anlamı 
ile yerine getirilemediğinden. İşçilerin 
yakmması ise gerçek yönü ile, kuruma 
yasalarla yüklenmiş işlevlerin yeri ne ge· 
tirilmemesi yönünden. 

dürlü�ünde çalışan işçiler grev uygul�· 
masına başladılar. Iki a"ydır da grevi sür· 
dürüyorlar. Kurum yönetiminin hiç sesi 
çıkmıyor. Grev sanki hiç etkilemiyor. 
Gerçekten bir yönü ile etkilemiyar ku
rum yönetimini. Zaman aşırnana u�ra
yan prim alacakları, Kurum yöneticile
rinin eebinden eksilmiyar, tahsil edile
meyen milyarlar da Kurum yöneticileri
njn umurunda de�il. Kuruma milyar
larca borcu olan işverenler memnun ya; 
kurum yönetiminin asıl görevi de bu de-
ğil mi? 

İşverenler ne istiyorlar Sosyal Sigar
talar Kurumundan? Şunu istiyorlar: 

- Kurum, çalışma hayatının sigor
ta yasası yönünden denetimini yapma
sın. 

- Kurum fanlarından sanayi kesi
mine daha çok kredi verilsin, 

- Işverenleri n kuruma olan yakla
şık 3 milyar borcu için etkin alacak ta· 
kibi yapmasm. 

Hükümet edenler ile kurum yöneti
mi bu istek-leri ellerinden geıdi�ince ye
rine getirmeye çalışıyor. 

Yakla�ık iki ay önce, Kurum yöne· 
timinin aldı�ı bir karar işverenleri öyJe· 
sine memnun ettild sormayan. Karar 
yukarıda sıraladl�ımlZ isteklerin üçüncü· 
sü ile yakından ilişkili. 

IşçiLER Işçi MI? 

Sosyal Sigortalar Kurumunun işve
renlerden ala�ı yaklaşık 3 milyar 
prim borcunun takibi işi, Kurumun 
kurdu�u Hukuk işleri müdürlü�ü eli ile 
yürütülmekte. Bu müdürlükte çalışan 
işçiler, toplu iş sözleşmesi için gerekli 
işlemleri tamamladılar. Ama kurum yö
netimi Sosyal - Iş sendikası ile toplu iş 
sözleşmesine- oturmadı. Sudan sebepler 
ileri sürerek . Kurum yönetiminin söyle
di�i şu: "Burada çalışan işçilerin işçilik
leri henüz belirli de�ildir." Nasıl be�en· 
diniz mi? 

Sonuçta kurumun hukuk işleri m!!:" 

YENI BIR GAR!pLlK ÖRNECI 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yeni 
bir garipliğinden babsetnıek istiyoruz. 
Bu olayı anlayabilmek için kurum yöne
timini iyi tanımak gerekl i.  

Kurumun başında bir genel müdür 
bulunmakta. Bu genel müdürü hükümet 
atar. Bir de müdürler kurulu var, iki 
bakanlık temsilcisi, iki işveren- temsilcisi 
iki Türk-Iş temsilcisi ,  bir de Kurum'da 
çalışanların seçtiği temsilciden oluşu· 
yor. Başkanı da genel müdür. Kurumda 
çalışanların seçtiği temsilciyi saymazsa· 
nız, şunu rahatlıkla söylemek mümkün : 
Kurum yönetimi işverenlerin emrinde
dir. 

Kururnda 30 bin işçi çalışmaktadır. 
Bir bölümü Türk·lş'e ba�lı Sağlık·lş 
sendikasında, bir bölümüde DISK üyesi 
Sosyal-İş sendikasınm üyesi ve yürürlük
te bulunan toplu iş sözleşmeleri bu yılın 
sonunda bitiyor, yeni si yapılmak üzere. 

Bilindi�i gibi bir de, kamu oyuna 
işçi-memur ayırunı adı altında sunulan, 
işçilerle memurları, yani çalışanları böl
me çabaları var. Bu konuda bakanlar 
kurulu bir karar oluşturdu. Hangi kuru· 
luşların, devletin asli ve sürekli işlerini 
genel idare esaslarına göre yaptı�ı, han· 
gilerinin ise bunun dışında kaldıRının 
tesbitine ilişkin Maliye bakanlı�ının Mil· 
li piyango idaresinin de devletin asli ve 
sürekli görevi ni yapan kuruluşlar liste� 

sine almak istediği bilinmekte. 
Genel idare esaslarına göre yönetil

me ile hiç bir ilişkisi olmayan Sosyal 
Sigortalar Kurumu da birinci listeye alın 
dı.  Bu karar işverenlerin yukarıda strala· 
dığımız istekleri ile çakışıyor. 

önümüzdeki 12 ay içinde bu ku
ruluşlarda kimin işçi kimin memur sayı· 
laca�ı bir komisyon eli ile saptanacak . 

Işte Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bir gariplik örne�i bu noktada baş· 
lıyor. Kurumun yönetiminde bulunan 7 
işveren temsilcisinden S'sı ile kurum iş· 
çisinin temsilcisi toplantı yapıyorlar. 
Genel müdür, Kurula bir öneri getiriyor. 
öneri şu:  1 .1 .1976 'dan itibaren 30 bin 
kurum işeisi memur kadrolarına aktanl· 
malıdır. Yani bir çırpıda 30 bin işçi me· 
mur yapılmak isteniyor. Bu öneri 6 üye 
tarafından benimseniyor, kurum işçile
rinin temsilcisi özcan Kesgeç ise muha
lefet ediyor. Muhalefet gerekçesi olarak 
da hükümet bildirisi yer alıyor. 

Hükümet bildirisinde, kimin işçi ki· 
min memur sayıla�ının 1 2  ay içinde 
bir komisyon eli ile tesbit edileceğini 
belirtilmekte. 

Üstelik, Sosyal Sigortalar Kurumu 
müdürler kurulunun bu kararının kesin
lik kazanması için sosyal güvenlik baka
nının onaması gerekmekte. 

Bu garipli�i anlayabildiniz mi? 
İşeilerin memur olmasına karar ve

ren kurum müdürler kurulundaki hükü
met temsilcileri, kendilerinde işeiyi me-
mur yapma yetkisini görmekte. Ya da, 
kendilerine hükümet edenlerce verllen 
emri yerine getirmek için böyle bir ka-

rar almakta. 

GERÇEK NIYET 

Peki, bu kararı onamak yada 
onaınamak durumunda bulunan ve 
hükümet bildirisine taraf olan ,.,syal 
güvenlik bakanının tavrı ne olacaktır? 
Hele, kurum müdürler kuruluna j:)öyle 
bir karar almak için kendisinin emir yer· 
miş olması halinde? 

Olay bu şekli i le kalsa idi, yukarı· 
daki sorulara verilecek karşılıklar olaya 
aydınlık getirebilirdi, ama bu şekli ile 
kalmadı. Konunun ayrıntılı biçimde ka· 
mu oyuna duyurulmasından sonra, bir 
taraftan başbakan, diğer taraftan da 
sosyal güvenli k  bakanı ayrı ayrı beyanat 
vererek , işçileri özelinde de &Osyal si
gortalar kurumunda çalışan 30 bin işci
yi memur yapmanın söz konusu obnadı
�ını açıkladılar. 

Açıkladılar ama, sosyal ı",enlik ba· 
kanının demeci arasında bj�!!l·ıer ıizli. 
Bu gizli olan yan, müd'-il!er kurulu 
kararına dayanarak işçilflıt't �ıemur yap. 
ma oyununun sökmemi, ('t\a,asına raA
men, hükümet edenlerin i'�leri memur 
yapmak için kararlı o!duk!..t,jır. 

Ne var ki , hükümet 'enlai derin 
derin düşündüren, di�er ı....,...ı. bir ke· 
sim. Bu kararlı kesim bm"�tt;� gibi, he· 
le hele hükümet edeni",." .ı"ho. yakın
dan bildikleri gibi işci · .. ",rı. KlızaDlI· 
mış demokratik haklarım :!eri vermek 
bir yana, emin adımlarla karıu\ı bir bi· 
çimde hedefe yönelik dimdik ayakta 
duran işçi sınıfı. 

kitle örgütlerinin tavır alacaj!ı pusulaya ihtiyaçları var 
mutlaka, ama ters pusula kullanarak tavır almalarının 
da gere�i yok. 

Dij!er bir sorunda Töb . Der'i destekleyenlerin ge· 
ri çekilmesini InsafslZca suçlamak. Burada şunu be· 
Iirtrnek gerekir. Bu örgütlerin Töb . Derin eylem ka· 
rarı almasında tercihleri yok. Yalnızca kendi iradeleri 
dışında alınmıli bir karan istek üzerine desteklemeleri 
durumu var. Aslında eleştirilecek husus bu olmalı. Ya· 
ni Töb - Der di!!er demokratik örgütlerle oldu bittiler· 
le dej!il, daha gerçekci bir güçbirlij!i anlayışı ile diya· 
log kurmalı. 

rar var. Faşizmin kitle tabanı yok, tek silahı şiddet. 
Oynadı�ı oyun ortada. Devrimcileri şiddet alanına 
çekmek ve kitlelerde o!.orite özlemi duyurmak. Bu 
oyuna gelmernek gerekir. Ej!er yalnızca faşizmin iste· 
dij!i alanda mücadele etmek yij!itlik açısından gerekli 
görülürse, sonucun nereye varaca!!ı açık. Şiddet bir 
araç. Yeri geldij!inde burjuvazi de, işçi sınıfı da bu 
araca sarılır. Ama aracı amaç saymak, sınıf şiddeti 
ile, bireyci, yada kadrocu şiddeti birbirine karıştır· 
mak; işte yanlış olan bu. Evet, demokratik kitle ör· 
gütleri üzerine çok şey söylendi, yazıldı. Ama herke· 
sin görünürde birleştij!i doj!rular hayatta aynı biçimde 
yakalanamıyor. Asıl sorun demokratik kitle örgütleri· 
nin gücünü doj!ru dei!erlendirmek. Kendilerine düşen 
mücadele alanlarını küçümsememeleri. En azından ha· 
kım sınıfların bu mücadele alanını küçümsemedij!ini 
görmeleri. örnej!in bir " MEYAK" sorunu yalnızca 
bir ekonomik unsur dej!il, tekelci sermayenin ekono· 
mik açıdan zorlanmasıdır. Yani, dolaylı olarak poll· 
tiktir. 

da hitap ettij!i kitleleri toplamak, hakim 'illIıOara sos
yal taban vermemek. Yoksa kendini b? "rııiit yerine 
koyma, işçi Sınıfının partisinin görevlerini yüklenme· 
ye kalkmak, demokratik kitle örgütlerini parçalamak· 
tan ve provakasyonlara açık tutmaktan "t. bir anlam 
taşımaz. Mücadelenin her alanda toplumun her ke
siminde ve devrimciyim diyen her örgüU e aynı biçim· 
de yürütülmernesi gerektij!ini bize bm,n söylüyor. 
Ama şu bir gerçek ki işçi sınıfının merkezi otoritesi 
kesin olarak ortaya çıkıncaya kadar d 'mukraUk kitle 
örgütlerine bu yanlış bakışlar olacak. S<,ruıı bu yanhş
ları şimdIlik en aZ düzeye indirmek. 

FAŞIZM VE "viGITLIK" 

Fakat bu eleştiriler konusunda asıl üzerınde du· 
rulması gerekeni sorunun "Yij!itlik" açısından dej!er· 
lendirilmesi. Eylem yapmayı yij!itlik, yapmamayı kor
kaklık sayma tutkusu. Ej!er eylem gerekliyse yapılma· 
lı elbette. Ama devrimci sorumluluk aynı zamanda en 
önemli eylemlerinde gerektij!inde yapılmaktan cayıl· 
masını zorunlu kılabilir. Bir de şunu vurgulamakta ya· 

Faşizm dayanacak kitle tabanı bulamıyor. Bunda 
demokratik kitle örgütlerinin rolü büyük; çatısı altın-

NE FAŞIZM, NE VILGINLIK 

Ve son olarak şunu söyleyelin· ;  "aman faşizm ge· 
lir" korkusu yanlışlık . Pasifizmi �� yılgınll!!1 getiri· 
yor. Zira faşizmin nedenleri ile bahanelerı karıştırma· 
mak gerek. Ama eylemlerin de bir araç olduj!unu, de· 
mokrasi mücadelesinin anlık üstün gelmclerle başanya 
ulaşmıyacaRınl ve işçi sınıfı biliminin faşizmin karşı· 
sında demokraslyt koydui!unu u nutm&mak gerek. 
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Sosyal Sigortalar Kurumunun yeni 
bir garipliğinden babsetnıek istiyoruz. 
Bu olayı anlayabilmek için kurum yöne
timini iyi tanımak gerekl i.  

Kurumun başında bir genel müdür 
bulunmakta. Bu genel müdürü hükümet 
atar. Bir de müdürler kurulu var, iki 
bakanlık temsilcisi, iki işveren- temsilcisi 
iki Türk-Iş temsilcisi ,  bir de Kurum'da 
çalışanların seçtiği temsilciden oluşu· 
yor. Başkanı da genel müdür. Kurumda 
çalışanların seçtiği temsilciyi saymazsa· 
nız, şunu rahatlıkla söylemek mümkün : 
Kurum yönetimi işverenlerin emrinde
dir. 

Kururnda 30 bin işçi çalışmaktadır. 
Bir bölümü Türk·lş'e ba�lı Sağlık·lş 
sendikasında, bir bölümüde DISK üyesi 
Sosyal-İş sendikasınm üyesi ve yürürlük
te bulunan toplu iş sözleşmeleri bu yılın 
sonunda bitiyor, yeni si yapılmak üzere. 

Bilindi�i gibi bir de, kamu oyuna 
işçi-memur ayırunı adı altında sunulan, 
işçilerle memurları, yani çalışanları böl
me çabaları var. Bu konuda bakanlar 
kurulu bir karar oluşturdu. Hangi kuru· 
luşların, devletin asli ve sürekli işlerini 
genel idare esaslarına göre yaptı�ı, han· 
gilerinin ise bunun dışında kaldıRının 
tesbitine ilişkin Maliye bakanlı�ının Mil· 
li piyango idaresinin de devletin asli ve 
sürekli görevi ni yapan kuruluşlar liste� liste� liste

sine almak istediği bilinmekte. 
Genel idare esaslarına göre yönetil

me ile hiç bir ilişkisi olmayan Sosyal 
Sigortalar Kurumu da birinci listeye alın 
dı.  Bu karar işverenlerin yukarıda strala· 
dığımız istekleri ile çakışıyor. 

önümüzdeki 12 ay içinde bu ku
ruluşlarda kimin işçi kimin memur sayı· 
laca�ı bir komisyon eli ile saptanacak . 

Işte Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bir gariplik örne�i bu noktada baş· 
lıyor. Kurumun yönetiminde bulunan 7 
işveren temsilcisinden S'sı ile kurum iş· 
çisinin temsilcisi toplantı yapıyorlar. 
Genel müdür, Kurula bir öneri getiriyor. 
öneri şu:  1 .1 .1976 'dan itibaren 30 bin 
kurum işeisi memur kadrolarına aktanl· 
malıdır. Yani bir çırpıda 30 bin işçi me· 
mur yapılmak isteniyor. Bu öneri 6 üye 
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lefet ediyor. Muhalefet gerekçesi olarak 
da hükümet bildirisi yer alıyor. 

Hükümet bildirisinde, kimin işçi ki· 
min memur sayıla�ının 1 2  ay içinde 
bir komisyon eli ile tesbit edileceğini 
belirtilmekte. 

Üstelik, Sosyal Sigortalar Kurumu 
müdürler kurulunun bu kararının kesin
lik kazanması için sosyal güvenlik baka
nının onaması gerekmekte. 
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mak; işte yanlış olan bu. Evet, demokratik kitle ör· 
gütleri üzerine çok şey söylendi, yazıldı. Ama herke· 
sin görünürde birleştij!i doj!rular hayatta aynı biçimde 
yakalanamıyor. Asıl sorun demokratik kitle örgütleri· 
nin gücünü doj!ru dei!erlendirmek. Kendilerine düşen 
mücadele alanlarını küçümsememeleri. En azından ha· 

da hitap ettij!i kitleleri toplamak, hakim 
yal taban vermemek. Yoksa 
koyma, işçi Sınıfının partisinin 
ye kalkmak, demokratik kitle 
tan ve provakasyonlara açık 
taşımaz. Mücadelenin her alanda 
siminde ve devrimciyim diyen 
de yürütülmernesi gerektij!ini 
Ama şu bir gerçek ki işçi sınıfının 
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"viGITLIK" NE FAŞIZM, NE 



Dünya devrimci hareketinin güncel sorunlarına 
yönelik bir yayın politikası izleyen Bilim Yayınları'
nın son kitabı, ünlü Ingiliz Marksisti Jack Woddis'in. 
New Theories of Revolution adını taşıyan kitabın 
ikinci bölümü, "Yeni Devrim Teorilerinin Eleştirisi 
ll:  Debray ve Latin Amerikada Devrim" adıyla piya
saya çıktı. Yazarın kitabının "F.Fanon ve Afrikada 
Sınıflar" adını taşıyan birinci bölümü aynı yayınevi 
tarafından geçti!!lmiz Nisan ayında dilimize kazandı
rılmıştı. Herbert Marcuse'nin "devrim teorisinin" 
eleştirisine ayrılan üçüncü bölümün de dilimize çev
rilmesiyle bu ünlü eserin tümü Türkiyeli okuyuculara 
sunulmuş olacak. Hemen eklemek gerekir ki, Wod
dis'in kitabı 1972 yılında Ingilizce olarak basıldık
tan sonra ilk defa bir yabancı ülkede, Türkiye'de 
basılmış oluyor. 

WODDIS KIMDIR ? 

Büyük Britanya Komünist Partisi liderlerinden 
" ?arti Merkez Komitesi üyesi olan Jack Woddis, 
w,,: '(si st dergilerde çıkan sayısız incelemelerinin ya
n"','" 1960 ve 1961 yıllarında yayınladı!!ı Afrika 

:ne inceleme kitaplarıyla haklı bir üne kavuştu. 
r �.. k baitımsızlıitını elde etmiş veya bunun için mü
c "  Ae etmekte olan ülkelerin sınıfsal yapıları ve dev
-: ... J potansiyelleri ile ilgili çözümlemeleri bu konu
ı, , sosyalizmin bilimine yapılmış önemli katkılar 

dk değerlendirildi.  Eleştirimize konu olan kitabı 
-.<rken Part; 'nin enternasyonal büro sorumlusu idi. 

P r iki kitabını da sonunda yer alan "Kaynaklar ve 
, ıtlar" bölümlerine bakmak, Woddiiin yararlandıitı 
Jynakların çeşitliliitini ve bunlarıne denli ustalıkla 

vıümsedii!ini göstermek yönünden yararlı olur. Bu 
ıynaklar arasında marksizm klasikleri, ça�daş mark
,( yazarların incelemeleri, uluslararası kuruluşların 

:ayınları, burjuva bilim adamlarının ki tapları ve ancak 
Konuyu bilimsel bir dürüstlük ve titizlikle Inceleyecek 
kişilerin arayıp bulabilecekleri kaynaklar var. Woddis, 
okuyucunun aklına takılabilecek ve hatla önemsiz sa
yılabilecek noktaları bile açıklı!!a kavuşturmak için, 
deyim yerinde ise, altına bakılmadık taş bırakmamış. 

SOMUT DURUMUN 
SOMUT ÇÖZÜMLEMESI 

R.Debray 'in görüşlerinin eleştirisine ayrılmış 
ola" kitap aslında çok daha geniş bır lçeriite sahip. 
Debray'in devrim teorisinin eleştirisi, Küba devri
miniı marksist-leninist çözümlemesinin ortaya çıkar
dıllı ı' ığı altında yapılıyor ve Debray'ln görüşlerinin 
diğer Latin Amerika ülkeleri için yapması gereken fa
kBt '''.pmadıi!ı işi Woddls kısa da olsa yapıyor. Çün
kü Woddis Debray'e yöneltti!!i sözlerle, "mücadeleye 

R .  DEBRAY VE 

yabancı bir aydın, kuramsal koıtui!undan kalkmadan 
ve kitle hareketine do!!rudan karışmadan devrimci 
de!!işimi sürdünneye çabalayanları e!!itmeye çalışan 
bir ö!!retmen" de!!i1, bütün bir yaşamını işçi sınıfı 
mücadelesinin tam anlamıyla içinde ve önünde geçir
miş olan gerçek bir marksist-leninist. "Somut duru
mun somut çözümlemesi " yapılmadan kurulacak 
bütün teorilerin iflas edecei!ini, hayat tarafından doi!
rulanmayaca!!ını, bu yanlış teorileri uygulamaya ça
lışmanın devrimci harekete vereceiti zararı biliyor. 

DEBRA Y'DEN "YENI SOL"A 

Bu yüzden de eleştirilerinin esas konusu olarak 
Debray'i almakla beraber, Debray'in Küba devrimi 
hakkındaki yanlış varsayımlarını, vargılarını ve Latin 
Amerika kıtası için yaptıi!ı genellemeleri Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika için evrenselleştirmeye çalışan ve 
"yeni sol" adı altında marksizm adına marksizme kar
Şı çıkanların da düştükleri derin yanılgıları ve bu ya
nılgıların devrimci harekete verdikleri zararı sergili-
yor. 

Woddis'in de belirttil!i gibi, Debray'i izleyen le
rin veya yorumlayanların varsayımlarından ve vargıla
rından dolayı Debray'i suçlamak mümkün dei!i1dir. 
Bu yüzden Tony Blackbum, Tarık Ali, P. Sweezy, 
Daniel Cohn-Bendit vb. "Yeni Sol" temsilcilerinin 
kuramcılarının veya eylemcilerinin yaptıklarından, 
yani Debray 'in Küba devriminden çıkardıi!ı dersleri 
abartıp genelleştirmelerinden ve hatta Debray'in söy
lemediklerini sanki Debray söylemiş gibi göstermele
rinden sorumlu olan kişi Debray del!i1dir. 

Ama ne var ki Debray, kendi varsayımlarını, çö
zümlemelerini ve vargılarını göz göre göre çarpıtan, 
tahri f eden bu kişilere karşı ai!zını açıp bir eleştiri yö
neltme zahmetine katlanmadıi!ı için suçludur. 

DEBRA Y DEClşlYOR 

Belki de Debray bu suçıulu�unu, geç de olsa, 
anladıi!ı için Şubat 1970'de Miento Critico dergisinde 
yayınlanan "Notlar" başlıklı yazısında ve aynı yılın 
Haziran ayında Nouvelle Critigue dergisinde yayımla
nan bir başka yazısında görüşlerini kökten olmasa bile 
olumlu yönde de!!iştirdii!ini ve geliştirdi!!ini beIU 
eden bir tavır takındı. 

Daha önceleri uluiillI blJrjuvaziyi hiç bir kayıt ve 
şart tanımaksızın reddeden, devrimci teorinin önemi
ni ve rolünü küçümseyen, kitlevi siyasal eylemleri de 
aynı şekilde küçük gören, işçi sınıfının devrimdeki ro
lü ve öncülü!!ünü inkar eden sosyalist ülkelerin dünya 
devrimci sürecindeki belirleyici yerini görmezlikten 
gelen Debray, bu yazılarında, bazı eski yanlışlarını 
sürdürse bile, yukarıda sıralanan konular hakkında bi
limsel sosyalizme yaklaşan (çakışan de!!i1) görüşler 
ileri sürdü. 

Debray'in devriınci düşlıncesindeki bu gelişimi 
izleyen Woddis, buna paralel olan bir başka gelişmeyi 
de ortaya koyuyor: O zamana dek Debray ne söyle
mişse sütunlarında geniş yer veren, Debray'ln söyle
diklerini yorumlayan iki önemli "Yeni Sol" dergi 
(Ingiltere'de yayımlaMn New Lert Review ve ABD'
de yayımlanan 'bal!ımsız sosyalist" Monthly Review) 
bu gelişmelerden bir tek lıelime ile de olsa söz etmek 
zahmetine katlanmıyor. 

Woddis bunun nedenleri üzerinde durmuyor. 
Am. nedenlerden biri mutlaka Debray'in Nouvelle 
('"t igu.' deki yazısında "yarı sömii,!!p hi, ; ; ık enin 
ba!!ımsız ulus.1 varlıl!ını ancak sosya1isı. K81!1ptaki ve 
dünya devrimci hareketindeki dayanışmaya dayana
rak koruyabllece!!1 ve geliştirebileceF' gerçe!!ini 
kabullenmiş olmasıdır. New Left Review ve Monthly 
Review gibi anti - komünist, anti - sovyet ve marksizm 
yerine küçük burjuva ideolojisini koymaya çalışan 
dergilerin böyle gerçekıere tahammülü yoktur . . 

ORHAN 

DEBRA Y VE "YORUMCULARı" 

Woddis, Debray ile DebrAy'in yorumcularlDl bir 
tutmuyor. Bunun hakkında şu yargıyı ileri sürüyor: 
"Debray, devrimci kurama de!!erli bir katkıda buluna
bilir; ancak bunu, komünist partilerine karşı düşman
lı!! ın i sürdürdü!!ü, işçi sınıfı hareketini anlayamadılı 
sürece yapamayacaktır" Bu sözler, yalnız Debray'iD 
de!!i1, tüm "Yeni Sol" hareketinin ortak bir özellilini 
ortaya koyuyor. Markiı "kabul eden" fakat 
"reddeden", anti komünizm ve anti -
ra!!ı altında devrimci işçi sınıfı partilerini buriuıva;<inim 
yaptı!!ından daha i!!renç biçimde suçlayan, 
küçük burjuva aydınına ve ço!!u gerçek 
içinde bulunan üniversite ö!!rencilerine 
cins cins teoriler sunan, devrim yolları 
ler kapitalist ülkelerde çok revaçta. Bu 
ya atmak ve yaymak objektimk 
marksistlik sayılıyor. Bu görüşler ün 
getiriyor. Debray'in büyük bir marksist olarak 
masında ve "yorumcularının" abartmalarında 
suz bunların payı vardır ama, bir çok "Yeni 
yazarı kuramcısı ve eylemcisi için kolaylıkla ve 
olarak yapabilece!!imiz suçlamaları Debray için 
mak do!!ru olmaz kanısındayız. Gerek içten bir 
emperyalist olması, gerek zaman zaman yalpalasa 
kendi içinde tutarlı bir çizgi izlemeye çalışması, 

rekse de özellikle küçük burjuva kökenli aydınlar 
üniversite öğrencileri arasındaki etkisi Debray'in 
bir yeri olduğunu gösterir. 

KÜBA DEVRIMI 

Woddis, Debray'in ilk önce Devrimde 
mi ? kitabında ileri sürdü!!ü, sonra başka kitap ve 
kalelerinde geliştirdi!!i ana görüşleri tek tek el. 
gerçeklerin IŞI!!1 altında gözden geçiriyor. Hemen 
leyelim ki sonuç Debray için pek de iç açıcı 
Debray 'in Küba devrimiyle ilgili en önemli 
dan biri, devrimin Temmuz 1953'de 
sında yapılan baskınla başladı!!ıdır. 
di!!ine göre ise, Küba devriminin en az yüz 
geçmişi vardır. (Debray'in görüşünü ise 
Castro ne de Küba Komünist Partisi payl.ışırI8ll:ta,1ırl 
Bu görüşü ileri sürmekle Debray, Küba halkının 
bir geçmişi olan devrimci mücadelesine saygısızlık 
mektedir. 

Debray'e göre Jose Mart;'nin 19. yüzyıl 
rında ıspanyol sömürgecilere karşı yönetti!!i 
ma devrimci bir nitelik taşımLmaktadır. 
diktatörlü!!üne karşı 1930 yılı Mart ayında 
Komünist Partisi 'nin yönetti!!i politik amaçlı 
grev, 1933 yılı Ai!Ustos ayında yine KKP 
yönetilen ve Machado diktatörlü!!ünün 
sonuçlanan ikinci genel grev Debray için 
degildir. KKP'nin kuruldu!!u yıl olan 1925 'den 
işçi sınıfını örgütleme çabaları, işçi sınıfının 
emekçi tabakalarla birlikte gerçekleştirdil!i 
gösteriler, toprak işgalleri Debray için 
dir.  Çünkü, Woddiiin bütün açıklı!!ıyla 
ilerde de!!inece!!imiz gibi, devrim 
mutlaka silahlı ayaklanmadır. Ne Moncada 
saldıran ne de Granma ile karaya çıkan 
rin devrimci anısını gölgelemek mümkün 
ama, Debray'nin yaptı!!ı gibi, Küba halkının 
cesl devrim mücadelesini de bir kalemde silip 
yanlışların belki de en büyüııüdür. 

DEVRIMDE ÖNCÜLÜK 

Debray'ye göre Küba devrimlnde işçi 
köylülerin ve ulusal burjuvazinin rolü hiç 
da söz edilmeye dellmeyecek kadar azdır; 
öncüleri ö!!renciler ve aydınlardır. Debray 
vargısını di!!er Latin Am.rika ülkeleri Için de 

Dünya devrimci hareketinin güncel sorunlarına 
bir yayın politikası izleyen Bilim Yayınları'
kitabı, ünlü Ingiliz Marksisti Jack Woddis'in. 

Theories of Revolution adını taşıyan kitabın 
bölümü, "Yeni Devrim Teorilerinin Eleştirisi 

ve Latin Amerikada Devrim" adıyla piya
Yazarın kitabının "F.Fanon ve Afrikada 

adını taşıyan birinci bölümü aynı yayınevi 
geçti!!lmiz Nisan ayında dilimize kazandı

Herbert Marcuse'nin "devrim teorisinin" 
ayrılan üçüncü bölümün de dilimize çev

bu ünlü eserin tümü Türkiyeli okuyuculara 
olacak. Hemen eklemek gerekir ki, Wod

kitabı 1972 yılında Ingilizce olarak basıldık
ilk defa bir yabancı ülkede, Türkiye'de 

uyor. 

WODDIS KIMDIR ? 

Büyük Britanya Komünist Partisi liderlerinden 
Merkez Komitesi üyesi olan Jack Woddis, 
dergilerde çıkan sayısız incelemelerinin ya

1960 ve 1961 yıllarında yayınladı!!ı Afrika 
inceleme kitaplarıyla haklı bir üne kavuştu. 

baitımsızlıitını elde etmiş veya bunun için mü
Ae etmekte olan ülkelerin sınıfsal yapıları ve dev

potansiyelleri ile ilgili çözümlemeleri bu konu
syalizmin bilimine yapılmış önemli katkılar 

değerlendirildi.  Eleştirimize konu olan kitabı 
Part; 'nin enternasyonal büro sorumlusu idi. 

kitabını da sonunda yer alan "Kaynaklar ve 
bölümlerine bakmak, Woddiiin yararlandıitı 

Jynakların çeşitliliitini ve bunlarıne denli ustalıkla 
vıümsedii!ini göstermek yönünden yararlı olur. Bu 

arasında marksizm klasikleri, ça�daş mark
yazarların incelemeleri, uluslararası kuruluşların 

burjuva bilim adamlarının ki tapları ve ancak 
bilimsel bir dürüstlük ve titizlikle Inceleyecek 
arayıp bulabilecekleri kaynaklar var. Woddis, 

okuyucunun aklına takılabilecek ve hatla önemsiz sa
noktaları bile açıklı!!a kavuşturmak için, 

yerinde ise, altına bakılmadık taş bırakmamış. 

SOMUT DURUMUN 
SOMUT ÇÖZÜMLEMESI 

Debray 'in görüşlerinin eleştirisine ayrılmış 
aslında çok daha geniş bır lçeriite sahip. 
devrim teorisinin eleştirisi, Küba devri

marksist-leninist çözümlemesinin ortaya çıkar
altında yapılıyor Debray'ln görüşlerinin 

hakkındaki yanlış varsayımlarını, vargılarını ve Latin 
Amerika kıtası için yaptıi!ı genellemeleri Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika için evrenselleştirmeye çalışan ve 
"yeni sol" adı altında marksizm adına marksizme kar
Şı çıkanların da düştükleri derin yanılgıları ve bu ya
nılgıların devrimci harekete verdikleri zararı sergili-
yor. 

Woddis'in de belirttil!i gibi, Debray'i izleyen le
rin veya yorumlayanların varsayımlarından ve vargıla
rından dolayı Debray'i suçlamak mümkün dei!i1dir. 
Bu yüzden Tony Blackbum, Tarık Ali, P. Sweezy, 
Daniel Cohn-Bendit vb. "Yeni Sol" temsilcilerinin 
kuramcılarının veya eylemcilerinin yaptıklarından, 
yani Debray 'in Küba devriminden çıkardıi!ı dersleri 
abartıp genelleştirmelerinden ve hatta Debray'in söy
lemediklerini sanki Debray söylemiş gibi göstermele
rinden sorumlu olan kişi Debray del!i1dir. 

Ama ne var ki Debray, kendi varsayımlarını, çö
zümlemelerini ve vargılarını göz göre göre çarpıtan, 
tahri f eden bu kişilere karşı ai!zını açıp bir eleştiri yö
neltme zahmetine katlanmadıi!ı için suçludur. 

DEBRA Y DEClşlYOR 

Belki de Debray bu suçıulu�unu, geç de olsa, 
anladıi!ı için Şubat 1970'de Miento Critico dergisinde dergisinde dergis
yayınlanan "Notlar" başlıklı yazısında ve aynı yılın 
Haziran ayında Nouvelle Critigue dergisinde dergisinde dergis yayımla
nan bir başka yazısında görüşlerini kökten olmasa bile 
olumlu yönde de!!iştirdii!ini ve geliştirdi!!ini beIU 
eden bir tavır takındı. 

Daha önceleri uluiillI blJrjuvaziyi hiç bir kayıt ve 
şart tanımaksızın reddeden, devrimci teorinin önemi
ni ve rolünü küçümseyen, kitlevi siyasal eylemleri de 
aynı şekilde küçük gören, işçi sınıfının devrimdeki ro
lü ve öncülü!!ünü inkar eden sosyalist ülkelerin dünya 
devrimci sürecindeki belirleyici yerini görmezlikten 
gelen Debray, bu yazılarında, bazı eski yanlışlarını 
sürdürse bile, yukarıda sıralanan konular hakkında bi
limsel sosyalizme yaklaşan (çakışan de!!i1) görüşler 
ileri sürdü. 

Debray'in devriınci düşlıncesindeki bu gelişimi 
izleyen Woddis, buna paralel olan bir başka gelişmeyi 
de ortaya koyuyor: O zamana dek Debray ne söyle
mişse sütunlarında geniş yer veren, Debray'ln söyle
diklerini yorumlayan iki önemli "Yeni Sol" dergi 
(Ingiltere'de yayımlaMn New Lert Review ve ABD'
de yayımlanan 'bal!ımsız sosyalist" Monthly Review) 
bu gelişmelerden bir tek lıelime ile de olsa söz etmek 
zahmetine katlanmıyor. 

Woddis bunun nedenleri üzerinde durmuyor. 
Am. nedenlerden biri mutlaka Debray'in Nouvelle 
('"t igu.' deki yazısında "yarı sömii,!!p hi, ; ; ık enin 
ba!!ımsız ulus.1 varlıl!ını ancak sosya1isı. K81!1ptaki ve 
dünya devrimci hareketindeki dayanışmaya dayana
rak koruyabllece!!1 ve geliştirebileceF' gerçe!!ini 
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IInnekte ve bilinçlenmelerinin imkansız olmasa bile 
.,n derece güç oldu�nu ileri sürdültü köylüler ile 
kentlerin buıjuvalaştırdı�ı ve yozlaştırdı�ı işçi sınıfı
nm devrim de de�il öncülük etmek yer almalarının bile 
pek mümkün olamayaca�ını ileri sürmektedir. Devrim
de öncülüi!ün ö�renciler ve aydınlarda oldu�unu ka
nıtlamak için de Moncada baskınına katılanların sınıf
sal bileşimleri ileri sürülür. Debray 'nin "yorumcuları" 
tarafından büyük bir iştahla kabul edilen ve yazıla 
yazıla bir efsane biçimine döndürülen"gerçek"Monca
da baskınına katılanların hemen hemen hepsinin ö�
renci, üniversite mezunu veya aydın kişiler oldu�
dur. Devrimci mücadelede devrimci aydınların rolünü 
ve önder kadrolardaki yerini kimse inkar etemez. 
Ama mutlaka karşı çıkılması ve gerçeklerin IŞIl!1 al· 
tında çürütülmesi gereken şey Debray'nin ve "yo
rumcularının yaptı�ıdır. çünkü ne Moncada baskınına 
katılanların nede Granma ile karaya çıkanların ço
�nlu�u öl!renci de�ildi! Woddis'in gösterdil!i gibi, 
Moncada baskınına katılan 167 kişiden yalnız bir ta· 
nasj ö�enciydj (1965 yılında Içişleri Bakanı olan 
Ramiro Valdes). Buna o zamanlar üniversiteyi yeni 
bırakmış olan Raul Castro da katılırsa devrjmciler 
arasındakj ö!!rencilerin sayısı yalnız iki olur. Oniver
site mezunlarının sayısı ise, Fidel Castro ile bjrlikte 
yalnız sekjzdjr. Geriye kalanların ezjci ço!!unlu!!u 
şu veya bu biçimde ücret karşılı�ı çalışmayı gerekti
ren mesleklerden kişilerdir, ve otuz tanesi de kol veya 
sanayi işçisidir. Granma çıkarmasına katılanlar jçin 
de buna benzer bjr tablo ortaya koyar Woddjs. 

FOCO TEORISI 

Bu noktanın üzerinde önlemle durmak gerekjr. 
Devrimin silahlı bir sald myla başladı�ı ve devrime 
öncülük edenlerin ö!!renciler ve aydınlar oldu!!u jddja
lan yeni bir devrim teorisine dayanak yapılmış, Deb
ray daha sonraki yazılarında işçilerin rolünü azımsaya
rak ve ö�rencilerle aydınların rolünü alabildi�ine abar
tarak bir efsanenin giderek büyümesine yardımcı ol
muştur. Devrimj silahlı öerenci ve aydınların başIa
tacal!ı ve yürüteee�i teorisi bir çok ülkede ve bu ara
da Türkjye'de devrjmci harekete büyii.k zararlar ver
diRI lçin bu jki dayana!!ın Woddjs tarafından, hem de 
hareketin lideri Castro'dan alıntılarla, çürütülmesi bü
yiik önem taşımaktadır. Böylece, belki, kendi küçük 
grupçuklarını işçi sınıfı mücadelesinden soyutlaya
rak bir siyasal- partj havasına büründürme ve kendi
lerine mjsyon vehmetme yolunda olan goşjst öllrenci 
gruplarının en de�er verdjkleri "gerçekler" kendileri 
tarafından da görülmüş olur. 

Bu konuyla yakından ilgili ve gene ülkemizdeki 
devrimcilerin gerekli dersi almaları gereken bir başka 
konu da, Debray'nin, silahlı küçük grupların halkı bi
linçlendjrip ayaklandıracaeı ve gerilla eylemlerinin 
kendili�inden devrimci öncülü�ü yarataca�ı iddiala
rının Woddis tarafından çürütülmesidir. Debray silahlı 
mücadeleyj en önde gelen devrimci mücadele bjçjmi 
saymakta (dolayısıyla da silahlı Moncada baskının· 
dan önceki devrjmci gelişmeleri görmemezlikten gel
mekte) ve bu silahlı mücadelenin giderek devrimci 
partjyi yarataca�ını iddia etmekte dir. Devrimciler ye
ri ve zamanı geldillinde silahlı mücadeleyi ellerjnin ter
siyle jtmezler, ama silahlı mücadeleyi herşeyin üzerine 
çıkaran bir goşizmjn devrimcilik de�1l bir küçük 
burjuva yöntemj oldu!!unu da bilirler. Koşulların ge
rektirmedilll yer ve zamanda silaha sarıımanın dev
rimci harekete ve geniş halk kitlelerine getlrdi�j acı ve 
zarar hjçbjr sorumlu devrimcinin kabul edemeyece�i 
birşeydjr. 

Debray'nin jddiasına göre partiyi gerilla yarata
caktır. Woddjs, verdilll örneklerle, ki bu örneklere 
Küba da dahildir, şimdiye dek her zaman gerekirse 
partinin silahlı gücü yarattı�ını gösteriyor. Çin, Mala- ' 

DEBRAV'NIN IDDIASıNA GöRE PARTlvI GERILLA VARA
TACAKTIR. WODDls, VERDICI ÖRNEKLERLE, KI BU öRNEK
LERE KOBA DA DAHILDIR, ŞIMDlvE DEK HER ZAMAN GERE
KIRSE PARTININ SILAHLı GÜCÜ VARATTıCINI GÖSTERIYOR. 
ÇiN, MALAVA, vIETNAM, ANGOLA, MOZAMBIK, GINE-BIssAU, 
KOLOMBlvA VE DICER öRNEKLERDE SILAHLı GÜCÜ YARA
TAN HEP PARTIDIR VE HiçBIR ZAMAN BUNUN TAM TERSI 
GÖRÜLMEMIşTIR. 

ya, Vietnam, Angola, Mozambik, Gine-Bjssau, Kolom
bjya ve di�er örneklerde silahlı gücü yaratan hep parti
dir ve hjçbir zaman bunun tersi görülmemjştir. Bunlar 
arasında Kolombiya örne!!i özellikle ö�reticjdir çün: 
kü hem Debray'nin "gerilla partiyi yaratır" hem de 
"Latin Amerikada başarıya ulaşabilecek tek silahlı 
mücadele biçimj foco'dur" tezlerini çürütmektedir. 
Kolombjya'daki devrimci gerilla örgütü Kolombiya 
Komünjst Partisidir, tıpkı di!!er ülkelerde oldu� gibi 
Kolombiya hükümet kuvvetlerinin zaman zaman 
25 000 kişilik ordular halindeki saldırıları ile bile 
bugüne dek yok edilememişlerdir. Anlaşılaca�ı gibj, 
foco Latjn Amerika'da başarı şansı olan tek silahlı 
mücadele biçjmi de�ildir. 

PARTI ÜZERINE 

Woddis'jn önemle üzerinde durdu� bir diller 
nokta da, sonraları Küba Sosyalist Halk Partisi adını 
alan KKP'nin Debray'ye göre devrim öncesinde ve 
sosyalizme geçjşte oynadı!!ı rolün ihmal edilebilecek 
kadar az olmasıdır. Woddis göstermektedir ki, Debray 
njn yanlış olan devrim tanımı (devrimjn Moncada sal· 
dırısı ile başladılıı ve Batistarejimininj fjzjkj olarak yı
kılmasıyla bjtti�i) veri olarak kabul edilse bile Debray 
nin jddjası gerçekıere uymamaktadır. 1950 öncesinde 
Kübalı komünistlerin faaliyetlerine yukarda de�jnmiş· 
tik. Moncada saldırısıyla başlayan silahlı mücadeleye 
(devrjm delıil) KSHp'nin başlangıçta güvensizlik duy
dullu, maceraeılıkla suçladıeı ve bunların durumu jyi 
de�erlendjrememenin yarattıılı bjr yanılgı, önemli 
bir yangılgı, oldulıunu herkes kabul eder. Woddjs'jn 
de önemle belirtti�i gibj hiç bjr parti yanılmazlık Id
djasında de�ildir ve olamaz. önemli olan, "devrimci 
bjr partinin kendj yanılgıları karşısında takınaca�ı tu
tumdur. "KSHP de bu yanlışını düzeltmiş, jsyancılara 
karşı takındılıı olumsuz tavrı düzelterek bütün gücüyle 
devrime yardımcı olmuştur. Isyancılar arasına parti 
üyelerinin katılması, jsyancıların yerel parti örgütleri 
tarafından sonuna dek desteklenmesi bunun somut 
kanıtlarıdır. 

Devrimjn burjuva demokratik aşamasından sos
yalist aşamaya geçış sırasında partinin oynadılıı belir
leyici rol Debray tarafından 'tümüyle ihmal edilmiştlr. 

Işçi Sınıfının, sosyalizme, partinin bilinçli ve fedakar
ca çalışmasıyla nasıl kazanıldı!!ı, partinin işçi-köylü 
ittifakını sa!!lamadaki başarısı, sendikalar ve isyancılar 
arasında bulunan antj-komünistlerin nasıl saf dışı 
bırakıldıkları, Anibal Escalante sekreterli�inin yenil
mesi için partinjn verdi!!j mücadele, Debray bunlar
dan hiç söz etmjyor . Sonra da vargısını yetiştiriyor: 
Parti devrimde önemli bjr rol oynamamıştır. Kişi ken
di ideolojik yapısına göre devrimci partinin karşısın
da hatta düşmanı olabilir, ama partiye kara sürmek 
için gerçekler gizlenir ve de�iştirilirse ve bu devrim
cilik adına yapılırsa o zaman söz konusu olan devrim
cilik de�il devrime ihanettjr. 

ALıNACAK DERS 

Isyancılarla birlikte komünistlerin kararlı savaşı 
olmasaydı (Debray, istemeyerek bile olsa kabul et
mektedir ki diktatörlü�e karşı verilen mücadelede 
ölenlerin ço�u komünisttir) Batista devrilemezdi. 
Sosyalizme geçjş sırasında, en örgütlü ve en deneyli 
politik örgüt olan KSHP hareketin başında yiirü
meseydl ne hükümettekj ne ordudakj ve ne de sendj· 
kalardaki anti·komünistler temjzlenemezdj, devrim 
sosyalist devrime dönüştürülemezdl. 

Bütün bunlar, görmek, anlamak isteyenler jçin 
ortada bekleyen gerçekler. Ama amaç, devrjmci 
partjnin ve jşçi sınıfının rolünü ve öncülülıünü küçüm
semek; �zun ve zahmetli bir politik mücadele yerine 
silahlı bjr seçkjnler grubunun eylemlerinj öne sürmek 
olunca gerçekıere göz kapamak gerekiyor, hatta 
bazan gerçeklerj delıiştirmek gerekiyor. Tıpkı Debray 
ve "yorumcuları"nın yaptı�ı gjbi. 

Jack Woddie'in Fanon'a \',' Debray'ye yönelt
tj�i eleştirilerden devrimcilerin alaca�ı çok ders var. 
Woddjs'ln son kjtabını Bilim Yayınları tarafından da· 
ha önceleri yayınlanmış olan üç Alman marksjstlnin 
kıtabı Latin Amerikada Devrim ile beraber okumak 
çok yararlı olur. Devrjmci mücadelede işçj sınıfı 
partilerinin vazgeçilmez rolünü anlamak ıçın mark
sizm klasiklerinin yanısıra ça�daş marksist yazarların 
da okunması ve gerek U derslerin ç ıkarılması zorunlu
�unun artık iyice anlaşılması gerekiyor. 
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TARIş OLAYLARıNıN Iç YüZü 

Vedat PEKEL ızmir'den bildiriyor 

Tariş İplik Fabrikası " Balkanların 
ve Ortadoltunun. en büyük iplik fabri
kası" yaygarası ile temeli atılınış, ger
çekten modem bır tesis Temel atma tö· 
reninden hemen sonra, DİSK 'e baıth 
Tekstil Sendikası ile TORK·İŞ '  e baıth 
Taksif Sendikası arasında kıyasıya bir 
mücadele başlar. Uzun ve çetin bir mü
cadeledir bu . İşçiler ezici bir çoltunluk
la DISK'e baıth Tekstil sendikasını ler
cih ederler. Hemde işverenin ve sarı 
sendikanın türlü oyunlarına ve tehditleri
ne raıtmen. Sürtüşmeler, ufak tefek kav· 
galar devam ederken fabrika "deneme 
üretimi" adı altında resmen üretime baş
lar. Her iki sendika da yetki istemiyle 
Bölge Çalışma Müdürlüjtüne başvurur. 
Bölge Çalışma müdürlülıü fabrikanın 
resmen üretime geçmediltini belirterek 
yetki vermekten kaçınır. Bu arada Ta· 
riş Genel Müdürü Nejat Halulu görevin
den alınır ve yerine Odalar Birlilıi Genel 
Sekreteri, Eski AP Manisa Milletvekili 
Orban Davut getirilir. MC Iktidarı köşe 
başlarını birer birer tutmakta, "devleti 
faşistleştirme" planı ustalıkla uygulan
maktadır. 

ülKü OCAKlARı l şBAŞ INDA 

İplik fabrikasında çalışan 700 işçi
den 650 tanesi Tekstil Sendikasına 50 
kadarı da Teksif'e ÜYedir. Yeni Genel 
Müdür'ün gelmesiyle Tekstil üyesi işçi
ler üçer beşer işten çıkartılınaya başla· 
nır. Işten çıkarmaların sürüp gitmesi 
üzerine işçiler Altustos ayında direnişe 
başlar. Direniş 9 gün sürer ve işverenin 
işçi isteklerini kabul etmesiyle sona 
erer. Ancak işyerindeki bütün işçiler üc
retli izinli sayılarak fabrika iki ay süre ile 
kapatılır. AP'1i genel müdür vakit kazan
maya çalışmaktadır. 

Sıra Tariş'in dilıer ünitelerine gelir. 
Ilk Iş olarak işyerinde sevilen ve işçi 
kökenli bir kişi olan Ozüm İşletmesi 
müdürü görevden alınır. Yerine Mani
sa Olkü Ocakları yöneticilerinden Os
man Yılınaz getirilir. Bu işletmede ça· 
lışan işçiler Türk.lş 'e balıh Tek Gıda-Iş 
... ..mIikasına üyedirler. Ne var ki işçiler 
patron yanlısı buısendikadanı memnun J 
deltildir. 500 İşçiden 329'u bir dilek çe 
ile sendikaya başvurarak bir takım talep· 
lerde bulunurlar. Sendika tınmaz bile. 
Bunun üzerine işçiler BaltımslZ Besin
Iş sendikasına geçmeye başlarıar. Olkü 
Ocakları yöneticiLiltinden gelme Işletme 
Müdürünün cevabı 53 işçinin işten çıka· 
nlması şeklinde olur. Çıkarılanların yer· 
lerine komandolar işe alınır. Bunun üze· 
rine işçiler direnişe başlar. Sayılan git
tikçe artan komandolar direnişteki işçi
lere saldırır, yaralananlar olur. Olay yeri
ne gelen polis üzerlerinde tabanca, bıçak 
bulunan komandoları deltil işçileri cop
lar, alır götürür. Bir süre sonra direniş kı· 
nhr. Maocular, her zaman oldultu gibi 
polisin ve komandoların işini kolaylaştı· 
rır. 

TEKSIF'E YETKI VERILIYOR 

Bu arada Bölge Çahşma MüdürWltü 
yetkiyi 700 kişinin çahştıltı iş yerinde 
50 tane üyesi bulunan Teksif Sendikası 
na verır. 650 Işçi dilek çe ile ızmir Sa�. 
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FASiST SAlDIR 
-

cıhltına başvurur. Savcılık yaptıltı incele
meden sonra, Teksif Sendikası tarafın
dan ibraz edilen üye giriş fişlerinin sah
te oldultunu saptar. Aynca Iş Mahkeme· 
si de yetkiyi Teksif sendikasından alarak 
DISK'e balth Tekstil Sendikasına verir. 
Mahkeme sırasında işçiler, Mahkeme ko· 
ridorlarını doldurur ve gösteri yaparlar. 

Ozüm İşletmelerindeki deneyin ba· 
şarı ile sonuçlanması AP 'Ii genel müdü· 

mış ve yerine eski 21 Mayısçılardaıi 
'Kafatasçı'  oııirak tanınan Aydın Tan
yer getirilmiştir. Artık fabrikanın yöne
timi tamamen komandoların elindedir. 
Kendilerine özel odalar ve özel servis 
tahsis edilir. Komandolann başı olan 
Seyfettin isimli Şahıs fabrika Müdürü· 
nün odasında oturmakta ve müdürün 
fedaisi gibi davranmaktadır. Koman: 
dolar işyerinde bellerinde tabanca ile 

Yaralı ifçiler haltakanede de ",Idırıya uJ1radılar 

re, Iplik Fabrikası için de ilham verir. 
Fabrika yeniden üretime başladıltında 
200 'ün üstünde komandonun işçi adı al
tında işyerine sokuldultu görülür. Bir iş
çi, komandoların gelişini şöyle anlatı
yor: 

KOMANDOLAR GELIYOR!  

'Toplu sözleşme görüşmelerine 
başlamadan önce, bunlar çeşitli illerden 
Olkü Ocaklarına balth adam getirttiler. 
Mesela, Manisa, Edremit, Akhisar gibi 
yerlerden. Ama bu gelenlerin çoltu An· 
kara Kırıkkale'den, Maraş'tan, Muş, Di
yarbakır, Elazılt dolaylarından. Bundan 
3 hafta evvelinden başlıyor. Ilk 175 ki
şi civarında getirdiler. Arkadan 180 kişi. 
Ondan sonra 25'er 30'ar getiriyorlar. 
Bunlar işe alınırken bölümleri organize 
edebilmeleri için çeşitli bölümlere dalıı· 
tıhyorlar. Hatta birtakım yerleri eski 
işçiden tamamen arıtıp komandoları 
yerleştiriyorlar� Plan adım adım uygu· 
lanmaktadır. Yeni gelenlerin, paketle· 
me vs. gibi göstermelik ufak tefek iş· 
ler dışında üretimle hiç bir ilgileri 
yoktur. "Kiminin kartı var, kiminin 
kartı yok, kimi kart basıyor, kimi kart 
basmıyor. Bizim arkadaş 'gel bu işi yap' 
diyor 'Bana karışma ulan, ben çalış
mam' diye cevap veriyor." Komandolar 
işyerinde mangalar halinde örgütleni
yorlar. Başlarında 'onbaşı', 'ÇavuŞ ' ve 
'Astsubaylar' var. Tıpkı askeri birlik gi· 
bi. Birtakım işaretlerle düzenli olarak 
toplanıyor ve daltıhyorlar. Fabrika Mü-

. dürü Sunar Akkan, süresiz izinli sayıı· 

dolaşmakta işçileri tehdit etmekte ve sü· 
rekli bir terör havası estirmelıe ÇalıŞ
maktadırlar. Olaylar öylesine gelişmiş
tirki Türk-İş'e balth Teksif &!lndikası 
aradan çekilir. Komandolar MISK'e 
balth yeni bir sendika örgütlemeye 
çahşmaktadırlar. 

Olaydan bir gün önce işyerinde bir 
gariplik oldultunu sezer işçiler. Ama ne 
oldultunu anlayamazlar. Komandolar, 
Teksif yanlısı işçiler bir tuhaftır o gün . 
Işveren vardiyaları her vardiyadaki ka· 
dın erkek sayısını komandolann işine 
gelecek biçimde ayarlamıştır. Olay gü
nü yemek saatinde Işçiler gruplar ha
linde yemekhaneye gelmeye başlarıar. 
Bundan sonrasını olayları yaşayan iş· 
çilerin altzından dinleyelim: 

"KIMI BıÇAK, 
KIMI TABANCA, KIMI.." 

" Ben Tariş Iplik fabrikası işçilerin· 
den Harman Hallaç çalışan ..... saat 12'· 
ye 10 kala biz yıkandık. Yemelte gide· 
cektik. Vermediler. Saat 1 L .30'da ko
mandolara yemek vermişler. Onlar ted
bir etmişler. Haberimiz yok. O nlar ye
meklerini yemişler masanın başında du
ruyorlar. 1 2'de biz de yemekhaneye 
girdik . Yemeltimizi verdiler. Masaya 
oturduk. Bunlar tedbir almışlar tele· 
fonu kesmişler, elektrikleri kesmişler. 
Arkadaşlar demişler ki, her gün ceryan 
kesiliyor, makinaların başına oturmuş-
lar. Bu sefer baktık kapının önünde bir 
grup, tabanca elinde, bıçak elinde. Bize 

R 

hücum ettiler. Bilhassa bekçi Selahattiii 
pencereleri onlara açıyor. 300 kişi var· 
dı. Pencereleri açıyor. Bizim üzerimize 
geldiler. Biz 50-60 kişi vardık. Herkes 
kendini kurtarmak için kapıya koşarak 
Çıktı. Çıkınca, Ali öndü) var. Mühen· 
dis. Baktım 30 kişi üzerine baskın yap· 
tılar. Vurarak, vurarak bıçaklan, taban· 
caylan, taşlan, sopaylan. Baktım bayıldı 
yere düş!ii. Ben, ayalıım sakat, deynek· 
le yürüyorum. Bana dokunmadılar. Yal· 
nız birisi koşarak ayalıını devneitime vu· 
rarak yere düşürdüler.Beni tuttular Dok
torun salonunda dediler "rica ederim 
burada oturacaksın". Sandalye verdi· 
ler oturdum orada. Camdan seyredi· 
yordum. AU Şen arkadaş, personel· 
den, haberi birşeyden yok. GeUrken, 
personel otobüsünün önünden, bir grup 
ona saldırdı. Vurarak, vurarak bayıltıp 
yuvarlanarak yere düştü, bayıldı. Bir 
grup kapıda kapıyı açmıyor. Zorlan, 
kapıyı zorlan açtık. Çalıınnz "Aman 
Imdat, araba gelsin. 15 kişimiz yaralı, 
öıüyorlar. Kanın içersinde." Kimse Çı' 
kan yok. Diyor "Şoför yok", Şoför ge
tiriyoruz. Diyot "Araba anahtarı yok" 
Bunlar bizim başımıza bir hafta tedbir 
yapmışlar. Müdür, Personel Müdürü, Iş
letme Müdürü bizim üzerimize bir hafta 
çalışmışlar. Saldırırken baltırıyorlardı. 
Herkes bıçak eUnde. Eski Teksifçiler, 
onlara, sandık kırıp sopa veriyorlar. 
Bize balıırıyorlar "Sizin Sendika ne
rede. Komünistler, Komünistler." Çallı
nyorlar böyle, yok kimse. Yaralı otan 

. yerde, kaçanlar kaçıyor. Napacaksm? 
Bir adam çıkıyor, 30 kişi üzerine bas

'kın yapıyor. Bir kişi 30 kişiye n'apa
cak? Eli boş. Onlarda kimi bıÇak, 
kimi tabanca, kimi sopa, kimi taş, 
kimi demir, kimi cop, kimi zencir ... " 

MOSKOVA 'Y A ! 

Koltuk deltnej!i ile yürüyen Maraş'lı 
işçi aynen böyle anlatıyor olayı. SaIdil'! 

Suç aletleri 

resmen üretime baş
da yetki istemiyle 

Müdürlüjtüne başvurur. 
müdürlülıü fabrikanın 

geçmediltini belirterek 
yetki vermekten kaçınır. Bu arada Ta· 

Nejat Halulu görevin
Odalar Birlilıi Genel 

AP Manisa Milletvekili 
MC Iktidarı köşe 

tutmakta, "devleti 
ustalıkla uygulan

OCAKlARı l şBAŞ INDA 

asında çalışan 700 işçi
Tekstil Sendikasına 50 

ÜYedir. Yeni Genel 
Tekstil üyesi işçi
çıkartılınaya başla· 

çıkarmaların sürüp gitmesi 
Altustos ayında direnişe 

sürer ve işverenin 
kabul etmesiyle sona 

işyerindeki bütün işçiler üc
fabrika iki ay süre ile 

genel müdür vakit kazan

dilıer ünitelerine gelir. 
işyerinde sevilen ve işçi 

Ozüm İşletmesi 
alınır. Yerine Mani
yöneticilerinden Os

Bu işletmede ça· 
balıh Tek Gıda-Iş 
Ne var ki işçiler 

buısendikadanı memnun J 
329'u bir dilek çe 

başvurarak bir takım talep· 
Sendika tınmaz bile. 

işçiler BaltımslZ Besin
geçmeye başlarıar. Olkü 

Liltinden gelme Işletme 
işçinin işten çıka· 
Çıkarılanların yer· 
alınır. Bunun üze· 

başlar. Sayılan git
artan komandolar direnişteki işçi

yaralananlar olur. Olay yeri
inde tabanca, bıçak 

deltil işçileri cop
süre sonra direniş kı· 

her zaman oldultu gibi 
komandoların işini kolaylaştı· 

Yaralı ralı ifçiler ifçiler haltakanede de ",Idırıya uJ1radılar radılar 

re, Iplik Fabrikası için de ilham verir. 
Fabrika yeniden üretime başladıltında 
200 'ün üstünde komandonun işçi adı al
tında işyerine sokuldultu görülür. Bir iş
çi, komandoların gelişini şöyle anlatı
yor: 

KOMANDOLAR GELIYOR!  

'Toplu sözleşme görüşmelerine 
başlamadan önce, bunlar çeşitli illerden 
Olkü Ocaklarına balth adam getirttiler. 
Mesela, Manisa, Edremit, Akhisar gibi 
yerlerden. Ama bu gelenlerin çoltu An· 
kara Kırıkkale'den, Maraş'tan, Maraş'tan, Maraş Muş, Di
yarbakır, Elazılt dolaylarından. Bundan 
3 hafta evvelinden başlıyor. Ilk 175 ki
şi civarında getirdiler. Arkadan 180 kişi. 
Ondan sonra 25'er 30'ar 30'ar getiriyorlar. 
Bunlar işe alınırken bölümleri organize 
edebilmeleri için çeşitli bölümlere dalıı· 
tıhyorlar. Hatta birtakım yerleri eski 
işçiden tamamen arıtıp komandoları 
yerleştiriyorlar� Plan adım adım uygu· 
lanmaktadır. Yeni gelenlerin, paketle· 
me vs. gibi göstermelik ufak tefek iş· 
ler dışında üretimle hiç bir ilgileri 
yoktur. "Kiminin kartı var, kiminin 
kartı yok, kimi kart basıyor, kimi kart 
basmıyor. Bizim arkadaş 'gel bu işi yap' 
diyor 'Bana karışma ulan, ben çalış

dolaşmakta işçileri tehdit etmekte ve sü· 
rekli bir terör havası estirmelıe ÇalıŞ
maktadırlar. Olaylar öylesine gelişmiş
tirki Türk-İş'e balth Teksif &!lndikası 
aradan çekilir. Komandolar MISK'e 
balth yeni bir sendika örgütlemeye 
çahşmaktadırlar. 

Olaydan bir gün önce işyerinde bir 
gariplik oldultunu sezer işçiler. Ama ne 
oldultunu anlayamazlar. Komandolar, 
Teksif yanlısı işçiler bir tuhaftır o gün . 
Işveren vardiyaları her vardiyadaki ka· 
dın erkek sayısını komandolann işine 
gelecek biçimde ayarlamıştır. Olay gü
nü yemek saatinde Işçiler gruplar ha
linde yemekhaneye gelmeye başlarıar. 
Bundan sonrasını olayları yaşayan iş· 
çilerin altzından dinleyelim: 

"KIMI BıÇAK, 
KIMI TABANCA, KIMI.." 

" Ben Tariş Iplik fabrikası işçilerin· 
den Harman Hallaç çalışan ..... saat 12'· 
ye 10 kala biz yıkandık. Yemelte gide· 
cektik. Vermediler. Saat 1 L .30'da ko
mandolara yemek vermişler. Onlar ted
bir etmişler. Haberimiz yok. O nlar ye
meklerini yemişler masanın başında du
ruyorlar. 1 2'de biz de yemekhaneye 
girdik Yemeltimizi verdiler. Masaya 

burada 
ler oturdum 
yordum. 
den, haberi 
personel 
ona saldırdı. 
yuvarlanarak 
grup kapıda kapıyı 
kapıyı 
Imdat, araba 
öıüyorlar. 
kan yok. 
tiriyoruz. 
Bunlar bizim 
yapmışlar. Müdür, Personel Müdürü, 
letme Müdürü 
çalışmışlar. 
Herkes 
onlara, 
Bize balıırıyorlar 
rede. Komünistler, 
nyorlar 

. yerde, kaçanlar 
Bir adam 

'kın yapıyor. 
cak? Eli 
kimi kimi tabanca, tabanca, 
kimi demir, 

Koltuk 
işçi aynen böyle 



FASizMi 
-

-

BIZ 
- -

EZECEGIZ 
Cihanbeyli Konya'ya 98 Km. u· 

zaldıkta. Uyanık bir halkı var Cihanbey
Ii'nin. 

16 Aralık Salı günü saat 12.00'de 
iki fabrikada birden direniş başladı Ci
hanbeyli'de. Işin ilginç yanı, iki fabrika
nın patronu da aynı kişi. Aynca, her iki 
fabrikada aynı malı üretiyor_ 

Bundan 4.5 ay öncesine kadar her 
iki işyerinde de yetkili sendika sarı Pet
rol - Iş sendikası idi. Işveren "Alkim Al
kali Kimya A_Ş ve sarı sendika, işçileri 
çaj!dışı koşullar altında çalıştırmak için 
ellerinden gelen çabayı gösterdiler. lş
birlij!i içinde bunu başardılar. 

Işçiler, kendileri ile direniş konu
sunda konuşmaya gelen YURUYOŞ 
muhabirine ince yazlık elbiseleri göste
rip, kendilerine kışlık elbise olarak bun
ların verildij!ini söylüyorlardı. 

SARILARIN TEMSILCISI 

San sendika temsilcisi rolünü oy-

Komandoların 

boy hedefi 

fabrikanın dij!er bölümlerine de sistemli 
ve plarılı bir biçimde yöneltiliyor. Bura
larda olarıl.arı bir başka işçinin aj!zından 
dirıleyelim: 

" ... dışarıda ba�ırma çaj!rışma var
dı. Ben hemen dışarı çıktım. Ne oluyor 
demeye kalmadan baktım Sey!ettin ve 
Mehmet yeni gelen ve komando tabiri 
ile anılan işçileri peşine takmışlar 

- Vurun Komünistlere 
- Komünistleri yaşatmayın 
- Burıları buradan sürelim, Mosko-

vaya sürelim 
. 

diye ba�ırıp çaj!ırıp, kendilerinden ol
mayan Tekstil Sendikasına üye işçi arka
daşlara vurmaya başladılar. Ben bu ara 
hemen makina dairesine koştum içeri 
baktım, orada da kavga dövüş va. Ben 
soyunma bölümüne girdim. Baktım bir 
arkadaş aya�ından yarAlı. Bıçak veya si
lah darbesi olabilir_ Oldukça kan kay be
diyordu .. .  " 

Fabrika şehir dışındadır. Olaylar 
başlamadan önce telefon ba�lantısl ve 
elektrikler kesilmiş, servis arabaları kilit
lenmiş, şoförler ortadan kaybolmuş tur_ 
Dört dörtlük bir tertiptir bu. Işçiler, bin 
bir güçlükle Polise haber ulaştırırlar. ıkı 
polis gelir. Evet ıkı polis. Olayların baş
lamasından 45 dakika sonra da Polis . 

nayan kişi Celal özkaya. Işçiler özkaya 
için şunları söylüyorlar: "Buraya geldi
j!inde hiç birşeyi yoktu. Şimdi gömme 
banyolu mükellef bir evi var. Evinde, 
biri yatak odasında olmak üzere iki te
levizyonu var. Biz ise bu topra�ın ço
cuklarıyız ama do�ru dürüst yatacak ye
rimiz bile yok." 

Öz kaya işçilerin dertleri ile de ilgi
lenir. örne�in işçiler ücretlerine zam is
tedikleri zaman "Biz bu kadar veriyoruz 
kabul eden eder, etmeyen defolur gider" 
diyerek. 

Işçiler, kendi aralarında toplanır 
ve karara varırlar; bu işe bir son vermek 
gerekmektedir. 

SARILAR ÇöKOYOR 

Işçiler toplu halde Petrol - Iş 'ten 
istifa ederek devrimci Petrol - Kimya 

lş'egeçerler. Sendikasını de�iştirmeyen 
bir tek işçi yoktur. Petrol - Kimya Iş 
yetkili olduj!unu ilan edince, "Alkim" 

ekipleri işyerine gelir_ :Saldırganı Faşist 
komandoların kimseden pervası yoktur. 
Polis geldi�inde hepsi oradadır. Maraşlı 
işçi polisin gelişini şöyle arılatıyor: 

TRAFIK POLISI MI YOKSA ? 

" Polis geldi�inde onlar ordaydı. 
Onları topladılar tek sıra yaptılar. Ara
ma yaptılar. Belki 50 tane bıçak onlar
dan çıkarttılar. Bıçakı alıyorlar ' Geç o 
tarafa'.  Bıçak yoksa da geç. Tutma yok. 
Hatta birisi iki tane bıçak üzerinden çık
tı. Birisi sustalı birisi büyük bıçak. 
OZERINDEN BIR KART ÇıKARTII 
POLISE GöSTERDI 'GEÇ' dedi." 

Kimdir bu adam? Komandolar ile 
birlikte hareket eden ama büyük bir ola
sılıkla Komando olmayan bu kişi kim
dir ? 

Mizansen tamamlaıimış Komando 
harekatı şimdilik bitmiştir. Bilanço: 
3 'ü a�ır olmak üzere 15 yaralı. 

Ne varki "Güvenlik Kuvvetlerinin 
. yardımcısı" Faşist komandolar bu ka
darla yetinmezler. Ertesi gün yaralı Işçi
lerin yatmakta oldu�u SSK Tepecik 
Hastanesi basılır. Yaralı arkadaşlarının 
ziyaretine gelen işçileri gören Faşlstier 
selameti Hastanenin arka kapısından 

' . 

Cihonbeyli işçi/erinin yumrultu 

den altı kişi, "Bolluk "  tan ise 30 kişi 
(işçilerin tamamı) işten çıkarılır. Işçiler 
toplanarak direniş kararı alırlar. 

Işçiler, bütün arkadaşları işe alı
nıncaya kadar direnişi sürdürmeye karar
lıdırlar_ Direniş 16 Aralık günü saat 12. 
OO'de başlar. 

"PATRON DIZE GELECEK" 

Alkim patronunun çalışma odası
nın penceresinden karşıya bakıldıj!ında 
bu slogan görülüyordu. Patron, önce ya-

rım dize gelme taktij!ini denedi. Alkim 
den çıkarılan 6 işçinin işe a1ındıj!ını, an
cak Bolluk 'tan çıkarılanların tekrar işe 
alınmayacaj!ını söyledi işçilere. Işçiler 
yeniden toplandılar, di�er arkadaşları
nın tümü işe alınıncaya kadar direnişle
rini sürdüreceklerdi. 

Direniş sürüyor. Cihanbeyli işçil
Ierinin sloganlarından biri şu: "Işçiyiz 
güçlüyüz, devrimde öncüyüz" Konya 
Ankara asfaltından geçen arabalar Ci
hanbeyli 'den geçerken şu sloganla karşı
laşıyorlar "Faşizmi biz ezecej!iz . •  

BUGÜN SERMAYE, HE R 
ALANDA FAŞİsT KOMANDOLARı 
YARDıMA ÇAGIRIYOR. 
YENİ BİR SIKIYÖNETİM Mİ 
TE ZGAHLANIYOR; 
GELSİN KOMANDOLARıN 
TAHRİK VE SALDIRlLARI. 
BİR İŞYERİNDE "OYUNU BOZAN" 
DEVRİMCİ BİR SENDİKA MI VAR; 
SALDIRT KOMANDOLARı 
BURADA Kİ İşçİLERİN Ü ZERİNE_ 
SERMAYE, FAŞİzME VE ONUN 
KOMANDOLARINA DUYDUGU 
İHTİYACI HER DÜZ EYDE 
AÇIGA VURUYOR ARTIK. 

kaçmaktabulurlar. Hastabakıcı gömle�i 
giydirerek komandoları hastaneye so
kan bazı hastane personeli ile Tariş'ten 
gelen işçiler arasında tartışma çıkar. 
Polis 39 işçiyi yakalar. Ve kimlik tes
biti yaptıktan sonra Savcılı�a sevkeder. 
Gece geç vakte kadar süren Mahkeme 
sonunda bir işçi tutuklanır. 

SON MU, BAŞLANGıÇ M I? 

Tariş olayları şimdilik burada biti
yor. Ne ki sorun çözürrılenmiş de�i1 he
nüz. Gelecek , yeni olaylara gebe. 

Bu konu üzerine son bir kaç söz 
daha söylemek gerek. MC iktidarı ile 
birlikte yoj!unlaşan ve Anadoluya kadar 
yayılan olayları, provakasyonları cümle 
alem biliyor. Bir biri ardına öldürülen 
ö�renciler, Tokat, Amasya, Malatya, 
Gerede ve Diyarbakır olayları. Ve en 
son, Profesyonelce şehit edilen T.I.P. 
üyesi iki genç ve onların cenaze töre
ninde çıkan olaylar. Bunlar henüz unu
tulmadı. Sermaye sıklŞtl�1 dar bo�az
dan demokratik hak ve özgürlükleri 
tamamen ortadan kaldıracak açık bır 
faşizme baş vurarak kurtulma çabasın
da. Ne ki sıkı yönetim girişimleri pp.k 
başarılı sonuç vermedI. Bunda en i 

yük etken yeterli olmasa da Işçi ve 
emekçi sınınann bilinç ve örgiltlenme 
düzeyi. 

FAŞIST TıRMANı Ş  
FABRIKALARDA 

Tariş olaylan faşist tırmanışın 
fabrikalara sıçratılmaya çalışıldıeı
nın somut bir örne�i. Aynı zaman
da sermaye - Faşist Komando - Polis 
işbirli�ine de güzel bir örnek. Bu olay
lar karşısında ilerici ve demokratik 
kuruluşların olumlu sınav verdiklerini 
söylemek münıkün de�il. Olayın en 
geniş biçimde ve bütün demokratik 
olanaklar kullanılarak kamu oyuna yan
sıtılmasında yeterli çaba gösterilmedi. 

Olayın sevindirici yanı, faşist saldı
rılar yo�rılaştıkça Işçilerin birbirine 
kenetlenmesi ve salt sendikalar ile faşiz
me karşı mücadele verilemeyecei!ini:ı 
anlaşılmasıdır . 

MC iktidarının sonu yaklaştıkça bu 
tür olayların artaca�ına kuşku yok. Gö
rev işçi sınıfının ö.rgüUenmesine ha: ver
mek. Esasen faşizmi geriletmenin ve gi
derek faşizm tehlikesini ortadan kaldır-
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çalıştırmak için 
gösterdiler. lş

başardılar. 
direniş konu

YURUYOŞ 
elbiseleri göste

elbise olarak bun
söylüyorlardı. 

TEMSILCISI 

temsilcisi rolünü oy-

de sistemli 
yöneltiliyor. Bura

aj!zından 

çaj!rışma var
Ne oluyor 

Sey!ettin ve 
komando tabiri 

takmışlar 

yaşatmayın 
sürelim, Mosko-. 

kendilerinden ol
işçi arka

Ben bu ara 
koştum içeri 

dövüş va. Ben 
soyunma bölümüne girdim. Baktım bir 

Bıçak veya si
Oldukça kan kay be

diyerek. 
Işçiler, kendi aralarında toplanır 

ve karara varırlar; bu işe bir son vermek 
gerekmektedir. 

SARILAR ÇöKOYOR 

Işçiler toplu halde Petrol - Iş 'ten 
istifa ederek devrimci Petrol - Kimya 

lş'egeçerler. Sendikasını de�iştirmeyen 
bir tek işçi yoktur. Petrol - Kimya Iş 
yetkili olduj!unu ilan edince, "Alkim" 

ekipleri işyerine gelir_ :Saldırganı Faşist 
komandoların kimseden pervası yoktur. 
Polis geldi�inde hepsi oradadır. Maraşlı 
işçi polisin gelişini şöyle arılatıyor: 

TRAFIK POLISI MI YOKSA ? 

" Polis geldi�inde onlar ordaydı. 
Onları topladılar tek sıra yaptılar. Ara
ma yaptılar. Belki 50 tane bıçak onlar
dan çıkarttılar. Bıçakı alıyorlar ' Geç o 
tarafa'.  Bıçak yoksa da geç. Tutma yok. 
Hatta birisi iki tane bıçak üzerinden çık
tı. Birisi sustalı birisi büyük bıçak. 
OZERINDEN BIR KART ÇıKARTII 
POLISE GöSTERDI 'GEÇ' dedi." 

Kimdir bu adam? Komandolar ile 
birlikte hareket eden ama büyük bir ola
sılıkla Komando olmayan bu kişi kim
dir ? 

Mizansen tamamlaıimış Komando 
harekatı şimdilik bitmiştir. Bilanço: 

kişi, kişi 
(işçilerin tamamı) işten çıkarılır. Işçiler 
toplanarak direniş kararı alırlar. 

Işçiler, bütün arkadaşları işe alı
nıncaya kadar direnişi sürdürmeye karar
lıdırlar_ Direniş 16 Aralık günü saat 12. 
OO'de başlar. 

"PATRON DIZE GELECEK" 

Alkim patronunun çalışma odası
nın penceresinden karşıya bakıldıj!ında 
bu slogan görülüyordu. Patron, önce ya-

gelme taktij!ini 
den çıkarılan 6 işçinin 
cak Bolluk 'tan çıkarılanların 
alınmayacaj!ını söyledi 
yeniden toplandılar, 
nın tümü işe alınıncaya 
rini sürdüreceklerdi. 

Direniş sürüyor. 
Ierinin sloganlarından 
güçlüyüz, devrimde 
Ankara asfaltından asfaltından asf
hanbeyli 'den geçerken 
laşıyorlar "Faşizmi 

BUGÜN SERMAYE, 
ALANDA FAŞİsT KOMANDOLARı 
YARDıMA ÇAGIRIYOR. 
YENİ BİR SIKIYÖNETİM 
TE ZGAHLANIYOR; 
GELSİN KOMANDO
TAHRİK VE SALDIRlLARI. 
BİR İŞYERİNDE İŞYERİNDE İŞYERİN "OYUNU 
DEVRİMCİ BİR SENDİK
SALDIRT KOMANDOLARı 
BURADA Kİ İşçİLERİN 
SERMAYE, FAŞİzME 
KOMANDOLARINA 
İHTİYACI HER DÜZ
AÇIGA VURUYOR AR

kaçmaktabulurlar. Hastabakıcı gömle�i 
giydirerek komandoları hastaneye so
kan bazı hastane personeli ile Tariş'ten 
gelen işçiler arasında tartışma çıkar. 
Polis 39 işçiyi yakalar. Ve kimlik tes
biti yaptıktan sonra Savcılı�a sevkeder. 
Gece geç vakte kadar süren Mahkeme 
sonunda bir işçi tutuklanır. 

SON MU, BAŞLANGıÇ M I? 

Tariş olayları şimdilik burada biti
yor. Ne ki sorun çözürrılenmiş de�i1 he
nüz. Gelecek , yeni olaylara gebe. 

Bu konu üzerine son bir kaç söz 
daha söylemek gerek. MC iktidarı ile 
birlikte yoj!unlaşan ve Anadoluya kadar 
yayılan olayları, provakasyonları cümle 
alem biliyor. Bir biri ardına öldürülen 
ö�renciler, Tokat, Amasya, Malatya, 
Gerede ve Diyarbakır olayları. Ve en 
son, Profesyonelce şehit edilen T.I.P. 

yük etken yeterli olmasa 
emekçi sınınann 
düzeyi. 

FAŞIST 
FABRIKALARDA 

Tariş olaylan 
fabrikalara sıçratılmaya 
nın somut bir 
da sermaye - Faşist Komando 
işbirli�ine de güzel 
lar karşısında 
kuruluşların olumlu 
söylemek münıkün 
geniş biçimde 
olanaklar kullanılarak 
sıtılmasında yeterli 

Olayın sevindirici 
rılar yo�rılaştıkça 
kenetlenmesi ve 
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faaliyetine girişmeleri üzerine iktidarın 
aldıliı sert tutum, Fransa'da toplumsal 
bunalımın derinleştiliini gösterdi. Aslın
da bu hıınalım_ ülkedeki politik ve eko
nomik bunalıma , Giseard hükümetinin 
antidemokratik  çözüm yolları .,"",a po
litikasının bir sonucuydu. Solun ortak 
hükümet programının 26 milyon seç
menden 13 milyonunun oyunu aldığı 
1974 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimle
rinden bu yana Fransa 'nın en güncel so
runu şu : Seçimi kazanan başkan Gis
card ve büyük tekeller "'Sol Birlik"i 
geriletebilecekler mi, yoksa kitleler, halk 
hareketi, birliğini güçlendirip çoğunluk 
olacak mı 

"SOL BIRLIK" I PARÇALAMA 

Nazi işgaline karşı anti - faşist sa
vaşta başı çeken Komünistlerin hükü
metten ayrılmasından sonra, sosyal de
mokrasinin sınıfsal işbirlilii ile, Fransa, 
yükünü emekçilerin çektiği bir gelişme 
dönemine girmişti. Son 15 y�da hızla
nan tekelleşme süreci ile de yeni bir dö
neme ulaşılıyordu. Tekelleşmenin ulaş
tığı düzey, ülkenin politik, sosyal ve ide
olojik yapısının tekelci devlet kapitaliz
mine uyumlu hale getirilmesini gerektiri
yordu . Tüm saliın ortak adayı Giscard 'ın 
sınıfsal görevi buydu. 

Giscard 'ın çevresinde birleşen sağ 
güçler, dünya kapitalist bunalımı ve "Sol 
Birlik" gibi iki engel karşısında, bu gö
revlerini yerine getirebilmek için bir 
yandan ideolojik uyutma kampanyasına 
girdiler. Dilier yandan da Sol Birlik'i 
parçalamak, sosyal demokrat kanadı sı
nıfsal işbirliliine çekerek Fransız Komü
!ıist Partisi 'ni tecrit etme çabasına giriş
tiler. Daha seçim kampanyasında Gis
card radyoda şöyle diyordu: · 'Fransa'da 
Sosyalist Parti hükümet etme sorumlulu
ğuna getirilebilinir. Ya tek başına yeni 
bir çoğunluk oluşturarak - ki bugünkü 
koşullarda bu olanaksızdır - yada bü
yük koalisyon olarak adlandıraeaj!ım 
yeni bir �erçeve içinde bir dengeye katı
larak bu gerçekleşebilir. Federal AI
manya'da ne oldu? 1978 milletvekili se
çimleri Sosyalist Parti'nin katılmasıyla 
bir çoğunluğun oluşabileceliini gösterir-
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se, hükümette niçin sosyalistler olmasın 
Sosyalistler. evet, komünistlere asla! " 
LüI:sembuıg televizyonunda söyledikleri 
ise şöyleydi : "_ ... seçilirsem hedenerim
den birisi de Komünist Partis; 'nin seç
menlerinin azalması için çalışmak ola
cak. FKP'nin oy oranı yüz<je 15 'in altına 
düştüğü gün, Fransa'da politik durum ta
mamen değişmiş olacaktır; çünkü artık 
hiç kimse onların mutlaka var olması ge
relıine inanmayacak! " 

GISCARD'IN SOO GÜNÜ 

Giseard'ın seçimlerden sonra F
ransız halkından istedilii 500 gün hiç de 
iyi sonuç vermedi. Işsiz sayısının yakın
da 1 .5 milyonu aşması bekleniyor. Enf
lasyon hızı giderek artıyor. Sanayi üre
timi 1974 Mayıs'ından 1975 Mayıs'ına 
kadar yüzde 15 düştü. Kullanılmayan ü
retim kapasitesi iki misli arttı. 1975 'te 
Fransa'da büyüme hızı sıfır olacak. I nas 
eden işyeri sayısı bir yılda iki katına u
laştı. En çok etkilenenler orta \ c :,�
çük işletmeler. 1975 başından bu yana 
günde ortalama 40 işyeri kapanıyor. 
Bunların 11 tanesi inşaat ve bayındırlık 
sektöründe. Kiırları çok artan işletme
lerde bile istihdamın kısılması, bunalı
mın gerçek sorumlusunun kim olduliu
nu gösteriyor. örneğin madencilik ala
nında iş yapan Solicar ve Usinor firma
ları 1973 - 1974 'de karlarıhı yüzde 170 
ve 67 oranında artırırlarken 12500 işçi
ye yol verdiler. 30 bin iŞçi daha aynı 
tehlikeylekarşı karşıya. Gazeteler işsiz
lik nedeniyle kira ödeyemeyip konutla
rından atılanların haberleriyle dolu. En 
dramatik örnek, 6 aydır iş bulamayan 
bir babanın, konutuna el koyacak me
murların geldiği gün 11 yaşındaki kızını 
öldürüp 9 yaşındaki olılunu yaraladıktan 
sonra intihar etmesi. Şimdi aynı du
rumda olup da FKP·ye haber ulaştırabi· 
lenlerin konutlarından atılması başta 
komünist parlamenterler ve belediye ü
yeleri olmak üzere partililerin karşı ko· 
yuşuyla gerçekleşemiyor. 

"ILERI LIBERALIZM" 

Buna karş�ık Giseard hükümeti, 
vaad ettiği reformları, tekelci sermaye-

nin egemeruij!ini kolaytaş Llra:s i ölçüde 
sürdürme çabasında. Bir yandan geniş 
kitlelerin baskısıyla seçmen yaşı 1 8'e 
indirilirken; dilier yandan Radyo ve Te
levizyon, muhalefet için anlatım özgür
lülıü daha da kısıtlanarak yeniden düzen
lendi. Giseard'ın "ileri liberalizm" sloga
nıyla halk kitlelerine getirebildilıi re
formlar bunlar. 

Bu arada Gi�card hükümeti büyük 
tekellerin kamu fonlarıyla finansmanını 
arttırdı. Son y�ın iyi bir örneği Peugeot 
ve Citroen otomobil fabrikalarına birleş
meleri sırasında 1,45 milyar frank veril
mesi. Fransız sermayeli Uluslararası In
fonnatik Şirketi ( C.lJ )'nin ABD Ho
neywell - Bull şirketi egemenlilıine geç
mesini Sağıamak üzere de 1,75 milyarlık 
katkı kararlaştırıldı. Büyük ihracatçılara 
verilen 7 milyar kredi yanında özel şir
ketlerin büyük yatırım projelerine yapı
lan 30 milyar franklık yardım, kaynakla
rın belli birkaç mali gruba aktarılmasını 
belgeliyor. Ulusal Bilimsel Araştırma 
Merkezi ( CNRS) Rhone - Poulene gru
buyla imzaladılıı anlaşma ile bu alanda 
öneülülıü yapmakta. önemli bir başka 
nokta da yatırımların giderek artan bir 
oranda borçlanma yoluyla karşılanması. 
Geçen yıl yayınlanan resmi bir araştır
ma, 1963 te yatırımların yüzde 10'u 
borçlanma ile karşılanırken, 1972'de o· 
ranın yüzde 30'a çıktıliını gösteriyor. 
400 işletmede yapılan bir araştırma, 
borçlanma ve faizlerine yapılan ödeme
lerin, hissedarlara yapılan ödemelerin 
toplam payından 6 - 7 defa fazla oldu
lıunu gösterdi. Bu göstergeler, ekonomi
de mali sermayenin egemenlilıinin art
makta oldu�unu kanıtlamakta. 

Buna karşılık, ulusal yaşamda bü
yük önem taşısa da dolırudan Fransız 
kökenli uluslararası tekelleri ilgilendir
meyen bazı sektörler ya yok olmaya ya 
da yabancı sermayeye bırakıl ıyor. Teks
til bu konuda iyi bir örnek: Tarım ve Gı
da sanayiinde de başta Ingiliz firmaları 
olmak üzere yabancı sermaye du
ruma geçti. ABD, Ingiliz ve Federal Al
man firmaları telekominikasyon alanına 
da el attılar. 

Kapitalist dünyanın devlerinin, 
geçtilıimiz ay yaptıkları toplantılarda 
bu konuların ele alındığı bilinmekte- I 

dir. Giseard, A.B_O."den yardım salıia
mak , çeşitli ödünler vererek A.B.D. 
ile ilişkilerini güçlendiTmek istemek
tedir. 

Bunalımın artması ve Sol Birlik·i 
parçalayamaması karşısında, Giseard 
şimdi yeni bir formül ileri sürüyor : Eko
nomide devlet müdahaleciliğinin artınI
ması. Plandaki devlet müdahaleciliğinin 
tümü dev tekellerin yararına. Aslında bü
yük burjuvazi, bunalımın çözümü için 
ABD ve Federal Almanya'da bulunacak 
çözüme umudunu bağlamış durumda. 
Bu arada, bunalımı kitlelere daha çeki
lebilir hale getirmek amacıyla "reform
lar" yeniden pişirilip önlerine konmak
ta. Ilginç bir raslantı da, Giscard 'ın 
planının, FKP programı ile aynı başlı�ı 
taşıması.. 

Bunalımın derinleşmesi karşısında 
Sol Birlik içinde ver alan Sosyalist Parti 
ve Sol Radikaller , sermayenin bu birli
ği bölme çağırılarını cevapsız bırakıyor
lar. Ancak bazı belirsizlikler de çıkmı
yor de!!il. Sosyalist Parti, yer yer, Or
tak Hükümet Programı 'nın güneelli!!ini 
erteleyebilecek bir tutumda oldu!!u iz
lenimini verebiliyor. Buna karşı, Sol Bir
lik'in motor gücü durumundaki FKP, 
kitleler önünde açık eleştiri ve eylem 
önerileri politikası uyguluyor. Ayrıca, 
kuruluşunun 55. yılı olan 30 Aralık '8 
kadar önüne hedef olarak koydulıu 100 
bin yeni üye, işyeri hücrelerinin 8000'e 
çıkarılması, 300 yeni kırsal alan hücresi 
kurulması hedenerinin gerçekleşecelıi 
anlaşılıyor. 

Sol Birlik'i dai!ıtamayacai!ıııı anla
yan büyük sermaye, bir yandan "ileri de
mokrasi ' görünümünü sürdürürken, bir 
yandan da daha otoriter bir rejime z .. 
min hazırlama çabasından geri durmu
yor. Kimileri, · 'ordu liberal toplumun 
başvurabilecei!i son çaredir" gibi sözler
le niyetlerini açık açık ortaya koyuyor
lar. Di!!er yandan da iktidar, mücadeleyi 
Avrupa planına aktarmak için Avrupa 
Birli�i çalışmalarında oldukça ae�leci 
davranıyor. 

Fransadaki bunalımın temelinde 
yatan, bu_ .. 
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se, hükümette niçin sosyalistler olmasın 
Sosyalistler. evet, komünistlere asla! " 
LüI:sembuıg televizyonunda söyledikleri 
ise şöyleydi : "_ ... seçilirsem hedenerim
den birisi de Komünist Partis; 'nin seç
menlerinin azalması için çalışmak ola
cak. FKP'nin oy oranı yüz<je 15 'in altına 
düştüğü gün, Fransa'da politik durum ta
mamen değişmiş olacaktır; çünkü artık 
hiç kimse onların mutlaka var olması ge
relıine inanmayacak! " 

GISCARD'IN SOO GÜNÜ 

Giseard'ın seçimlerden sonra F
ransız halkından istedilii 500 gün hiç de 
iyi sonuç vermedi. Işsiz sayısının yakın
da 1 .5 milyonu aşması bekleniyor. Enf
lasyon hızı giderek artıyor. Sanayi üre
timi 1974 Mayıs'ından 1975 Mayıs'ına 
kadar yüzde 15 düştü. Kullanılmayan ü
retim kapasitesi iki misli arttı. 1975 'te 
Fransa'da büyüme hızı sıfır olacak. I nas 
eden işyeri sayısı bir yılda iki katına u
laştı. En çok etkilenenler orta \ c :,�
çük işletmeler. 1975 başından bu yana 
günde ortalama 40 işyeri kapanıyor. 
Bunların 11 tanesi inşaat ve bayındırlık 
sektöründe. Kiırları çok artan işletme
lerde bile istihdamın kısılması, bunalı
mın gerçek sorumlusunun kim olduliu
nu gösteriyor. örneğin madencilik ala
nında iş yapan Solicar ve Usinor firma
ları 1973 - 1974 'de karlarıhı yüzde 170 
ve 67 oranında artırırlarken 12500 işçi
ye yol verdiler. 30 bin iŞçi daha aynı 
tehlikeylekarşı karşıya. Gazeteler işsiz
lik nedeniyle kira ödeyemeyip konutla
rından atılanların haberleriyle dolu. En 
dramatik örnek, 6 aydır iş bulamayan 
bir babanın, konutuna el koyacak me
murların geldiği gün 11 yaşındaki kızını 
öldürüp 9 yaşındaki olılunu yaraladıktan 
sonra intihar etmesi. Şimdi aynı du
rumda olup da FKP·ye haber ulaştırabi· 
lenlerin konutlarından atılması başta 
komünist parlamenterler ve belediye ü

nin egemeruij!ini kolaytaş Llra:s i ölçüde 
sürdürme çabasında. Bir yandan geniş 
kitlelerin baskısıyla seçmen yaşı 1 8'e 
indirilirken; dilier yandan Radyo ve Te
levizyon, muhalefet için anlatım özgür
lülıü daha da kısıtlanarak yeniden düzen
lendi. Giseard'ın "ileri liberalizm" sloga
nıyla halk kitlelerine getirebildilıi re
formlar bunlar. 

Bu arada Gi�card hükümeti büyük 
tekellerin kamu fonlarıyla finansmanını 
arttırdı. Son y�ın iyi bir örneği Peugeot 
ve Citroen otomobil fabrikalarına birleş
meleri sırasında 1,45 milyar frank veril
mesi. Fransız sermayeli Uluslararası In
fonnatik Şirketi ( C.lJ )'nin ABD Ho
neywell - Bull şirketi egemenlilıine geç
mesini Sağıamak üzere de 1,75 milyarlık 
katkı kararlaştırıldı. Büyük ihracatçılara 
verilen 7 milyar kredi yanında özel şir
ketlerin büyük yatırım projelerine yapı
lan 30 milyar franklık yardım, kaynakla
rın belli birkaç mali gruba aktarılmasını 
belgeliyor. Ulusal Bilimsel Araştırma 
Merkezi ( CNRS) Rhone - Poulene gru
buyla imzaladılıı anlaşma ile bu alanda 
öneülülıü yapmakta. önemli bir başka 
nokta da yatırımların giderek artan bir 
oranda borçlanma yoluyla karşılanması. 
Geçen yıl yayınlanan resmi bir araştır
ma, 1963 te yatırımların yüzde 10'u 
borçlanma ile karşılanırken, 1972'de o· 
ranın yüzde 30'a çıktıliını gösteriyor. 
400 işletmede yapılan bir araştırma, 
borçlanma ve faizlerine yapılan ödeme
lerin, hissedarlara yapılan ödemelerin 
toplam payından 6 - 7 defa fazla oldu
lıunu gösterdi. Bu göstergeler, ekonomi
de mali sermayenin egemenlilıinin art
makta oldu�unu kanıtlamakta. 

Buna karşılık, ulusal yaşamda bü
yük önem taşısa da dolırudan Fransız 
kökenli uluslararası tekelleri ilgilendir
meyen bazı sektörler ya yok olmaya ya 
da yabancı sermayeye bırakıl ıyor. Teks
til bu konuda iyi bir örnek: Tarım ve Gı
da sanayiinde de başta Ingiliz firmaları 
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tedir. 
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Sol 
yan büyük 
mokrasi
yandan 
min hazırlama çabasından 
yor. Kimileri, 
başvurabilecei!i 
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CHP SOSYALIST 
ENTERNASYONALE 

KATıLıRKEN 
MEHMET A Kil%ER 

CHP'nin, dünyanın belli başlı sosyal - demokrat partilerini biraraya geti
ren Sosyalist Enternasyona!'e katılacağı açıklandı. Aslında, bir süreden beri, 
CHP'li milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'nda "sosyalist grup"un içinde yer 
alıyorlardı. Bu nedenle, son katılma kararı beklenmedik bir gelişme olmadı. 

Alınan kararın değerlendirilmesi için, bazı tarihsel gerçeklerle birlikte, 
günümüze ait bazı gözlemlerde de bulunmak gereklidir. Bilindiği gibi Sosyalist 
Enternasyonal, tarihsel olarak birinci Dünya Savaşı sırasında, I I .  Enternasyo
nal'in bünyesi içinde sınıfsal · uzlaşmadan yana partilerle devrimci sosyalizmi 
benimseyen partiler arasında meydana gelen bölünmeye dayanmaktadır. An
cak, Sosyalist Enternasyonal bugün dünyada yeni bir güçler dengesine göre o
luşmaktadır. 

DOGUŞ AŞAMASıNDA SOSYALiST ENTERNASYONAL 

ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, iki dünya sistemi arasında bir mücadele 
başladı. Birçok Avrupa ülkesinde sosyalist devrimin objektif koşullarının or
taya çıktığı bir ortamda, tekelci kapitalizm, sosyalist sisteme ve sınıf mücade
lelerine karşı kapitalist sistemin politik üstyapısına yeni kurumlar sokma gere
ğini duydu. Bu kurumların amacı, çeşitli toplumsal güçleri bir anti - komünist 
blok içinde birleştirmekti. Batı Avrupanın reformist partileri, tekelci burjuva
zi ile işçi sınıfı arasında bir uzlaşma sağlayarak, muhalefette cie kalsalar ikti
dar da olsalar, tekelci burjuvazinin iktidarına destek oldular. Büyük çoğunlu
ğu, kapitalizmde köklü değişikliklerin olduğunu ileri sürerek , işçi sınıfı iktida-
rı hedefinden vazgeçtik lerini açıkladılar. 

. 

Sosyalist Enternasyonal, reformist politikayı uluslararası düzeyde koor
dine etmek amacıyla kuruldu. Reformist, sosyal - demokrat partilerin her 
ülkedeki ortak hedeflerini saptamayı, aralarında bir dayanışma ve yardımı sağ
lamayı amaçlamaktay!!ı. 

Bu kuruluşun temelinde sosyalist sisteme karşı olma ilkesi ağırlıktaydı. 
Kuruluş aşamalarında, işçi sınıfı iktidarı hedefinden vazgeçmiş, tekelci devlet 
reformculuğu politikası yürüten güçlerin liderliğindeki bu kuruluşun bugünkü 
durumu nedir? ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya durumunda oluşan 
değişiklikler, sosyalist enternasyonalin durumuna da yansımıştır. Bu konuyu, 
sosyal - demokrat partilerin kendi aralarındaki ilişkiler ve dış dünya ile ilişki
leri olarak iki düzeyde ele almak gerekmektedir. 

SOSYALIST ENTERNASYONALIN BUGÜNKÜ DURUMU 

Bugün kapitalist ülkelerin birçoğunda sol 'un iktidara gelmesi olanağı be
lirmiş ve gündeme gelmiştir. Bir sol iktidar, genel olarak sosyal - demokrat ha
reketin de komünist partilerin de dışında düşünülememektedir. Sosyal - de
mokrat hareketin iktidar politikası ise, her ülkedeki somut koşullara ve işçi 
sınıfı hareketinin tarihi geleneklerine göre biçimlenmektedir. Bu durumda, eş
güdümün sağlanması daha da önem, ivedilik kazanmıştır. Ancak, sınıf mücade
lesinin bugün ulaştığı boyutlarda, her ülkedeki koşulların çeşitliliği düşünülür
se, sosyal · demokrat hareketin ortak bir politikada bırleşmesı zordur, gittikçe 
de zorlaşmaktadır. Dağılma yönündeki bu eğilim karşısında, güçlü sağ sosyal -
demokrat partiler, diğerleri üzerinde baskı yolunu seçmişlerdir. Alman Sosyal 
Demokrat Partisi'nin, Fransız Sosyalist Partisi'nin komünistlerle "halk cephe
si " politikasına karşı bir sağ işbirliği alternatifi üzerinde çalıştığı geçenlerde 
açıklanmıştır. (Yürüyüş, sayı 36). Sonuç olarak, "uluslararası" sosyal · de
mokrat hareketteki birleşme görüntüsünün, daha çok ilerdeki ideolojik bir bö' 
lünmenin habercisi olduğunu söylemek yerinde olur. 

Sosyal - Demokrat hareketin dış politikası da bir değişim içindedir. Bu
güne kadar, sosyalist sisteme karşı düşmanlık politikasında sağdan farkı olma
yan, hatta sağın yedeğinde yer alan sosyal - demokrat partiler, artık bu polit i
kanın geçersiz olduğunu görmeye başlanıışlardır. Bu politika, zamanımızın 
dünya gerçeklerine uymar.ığı gibi, kitleleri uyutmak için de ideolojik bir silah 
olmaktan çıkmıştır. l'oplumS?J dönüşüm isteğine geniş işçi ve emekçi yığınlar 
tarafından sahip çıkııması, "sosyalizm" hedefinden yeniden söz açılmasını zo
runlu hale getirmiştir. Aslında bu gelişme, tekelci devlet kapitalizmi 
de, patlamaları önlemek için toplumda sınıflar dengesini düzeltme zorunlulu
ğunun bir sonucudur. Bu zorunluluk, Fransa'da olduğu gibi, sağcı burjuva 
partileri tarafından da kabul edilmektedir ;  kapitalist toplumda genel bir eği
limdir. 

TÜRKIYE'DEKI "GÖZALTı" 

Türkiye'deki ilıırici partilerin, demokratik kuruluşların, dış ülkelerde i-
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lişkiler kurmaları, kendi paralellerindeki örgütlerle işbirliği yapmaları bugüne 
kadar sıkı bir "polis" denetiminde olmuştur. Kapitalizmin evrenselleştiği, sağ 
ve sol güçlerin dünyanın her ülkesinde benzer ve temelde özdeş bi r mücadele 
içinde olduğu günümüz dünyasında, politik hareketlerin ülke sınırları içinde 
kalmasını istemek, demokrat ikleşmey'pngellemek isteyen egemen sınıflara öz
gü bir tutumdur. Kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde sağ, tam bir uluslara· 
rası birleşme ve dayanışma içindedir. Bu, emekçi halkın örgütlerine, ilerici ve 
sosyalist partilere ise 'yasaklanınaktadır. Meslek örgütü durumundaki işveren 
dernekleri ülkemizde tam uluslarası bir serbest i içindeyken, hatta teşvik edi· 
lirken, CHP Genel Başkanı'nın gezilerini kovuşturmak isteyenler olmuştur. 
ilerici örgütlere karşı Anayasaya aykırı olarak sürdürülen bu anti - demokratik 
uygulamanın son bulmasında bütün ilericiler birleşmelidirler. 

VE CHP'NIN KARARI 

CHP'nin sosyalist enternasyonale katılması, tek başına ele alındığında, 
burjuvaziye korku verecek bir şey değildir. Hatta, şu anda sosyalist enternas
yone!'in başını "tekelci" sağ sosyal - demokrat partilerin çekmesi, CHp'nin 
Türkiye'de tekelci güçlere daha az antipatik gelmesini sağlayıcı bir etken ola
rak kullanılmak istenebilir. Ancak Türkiye'de genel olarak sermaye" sınıfı , 
bugün bir sosyal - demokrat iktidarı dahi kendisi için bir tehlike görmektedir. 
Bu durum dikkate alınırsa, CHp'nin Avrupa sosyal - demokrat partileri tara
fından desteklenmesi, CHP'nin bu yolla iktidara hazırlanması sermaye sınıfı 
açısından hiç de memnunluk verici değildir. Bu yüzden de, esas bu nedenle, 
sosyalist enternasyonale katıldığı için sağ CHP'ye saldıracaktır. ikinci olarak, 
CHP 'ye fiilen tanınan bir hakkın diğer ilerici örgüt ve partilere yasaklanması, 
bu hakka bu örgütler tarafından sahip çıkılmaması mümkün değildir. Bu hak
kın onlara yasaklanması bundan sonra burjuvazi için de çok zor olacaktır. Bu, 
burjuvazinin korkusunu artıran ikinci bir etkendir. 

CHp'nin Sosyalist Enternasyonal 'e katılma kararı alması, Türkiye'de 
bilimsel sosyalistlere bilmedikleri birşeyi öğretmiş değildir. CHP'yle ilgili 
bugüne kadar yapılan çözümlemelere aykırı bir niteliği olmadığı gibi, bilim
sel sosyalistlerin CHP karşısındaki politikalarında da bir değişiklik sonucu 
doğurmayacaktır. CHP niteliğindeki bir partinin, Sosyalist Enternasyona!'e 
katılması nedeniyle suçlanması da, herhalde, CHP hakkında spekülasyonları. 
vakit öldürmeyenıerin aklından geçecek şey değildir. Aksine, bilimsel sosya
listler, yukardaki paragrafıarda açıklanan gerekçeler nedeniyle CHP'nin sos
yalist enternasyonale katılmasını ileri bir gelişme olarak görürler. Ancak bu· 
nun, Ispanya'da, Portekiz'de olduğu gibi solun birliğinin parçalanması için bir 
çeşit " dış müdahale " aracı haline getirilmesinin de karşısındadırlar. Demok
rasiye içtenlikle bağlıysa, CHP'de bunun karşısında olduğunu açıklamak ve p
ratikte göstermek zorundadır. 
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AMASıNDA SOSYALiST ENTERNASYONAL 

Savaşı'ndan sonra, iki dünya sistemi arasında bir mücadele 
Avrupa ülkesinde sosyalist devrimin objektif koşullarının or
ortamda, tekelci kapitalizm, sosyalist sisteme ve sınıf mücade

sistemin politik üstyapısına yeni kurumlar sokma gere
kurumların amacı, çeşitli toplumsal güçleri bir anti - komünist 

birleştirmekti. Batı Avrupanın reformist partileri, tekelci burjuva
arasında bir uzlaşma sağlayarak, muhalefette cie kalsalar ikti

burjuvazinin iktidarına destek oldular. Büyük çoğunlu
değişikliklerin olduğunu ileri sürerek , işçi sınıfı iktida-
lerini açıkladılar. 

. 

Enternasyonal, reformist politikayı uluslararası düzeyde koor
amacıyla kuruldu. Reformist, sosyal - demokrat partilerin her 

hedeflerini saptamayı, aralarında bir dayanışma ve yardımı sağ
amaçlamaktay!!ı. 

temelinde sosyalist sisteme karşı olma ilkesi ağırlıktaydı. 
işçi sınıfı iktidarı hedefinden vazgeçmiş, tekelci devlet 

politikası yürüten güçlerin liderliğindeki bu kuruluşun bugünkü 
Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya durumunda oluşan 

sosyalist enternasyonalin durumuna da yansımıştır. Bu konuyu, 
partilerin kendi aralarındaki ilişkiler ve dış dünya ile ilişki

ele almak gerekmektedir. 

ENTERNASYONALIN BUGÜNKÜ DURUMU 

ülkelerin birçoğunda sol 'un iktidara gelmesi olanağı be
gelmiştir. Bir sol iktidar, genel olarak sosyal - demokrat ha

komünist partilerin de dışında düşünülememektedir. Sosyal - de
ar politikası ise, her ülkedeki somut koşullara ve işçi 
geleneklerine göre biçimlenmektedir. Bu durumda, eş

daha da önem, ivedilik kazanmıştır. Ancak, sınıf mücade
boyutlarda, her ülkedeki koşulların çeşitliliği düşünülür

hareketin ortak bir politikada bırleşmesı zordur, gittikçe 
Dağılma yönündeki bu eğilim karşısında, güçlü sağ sosyal -
diğerleri üzerinde baskı yolunu seçmişlerdir. Alman Sosyal 

Fransız Sosyalist Partisi'nin komünistlerle "halk cephe
karşı bir sağ işbirliği alternatifi üzerinde çalıştığı geçenlerde 

rüyüş, sayı 36). Sonuç olarak, "uluslararası" sosyal · de
birleşme görüntüsünün, daha çok ilerdeki ideolojik bir bö' 

olduğunu söylemek yerinde olur. 
Demokrat hareketin dış politikası da bir değişim içindedir. Bu

sisteme karşı düşmanlık politikasında sağdan farkı olma
yedeğinde yer alan sosyal - demokrat partiler, artık bu polit i

olduğunu görmeye başlanıışlardır. Bu politika, zamanımızın 
uymar.ığı gibi, kitleleri uyutmak için de ideolojik bir silah 

plumS?J dönüşüm isteğine geniş işçi ve emekçi yığınlar 
çıkııması, "sosyalizm" hedefinden yeniden söz açılmasını zo

Aslında bu gelişme, tekelci devlet kapitalizmi 
önlemek için toplumda sınıflar dengesini düzeltme zorunlulu

Bu zorunluluk, Fransa'da olduğu gibi, sağcı burjuva 
kabul edilmektedir ;  kapitalist toplumda genel bir eği
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lişkiler kurmaları, kendi paralellerindeki örgütlerle işbirliği 
kadar sıkı bir "polis" denetiminde olmuştur. Kapitalizmin evrenselleşt
ve sol güçlerin dünyanın her ülkesinde benzer ve temelde özdeş 
içinde olduğu günümüz dünyasında, politik hareketlerin ülke 
kalmasını istemek, demokrat ikleşmey'pngellemek isteyen egemen 
gü bir tutumdur. Kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde sağ, 
rası birleşme ve dayanışma içindedir. Bu, emekçi halkın örgütlerine, 
sosyalist partilere ise 'yasaklanınaktadır. Meslek örgütü durumundaki 
dernekleri ülkemizde tam uluslarası bir serbest i içindeyken, 
lirken, CHP Genel Başkanı'nın gezilerini kovuşturmak isteyenler 
ilerici örgütlere karşı Anayasaya aykırı olarak sürdürülen bu 
uygulamanın son bulmasında bütün ilericiler birleşmelidirler. 

VE CHP'NIN KARARI 

CHP'nin sosyalist enternasyonale katılması, tek başına 
burjuvaziye korku verecek bir şey değildir. Hatta, şu anda 
yone!'in başını "tekelci" sağ sosyal - demokrat partilerin 
Türkiye'de tekelci güçlere daha az antipatik gelmesini sağlay
rak kullanılmak istenebilir. Ancak Türkiye'de genel olarak 
bugün bir sosyal - demokrat iktidarı dahi kendisi için bir tehlike 
Bu durum dikkate alınırsa, CHp'nin Avrupa sosyal - demokrat 
fından desteklenmesi, CHP'nin bu yolla 

Avrupa 
yolla 

Avrupa 
iktidara hazırlanması 

açısından hiç de memnunluk verici değildir. Bu yüzden de, 
sosyalist enternasyonale katıldığı için sağ CHP'ye saldıracaktır. 
CHP 'ye fiilen tanınan bir hakkın diğer ilerici örgüt ve partilere 
bu hakka bu örgütler tarafından sahip çıkılmaması mümkün 
kın onlara yasaklanması bundan sonra burjuvazi için de çok 
burjuvazinin korkusunu artıran ikinci bir etkendir. 

CHp'nin Sosyalist Enternasyonal 'e katılma kararı alması, 
bilimsel sosyalistlere bilmedikleri birşeyi öğretmiş değildir. 
bugüne kadar yapılan çözümlemelere aykırı bir niteliği olmadığı 
sel sosyalistlerin CHP karşısındaki politikalarında da bir 
doğurmayacaktır. CHP niteliğindeki bir partinin, Sosyalist 
katılması nedeniyle suçlanması da, herhalde, CHP hakkında 
vakit öldürmeyenıerin aklından geçecek şey değildir. Aksine, 
listler, yukardaki paragrafıarda açıklanan gerekçeler nedeniyle 
yalist enternasyonale katılmasını ileri bir gelişme olarak görürler
nun, Ispanya'da, Portekiz'de olduğu gibi solun birliğinin parçalanması 
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HAlKıN ESERIDIR 

Polonya Birleşik Işçi  Partisi'nin 7. 
Kongresi 8-12 Aralık tarihleri arasında 
yapıldı. Kongrede Edvard Gierek yeni
den parti birinci sekreteri seçildi. 2 mil· 
yon 359 bin asil ve 200 bin aday üyeye 
sahio olan PBIP'nin 7. Kongresini ka
patış konuşmasında Gierek, kendisi, 

Merkez Koınit�si ve Politik Büro için 
kongre sırasında kullanılan ' 'övücü sözle
re" teşekkür ettikten sonra: ' 'Hatırlat
mak isterim ki, gerçekleştirdiklerimizin 
tümünün yaratıcısı, partimizin yönetici
li�i altında 6. Kongre'nin talimatlarını 
gerçekleştiren işçi sınıfı, emekçi halk
tır" IIiyordu. 

Partinin izledi�i dinamik kalkınma 
çizgisini onaylandı�ını ve bundan sonra
ki beş ' yılın görevlerinin saptandı�ını 
söyleyen Gierek ekonomik görevleri de 
şöyle özetledi: "önceki yıllar başlanan 
yatırımları tamamlamak, sınai ve tarım· 
saı üretimi artırmak, piyasayı yönlendir· 
me koşullarını iyileştirmek, dış ticaret
teki olumsuz e�ilimlerle mücadele et
mek, son iki yıldır tarımda alınan yeter
siz sonuçları düzeltmek, ihracatın ve iç 
pazara yönelik ithalatın hızla artmasını 
sa�lamak." Edward Gierek konuşması
nı şöyle tamamladı: "Başarılarımızdan, 
aşırı bir gevşekli�e kapılmamalıylZ. Ak
sine, bu başarılar ülkemizin büyük ya
ratıcı olanaklarına iyimser bir yaklaşım 
uyandırrnalıdır. " 

PBIP, 1948 yılında, Polonya Işçi 
Partisi ile Polonya Sosyalist Partisi 'nin 
birleşmesi sonucundaoluştu.PBIP, 1948 
den bu yana ülkenin sosyoekonomik po
litikasının çizilmesinde yönetici görevi 
üstlenmiş bulunuyor. 1948'den bu ya· 
na Polonya sanayi üretimi bakımından 
dünyada 10. sıraya çıkmış durumda. 
Böylelikle, PBİp Polonya toplumunun 
tümünü sosyalist kuruluş hedefleri çev
resinde toplamayı başarmıştır. Olkedeki 
di�er iki siyasal parti., Birleşik Köylü 
Partisi ve Demokratik Parti de PBIP'nin 
toplumdaki öncülü�ünü kabullenmiş du· 
rumdadır. 

ÖRGüTSEL GELIşME 

7. Kongrede PBIP'nin örgüt yapısın· 
da bazı de�işiklikler gerçekleştirildi.":fer 
kez Komitesi üyelerinin sayısı 1 15 'ten 
140'a, yedek üyelerin sayısı da 93'ten 
1 1 1 'e yükseltildi. Aynı şekilde, Politik 
Büro üyeleri 11 'den 14 'e çıkarılırken, 
yedek üyelerin sayısı 4 'ten 3'e indiriı· 
di. 

Parti üyeleri arasındaki oranı yüzde 
40,9 olan işçilerin Kongre delegeleri ara
sındaki oranı ise yüzde 43'tü. Yine, 
Kongre delegeleri arasında yüksek ö�re
nim görmüş olanlar yüzde 38,9'u bulu· 
yordu. Bu oran parti üyeleri arasında 
yüzde 15. PBIP'nin üye yapısı ile ilgili 
di�er bilgiler şunlar: 1970 yılında parti 
üyeleri arasında işçilerin oranı yüzde 
40,3 iken bu yıl bu oran yüzde 4 1 'e yUk· 
selmiş durumda. Bu yılın son altı ayın-
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da partiye kaydolan yeni üyeler içinde 
ise işçilerin oranı yüzde 67. Son 5 yıl 
içinde partiye yeni 64 bin teknisyen ve 
mühendis üyenin katılmasına karşılık 
toplam üyeler arasında bunların payında 
bir de�işme görülmedi. Yine PBIP üyele
ri arasında 225 bin köylü, 140 bin ö�ret
men, 107 bin iktisatçı, 36 bin doktor 
ve sa�lık personeli bulundu�u görülüyor. 
Parti üyeleri arasında yüksek ö�renim 
görme oranı da 1970'te yüzde 12 iken 
bu yıl yüzde 15'e �ükselmiş durumda. 
Partiye son beş yıl içinde üye olanların 
yüzde 66'sının yaşı 30'un altında. PBİp 
üyeleri arasında kadınlar yüzde 25 ora
nında. 

PB1P'nin 75 bin taban örgütü (hüc
re) bulunuyor, Taban örgütleri arasında, 
işletmelerde' kurulan parti gruplarının 
oranı giderek artmakta. PBlp Merkez 
Komitesi 6. ve 7. Kongreler arasında 
19 kez toplandı. Merkez Komitesi'nin 
5.  ve 6. Kongreler arasındaki toplantı 
sayısı ise 8. Politik Büro ise haftada tir 
kez toplanıyor. 6. Kongreden bu yana 
gerçekleştirilen bir de�işiklik de, Mer
kez Komitesi ile, 1 milyon 200 bin işçi
yi temsil eden 164'ü büyük işletme ve 
100 kadar komün arasında do�rudan 
ba�lantının kurulması. Merkez Komite
si'nin aldı�ı her önemli karardan önce 
bu işletme ve komünlere danışılıyor. 
Parti'nin günlük yayın organı "Trybuna 
Ludu " 1971'de günde 452 bin nüsha ba
s)lırken bu sayı bugün 860 bine yüksel
miş durumda. Gazete, hafta sonlarında 
ise 1 milyon 250 bin nüsha basılıyor. 

EKONOMiK GELIşME 

1971'de yapılan 6. Kongreden bu 
yana sanayi üretimi 2.5 misli, tarım Ure
timi ise yüzde 80 oranında arttı. Olkenin 
ulusal geliri yüzde 70 oranında yükselir
ken gerçek ücretler ortalama olarak yüz
de 40 arttı. Yalnız büyük sanayide de�il, 
tüketim araçları sanayiinde ve ham mad
de ve tarım sektörlerinde yatırımların iki 
katı artması da Polonya'nın ihracat ka
pasitesinin büyük ölçüde artmasını sa�
lamış durumda. önümüzdeki 5 yıl için 
ise gerçek ücretlerin yüzde 16·1S ara
sında yükseltilmesi planlanıyor. Plan· 
lananlar arasında, 1980'e dek tüketim 
araçları satışının yüzde 45, hizmet satıŞ
larının da yüzde 60 oranında artırılması 
var. 1980'de kişi başına et tüketiminin 
80 kg:a çıkarılması bekleniyor. Önü· 
müzdeki 5 yıl içinde, geçmiş on yıldaki 
kadar yeni konut yapılması da planlanı
yor. 1980'de milli gelirdeki sanayiin pa· 
yının yüzde 5S'den yüzde 62'ye yüksel· 
tilmesi planlanmakta. 

slv ASAL HEDEFLER 

PSIP 'nin 7. Kongresi yalnızca eko
nomik hedefleri saptamakla kalmadı. 
Aynı zamanda ülkenin siyasal ve top· 
lumsal yapısının geliştirilmesi ve parti· 

Pruszkow'daki 1 Mayıs Maden işletmelerinden bir görünüş 

nin yeni ihtiyaçlara uydurulması yönün
de direktifler verdi. Bunların başında, 
"parti üyeleri ve partisiz yurttaşların 
sosyalist kuruluştaki ortak eylem plat
formunu" oluşturan Ulusal Birlik Cep
hesi 'nin ve bu Cephenin siyasal temeli· 
nin güçlendirilmesi geliyor. Ulusal Bir
lik Cephesi 'nin siyasal temeli, PBIP, 
Birleşik Köylü Partisi ve Demokratik 
Parti arasındaki işbirli�inden oluşuyor. 
Siyasal hedeflerden arasında sosyalist 
demokrasinin pekiştirilmesi, emekçi 
halkın yönetime katılmasının daha ge· 
niş ve zengin biçimler alması da yer alı· 
yor. 

Uluslararası işçi sınıfı hareketinin 
birli�inin güçlendirilmesi için Merkez 
Komitesi raporunda şu deyimlere rasla· 
nıyor: "Avrupa Komünist ve İşçi Parti· 
leri konferansının hazırlık çalışmalarının 
başarıyla ilerlemesi, barış güvenlik, işbir· 
li�i ve sosyal ilerleme mücadelesi için 
büyük önem taşımaktadır. PBIP, komü· 
nist hareketin dünya ölçüsünde yeni bir 
danışma toplantısı için hazırlanmanın 
vakti geldi�i konusunda birçok di�er 
kardeş parti tarafından belirtilen görüşü 
paylaşmaktadır." Raporda daha sonra 
şu görüşlere yer veriliyor: "PBIP, komü
nist, sosyalist ve sosyal-demokrat parti
ler ve di�er demokratik gruplar arasın
daki ilişkilerin geliştirilmesini bütünüyle 
desteklemektedir. Komünist hareketle 
ulusal kurtuluş hareketinin ittifakının sı
kılaştırılması, Asya, Afrika ve Latin 
Amerika ülkelerindeki ilerici e�ilimle· 
rin daha da gelişmesi günümüz dünyası· 
nın gelişimi için büyük önem taşımakta· 
dır." 

Sosyalist ülkelerin çabaları sonu· 
cunda yumuşama'nın uluslararası du· 

rumdaki hakim e�ilim haline geldi�i be
lirtilen raporda, daha sonra şöyle deni
yor: "Yumuşamaya karşı olan güçler 
kapitalist ülkelerin siyasal yaşamında 
hala etkindirler. So�k savaş güçleri, 
sosyalist toplulu�nu çıkarlarına ve 
dünyadaki detant sürecine karşı eylem
lerde bulunan Maocu Çin yönetimi tara
fından desteklenmektedir." 

PARTININ GüÇLENDIRILMESI 

Parti'nin işçi sınıfıyla ve tüm top
lumla ilişkilerinin sıkılaştı�ı belirtilen 
raporda "partinin en alt düzeydeki ör
gütlerinin parti faaliyetinin ve politikası
nın yürütülmesinin temel aracı" oldu� 
görüşüne yer veriliyor. Oyelikle ilgili ola
rak da şu sözler yer alıyor: " Parti üyeli
�i; ideolojik ba�lılık, çalıştı�ı işte en iyi 
olma, disiplinli ve toplumun sorunlarına 
duyarlı olma, özel hayatında ve başka
larıyla ilişkilerinde do�ruluk görevleri
ni içermektedir." 

Günümüzde ideolojik çalışmanın 
öneminin arttı�ı belirtilen raporda, 
"Sovyet Komünist Partisi tarafından bi· 
riktirilmiş teorik bilginin Marksizm
Leninizm'in gelişmesi için özel önem ta
şıdı� ı", öte yandan "barış içinde birara· 
da yaşama koşullarında sosyalizm ile ka· 
pitallzm arasındaki ideolojik karşıtlı�ın 
daha da önem kazandığı" bildiriliyor. 

Partinin sınıfsal yapısıyla ilgili ola· 
rak da şu de�erlendirmelere yer verili· 
yor: "Işçiler özellikle a�ır sanayi işçi· 
leri partinin gücünün ve liderli�inin te
mel dire�ldir. PBIP, bütün.  toplumsal 
tabakaların öncü temsilcilerini birara
ya getirmektedir. O, tüm ulusun parti
sidir. " 
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sonra: ' 'Hatırlat
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GELIşME 

PBIP'nin örgüt yapısın· 
gerçekleştirildi.":fer 

üyelerinin sayısı 1 15 'ten 
sayısı da 93'ten 

Aynı şekilde, Politik 
14 'e çıkarılırken, 
4 'ten 3'e indiriı· 

arasındaki oranı yüzde 
Kongre delegeleri ara

yüzde 43'tü. Yine, 
arasında yüksek ö�re

men, 107 bin iktisatçı, 36 bin doktor 
ve sa�lık personeli bulundu�u görülüyor. 
Parti üyeleri arasında yüksek ö�renim 
görme oranı da 1970'te yüzde 12 iken 
bu yıl yüzde 15'e �ükselmiş durumda. 
Partiye son beş yıl içinde üye olanların 
yüzde 66'sının yaşı 30'un altında. PBİp 
üyeleri arasında kadınlar yüzde 25 ora
nında. 

PB1P'nin 75 bin taban örgütü (hüc
re) bulunuyor, Taban örgütleri arasında, 
işletmelerde' kurulan parti gruplarının 
oranı giderek artmakta. PBlp Merkez 
Komitesi 6. ve 7. Kongreler arasında 
19 kez toplandı. Merkez Komitesi'nin 
5.  ve 6. Kongreler arasındaki toplantı 
sayısı ise 8. Politik Büro ise haftada tir 
kez toplanıyor. 6. Kongreden bu yana 
gerçekleştirilen bir de�işiklik de, Mer
kez Komitesi ile, 1 milyon 200 bin işçi
yi temsil eden 164'ü büyük işletme ve 
100 kadar komün arasında do�rudan 
ba�lantının kurulması. Merkez Komite
si'nin aldı�ı her önemli karardan önce 
bu işletme ve komünlere danışılıyor. 
Parti'nin günlük yayın organı "Trybuna 
Ludu " 1971'de günde 452 bin nüsha ba
s)lırken bu sayı bugün 860 bine yüksel
miş durumda. Gazete, hafta sonlarında 
ise 1 milyon 250 bin nüsha basılıyor. 

EKONOMiK GELIşME 

1971'de yapılan 6. Kongreden bu 
yana sanayi üretimi 2.5 misli, tarım Ure
timi ise yüzde 80 oranında arttı. Olkenin 
ulusal geliri yüzde 70 oranında yükselir
ken gerçek ücretler ortalama olarak yüz
de 40 arttı. Yalnız büyük sanayide de�il, 
tüketim araçları sanayiinde ve ham mad
de ve tarım sektörlerinde yatırımların iki 
katı artması da Polonya'nın ihracat ka
pasitesinin büyük ölçüde artmasını sa�
lamış durumda. önümüzdeki 5 yıl için 
ise gerçek ücretlerin yüzde 16·1S ara
sında yükseltilmesi planlanıyor. Plan· 
lananlar arasında, 1980'e dek tüketim 
araçları satışının yüzde 45, hizmet satıŞ
larının da yüzde 60 oranında artırılması 
var. 1980'de kişi başına et tüketiminin 
80 kg:a çıkarılması bekleniyor. Önü· 
müzdeki 5 yıl içinde, geçmiş on yıldaki 
kadar yeni konut yapılması da planlanı
yor. 1980'de milli gelirdeki sanayiin pa· 
yının yüzde 5S'den yüzde 62'ye yüksel· 
tilmesi planlanmakta. 

Pruszkow'da'daki 1 Mayıs Maden işletmelerinden 

nin yeni ihtiyaçlara uydurulması yönün
de direktifler verdi. Bunların başında, 
"parti üyeleri ve partisiz yurttaşların 
sosyalist kuruluştaki ortak eylem plat
formunu" oluşturan Ulusal Birlik Cep
hesi 'nin ve bu Cephenin siyasal temeli· 
nin güçlendirilmesi geliyor. Ulusal Bir
lik Cephesi 'nin siyasal temeli, PBIP, 
Birleşik Köylü Partisi ve Demokratik 
Parti arasındaki işbirli�inden oluşuyor. 
Siyasal hedeflerden arasında sosyalist 
demokrasinin pekiştirilmesi, emekçi 
halkın yönetime katılmasının daha ge· 
niş ve zengin biçimler alması da yer alı· 
yor. 

Uluslararası işçi sınıfı hareketinin 
birli�inin güçlendirilmesi için Merkez 
Komitesi raporunda şu deyimlere rasla· 
nıyor: "Avrupa Komünist ve İşçi Parti· 
leri konferansının hazırlık çalışmalarının 
başarıyla ilerlemesi, barış güvenlik, işbir· 
li�i ve sosyal ilerleme mücadelesi için 
büyük önem taşımaktadır. PBIP, komü· 
nist hareketin dünya ölçüsünde yeni bir 
danışma toplantısı için hazırlanmanın 
vakti geldi�i konusunda birçok di�er 
kardeş parti tarafından belirtilen görüşü 
paylaşmaktadır." Raporda daha sonra 
şu görüşlere yer veriliyor: "PBIP, komü
nist, sosyalist ve sosyal-demokrat parti
ler ve di�er demokratik gruplar arasın
daki ilişkilerin geliştirilmesini bütünüyle 
desteklemektedir. Komünist hareketle 
ulusal kurtuluş hareketinin ittifakının sı
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SANSÜR ÜZERiNE 
MESUT ODMAN 

Geçtil!imiz günlerde TRT Televizyonunda bir "forum" yayınlandı. 
Yeşilçam'cılar, sinema yazarları ve "seçilmiş" sinema seyircileri, sinema
da sansür konusunu tartışıyorlardı. Işte oyunun bu gerçek oyuncuları, kimile
ri klZgınlıkla saldırarak, kimileri sus pus oturarak, kimileri de aklı başında söz· 
ler söyleyerek, izleyenıerin, birçok şeyi ve bir çok kimseyi yerli yerine 
oturtmalarını saeladılar. Hem de, forum yöneticisinin, zaman zaman konuş
macıları kısıtlayan, tartışmaları tehlikesiz sınırlar içinde tutmaya çabalayan 
tutumuna ve tartışmacıların seçiminde izlenmiş aşırı dengeciliee raemen. 
("Bir o taraftan, bir bu taraftan" diye özetlenebilecek bu denge anlayışının, 
tartışmanın ulaştı!!ı sonucu nasıl sakatladıeı bir kez daha görüldü. Bir konuyu 
gerçekten bilenlerle, lise sıralarından hatırladıklarıyle idare edenler "bire bir" 
yan yana getirilince, her şeyden önce konuya yazık oluyor). 

BAZI ÖRNEKLER 

Forumda söylenenlere deeinmeden önce, sansürün yasaklama gerekçe
lerinden rasgele birkaç örneee göz atmak hem yararlı, hem de epeyce el!lendi
rici olacak. !stanbul lı Filim Kontrol Komisyonunun 1972/7 3 mevsiminde 
gösterilmesini yasakladıeı yabancı filmlerle ilgili yasaklama gerekçelerinden 
bazıları şöyle: ( 1 )  

" ... Amerika'daki siyah-beyaz mücadelesi, solcu nümayişçilerin güvenlik 
kuvvetlerine karşı saldırıları milli rejimimize aykırı görüldül!ünden: .. " 

" ... Ingilteredeki bir erkek kolejinde menfi ruhlıJ anarşist öl!rencileri n 
di!!er ö!!rencileri tahrik etmeleri, disiplinsizlik ve bozucu hareketleri ... nede
niyle ... " 

" ... So\cu talebeleri isyana teşvik, so\cu liderlerin resimlerini gösterilerle 
teşhir, hapishanelerden rahatlıkla kaçmak gibi kanunsuz hareketlerde b.ulun
mayı hedef aldıl!ı için ... " 

ünlü yönetmen Visconti 'nin Nazizm 'in gelişimini anlatan "Goterdame
ron" adlı filminin" ... dost bir ülkeyi küçük düşürücü . . .  " bulunarak yasaklanma
sı da, son yılların unutulmaz sansür kararlarından biridir. Sinema yazarlarının 
gütünçlü bir öykü olarak anlattıkları, bir yerli filme ilişkin şu sansür kararıyle 
konuyu bitirelim: 

" . . .  kayınpederin damadın eline sarılarak öpmek istediei sahne ile dama
dın babaya 'öpülecek el varsa kızınındır, kızının elini öp' sözleri, kayınbaba- , 
lık gururunu tamamiyle kıran bir hareket olarak görüldüeüİıden yasaklanma
S)na ... " (2) 

SANSÜR, SEKS DEMEK MI? 

Yukarıdaki alıntıları, forumdaki Yeşilçam savunucularının devam 
etmesini istedikleri sansür hakkında bir fikir vermek için aktardık. Forum, 
seks filmleri furyasından yakınmalarla başlamış, sansür denilince akla gelen 
seks filmlerinden başka bir şey dej!ilmiş gibi, konu saptırılmıştı. Ancak, 
forııma katılan ilerici sinernacı ve yazarların müdahalesiyle, sorunun asıl 
önemli yanı üzerinde konuşulmaya başlandı; sansürün, sinemanın emekçi sı
nıfların yararına sunulabilecek büyük gücünü yok etmek ya da dizginlemek 
için egemen sınıflarca kullanılan bir siyasal baskı aracı oldul!u belirtildi. 

GENÇliGiN 

DERS 

KiTABI 
HALIS DOGAN 

Bulgaristan Devrimci Gençlik Ha
reketi Tarihi, Dimitrov Gençlik Akade
misi üyelerince hazırlanmış. lS78'den 
1956 yılına kadar Bulgaristan Gençtiııi
nin mücadelesini anlatıyor. 1870llerı 
kapitalizmin emperyalizm atamaama 
girdiiıi yıllar. Bulgaristan'da kapitalizm 
hızla gelişiyor. özel i, yerlerinde i, gü
nü 15 saat. İ,çilerin yüzde 78'i  kadın ve 
çocuk. 

Bulgaristan İşçi Sosyal Demokrat 
Partisi (BRSDP), kuruluşuyla birlikte i,
çi,  kÖylü ve öiırenci gençUiıin mücadele
sine yön veriyor. Partinin gir.,imi ile 
İşçi Sosyal Demokrat Gençliiıi Birli-

ği (SRSDM) kurulur. SRSDM'nin mer' 
kez yönetiminde BRSDP temsilcisi ola
rak Dimitrov da yer alır. SRSDM de
mokratik merkeziyetçi idi. Balkan sava
şında ve Birinci Dünya Savaşında savaşa 
karşı mücadele etti. 

SRSDM 1919'da K.Gençler Birli
iıi (BKMS) adını alır. 1922 yılında işçi 
çocukları armaııan\arını Sovyet çocukla
rına gönderirler. Komsomolı savaştan 
sonra kurulan sporı turizmı içki ve tütün 
aleyhtarı dernekleri, gençliğin sınıf bi
lincini zayıflatmak amacıyla kurulmuş 
burjuva dernekleri olarak görür. KarŞı 
güçlerse bu derneklere girer, çalışır ve 
yönetimi ellerine alırlar. 1920'de Çiftçi 
Birli�i hükümeti' (BZNS) iktidara gelir. 
Partiye karşı düşmanca tavır takınır. 
Parti de hükümetle ittifak için çaba gös
termez. KomlOmol ise faşist Gençlik 
örgütleri ile mücadele edece�ine Çiftçi 
Halk Birliııi'nin etkisindeki Çiftçi Genç
ler Birli�i (ZMS) ile Geniş Sosyalistler 
Partisiinin yönetimindeki Sosyalist 
Gençler Birtiiıi (SSM) ile u�raşır. 1923' 
ün 9 Haziranında faşist hükümet darbesi 
yapılır ; . 'A.StamboUslti öldürülür. Kom
ıomol üyelerinin önderliltinde birçok 
yerde ayaklanmalar çıkar. Fakat Parti 
tarafsızlık kararı alır. Faşist Tsankov Hü
kümeti bütün demokratik güçlere karşı 
amanslZca harekete geçer. 2.3 Eylül'de 
parti ,tarafslZlıiıını def/i,tirir ve genel a
yaklanma başlar . 

Bu arada, Yeşilçam düzeninden deeişik ölçülerde çıkar sa�layan . 
kişilerin, nasıl açık seçik ve ilkel bir biçimde sansürün savunucusu oldukla· 
rı da ortaya çıktı. Sözgelimi, delikanlıların seks filmlerinden tanıdıkları bir yıl
dızeık, sansürden çok memnundu ; yalnız, kendilerinin de sansürcüler arasına. 
alınmalarını "bilirkişilerden istirham" ediyordu. Yeşilçam 'cı bir yapımcı 
da,' sinemanın ne büyük bir propaganda aracı oldu�unu lise birdeki Milli Gü
venlik dersinde öl!rendil!ini, Türkiyenin jeopolitik durumunun sansürü 
gerektirdieini söylüyordu. 

SANAT MI, DEVLETIN BEKASI MI? 

Yeşilçam cephesinin en konuşkan, en saldırgan adamı ise "Prodük
törler Cemiyeti" başkanı ümit Utku'ydu. Sansürün ateşli savunuculul!u 
görevini üstlenen Bay Utku, sıkıştıkça, aj!ababalarının "devletin temeline di
nimati koymak", "hürriyetleri yok etme hürriyeti " ,  vb. yalanlarına sanldı. 
Nedense, "köhnemiş Yeşilçam" sözünden de pek alındı. öylesine kaybetti ki 
kendisini, bu herkesin bildiei doeruyu söyleyen 'Ali özgentürk'ün sözünü kes
meden dinlemek "nezaketini" bile gösteremedi. Sataşmaları sırasında söyle
dikleri de, televizyon başındaki milyonlarca seyirci için çok öeretici olmuş· 
tur herhalde Birinde, şuna benzer şeyler söyledi : "Yeşilçam, sermayesiyle, 
çalışma şevkiyle, ideolojisiyle, her şeyiyle milliyetçi bir sinemadır". (Az önce 
deeindik: Allababalarının izinde.) Bir de, "işçilerin-köylülerin sorunları" 
gibi bir söz geçince, şöyle bir sataşma geldi Bay Prodüktör canibinden: 
"Işçi.köylü yok, millet var". (Ulusal servetlerin üstüne çöreklenenlerle onların 
çömezleri, o servetleri yaratanların adına bile dayanamıyorlar.) 

Onca liif kalabalıeında araya gitmemesi gereken bir özdeyiş daha vardı 
Saecı bir sinema yazarından geldi: "Mühim olan, sinema veya sanatmı, yoksa 
devletin bekası mı? BaeımslZ sanat havarilerinin kulakları çınlasın! 

( 1 )  Bn. : Burçak Evren, "Sansür ve Göremedil!imiz Filmler", Yedinci Sanat, 
sayı 5, Temmuz 1973. 

(2) Aktaran: Onat Kutlar, Yeni a Dergisi, sayı 5, Aralık 1972. 

* 
BIRAZ DA FORUM'UN YÖNETICISI ÜZERINE 

Duyduk ki, Forum programlOin yöneticisi 'Turan Erdemgil 21 Mayıs 
olayları nedeni ile Harp Okulu'ndan atılanlar arasında imiş. Sonra Siyaaal Bil
giler Fakültesi öğrencisi olmuş ve bu okulu bitirmi�. Erdemgiıtin SBF öğrenci
si olduğu sıralardaki lakabı "Polis Turan"mış. Mezuniyetten &onra Londra 
Üniversitesi'ne doktora öğrencisi olarak başvuran Erdemgilı önce doktora öR'
'reneiliğine kabul edilmiş. Fakat söylenenler doğru iseı kendilerinden referana 
istenen SBF"öğretim üyeleri adı geçenin "polistl oldueunu Londra U niveııitel-
sine bildirmişler. Bu bilgi üzerine Erdemgil Doktora öğrenciliğinden çıkarıl-
mış. 

Şimdi Forumlatı yönetiyor. Söz kesiyorı söylenen sözlere kendine özgü 
yorumlar getiriyor. 

"SOL ÇOCUKLUK" 

Parti, Bulgaristan'da kapitalizm 
geçici bir istikrara kavuştuktan &onra 
da silahlı ayaklanma çizgisini değiştir
medi. Tsank.ov Hükümeti ise durumunu 
güçlendirmiş,  bir katliam hazırlıyordu. 
16 Nisan 1926 'de kiliseye atılan bir 
bomba buna fırsat verdi. Partinin bomba 
olayına karşı olduiıunu açıklamasına 
ra�men bütün demokratik güçlere karşı 
terör i kırım başladı. Komsomolcular iş
kence altında BOn nefesini verirlerken 
"Onlar davamıza devam edecektir ! "  di· 
ye haykırdı!ar. Parti silahlı ayaklanma 
çizgisini deiıiştirdi. 1927 yılında Parti
nin açık örgütü İşçi Partisi (RP) kuruldu 

Kısa bir süre sonra Işçi Gençliiıi 
Birliiıi (RMS) kuruldu. Sekter görüşlü 
bazı KomlOmolcular RMS çizgilerini 0-
portüni.t bir çizgi olarak gösterdiler. 

RMS"nin tüzüiıü kabul edilmedi; 
yayın organı sık sık toplatıld ı;  ıorumlu
ları tutukland ı. 30 Mart 1930'da Bulga
ristan Genel Halk Üniversiteliler Birli
�i ( BONSS) kuruldu. BONSS, üniversi
teye dönen Taankov'a karşı büyük bir 
kampanya 'Çtı. Tsankov', ders vermek 
yasaklandı. 1932'de Partinin 801 sekter 
grubun eline geçmelinin Gençlik Hare
ketine olumsuz etkiııi oldu,Gençlerin 
öncü olmaları gerektilti teoriııi harekete 
büyük zararlar verdi. KomlOmol eylemi
ni faşizme karşı deltil ZSM ve SSM'ye 

yöneltmişti. :19 Mayıs 1934'te' Askeri 
bir hükümet darbesi yapıldı. Siyasi parti
ler kapatıldı.Parti ve RMS askeri faşist 
diktatörlüğün kitlelerdeki burjuva de
mokrasi hayallerini suya düşürmek isti
yordu. Demokratik kuruluşları faşi.!'me 
karşı öı-gütlendireceiıi yerde sovyet ikti
darı şartlarının o\gunlaştıııını ilan etti ve 
asıl darbenin sosyal demokrasiye indiril
mesini istedi. Bu tutum partiyi ve genç
Uiıi kitlelerden kopardı. 

25 Temmuz 1936'oIe açılan Üçün
CÜ Enternasyonal'in VU. Konıreli bir 
dönüm noktası oldu. Partiye yeni bir 
çizili hakim oldu. RMS kitlevi ,ençlik 
örgütlerinin herbirinin özel nitelilini 
dikkate alarak onlara ilerici antif"ist bir 
nitelik vermeye çalıştı. BONSS Öyle 
boykotlar yaptı ki saf/cı öltrenciler bile 
katılmak zorunluluiıunu duydular. RMS 
Ikinci Dünya Savaşında da faşizme ve 
işgalci naziler. karşı savaştı ;  dört Alman 
ve yedi Bulgar tümeninin Sovyetler'. sal
dırısını önledi . 

Aradan şu kadar yıl ,açtikten 
ıonra apaçık görünüyor: Bulgaristan'da 
1923'e kadar olan mücadele demokra
siyi kurma ve koruma; 1923 - 1944 ora
sı mücadele ise faşizme kar,ı delllOkra
tik güçlerin mücadelesi idi. Sol ıokter tu
tum her iki mücadeleyi de sakatlam"tır. 
"Bulgaristan Devrimci Gençlik Hareke
ti Tarihi, Çaiırı Yayınevi, Çev. Orhan 
Aydın 334 sayfa, 1 7 .60 TL. 
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bir erkek kolejinde menfi ruhlıJ anarşist öl!rencileri n 
tahrik etmeleri, disiplinsizlik ve bozucu hareketleri ... nede

talebeleri isyana teşvik, so\cu liderlerin resimlerini gösterilerle 
rahatlıkla kaçmak gibi kanunsuz hareketlerde b.ulun
" 

ünlü yönetmen Visconti 'nin Nazizm 'in gelişimini anlatan "Goterdame
dost bir ülkeyi küçük düşürücü . . .  " bulunarak yasaklanma

unutulmaz sansür kararlarından biridir. Sinema yazarlarının 
olarak anlattıkları, bir yerli filme ilişkin şu sansür kararıyle 

damadın eline sarılarak öpmek istediei sahne ile dama
el varsa kızınındır, kızınındır, kızının elini öp' sözleri, kayınbabakayınbaba- , 

tamamiyle kıran bir bir hareket olarak görüldüeüİıden hareket olarak görüldüeüİıden yasaklanma

SANSÜR, SEKS DEMEK MI? 

alıntıları, forumdaki Yeşilçam savunucularının devam 
sansür hakkında bir fikir vermek için aktardık. Forum, 

furyasından yakınmalarla başlamış, sansür denilince akla gelen 
başka bir şey dej!ilmiş gibi, konu saptırılmıştı. Ancak, 

ilerici sinernacı ve yazarların müdahalesiyle, sorunun asıl 
konuşulmaya başlandı; sansürün, sinemanın emekçi sı

sunulabilecek büyük gücünü yok etmek ya da dizginlemek 
kullanılan bir siyasal baskı aracı oldul!u belirtildi. 

GENÇliGiN 

LIS DOGAN 

Gençlik Gençlik Gençl Ha
Gençlik Akade

lS78'den 
Bulgaristan Gençtiııi

1870llerı 
atamaama 
kapitalizm 

ği (SRSDM) kurulur. SRSDM'nin mer' 
kez yönetiminde BRSDP temsilcisi ola
rak Dimitrov da yer alır. SRSDM de
mokratik merkeziyetçi idi. Balkan sava
şında ve Birinci Dünya Savaşında savaşa 
karşı mücadele etti. 

SRSDM 1919'da K.Gençler Birli
iıi (BKMS) adını alır. 1922 yılında işçi 
çocukları armaııan\arını Sovyet çocukla
rına gönderirler. Komsomolı savaştan 
sonra kurulan sporı turizmı içki ve tütün 
aleyhtarı dernekleri, gençliğin sınıf bi
lincini zayıflatmak zayıflatmak amacıyla kurulmuş 
burjuva dernekleri olarak görür. KarŞı 
güçlerse bu derneklere girer, çalışır ve 
yönetimi ellerine alırlar. 1920'de Çiftçi 
Birli�i hükümeti' (BZNS) iktidara gelir. 
Partiye karşı düşmanca tavır takınır. 
Parti de hükümetle ittifak için çaba gös
termez. KomlOmol ise faşist Gençlik 
örgütleri ile mücadele edece�ine Çiftçi 
Halk Birliııi'nin etkisindeki Çiftçi Genç
ler Birli�i (ZMS) ile Geniş Sosyalistler 
Partisiinin yönetimindeki Sosyalist 
Gençler Birtiiıi (SSM) ile u�raşır. 1923' 
ün 9 Haziranında faşist hükümet darbesi 

gibi bir söz geçince, şöyle bir sataşma geldi Bay Prodüktör 
"Işçi.köylü yok, millet var". (Ulusal servetlerin üstüne çöreklenenlerle 
çömezleri, o servetleri yaratanların adına bile dayanamıyorlar.

Onca liif kalabalıeında araya gitmemesi gereken bir özdeyiş 
Saecı bir sinema yazarından geldi: "Mühim olan, sinema veya 
devletin bekası mı? BaeımslZ sanat havarilerinin kulakları çınlasın! 

( 1 )  Bn. : Burçak Evren, "Sansür ve Göremedil!imiz Filmler", 
sayı 5, Temmuz 1973. 

(2) Aktaran: Onat Kutlar, Yeni a Dergisi, sayı 5, Aralık 1972. 

* 
BIRAZ DA FORUM'UN YÖNETICISI ÜZERINE 

Duyduk ki, Forum programlOin yöneticisi 'Turan Erdemgil 
olayları nedeni ile Harp Okulu'ndan atılanlar arasında imiş. 
giler Fakültesi öğrencisi olmuş ve bu okulu bitirmi�. Erdemgi
si olduğu sıralardaki lakabı "Polis Turan"mış. Mezuniyetten 
Üniversitesi'ne doktora öğrencisi olarak başvuran Erdemgilı 
'reneiliğine kabul edilmiş. Fakat söylenenler doğru iseı kendilerinden 
istenen SBF"öğretim üyeleri adı geçenin "polistl oldueunu Londra 
sine bildirmişler. Bu bilgi üzerine Erdemgil Doktora öğrenciliğinden 
mış. 

Şimdi Forumlatı yönetiyor. Söz kesiyorı söylenen sözlere 
yorumlar yorumlar getiriyor. getiriyor. 

"SOL ÇOCUKLUK" 

Parti, Bulgaristan'da kapitalizm 
geçici bir istikrara kavuştuktan &onra 
da silahlı ayaklanma çizgisini değiştir
medi. Tsank.ov Hükümeti ise durumunu 
güçlendirmiş,  bir katliam hazırlıyordu. 
16 Nisan 1926 'de kiliseye atılan bir 
bomba buna fırsat verdi. Partinin bomba 
olayına karşı olduiıunu açıklamasına 
ra�men bütün demokratik güçlere karşı 
terör i kırım başladı. Komsomolcular iş
kence altında BOn nefesini verirlerken 
"Onlar davamıza devam edecektir ! "  di· 
ye haykırdı!ar. Parti silahlı ayaklanma 
çizgisini deiıiştirdi. 1927 yılında Parti
nin açık örgütü İşçi Partisi (RP) kuruldu 

Kısa bir süre sonra Işçi Gençliiıi 
Birliiıi (RMS) kuruldu. Sekter görüşlü 
bazı KomlOmolcular RMS çizgilerini 0-
portüni.t bir çizgi olarak göstergösterdiler. 

RMS"nin tüzüiıü kabul kabul edilmedi; 
yayın organı sık sık toplatıld ı;  ıorumlu
ları tutukland ı. 30 Mart 1930'da Bulga
ristan Genel Halk Üniversiteliler Birli
�i ( BONSS) kuruldu. BONSS, üniversi

yöneltmişti. ::1
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ELEKTRIK MÜHENDISLER I oDASı 
BAŞKANı AHMET VAROL'UN 

YÜRÜYÜŞ'E VERDıel ÖZEL DEMEÇ : 

ENERJi SORUNUNA HAlKTAN YANA 

POLiTiKALARLA 
CÖZÜM GETiRiLEBiLiR 

-

• Elektrik Mühendisleri Odası'nın bir teknik kongre 
düzenlediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kongreyle 
neyi amaçlamaktasınlZ ? 

Odamızın düzenledi�i ve 24 - 26 Aralık tarihleri 
arasında DSI'de yapılacak olan kongrede elektrik e
nerjisi sorunu ele alınacak. Ayrıca imalatın sergilene· 
celli Türkiye Elektrik ve Elektronik Sanayii Sergisi de 
birlikte yapılacak. 

VII. Teknik Kongre bundan önceki ne benzer' 

nitelikte. Ancak güncel1i�ini sürdüren ve sürdürecek 
enerji sorununu yeni boyutlarıyla tartışmak, çözüm 
önerilerini geliştirmek amacını güdüyor. Elektrik ener· 
jisinin üretim ve tüketiminde toplum yararını gözeten 
ulusal politikaların belirlenmesini temel alıyoruz. Bu· 
güne dek sürdürülen uygulainaların bu sorunu giderek 
ağırlaştırdığı bir gerçek. 

• Olkemizde elektrik eneıjisi üretim ve tüketimi 
ne durumdadır? Diğer ülkelerle bir karş�aştırma ya
pabilir misiniz? 

Bir ülkenin kıilkınmışl�ı sanayileşmede vardığı 
no�ta ile tanımlanabilir. Sanayiini"n itici gücü ise etek· 
triktir. Günümüzde elektrik enerjisi tüketimi, kalkın· 
mışlığın temel ölçütlerinden biri sayılmaktadır. Bu 
nedenle elektrik enerjisi tüketimi açısından başka üJ· 
kelerle yapılacak bir karşılaştırma, aynı zamanda 
Türkiye'nin kalkınmışlığı hakkında da bir fikir vere
bilir. 

Şu anda, kişi başına düşen elektrik enerjisi tü· 
ketimi bakımından Avrupa'da sonuncu sırada yer a· 
lıyoruz. Bu önemli bir ölçü. Ayrıca, karşılaştırmada 
nüfusu bizden az komşu ülkeler arasından seçme 
yapmak gerekli olacaktır kanısındayım. örneğin Tür
kiye'de kişi başına tüketilen elektrik enerjisi Yunanis· 
tan dakinden 4,5 ; Bulgaristan'dakinden 10 kat daha 
azdır. Nüfusu Türkiye'den çok daha az olan ülkelere 
baktığımızda, yalnız sıralamada değil, tüketim değer
lerinde de çok geride kaldığımız anlaşılır. 

üretim tüketim talebini karşılaması ayrı bir so· 
run. ülkemizde tüketim talebinin karşılanmasında 
güçlüklerle karşılaşılıyor. Enerjinin bol ve güvenilir 
olması zorunlu. Türkiye henüz bu düzeye ulaşmış de· � 
ği!. özellikle sanayiden gelen düzensiz talepler zorluk 
yaratıyor. Elektri'kte kalite düşüklü�ünün nedeni bu. 
Başka bir deyişle, üretimle tüketim, güvenilir ve kali· 
teli bir düzeyin altında kasişiyorlar. 

Elektrik enerjisinden yararlanma, yani yararlan· 
madaki dağılım da adaletsizdir Türkiye'de. Nüfusun 
yarıdan fazlası elektrik enerjisi tüketememekte, buna 
karşın üretimin külfetine ortak edilmektedir. özel· 
Iikle doğu bölgesinde elektrik kullanımından söz et
mek mümkün değildir. öte yandan orta ve do�u Ana
dolu daki üretim olanaklarından batıda kümelenmiş 
montaj sanayii yararlanmaktadır. Elektri�in batı ve 
kuzeybata bölgesine iletilmesi güvenirlik ve maliyetler 
yönünden �k sorunlar yaratmaktadır. Böylece elektri· 
�in üretimi ve iletiminin yanısıra, enerji sa�layan kay
naklar ve bunlardan yararlanma biçimi de birlikte ön 
plana çıkmaktadır. 

-.Elektrik enerjisi hangi kaynaklardan elde edi
liyor? Kaynakların yeterli olduğu söylenebilir mi? 

Doııal kaynaklara dayalı üretim tercihi Odamı
zın sürekli vurguladı�ı bir konud ur. Bugün enerji 
yetersizliA:inden söz etmek mümkündür. Ama bunu 
yerli kaynakların yetersizliğine ba�lamak yanlıştır. 
Sermaye çevreleri uzun süre, enerji gereksinmesini ile
ri sürerek dış kaynaklı üretim modellerini empoze et· 
meye çalıştılar. Alelacele kurulan ve pahalı üretim 
yapan gaz türbinleri bu zorlamaların ürünüdür. 

Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde, petrol, 
kömür ve su kullanılıyor . Son yıllarda petrolün üretim 
içindeki payı artmıştır. Enerji maliyetleri nin artışına 
ve büyük döviz kaybına neden olan petrolün üretimde· 
ki payı yarıya yakındır. Oysa 5U potansiyelinden ve 
kömür yataklarından tümüyle yararlanma yolu açıktır 
Şu anda, hidrolik potansiyel dedi�imiz akarsu kay
naklarmın ancak yüzde 4'ü kullanılıyor. Su kaynakları 
mevcut üretim kapasitesinin 6·7 katını saA"layacak dü' 
zeydedir. Elektrik enerjisi üretiminde linyit yatak ları
lUn verimli bir biçimde kullanılmasıyla kömürün elek-

trik üretimindeki payı kolaylıkla artırılabilir. Ancak 
hangi cins kömürden ne ölçüde yararlanılabileceA'inin 
ve kömür miktarının saptanması için envanter çalış· 
malarına gerek vardıı. Kömür rezervlerinin nitel ve ni
eel varlı�ının saptanması sürüncemede bırakılmış, ke· 
sin sonuçların ahnması yoluna gidilmemiştir. Ayrıca 
özel sektör elinde bulunan linyit varlığı hakkında bu 
kesimin imtiyazlarından ötürü araştırma yapılamadı' 
�ından kesin bilgiler toplanamamaktadır. Linyitlerin 
tümünden yararlanmak için, yatakların devlet deneti· 
minde bulunması ve envarter çalışmalarına hızla gi
dilmesi şarttır. 

Do�al kaynakların enerji üretiminde uzun süre 
kullanılması ve geliştirilmesi olanakları varken t bir ya· 
kım çevrelerce nükleer santrallardan söz edilmesi de 
yersizdir. Bu konu ayrıca işlenecek kadar geniş. Bu· 
gün için nükleer teknoloji ithalinin.. gereksizliA'i, nük
leer teknolojinin Türkiye'nin de�il, uluslararası tekel· 
lerin pazarlama sorunu olduğul'l.u belirtmek yeterli. 

Elektrik enerjisi üretiminde kaynakların kullanı· 
mı kadar, yatııım projelerinin geçerli�i ve zamanla· 
ması da önem taşımaktad ır. Zamanında bitirilemeyen 
üretim birimlerinin gecikmesi ve diğer etkenler nede
niyle, i ktidarlar, gaz türbini gibi petrol ürünleriyle 
çalışan küçük santralları, açı�ı kapatmak amacıyla 
alelacele devreye sokmak zorunda kalmışlar, giderek 
bu pabalı uygulamayı benimser duruma gelmişlerdir. 

• Enerji maliyetini artıran santral türlerinin, ge
cikmelerden doğan açığı kapatmak amacıyla kulla
n�dığını söylediniz. Yatırımların gecikmesinde hangi 
etkenler rol oynuyor? 

Elektrik enerjisinin ucuz, bol ve güvenilir olma· 
sı temel koşuldur. Bu koşulun yanı Sll'a, artan ihti· 
yacı karşılamak için de, santral inşasına ara verme· 
mek gerekir. Deneysel sonuçlar bize, inşa halinde o· 
lan santralların toplam "gücünün, mevcut üretim kapa· 
sitesinin en az yarısı kadar olması gerektiğini göster· 
mektedir. Türkiye de bu koşul hem mertebe, hem de 
zamanlama açısından yerine getirilememiştir. Gecik' 
melerin çeşitli nedenleri var: Planlama safhasındaki 
etüdleri n eksikliği, iç ve dış finansman sağlanmasında 
güçlükler t ulaşım sorunları, makine ve techizatın dı· 
şardan karşılanması belli başlı nedenler arasında. 

Denilebilir ki, planlı döneme girdiğimiz 1962 
yılından beri santralların hiç birisi planlanan zamanda 
bitirilememiştir. Anbarlı, sarıyor, Tunçbilek, Seyit· 

ömer Hopa, Almus, Kovada, Gökçekaya gibi santrallar 
8 aydan 4 yıla varan gecikmelerle tamamlanabilmiştir" 
Keban Hidroelektrik Santralı da üretime 4 yıl geç baş
layabilmiştir. Keban barajının etüdü ile Türkiye nin e· 
lektriklendirilme edütleri 1954 yılında Amerikan E· 
basco firmasına verilmiş ve bu firmaya kesin projeler 
hazırlattırılmıştıı. Dünya Bankasından alınan kredi 
gere�i, Ebasco'ya proje hizmetinin yanısıra müşavirlik 
ve kontrolluk görevi de verilmiştir. Geçen yıl ortaya 
çıkan montaj hataları, farklı teknolojilerin arasında u· 
yum sa�lamada karşılaşılan güçlükler, etüdlerin yeter
sizliği,  müşavir firmanın çıkardı�ı güçlükler, Keban 
örne�inde açık seçik ortaya çıkar. Yerli uzmanlar 
jeolojik etüdlerin yetersizliği ni ve yer seçimindeki 
yanlışlı�ı 1962 yılında belirtmişlerdi. Bilindi�i gibi 
yıllarca Keban barajının altında su kaçıran mağarala· 
rın doldurulmasıyla u�raşılmıştır. 

1962 . 1975 yılları arasında gecikmelerden do
�an üretim kaybı, bugünkü mevcut üretim kapasite' 
sinin iki katıdır. Halen yıllık programlarda yer alan 
yatırımlar da benzer gerekçelerle ertelenmektedir. 
Enerji üretimİnde gerekli düzeye bir türlü erişilemedi· 
R'i için mevcut santrallar sürekli üretim zorlaması al· 
tındadır . 

• Yabancı ülkelerle yap�an enerji alışverişini na
sıl değerlendiriyorsunuz? 

- Ene"rji 
. 
alışverişi uluslararası bir uygulama. OL· 

kelerin iletim şebekeleri birbirine baglanarak enerji 
aktarımı yapılabiliyor. Bu uygulamada, ülkelerara
Si saat farklarından yararlanarak, günün çeşitli saatle� 
rinde ihtiyaca göre enerji akışa yön deA"iştiriyor,ayrl
ca güvenirlik ve yatırımlarda rantablite saAhyor. sözü
nü ettiğimiz ülke Buıgaristan .

. 
Bulgaristan'I. Trakya 

üzerinden bağlantı var. Ilerde Sovyetler Birliği ile de 
şebeke ba�ıantıs1 kurulması için çalışmalar yapılıyor. 
Bulgaristan'la şimdilik alışveriş uygulaması yok. Yal· 
nız enerji alışı var. Enerji yetersizli�inin oldugu bir 
dönemde başka bir üJkeye eJektrik iletilmesi zaten söz 
konusu olamaz. Yatırımların gecikmesini anlatırken, 
santralların zorlandığını söylemiştik. Sistemde yedek 
generatör güçleri bulunmadığı için. santrallar sürekli 
yük altınd� kalıyor, peryodik bakım ve onarım çalış· 
maları yapılamıyor. Herhangi bir arıza, üretimin dur
masına neden oluyor. Bulgaristan dan ahnan enerji 
böyle zamanlarda açık kapatmaya yarıyor. özeııikle 
İstanbul bölgesinin enerjisiz kalmaması için düşünüip 
müş bir tedbir. Planlama ve yatırım eksiklikleri böyle 
giderilmeye çalışılıyor. Bulgaristan'dan alınan enerji 
bu amaca hizmet ettiği için büyük değerler aktaracak 
ölçüde planlanmamıştır. Çekilen enerji tek bir santra
lın üretimine eşde�erdir. 

Geçtiğimiz yıl kendini çok fazla duyuran elekt
ıik kısıtlamaları, santrallarm değindikimiz 
devre dışı kalmalarından doğmuştu. Aynı uygulama
ya şimdi de zaman zaman başvuruluyor. Kesintiler, ü· 
retim faaliyetinin aksamasına, düşük kaliteli enerji de, 
motorların ve evlerdeki tüketim aygıtlarının ömürleri' 
nın kısalmasına yol .. çıyor. Enerji bunalımının neden 
olduğu zararlar bunlar. 

• Enerji bunalımından kurtulmak için ne gibi ted
birler öneriyorsunuz? 

Kısa vadeli dönem için bazı tedbirler önerilebi· 
Iir. Su ve linyit kömüründen yararlanma temel alınma· 
lı özel sektörün elindeki linyit yatak1ar1 devletleştiril
meHdir. Petrolün enerji maliyetini sürekli artırdıRı or· 
tada. Fuel . oil santr&llarının yapımı durdurulmalıdır. 
Yurdumuzdaki petrolun yabancı şirketlerin deneti· 
minden kurtarılmasını, üretim, rafinaj ve daRıttm iş· 
lemlerinin de devlet eliyle yapılmasını gerekli görüyo· 
ruz. Enerji Ajansı buna engel olacak nitelikte. Petrol 
üreticisi ülkelerle kurulması gerekli iyi ili şkeliri de ay· 
rıca zedelemekte olan Enerji Ajansından çıkmak zo· 
runludur. 

Santrallarda ve elektrik iletim şebekelerinde ih
tiyaç duyulan a�ır teçhizatın dışardan sağlanması, 
finansman ve teknoloji yönünden sorun yaratıyor. p. 
landa da yer aldığı halde yerli yapım konusunda bir 
girişim yok. A�ır elektroteknik malların yurtiçinde 
üretilmesi için kamu kesiminin olanaklarına başvur· 
mak gerekiyor. Elektrik makine ve teçhizatınm yapı' 
mının sanayileşmeyle ilgili olduğu açık. Sanayinin ih
tiyacı olan elektrik .enerjisi üretimi, elektremekanik 
malların üretimini zorunlu kılıyor. Bunların yapımı 
ise sanayileşmeden geçiyor. İçiçe sorunlar. Ağır sa· 
nayinİn kurulmasını hedefleyen politikaların, ülke· 
mizde yapısal de�işikliklerin so�ucunda varolabilece
gini bi!iyoruz. Ancak kamu yatırımlarıyla işe başla· 
mak ileri bir adım olacaktır. Burada da AET ilişkileri· 
nin kesilmesi zorunlu�u do�uyor. 

Elektrik üreten imtiyazlı şirketlerin imtiyazlar
nın kaldırılması da tedbirler dizisi içinde. TEK Kanu· 
nu hükümleri, imtiya�1ı şirketlerin varlığıyla çeliştiııi 
halde, bunlara dokunulmuyor. Çukurova, Kepez gibi 
imtiyazlı şirketler, bulundukları bölgelerin kasaba ve 
köy elektriklendirilmesiyle yükümlü oldukları halde, 
bu görevi yerine getirmiyorlar. üstelik bazı durumlar' 
da enerji kesmekle de tehdit edebiliyorlar. özel kesi

. min elektrik satışından kar saA:lama imtiyazına son 
vermek de gerekli. 

Tedbirlerle köklü dönüş.ümleri birbirinden ayırı
yoruz. Enerji sorununa halktan yana politikalarla çö' 
züm getirilebilir. Kısmen geçerli olan tedbirlerin kesin 
çözüm sa�lamayacaeı ortada. Teknik hizmetin verim· 
lili�inin artırılması için de geçerli söylediklerimiz. An· 
cak kamu kesiminin çok ihtiyaç duyduk u teknik ele
manla,rın elde tutulması, bilgi ve becerilerini geliştir
mesi iyi bir istihdam poli�ikasıyl. bir ölçüde sağlana
bilir. Teknik elemanları hizmetleri nin karşlllA'ınl grev 
ve toplu sözleşmeli sendikal haklarla saptamak isti
yorlar. Teknik elemanlar bu haklarını kazanmayı ba
A'ımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir parçaıı ola· 
rak görüyorlar. 

Diğer ülkelerle bir karş�aştırma ya

kıilkınmışl�ı sanayileşmede vardığı 
tanımlanabilir. Sanayiini"n itici gücü ise etek· 

Günümüzde elektrik enerjisi tüketimi, kalkın· 
ölçütlerinden biri sayılmaktadır. Bu 

enerjisi enerjisi tüketimi açısından başka üJ· 
bir bir karşılaştırma, aynı zamanda 

kalkınmışlığı hakkında da bir fikir vere

anda, kişi başına düşen elektrik enerjisi tü· 
bakımından Avrupa'da sonuncu sırada yer a· 

önemli bir ölçü. Ayrıca, karşılaştırmada 
komşu ülkeler arasından seçme 

olacaktır kanısındayım. örneğin Tür
tüketilen elektrik enerjisi Yunanis· 

Bulgaristan'dakinden 10 kat daha 
Türkiye'den çok daha az olan ülkelere 
yalnız sıralamada değil, tüketim değer
geride kaldığımız anlaşılır. 

üretim tüketim talebini karşılaması ayrı bir so· 
tüketim talebinin karşılanmasında 

karşılaşılıyor. Enerjinin bol ve güvenilir 
Türkiye henüz bu düzeye ulaşmış de· � 

sanayiden gelen düzensiz talepler zorluk 
Elektri'kte kalite düşüklü�ünün nedeni bu. 

üretimle tüketim, güvenilir ve kali· 
altında kasişiyorlar. 

enerjisinden yararlanma, yani yararlan· 
da adaletsizdir Türkiye'de. Nüfusun 

elektrik enerjisi tüketememekte, buna 
külfetine ortak edilmektedir. özel· 

nde elektrik kullanımından söz et
değildir. öte yandan orta ve do�u Ana

olanaklarından batıda kümelenmiş 
yararlanmaktadır. Elektri�in batı ve 

bölgesine iletilmesi güvenirlik mesi güvenirlik mes ve maliyetler 
sorunlar yaratmaktadır. Böylece elektri· 

iletiminin yanısıra, enerji sa�layan kay
ardan yararlanma biçimi de birlikte ön 

enerjisi hangi kaynaklardan elde edi
yeterli olduğu söylenebilir mi? 

kaynaklara dayalı üretim tercihi Odamı
guladı�ı bir konud ur. Bugün enerji 

söz etmek mümkündür. Ama bunu 
yetersizliğine ba�lamak yanlıştır. 

uzun süre, enerji gereksinmesini ile
kaynaklı üretim modellerini empoze et· 

Alelacele kurulan ve pahalı üretim 
türbinleri bu zorlamaların ürünüdür. 

elektrik enerjisi üretiminde, petrol, 
kullanılıyor . Son yıllarda petrolün üretim 

artmıştır. Enerji maliyetleri nin artışına 
kaybına neden olan petrolün üretimde· 
yakındır. Oysa 5U potansiyelinden ve 

leer teknolojinin Türkiye'nin kiye'nin de�il, de�il, uluslararası tekel· 
lerin pazarlama sorunu olduğul'l.u belirtmek yeterli. 

Elektrik enerjisi üretiminde kaynakların kullanı· 
mı kadar, yatııım projelerinin geçerli�i ve zamanla· 
ması da önem taşımaktad ır. Zamanında bitirilemeyen 
üretim birimlerinin gecikmesi ve diğer etkenler nede
niyle, i ktidarlar, gaz türbini gibi petrol ürünleriyle 
çalışan küçük santralları, açı�ı kapatmak amacıyla 
alelacele devreye sokmak sokmak zorunda kalmışlar, giderek 
bu pabalı uygulamayı benibenimser duruma gelmişlerdir. 

• Enerji maliyetini artıran santral türlerinin, ge
cikmelerden doğan açığı kapatmak amacıyla kulla
n�dığını söylediniz. Yatırımların gecikmesinde hangi 
etkenler rol oynuyor? 

Elektrik enerjisinin ucuz, bol ve güvenilir olma· 
sı temel koşuldur. Bu koşulun yanı Sll'a, artan ihti· 
yacı karşılamak için de, santral inşasına ara verme· verme· 
mek mek gerekir. Deneysel sonuçlar bize, inşa halinde o· 
lan santralların toplam "gücünün, mevcut üretim kapa· 
sitesinin en az yarısı kadar olması gerektiğini göster· 
mektedir. mektedir. Türkiye de bu koşul hem mertebe, hem de 
zamanlama açısından yerine yerine getirilememiştir. Gecik' 
melerin çeşitli nedenleri i nedenleri çeşitli nedenleri çeşitl var: Planlama safhasındaki 
etüdleri n eksikliği, iç ve dış finansman sağlanmasında 
güçlükler t ulaşım sorunları, makine ve techizatın dı· 
şardan karşılanması belli başlı nedenler arasında. 

Denilebilir ki, planlı döneme girdiğimiz 1962 
yılından beri santralların hiç birisi planlanan zamanda 
bitirilememiştir. Anbarlı, sarıyor, Tunçbilek, Seyit· 

ömer Hopa, Almus, Kovada, Gökçekaya gibi santrallar 
8 aydan 4 yıla varan gecikmelerle tamamlanabilmiştir" 
Keban Hidroelektrik Santralı da üretime 4 yıl geç baş
layabilmiştir. Keban barajının etüdü ile Türkiye nin e· 
lektriklendirilme edütleri 1954 yılında Amerikan E· 
basco firmasına verilmiş ve bu firmaya kesin projeler 
hazırlattırılmıştıı. Dünya Bankasından alınan kredi 
gere�i, Ebasco'ya proje hizmetinin yanısıra müşavirlik 
ve kontrolluk görevi de verilmiştir. verilmiştir. ver Geçen yıl ortaya 
çıkan montaj hataları, farklı teknolojilerin arasında u· 
yum sa�lamada karşılaşılan güçlükler, etüdlerin yeter
sizliği,  müşavir firmanın çıkardı�ı güçlükler, Keban 
örne�inde açık seçik ortaya çıkar. Yerli uzmanlar 
jeolojik etüdlerin yetersizliği ni ve yer seçimindeki 
yanlışlı�ı 1962 yılında belirtmişlerdi. Bilindi�i gibi 
yıllarca Keban barajının altında su kaçıran mağarala· 
rın doldurulmasıyla u�raşılmıştır. 

1962 . 1975 yılları arasında gecikmelerden do
�an üretim kaybı, bugünkü mevcut üretim kapasite' 
sinin iki katıdır. Halen yıllık programlarda yer alan 
yatırımlar da benzer gerekçelerle ertelenmektedir. 
Enerji üretimİnde gerekli düzeye bir türlü erişilemedi· 
R'i için mevcut santrallar sürekli üretim zorlaması al· 
tındadır . 

• Yabancı ülkelerle yap�an enerji enerji ener alışverişini na
sıl değerledeğerlendiriyorsunuz? 

-
değerle

-
değerle

Ene"
değerle

"
değerle

rji 
. 
alışverişi uluslararası bir uygulama. OL· 

lın üretimine eşde�erdir. 
Geçtiğimiz yıl kendini 

ıik kısıtlamaları, santrallarm 
devre dışı kalmalarından 
ya şimdi de zaman zaman 
retim faaliyetinin aksamasına, 
motorların ve evlerdeki tüketim 
nın kısalmasına yol .. çıyor. 
olduğu zararlar bunlar. 

• Enerji bunalımından 
birler öneriyorsunuz? 

Kısa vadeli dönem 
Iir. Su ve linyit kömüründen 
lı özel sektörün elindeki 
meHdir. Petrolün enerji maliyetini 
tada. Fuel . oil santr&llarının 
Yurdumuzdaki petrolun yabancı 
minden kurtarılmasını, üretim, 
lemlerinin de devlet eliyle yapılmasını gerekli 
ruz. Enerji Ajansı buna engel
üreticisi icisi icis ülkelerle kurulma
rıca zedelemekte olan Enerji 
runludur. 

Santrallarda ve elektrik 
tiyaç duyulan a�ır teçhizatın dışardan sağlanması, 
finansman ve teknoloji yönünden 
landa da yer aldığı halde yerli yapım konusunda 
girişim yok. A�ır elektroteknik 
üretilmesi için kamu kesiminin 
mak gerekiyor. Elektrik 
mının sanayileşmeyle ilgili 
tiyacı olan elektrik .enerjisi 
malların üretimini zorunlu 
ise sanayileşmeden geçiyor. 
nayinİn nayinİn kurulmasını hedefleyen 
mizde yapısal de�işikliklerin 
gini bi!iyoruz. Ancak kamu 
mak ileri bir adım olacaktır. 
nin kesilmesi zorunlu�u do�uyor. 

Elektrik üreten imtiyazlı 
nın kaldırılması da tedbirler 
nu hükümleri, imtiya�1ı şirketlerin 
halde, bunlara dokunulmuyor. 
imtiyazlı şirketler, bulundukları 
köy elektriklendirilmesiyle 
bu görevi yerine getirmiyorlar. 
da enerji kesmekle de tehdit 

. min elektrik satışından 
vermek de gerekli. 

Tedbirlerle köklü dönüş.ümleri 
yoruz. Enerji sorununa halktan 
züm getirilebilir. Kısmen 
çözüm sa�lamayacaeı ortada
lili�inin artırılması için de 
cak kamu kesiminin çok 
manla,rın elde tutulması, 




